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Dni obce plné nádherných chvíľ i zážitkov

Neisté bolo iba počasie.
Boli aj určité obavy. Predchá
dzajúce dni neboli priaznivé.
Obloha sa „umúdrila“. Slneč
né a teplé dva dni boli toho
dôkazom, a preto 21. a 22.
júla sme oslavovali v pohode.
Začneme po poriadku. Po
zvanie na oslavu dostala kaž
dá rodina v podobe igelitovej
tašky, na ktorej bol vytlačený
erb obce. Jej obsahom bola
písomná pozvánka s progra
mom, drobné spomienkové
predmety, vstupenka, pou
kážka na jedlo podľa vlast

ného výberu. Obecný rozhlas
opakovane pozýval všetkých
na spoločné stretnutie.
Organizačne Dni obce boli
tradične rozdelené na dva
dni. Prvý deň sa oslava ko
nala v Dome kultúry (DK)
a Parku slobody. Druhý deň
v dopoludňajších hodinách
sa realizovala slávnostná Svä
tá omša pri kostolíku sv. Má
rie Magdalény pod Tureckou
na Iváďove. V popoludňajších
hodinách dominoval tradične
Futbalový turnaj na miest
nom ihrisku.
Slávnostné otvorenie Dní
obce sa začalo o 12.00 ho
dine v sále Domu kultúry.
Konferovala známa regio
nálna redaktorka televíznych
novín Martina Molčanová.
Predstavila a privítala milých
hostí a všetkých prítomných
na spoločnom stretnutí. Slo
vo udelila starostovi obce
Ľubošovi Leštákovi. Vo svo
jom slávnostnom príhovore
sa obrátil k spoluobčanom,
rodákom, mládeži. Vyjadril

radosť nad účasťou všetkých,
ktorí pozvanie prijali. Dôraz
položil na „kolísku“ našej
obce, bývalú osadu, z ktorej
ostal len kostolík sv. Márie
Magdalény. Kostolík sa pre
nás stal symbolom, pamiat
kou, posvätným miestom.
Zakladatelia osady a pozdej
šie obce tu bývali, pracovali,
tvorili... Jednoducho poveda
né, žili plným spoločenským,
pracovným,
duchovným
a kultúrnym životom.

slovami: „Som občan Rakov
nice“.
Nasledujúcim bodom bolo
odovzdávanie ocenenia obce
a ocenenia starostu obce.
Celkove bolo 21ocenených.
Udeľovalo sa jednotlivcom
i kolektívu. Zoznam ocene
ných je samostatne publiko
vaný.
Ďalšou časťou programu
bolo úchvatné hudobné vy
stúpenie známej speváckej
dvojice a dobrých zabávačov,

Pripomenul, že Rakov
nica znamenala a znamená
pre nás veľmi veľa. Tu žijúci
občania, rodáci, ktorí žijú
ďaleko od obce, ale aj no
vousadlíci všetci majú radi
„malebnú dedinku v údolí“.
Volené orgány obce robili
a robia všetko preto, aby sa
obec zveľaďovala a žili sme
v dôstojných podmienkach.
Rok 2018 označil ako plod
ný, čo sa prejavilo najmä
v podaných a schválených
projektoch, ale nezabudlo
sa ani na záchranu kostolí
ka, našej najstaršej stavebnej
a kultúrnej pamiatky.
V závere poďakoval všet
kým, ktorí pomohli zveľa
ďovať obec a tak budovali
povedomie vyjadrené hrdými

ktorých môžete sledovať na
TV stanici Senzi. Otto We
iter a Andrea Fischer hneď
zaujali pozornosť všetkých.
Vrelé privítanie navodilo
skvelú náladu. Už po prvej
piesni sme boli „duše spriaz
nené“. Spev, hudba, humorné
miniscénky, vtipy dvíhali ná
ladu. A ako sa hovorí „nálada
gradovala“. Každá pieseň oži
vila obecenstvo. Pod vplyvom
ďalších piesní sa do spevu
dali aj účastníci programu..
Dokonca bol aj úspešný solo
vstup nášho občana. Svojim
hlasom „to dal ako profík“.
Po skončení hudobnej „do
brôtky“ programu pokračoval
v Parku slobody podávaním
chutných jedál.
(Pokračovanie na 3. strane)

Foto na strane: Dr. Sabo

Dni obce sa vyznačujú tým, že vždy sú iné, zvláštne a teda
jedinečné. Program sa pripravuje dlhodobo. Nie je jednoduché zabezpečiť populárnych aktérov, účinkujúcich, aby zavítali medzi nás. Dobrý zámer, odvážne manažovanie milo
prekvapilo. Organizátori sa „pochlapili“.
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Majstri
V obci máme mimoriadne
šikovných, zručných občanov.
Hovorí sa o nich, že sú maj
stri tisícich remesiel. Často sa
pre jednotlivca používa cu
dzie slovo - ezermester. Do
kážu toho veľa. Pre nich sú
príznačné slová: „Čo oči vidia,
to ruky urobia“.
Všetko kvitlo
Už v apríli naše ovocné
stromy boli obsýpané nád
hernými, voňavými kvetmi.
Vyzerali ako „nevestičky“.
V máji sme si mysleli, že tej
úrody, i napriek bohatému
kvetenstvu, bude pomenej.
Príčinu tohto stavu sme videli
v tom, že nie všetky kvety boli
opelené. Ani nemohli byť.
Nemal to kto urobiť. Máme
nedostatok včelstiev. Je ich
každým rokom stále menej.
V minulosti ich bolo niekoľ
konásobne viac. Leto i jeseň
nás i napriek tomu milo pre
kvapili.
Prvá
Prvú riadnu búrku sme
zažili 29. apríla vo večer
ných hodinách. Dážď, hro
my- blesky, krúpy - to všet
ko k nám prišlo od planiny.
Zaujímavé bolo blýskanie
a následné hrmenie, ktoré na
sledovalo jedno za druhým.
Pôsobilo to ako delostrelecké
salvy. Človek na chvíľu zapo
chyboval či je alebo nie je to
prírodný jav.
Separovanie
V obci je separovanie sa
mozrejmosťou. Platí to aj pri
zbere použitých monočlán
kov (batérii). Ukladáme ich
v miestnom obchode do na
to určenej nádoby. Dôkazom
toho je, že si chránime život
né prostredie a nádoba sa plní.
Opravili
Starosta obce v máji zabez
pečil letnú, dôkladnú kon
trolu vykurovacieho systému

multifunkčnej budovy (OcÚ,
DK, predajne). Zistilo sa,
že je potrebné vymeniť ex
panznú nádrž. Tá bola nahra
dená novou a tak sa zabez
pečilo bezchybné fungovanie
celého systému.
Zapojili sa
Obecný úrad na čele so
starostom obce Ľ. Leštákom,
zástupkyňou starostu Mgr.
M. Uhrinovou, pracovník
mi OcÚ, členmi DHZ zre
alizovali brigádu 14.mája na
obecnom cintoríne. Zamerali
sa na kosenie trávy a jej ulo
ženie.

Nové druhy
Naši záhradkári robia od
vážne pokusy s pestovaním
nových ovocných druhov.
Pestujú viacmenej úspeš
ne kiwi, figy, duly, jarabiny
a iné druhy. Tohto roku, zo
spomínaných druhov, veľmi
dobre sa darilo arónií (čiernej
jarabine). Tá sa pomaly udo
mácňuje a plody sú výživné
a dobre sa spracuvávajú.
Pre deti
Na základe vypracované
ho a podaného projektu bolo
obci schválené Detské ihris
ko. Obec obdŕžala dotáciu od
Úradu vlády SR z podprogra
mu Rozvoja športu 7. mája vo
výške 8.500 €.
Pre futbalistov
Obec nezabúda ani na na
šich futbalistov. Bol pre nich
vypracovaný projekt, ktorý
bol úspešne realizovaný. Úrad
vlády SR z podprogramu
Rozvoj športu dal naším fut
balistom dňa 2. mája 1.300 €
na osobné vybavenie.

Úprava pokračuje
V mesiaci máji boli pre
stavané a upravené ďalšie
priestory v našom stacionári.
Tentokrát sa obec zamera
la na hygienické zariadenia.
Staré už nezodpovedali no
vým normám, predpisom.
Poďakovanie
Zrekonštruované sú WC a saStarosta obce Ľ. Lešták ďa
mostatne oddelené zariade kuje členom DHZO, zamest
nie pre osoby s obmedzenou nancom obce za zrealizovanie
schopnosťou pohybu.
brigády v obci dňa 14. mája.
Brigáda bola zameraná na
Deň Zeme
kosenie a čistenie obce. Na
Poľovnícke združenie (PZ) podobnej akcií sa dňa 22.
Gerlach Rožňavské Bystré mája zúčastnili aj športov
v spolupráci s Obcou Rakov ci - kulturisti. Všetci svojim
nica zorganizovali, v rámci postojom a prácou ukázali na
Dňa Zeme 21. apríla čistenie to, že im záleží na peknom
a zber komunálneho odpadu vzhľade našej obce.
v katastri obce. Na akcií sa zú
častnili aj členovia miestnych
Školenie
organizácií - FK Baník, STK
Odborná škola DPO SR
Baník, PZ Berzehorka, DHZ, v Martine urobila dňa 9. júna
OcÚ. Do akcie sa zapojilo 30 v Slavošovciach špecializova
ľudí. Vyzbierané bolo cca 10 nú prípravu strojnej služby
ton zmesového odpadu. Na ako aj prácu s elektrocen
dokreslenie to bol naplnený trálou. Na akcií sa zúčastnili
jeden VOK - veľkokapacitný členovia DHZO z okresu
objemový kontajner a tri MK Rožňava a tí, ktorí dostali pro
- malé kontajnery. Završením tipovodňové vozíky. Na škoakcie bolo podávanie poľov lení sa zúčastnilo 51 členov.
níckeho galášu a občerstvenie Z našej obci sa na akcií zú
pod patronátom PZ Gerlach. častnili traja budúci strojníci.
Mimoriadne
poďakovanie
patrí firme Brantner, ktorá sa
Slizniaky
do našej akcie zapojila. Po
Koncom mája a začiatkom
skytla nám plastové vrecia na júna bolo veľa daždivých tep
zber odpadu a bez finančnej lých dní. Tie spôsobili, že sa
náhrady odpad vyviezla.
premnožili slizniaky, ktoré
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napáchali škody najmä pesto
vateľom zeleniny. Sú to neví
taní škodcovia, lebo požierajú
všetko, čo im príde do cesty.
Výsledkom ich činnosti pre
nás sú zničené záhradky so
zeleninou, ale aj kvetinové
záhony. V našich končinách
nemajú prirodzeného nepria
teľa. Zaručenou obranou je
ručný zber. Ak vám to nevy
hovuje, tak na internete náj
dete množstvo rád ako sa ich
zbaviť.
Múdrosť
Starší ľudia veľa zažili, skú
sili, poznali, a preto je múdre
dať na ich životom overené
rady. Jednou z nich je aj táto:
„Najprv mysli a potom rob.“
Plodná
Letná hubárska sezóna za
čala koncom júna. Výdatné
dažde, teplé počasie spôsobili
mimoriadny rast húb. Overe
ní, chýrni hubári nosili plné
koše hríbov. Ušlo sa aj ostat
ným zberateľom húb.
Máje
Občania nám predložili
celkom zaujímavú myšlienku.
Páčila sa aj nám, a preto vám
ju ponúkame. Možno to bude
mať dobrú odozvu. Podľa
toho, čo nám tlmočia média,
temer na celom Slovensku sa
na prvého mája stavajú v cen
tre obcí, miest nádherné máje.
Nebolo by od veci, do tejto
starej a veľmi peknej tradícií,
sa pridať aj u nás.
Tabuľa
Sme radi, že tu bývame, ži
jeme. Naša obec má svoju tra
díciu, históriu. Nezabúdame
na to. Chcelo by to ešte „če
rešničku na torte“, výraznej
šie zviditeľnenie. Osadením
pamätnej tabule názvov obce
by sme ešte viacej zviditeľni
li svoju príslušnosť k tomuto
nášmu peknému kraju, obci.
Pribudli
Bociania rodinka sa nám
rozrástla. Pribudli ďalší štyria
členovia. Absolvovali štar
tovacie lety. Precvičili krídla
i vytrvalostné prelety. Ochra
nári ich, ako vždy, pripočítala
k ostatným na Slovensku.
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(Pokračovanie z 1. strany)
Bolo z čoho vyberať. Viac
druhov gulášov, držky, gôšov
ské pirohy i kukurica. Občer
stvenie podľa chutí.

V Parku slobody už viac
rokov okrem stánkov, stolov
s lavicami, bol aj pódium.
Ten patril popoludňajším vystúpeniam. Otvorili ho naše
detí pod vedením Katky No
ciarovej. Deti nielen milo prekvapili, potešili najmä nezvy
čajným prevedením, impro
vizáciou piesne „Pokapala na

Krátke
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Bohatá
Tohtoročná úroda ovo
cia bola mimoriadne boha
tá. Stromy sa prehýbali pod
ťarchou plodov. Všetko čo sa
u nás pestovalo rodilo „ako
o dušu“. Prebierky sme ani
nestíhali. Mimoriadnej úro
de pomohlo počasie. Jar bola
priaznivá. Podľa kalendára
takzvaní zmrznutí nám ško
du nenarobili a to sa násled
ne prejavilo na úrodností. Po
posledných dvoch rokoch to
bolo požehnanie.
Novinka
Chodenie pešo na krátke
trate pozvoľným tempom
v dĺžke do 10 - 15 km je
u nás novinka. Ako príklad
je to cesta do najbližších obci
alebo do Rožňavy a podob
ne. Zatiaľ je to ojedinelý jav.
Možno postupne sa do toho
zapoja viacerí. Tento nový
trend nie je taký náročný
ako beh a podľa najnovších
poznatkov je prospešný pre
všetky vekové kategórie.
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salaši slanina“ ako „rokenrol“.
Za nimi vystúpili členky
ZPOZ-u. Prezentovali sa
piesňami s hudobným dopro
vodom. Piesne vyzneli živšie,
bohatšie, plnšie.
V programe pokračovala
skvelá, široko-ďaleko známa
harmonikárka s úžasným,
neopakovateľným
hlasom
Vlasta Mudríková. Divákom
ukázala svoje majstrovské
umenie. V sólovom vystúpení
striedala jednu pieseň za dru
hou. Zožala nielen úprim
ný potlesk, ale aj obdiv k jej
umeleckému podaniu a obsa
hovo bohatému repertoáru.
Po jej vystúpení nasledo
vala ľudová hudba pod ve
dením M. Molnára spojená
so spevom hudobnej skupiny
„Genšenky“. Potešili sa srdcia
nielen staršej, ale aj mladšej
generácie.
Nezabudlo sa ani na deti.
Tie si zvlášť prišli na svoje.
Okrem nafukovacích hradov
mali priestor na naháňanie,
šantenie. Venovaný im bol
aj samostatný program, kto
rí viedla dvojica známych
mladých hercov z Rožňavy
v roli Huga a Ruženky. Také
to predstavenia deti milujú.
Vtiahne ich to do deja, poba
ví, poučí.
Počas celej oslavy sa predá
vali tombolové lístky. Ceny
boli rôznorodé. Tombola
vždy má svoje miesto na ta
kejto akcií. Výhry potešili ne
závisle na tom, či bola väčšia
alebo menšia. Bola a je to hra
pre radosť a potešenie.
Vrcholom oslavy prvého
dňa bola tanečná zábava. Do
tanca a na počúvanie hrala
známa, obľúbená hudob
ná skupina Sako z Vlacho
va. Hudobníci vydržali dlho
a s nimi aj tanečníci.
Druhý deň začal zhromaž
ďovaním veriacich z Rakov
nice a okolitých obcí pred
kostolíkom sv. Márie Magda
lény. Slávnostná Svätá omša
začala o 10.00 hod. Zúčastni
lo sa na nej odhadom 70 ľudí.
Celý ceremoniál mal hlboko
duchovný charakter. Nechý
balo ani posvätenie studničky
s chutnou pramenitou vodou.
Popoludňajšie hodiny pat
rili futbalistom a ich fanú
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šikom na miestnom ihrisku.
Futbalové turnaje pri vďaky
vzdaniu sv. Márie Magdalény
majú veľmi dlhú históriu, tra
díciu. Starí žijúci pamätníci
by vám o tom vedeli veľa po
rozprávať.
Tohtoročný futbalový tur
naj zorganizoval, zmanažo
val predseda TJ Baník Ra

neobsadilo prvé miesto. No
podľa mňa to až tak nevadí
keďže si myslím, že tieto tur
naje sú o tradícii zbližovania
sa ľudí a priateľov futbalu
a som zároveň rád aj boha
tej účasti divákov na turnaji.
Samozrejme, že pri samotnej
realizácii turnaja som ne
bol sám a pomáhali mi moji

kovnica Ladislav Gemerský.
Na turnaji sa zúčastnili štyri
mužstvá: FK Štítnik, TJ Ba
ník R. Bystré, FK Honce
a TJ Baník Rakovnica. Prvé
miesto obsadil FK Štítnik.
Naše mužstvo sa umiestnilo
na treťom mieste. Účastníci,
ktorých bolo okolo sto, boli
turnajom nadšení. Jednotlivé
zápasy mali svoju dynamiku
i pekné akcie.

priatelia, ktorým touto ces
tou veľmi pekne ďakujem.
A hlavne veľká vďaka patrí aj
sponzorom, ktorí prispeli ce
nami do tomboly.“
Druhým dňom Dni obce
skončili. Vynaložená náma
ha stála za to. Udialo sa toho
veľa. Bohatý obsah upevnil
spoločne zážitky. Program
bol pestrý. Každý nielen na
šiel to svoje, ale aj prišiel si na

Doplnením turnaja bolo
komfortné
zabezpečenie
účastníkom podujatia. Ne
chýbala tombola, fazuľový
guláš, párky, občerstvenie.
Celá skvelá akcia trvala od
13.00 hod. do 19.00 hod.
Organizátor turnaja takto
zhodnotil akciu: „A sám
za seba musím povedať, že
s turnajom som bol spokojný.
Aj keď naše domáce mužstvo

svoje. Radosť zo spoločného
stretnutia mali deti, mladí,
starší i najstarší. Potešili sa
rodáci i hostia. Poďakovanie,
okrem organizátorom, patrí
i sponzorom. Vďaka im sme
spoločne prežívali nádherné
chvíle. S hrdosťou môžeme
povedať: Sme rakovničania.
Vieme pracovať, organizovať
i zabávať sa.
- sa -

Foto na strane: Dr. Sabo
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Ocenenia udelené na Dňoch obce
Mgr. Márií Uhrinovej za
aktívnu a prospešnú prácu
v rámci obce a organizovanie
kultúrnych a spoločenských
akcií, rozvoj, reprezentáciu,
propagáciu a šírenie dobrého
mena obce. Ako zástupkyňa
starostu vo volebnom obdo
bí 2014-2018 pomáhala rie
započatie výstavby „Vodovošiť cez projekty úradu práce
du Rakovnica“.
zamestnaneckú otázku pre
našich občanov. Aktívne sa
Cena obce
podieľa na organizovaní kaž
žijúcim občanom
dej kultúrnej či spoločenskej
Viliamovi Koltášovi za akcii v obci.
prospešnú prácu v rámci
Ondrejovi Dobošovi st.
obce, rozvoj, zveľaďovanie,
za aktívnu a prospešnú prá
propagáciu a šírenie dobrého
cu v rámci obce, rozvoj, re
mena obce. V rokoch 1998prezentáciu,
propagáciu,
2003 pôsobil ako starosta
organizovanie
kultúrnych
obce a výraznou mierou sa
a spoločenských akcií a ší
pričinil o pokračovanie vý
renie dobrého mena obce.
stavby vodovodu Rakovnica
Ondrej Doboš je aktívnym
a splynofikovanie obce.
veliteľom dobrovoľného ha
Ing. Ondrejovi Lorko- sičského zboru v našej obci.
vi za aktívnu a prospešnú Aktívne sa podieľa na orga
prácu v rámci obce a rozvoj, nizovaní rôznych kultúrnych
zveľaďovanie a šírenie dob a spoločenských akcií v našej
rého mena obce. V rokoch obci. Je dlhoročným porad
2003-2010 bol starostom ným orgánom starostu obce.
obce a významnou mie
Ondrejovi Bradáčovi za
rou sa pričinil okrem iného
aktívnu a prospešnú prácu
k výstavbe vodovodu Rakov
v rámci obce, rozvoj, zveľa
nica, dokončenie plynofikácie
ďovanie, propagáciu a šírenie
a rekonštrukcie budovy
dobrého mena obce. Ondrej
obecného úradu a kultúrne
Bradáč bol zakladateľom
ho domu. Ing. Lorko aj na
miestnej organizácie Jedno
ďalej spolupracuje s terajším
ty dôchodcov v obci, v ktorej
starostom obce ako poradný
je stále aktívnym členom. Je
orgán. Je aktívnym predse
poradným orgánom starostu
dom miestnej organizácie
obce. Má zásluhy na majet
Slovenského zväzu protifa
ko - právnych vysporiadaní
šistických bojovníkov v obci.
pozemkov pre obec.

Dni obce sú už roky spojené s udeľovaním ocenení občanom, ktorí sa významným spôsobom podieľali na rozvoji
obce. Každoročne občania, starosta obce, obecné zastupiteľstvo, spoločenské organizácie navrhujú kandidátov, ktorých
je potrebné oceniť. Ceny sú rozdelené na: Cena obce, Cena
starostu obce. Ceny osobne odovzdál starosta obce Ľ. Lešták.
Tohto roku boli ocenení:
Cena obce
in memoriam

Jánovi Molnárovi za pro
spešnú prácu v rámci rozvoja
obce, zveľaďovanie a šírenie
dobrého mena obce. Mal
významné zásluhy na vše
strannom rozvoji obce, ako aj
aktívnu činnosť v Baníckom
spolku, v Základnej orga
nizácii Jednoty dôchodcov
a ZPOZ-e. Za množstvo
obetavej práce na všetkých
akciách organizovaných v
našej obci, za priateľskú, úcti
vú komunikáciu s občanmi.

Ladislavovi Gonosovi za
dlhoročnú organizačnú a ria
diacu prácu v rámci obce a
rozvoj, zveľaďovanie a šírenie
dobrého mena obce Od roku
1976 pôsobil ako predseda
vtedajšieho „Miestneho ná
rodného výboru“ až do roku
1990. Za jeho pôsobenia vo
funkcii bol okrem iného po
stavená v akcii „Z“ budova
obchodu Jednoty a započa
tá výstavba Domu smútku,
podieľal sa na bohatom kul
túrno-spoločenskom živote
v obci.
Ing. Milanovi Leštákovi za dlhoročnú organizač
nú a riadiacu prácu v rámci
obce, rozvoj, zveľaďovanie
a šírenie dobrého mena
obce. Ako prvý starosta obce
v období rokoch 1990 - 1998
okrem iných činností dokon
čil výstavbu Domu smútku
a zrealizoval rekonštrukciu
vtedajšieho Klubu dôchodcov, dnešného Denného sta
cionára. Pričinil sa o riešenie
najakútnejšieho problému
obce a to problém nedostat
ku pitnej vody a zrealizoval

Cena starostu
obce

Ing. Monike Genčiovej
za aktívnu a prospešnú prá
cu v rámci obce, za rozvoj,
zveľaďovanie, reprezentáciu
a šírenie dobrého mena obce.
Aktívne sa podieľala na prí
prave všeobecných záväz
ných nariadení obce ako aj
na príprave smerníc obce. Je
dlhoročným poradným orgá
nom starostu obce.

Ocenenie
pre športovca

Sebastianovi Miškovičovi za vynikajúce športové
výsledky a šírenie dobrého
mena obce. Tohto roku získal
ako dorastenec titul Majster
Slovenska v tlaku na lavič
ke a titul Majster Slovenska
v mŕtvom ťahu.

základe prospešnej práce,
a to dobrovoľných hasičov
v obci, ktorým nie je ľaho
stajný život ani majetok na
šich spoluobčanov. Ocenení
členovia dobrovoľného ha
sičského zboru v obci oži
vili techniku a v roku 2018
prvykrát v novodobej histórii
úspešne zúčastnili taktických
previerok. Sú nápomocní pri
organizovaní rôznych spolo
čenských a kultúrnych akcií.
Jakubovi Dobošovi za
roz
voj, reprezentáciu obce,
zveľaďovanie hasičskej tech
niky a organizovanie kultúr
nych a spoločenských akcií.
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Je majstrom Slovenska
Šport v živote človeka zohráva dôležitú úlohu. Dodáva
silu, aktivitu, sebadisciplínu, odhodlanie, organizáciu času,
pestuje pevnú vôľu, upevňuje zdravie atď. Pre RON je potešením, že môžeme na stránkach novín uverejňovať články
o ľuďoch, ktorí svojou vytrvalosťou dosahujú v športe výsledky nad rámec okresu. Jedným z tých, čo sa prepracovali
až na celoslovenskú úroveň je 17-ročný študent Sebastián
Miškovič. Začal posilňovaním a potom pokračoval v inej
disciplíne a vo svojej kategórií sa stal víťazom súťaže tlaku
na lavičke.
Tlak na lavičke je špecific
ké športové odvetvie posta
vené na vzpieraní. Je testom
sily hornej časti tela. Špor
tovci musia spustiť činku na

Ondrejovi Strelkovi st. za
rozvoj, reprezentáciu a zveľa
ďovanie hasičskej techniky.

Máriovi Hlaváčovi za
rozvoj, reprezentáciu a orga
nizovanie kultúrnych a spo
ločenských akcií.

Na návrh občanov starosta
obce na Deň obce mu udelil
Ako si sa k tomuto športu
Ocenenie športovca za vy
nikajúce športové výsledky dostal?
- Bežným cvičením a posil
a šírenie dobrého mena obce.
ňovaním v posilňovni. Chcel
som byť ako physique (cvi
čenie kvôli krásnemu telu),
ale po čase som prešiel na
powerlifting (silový šport),
z tohto športu robím tlak na
lavičke, mŕtvy ťah.

Petrovi Bradáčovi za pro
spešnú prácu v rámci obce
a rozvoj, reprezentáciu obce.
Patrikovi Kóňovi za roz
voj, reprezentáciu obce a zve
ľaďovanie hasičskej techniky.

Patrikovi Bradáčovi za
pro
spešnú prácu v rámci
obce, rozvoj a reprezentáciu
obce.

Ladislavovi Gemerskému
za rozvoj športu, reprezen
táciu obce a organizovanie
rôznych kultúrnych a spolo
čenských akcií

Bc. Michalovi Genčiovi
- za prospešnú prácu v rámci
obce, rozvoj a reprezentáciu
obce.

Zoltánovi Vavrekovi ml.
za reprezentáciu obce a zve
ľaďovanie obce.
Cena starostu
obce kolektívu

Na základe dlhoročnej
Starosta obce sa rozho aktívnej práce starosta obce
dol oceniť jednotlivcov na udelil kolektívne ocenenie
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hrudník, podržať ju na ňom
a potom ju vytlačiť do vy
stretých rúk. Majú tri pokusy
a víťazom sa stáva ten, kto
vytlačí najťažšiu váhu.
Za úspech, ktorý dosiahol
získal medailu a diplomy. Stal
sa prvým reprezentantom
obce v spomínanom športe.

Sebastián získal tohto roku
ako dorastenec titul Majster
Slovenska v tlaku na lavič
ke a titul Majster Slovenska
v mŕtvom ťahu.
Víťazovi
blahoželáme.
Oslovili sme ho a požiadali
o rozhovor, ktorý vám pred
kladáme.

Ocenenia udelené
na Dňoch obce

členkám ZPOZ-u (Zbor
pre občianske záležitosti)
za aktívnu a prospešnú prácu
v rámci kultúrnych a spolo
čenských akcií.

chcel zúčastniť majstrovstiev
sveta, ale bohužiaľ nemal
som dostatok času na moju
prípravu, keďže som bol ur
čitý čas mimo Slovenska.
A čo tréningy a príprava?
- Tomuto športu sa treba
venovať non stop. Vyžaduje
si to veľa energie, dostatok
spánku, úpravu stravy, finan
cie.

Aké máš výsledky?
- Dvojnásobný majster
Ako vyzerá tvoj bežný
Slovenska v tlaku na lavičke
deň?
a jeden krát v mŕtvom ťahu.
- Ráno vstanem, idem do
Aký je to šport?
školy. Poobede sa venujem
- Je to silový šport, ktorý cvičeniu cca 2 hodiny. Samo
si vyžaduje pevnú vôľu, veľa zrejme, že je potrebné dodr
z voľného času, fyzickú záťaž. žiavať aj stravovanie počas
celého dňa.
Koho reprezentuješ?
- Klub Big Bull RožňavaČo pre teba znamená oceTornaľa.
nenie starostu obce?
- Určite som na to hrdý.
Od kedy to robíš?
Veľmi ma to milo prekvapi
- Venujem sa tomu od 14
lo a bolo mi ľúto, že som si
rokov.
nevedel ocenenie prevziať
Kto ti je vzorom?
osobne, pretože som bol
- Mojím vzorom je Roelly mimo Slovenska, ako som už
Winklaar a Kirill Sarychev. spomínal.
Mojim cieľom je v živo
Čo ti tento druh športu
te
niečo dosiahnuť. Aby sa
dáva?
však
tento môj sen mohol
- Určite dobrý pocit aj keď
uskutočniť,
potrebujem veľ
je to časovo a finančne ná
kú
podporu
ľudí
a sponzorov,
ročné.
keďže ešte študujem a tento
Komu by si ho odporúčil šport je finančne náročný.
robiť?
Touto cestou by som sa chcel
- Hlavne mladým ľuďom, poďakovať RON, ktoré mi
ktorí trávia väčšinu času pri dali možnosť a hlavne prí
počítači.
ležitosť podeliť sa s mojim
Čo by som chcel dosiah- úspechom so všetkými. Ďa
kujem.
nuť?

udelil ocenenie „Rád zlatej
varešky“ Milanovi Hlaváčovi, ktorý neúnavne už 8
rokov varí pre nás všetkých
chutný guláš. Milan Hlaváč
s úsmevom na tvári ročne
Zvláštne ocenenie varí guláš v priemere na 25
starostom obce
akciách za čo mu patrí toto
ocenenie.
- Tým, že som vyhral maj
Starosta obce na základe
strovstvá Slovenska som sa
dlhodobej kuchárskej práce

RON ďakujú za rozhovor
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Dňa 9.6.2018 sa na miestnom ihrisku v Rakovnici
uskutočnil Deň detí. Usporiadateľom bola Obec Rakovnica
a obecné zastupiteľstvo. Účasť bola hojná. Detičky prišiel
zabaviť aj šašo Stanko, ktorý si pre nich pripravil rôzne pohybové aktivity ako skákanie na fit lopte, beh cez prekážky,
tanečné kreácie a tiež si aj zaspievali. Do svojho programu
zapojil aj rodičov, čo sa deťom veľmi páčilo. Hudobne ho
sprevádzal DJ Norbi.
O program sa ďalej posta
rali miestni dobrovoľní hasiči
pod vedením veliteľa Ondre
ja Doboša st., ktorí si pri
pravili simulovaný hasičský
zásah. V neposlednom rade
naše deti zaujal aj športový
kynologický klub z Rožňavy
pod vedením p. L. Hlatkého,
ktorí predviedli rôzne kúsky

nici a OO JDS v Rožňave.
O stravu sa postaral náš
miestny kuchár pán Milan
Hlaváč st., ktorý navaril vy
nikajúci guláš. Počas dňa bol
pre deti zabezpečený pit
ný režim vo forme džúsov
a ochutenej vody. Pre deti
boli pripravené aj balíčky,
ktoré sme mohli zakúpiť aj
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šťastné. Deň detí sa vydaril, a každému, kto svojou trošza čo patrí veľká vďaka sta kou k tomu prispel.
rostovi obce, organizátorom,
Mgr. Miroslava
hosťom, zamestnancom OcÚ
Turcsányiová MSc.

Foto: Dr. Sabo

Napadnuté brehové
porasty vŕb

Listy ožieral chrobák, kto
rý sa volá Liskavka vrbová
(Melasoma vigintipuncta
ta). Jej vývoj je zaujímavý.
Chrobáky po prezimovaní,
začiatkom jari, nalietavajú na
čerstvo vyrašené vŕby. Kŕmia
vďaka našim sponzorom:
sa listami vŕby z lícnej stra
Mgr. L. Furmanovi, Mgr.
ny a postupujú od okrajov
Márií Uhrinovej, Dead k stopke listu. Po spárení
Edite Dobošovej a ďalším
nemenovaným sponzorom.
Počasie nám vyšlo na jed
notku a deti odchádzali

listu. Po ukončení rozmno
žovania staré chrobáky hynú.
Mladé chrobáky vyliahnuté
z kukiel sa objavia koncom
júna.
Samotný chrobák je žlto
čierny s desiatimi pozdĺžny
mi čiernymi škvrnami. Dĺžka
od šesť do desať milimetrov.
Larvy sú šedivo čierne dlhé

samička nakladie vajíčka na
spodnú stranu listu. Mladé
larvy (húsenice) sa zdržu
jú na spodnej strane listu.
Ožierajú listy až do holože
ru. Po liste zostane len skelet
(žilkovanie). Dorastené larvy
sa zakuklia na spodnej strane

do 10 mm. Kukly viacfareb
né. Pod vplyvom liskaviek
niektoré vŕby uhynú (vy
schnú), ale aj prežijú. Zaují
mavosťou je, že liskavky neo
kupujú smutné vŕby. Najviac
sa nachádzajú na vŕbe bielej,
ktorá je značne rozšírená.

Foto: V. Molnár
Foto: Dr. Sabo
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Hasiči zvládli previerky pripravenosti, získali
protipovodňový vozík, pripravujú ženské družstvo
našich hasičov. Bolo čo po
zerať. Technické vybavenie
malo svoju úroveň. Hasiči
všetko podrobne popozera
li, ohmatali a tešili sa na to,
kedy si to cvične vyskúšajú.
Protipovodňový vozík bol
a nacvičovali zásahy a ďalšie verejne predstavený obča
praktické činnosti. Vďaka nom obce na oslavách MDD
tomu sa zdokonaľovali, zís na miestnom ihrisku. Každý
kavali zručnosti, ktoré sú ne
vyhnutné nielen pri cvičnom,
ale aj skutočnom zásahu.

V Rejdovej sa dňa 2. júna 2018 na športovom ihrisku pri amfiteátri stretli dobrovoľní
hasiči, kde si pre rok 2018 vyskúšali, resp. potvrdili svoju pripravenosť DHZO (previerky
pripravenosti - PP) pre prípad zásahovej činnosti. Znova, aj v tomto roku, sa vedenie ÚzO
DPO SR Rožňava rozhodlo pre čerpanie vody priamo z vodného zdroja - konkrétne z potoka. Členovia DHZ Rejdová už týždeň vopred pripravili podľa požiadavky terén a zdroj
vody. Celkove sa z nášho okresu na podujatí zúčastnilo 17 DHZO.

Okolitá príroda je nám veľmi blízka. Pozorne si ju všímame. Tešíme sa z nej a nemáme dobrý pocit, keď sa v nej
niečo deje, čo nie je v súlade s tým, čo sme doteraz poznali.
Tohto roku koncom apríla a začiatkom mája ste si určite všimli naše vŕby. Nezeleneli sa ako obyčajne. Boli šedasté. Pri
bližšom pozorovaní každý zvedavec zaevidoval zmenu, ale
aj príčinu. Na listoch vŕb parazitovali chrobáky aj ich larvy.

so psami ako je poslušnosť,
základné cviky, ťahanie kolo
bežky a útoky. Psíkov si deti
mohli aj pohladkať. Svojou
účasťou nás prišiel podpo
riť aj Mgr. Ladislav Fabián,
predseda ZO JDS v Rakov
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Úvod sa začal nástupom,
zaradením a pozdravmi
predsedu ÚzO DPO SR
Rožňava Mariana Kapus
tu a starostky obce Rejdová
Mgr. Slávky Krišťákovej. Pre
DHZ v Rejdovej stretnutie
bolo zvlášť výnimočné, lebo
oslávili aj 90. výročie od svoj
ho založenia.
Po oficiálnej časti sa pri
stúpilo, podľa vylosovaného
poradia, k samotným úto
kom. Všetci vedeli ako je
potrebné vykonať čerpania
i samotný útok. Všetko sa
viedlo, dialo podľa predpísa
ných pokynov. Po ukončení
prvých útokov začali druhé,
kde to bolo trošku ťažšie, na
koľko začal padať aj mierny
dážď. Druhá časť bola zame
raná na teoretické zodpove
dania predpísaných otázok,
všetci to zvládli na výbornú.
Pre komisiu teórie bolo o to
jednoduchšie, lebo nebolo
potrebné prirátavať žiadne
trestné body ani jednému
DHZO.
Po ukončení praktických

i teoretických činnosti sa
pristúpilo k vyhodnoteniu
PP DHZO pre rok 2018.
Všetkým za zvládnutie
a úspešné zdolanie previerok
pripravenosti bolo odovzda
né Osvedčenie pre rok 2018.
Na základe uvedeného do
kladu je možné, aby DHZO
požadovali materiálne, tech
nické potreby z DPO SR.
Pri žiadosti sa vyžaduje aj
posúdenie ÚzO DPO SR
v Rožňave.
Pre obec Rakovnica je
potešujúce, že na preverova
ní pripraveností pre prípad
zásahovej činnosti bolo aj
naše družstvo. Okrem sta
rostu obce, ktorý je zároveň
aj predsedom DHZO boli
aj deviati členovia družstva
pod vedením veliteľa DHZO
O. Doboša st. V hodnotiacej
správe sa jasne konštatuje,
že sme dobrí. Naši hasiči to
perfektne zvládli aj napriek
tomu, že to bola ich prvá skú
senosť. Treba si pripomenúť,
že naši hasiči pred previer
kami sa pravidelne stretávali

Odovzdávanie protipo
vodňových vozíkov pre
obce a DHZO
V areáli Okresného ria
diteľstva HaZZ v Spišskej
Novej Vsi sa uskutočnila
7. 6. 2018 odovzdávka pro
tipovodňových vozíkov pre
obce a DHZO, najmä tých,
ktoré sú aktívne, vykonávajú
činnosti a sú aj vybavené po
trebným počtom vyškolených
členov. Hlavnou podmien
kou bolo zaradenie do Kate
gorizácie celoplošného rozmiestenia síl a prostriedkov.
Odovzdávanie uskutočnila
ministerka vnútra SR Ing.
Denisa Saková, PhD. i za
účasti prezidenta HaZZ generála JUDr. Alexandra Nejedlého, PhD., generálneho
sekretára generálneho inšpektora Vendelína Horvát
ha, riaditeľa OR HaZZ SNV
pplk. Mgr. Martina Vozára,
riaditeľa OR HaZZ v Rož
ňave pplk. Ing. Martin Ka
prála, vedúceho prevádzko
vo-technického odd. mjr.
Ing. Floriána Alberta, star
šieho inšpektora predsedu
ÚzO DPO SR v Rožňave
Mariána Kapustu, mladšieho
inšpektora tajomníka ÚzO
DPO SR Rožňava Mgr. Mi
chala Terraia, zástupcovia
obcí, ktorí si vozíky prevzali.
Za našu obec osobne pro
tipovodňový vozík prevzal
starosta obce. Prvá podrob
ná prehliadka sa uskutoč
nila na pôde obce, za účasti

Foto na strane: Dr. Sabo

Pekný deň a deti šťastné
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Foto: Dr. Sabo
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mal možnosť zoznámiť sa
s ním a detailne vidieť čo
vozík obsahuje. Zaujala jeho
praktičnosť, technické vyba
venie. Jednoznačne poveda
né chýbalo nám to, ale už to
máme.

Do dobrovoľného hasičského zboru pribudli ženy
Na pôde Obce Rakovnica
bol zrealizovaný a ukončený
ďalší kurz - Základná prí
prava ČHJ DHZO v dňoch
16. - 17. 6 a 23. - 24. 6. 2018
v priestoroch denného sta
cionára. Kurz absolvovalo
32 členov z nášho okresu.
Zvláštnosťou a zaujímavos
ťou pre hosťujúcu obec bolo,
že kurz absolvovalo štvor
členné zakladajúce družstvo
žien.
(Pokračovanie na 8. strane)
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Hasiči zvládli previerky pripravenosti, získali
protipovodňový vozík, pripravujú ženské družstvo
(Pokračovanie zo 7. strany)
Všetci frekventanti získali
nové poznatky, vedomostí v
hasičskom odbore, ktoré pre
každého zaradeného dobro
voľného hasiča sú potrebné a
nevyhnutné. Fundovaní lek
tori z Odbornej školy Dob
rovoľnej požiarnej ochrany
v Martine nielenže zaujíma

vo prednášali, ale aj od účast
níkov dostávali otázky, ktoré
im pomohli hlbšie pochopiť
tú-ktorú problematiku. Vďa
ka lektorom zo spomínanej
školy veliteľovi Stanislavovi
Valkovi a Miroslavovi Šoško
vi účastníci získali vedomostí
a poznatky v teoretickej ale
aj praktickej časti. Obidvom
patrí poďakovanie za dobrý

prístup, za vzdelávací proces,
ochotu dovysvetľovať a ujas
niť všetky potrebné činnosti
súvisiace s činnosťou dobro
voľných hasičov.
Kurz bol ukončený záve
rečnou skúškou. Účastníci
i tento krok zvládli. Absol
vovali ho všetci zaradení s
hodnotením - vyhoveli. Gra
tulujeme všetkým a prajeme

nech sa im darí na svojich
domácich DHZO. Poďako
vanie bolo prednesené aj sta
rostovi obce pánovi Ľubošo
vi Leštákovi za zabezpečenie
plynulého priebehu kurzu
a osobnej zaangažovanosti
po každej stránke.
Mgr. Michal Terrai,
tajomník ÚzO DPO
SR Rožňava

pila s vrúcnym poďakovaním
sestra Mgr. Mária Sabová,
ktorá Pánu Bohu ďakovala
v mene všetkých konfirman
dov, za všetko požehnanie,
lásku a pokoj, ktoré prebýva
jú v ich srdciach, za milujú

Po skončení služieb Bo
žích bol pre konfirmandov,
ich rodinných príslušníkov
a presbyterky CZ pripravený
spoločný obed v sále Kul
túrneho domu v Rakovnici.
Predsedníctvo CZ týmto

ce rodiny, ale i za tento svet
a prírodu okolo nás. Mod
litbu konfirmandov prečítala
sestra MUDr. Marta Hlavá
čová a povzbudivé slová za
zneli i zo slov modlitby, ktorú
za cirkevný zbor predniesla
sestra Ružena Hudecová.

ďakuje všetkým, ktorí sa na
príprave stretnutia podieľali.
Nech im ich nezištnú ocho
tu Pán Boh vynahradí svojím
požehnaním.
Zuzana Poláková
administrátorka CZ
Rožňavské Bystré

Na podnet zborovej dozorkyne Marty Lajčákovej, sa v
cirkevnom zbore Rožňavské Bystré od roku 2014 každoročne stretávame s jubilujúcimi konfirmandmi, aby sme si
spoločne s nimi pripomenuli výročie zlatej a diamantovej
konfirmácie. Už tradične sa tieto stretnutia nesú v slávnostnom duchu a to nielen pre samotných jubilantov, ale aj pre
prítomných príbuzných a ostatných členov zboru. Ani tento
rok sme teda túto tradíciu neporušili.
Dňa 10. júna 2018, v 2. ne
deľu po Svätej Trojici, sme
sa na slávnostných službách
Božích vo filiálke Rakovnica,
stretli za prítomnosti 14-tich
konfirmandov, konfirmač
ných ročníkov 1958 a 1968
z Rožňavského Bystrého
a Rakovnice. Pripomenuli
sme si aj mená všetkých tých,
ktorí sa slávnosti nemohli zú
častniť, či už zo zdravotných,
alebo osobných dôvodov, ale
v tichej chvíľke sme si spo
menuli aj na tých, ktorí nás
už predišli do večnosti.
V úvode prítomných po
zdravila sestra zborová do
zorkyňa Marta Lajčáková,
ktorá svoj príhovor, v ktorom
citovala aj slová známej spi
sovateľky Alice Pipperovej,
smerovala k posilneniu viery

konfirmandov. Sme radi, že
sme mohli na pôde nášho
cirkevného zboru privítať
aj brata seniora GES Mgr.
Radovana Gdovina, ktorý
v rámci služieb Božích po
slúžil zvesťou slova Božieho,
spievanou liturgiou a prislu
hovaním velebnej sviatosti
Večere Pánovej. Administrá
torka CZ ThDr. Zuzana Po
láková odovzdala jubilantom
pri oltári konfirmačné rozpo
mienky, ktoré im budú pripo
mínať tento slávnostný deň,
a prítomných následne po
vzbudila aj krátkym príhovo
rom ku Večeri Pánovej. Báseň
s názvom Pamätáš?..., ktorú
sestra farárka napísala pri
tejto príležitosti, predniesla
presbyterka Helena Šoltéso
vá. Za konfirmandov vystú

Foto: Dr. Sabo
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