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Obecné voľby sú pre nás prvoradé

Prečo volím

1. Lebo nie je mi jedno čo sa deje v obci a okolo
mňa.
2. Lebo poslanci obecného zastupiteľstva
a starosta obce rozhodujú o veciach, ktoré sa
mňa a ostatných občanov bezprostredne
týkajú.

4. Volím lebo nechcem, aby o mojom výbere
rozhodoval niekto iný.

5. V obci platím dane a chcem sa podieľať na
rozhodovaní o tom, ako sa má s nimi narábať.
6. Svojím hlasom chcem rozhodnúť, akým
smerom i cestou pôjde rozvoj našej obce.

7. Svojím hlasom vyjadrím, ktorým kandidátom
dám šancu pôsobiť na riadení obce.
8. Dianie v obci ma zaujíma. Aj jej budúcnosť,
a preto volím.

9. Volím, lebo chcem zmenu k lepšiemu pre obec,
pre mňa, naše deti.
10. Volím, lebo chcem žiť lepšie, spokojnejšie
a v peknom i čistom prostredí.

14. Volím, lebo tu mám svoje korene, tu sa cítim
dobre, tu žijem.
15. Viem, že každý hlas sa počíta aj ten môj.

16. Svojim hlasom dávam dôveru konkrétnym
kandidátom.

17. Volím, lebo dianie a zmeny v obci nie sú mi
ľahostajné.
18. Volím, lebo svojim postojom, aktivitou
potvrdzujem príslušnosť ku komunite.

19. Volím, lebo mám volebné právo a využijem ho.

Foto: Dr. Sabo

3. Svojim hlasom chcem rozhodnúť,
kto bude riadiť obec.

Pokyny

pre voličov

Volič je povinný preuká
zať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a po zá
zname v zozname voličov
dostane od komisie obálku
a jeden hlasovací lístok pre
voľby do obecného zastupi
teľstva a jeden hlasovací lís
tok pre voľby starostu obce.
Na hlasovacom lístku pre
voľby do obecného zastupi
teľstva zakrúžkovaním po
radových čísel označí kan
didátov pre ktorých hlasuje.
Zakrúžkovať môže jedného
až sedem kandidátov na
poslancov. Ak neoznačí ani
jedného, alebo označí viac
ako sedem kandidátov hla
sovací lístok bude neplatný.
Na hlasovacom lístku pre
voľby starostu obce zakrúž

kovaním poradového čísla
označí jedného kandidáta
pre ktorého hlasuje. Ak ne
označí ani jedného, alebo
označí viac ako jedného
kandidáta, hlasovací lístok
bude neplatný.
Označené volebné lístky
vloží volič do obálky a po
tom obálku vloží do voleb
nej schránky.
Volič, ktorý sa nemôže,
najmä zo zdravotných dô
vodov, dostaviť do volebnej
miestnosti, môže požiadať
miestnu volebnú komisiu
o to, aby mohol hlasovať
mimo volebnej miestnosti.
Miestna volebná komisia
vyšle k voličovi dvoch čle
nov s prenosnou volebnou
schránkou.

K voľbám pristupujeme
premyslene a zodpovedne
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Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby
starostu obce Rakovnica

Obec Rakovnica uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

		 meno, priezvisko

vek

1. Daša Králiková
44. ročná
				
2. Ľuboš Lešták
45. ročný
3. Milena Turcsányiová

40. ročná

zamestnanie

diplomovaná sestra
so špecializáciou
starosta

SZČO

názov politickej strany

nezávislá

nezávislý
SME RODINA - Boris Kollár

Zoznam zaregistrovaných
kandidátov pre voľby do Obecného
zastupiteľstva v Rakovnici

Obec Rakovnica uverejňuje podľa § 178 ods.2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam
kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva:

		 meno, priezvisko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ján Čapó
Igor Čižmár
Jakub Doboš
Ondrej Doboš
Igor Fabian
Milan Hlaváč
Ing. Ondrej Lorko
Martina Miškovičová
Štefan Murza
Milena Turcsányiová

vek

51. ročný
39. ročný
21. ročný
56. ročný
52. ročný
61. ročný
59. ročný
39. ročná
50. ročný
40. ročná

zamestnanie

obrábač kovov
vodič
zvárač
strojár
kontrolór výroby
vodič
strojný inžinier
dámska krajčírka
zámočník
SZČO

názov politickej strany

Národná koalícia
Národná koalícia
nezávislý kandidát
Slovenská národná strana
Národná koalícia
Slovenská národná strana
SME RODINA - Boris Kollár
Národná koalícia
Národná koalícia
SME RODINA - Boris Kollár

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

Zloženie okrskovej volebnej komisie
Predseda komisie:

Adriana Leštáková

Národná koalícia

Podpredseda komisie: Roberta Čiefová
Členovia komisie:

Zuzana Gallová
Patrik Kováč
Peter Turcsányi

SNS
SME RODINA - Boris Kollár

Za zapisovateľa miestnej
volebnej komisie v obci
Rakovnica vo voľbách do
orgánov samosprávy obcí,
konaných dňa 10. novem
bra 2018 starosta obce
menoval
Bc. Danku Gonosovú.
***
Elektronická adresa obce
pre „Voľby 2018“

obec@rakovnica.sk
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Kandidátka na starostku obce

Dáša

Králiková
Vážení spoluobčania!
Po štyroch rokoch znova
nadišiel čas, keď sa každý
z Vás občanov bude môcť
rozhodnúť komu dá svoj hlas
v komunálnych voľbách.
Prihováram sa k Vám ako
nezávislá kandidátka na
post starostu obce Rakov
nica. Dovoľte, aby som sa
Vám v krátkosti predstavila.
Mám 44 rokov, som vydatá
a mám dve deti. Od ukon
čenia strednej zdravotníckej
školy pôsobím ako diplomo
vaná sestra so špecializáciou
v NsP sv. Barbory v Rožňa
ve. Moja dlhoročná práca
v zdravotníctve a každoden
ný kontakt s ľuďmi aj v našej
obci mi pomohli rozhodnúť
sa kandidovať na post staros
tu obce Rakovnica.
Naša obec mi od útleho
detstva dala do života moju
rodinu s pevnými základmi,
veľa poznatkov, skúseností
a priateľov. Mnohí z Vás ma
veľmi dobre poznajú, keď
som Vás osobne navštívila
a snažila sa zmierniť Vaše
zdravotné problémy. Som
človek otvorený, prístupný,
promptný, empatický, som
vždy ochotná pomôcť, ko
nám čestne a zodpovedne.
Naša obec je územím s
úžasnou históriou, má široké
sociálne a kultúrne vzťahy a je
obklopená krásnou prírodou
a prostredím. Odzrkadľuje
nielen prírodné a geografické
dispozície, ale aj spoločenskú

synergiu, vyváženosť, hospo
dárnosť, poriadok a celko
vý pôvab, ktorý vytvárame
my obyvatelia. Všetky tieto
atribúty sa tvorili dlhodobo,
odzrkadľujú tradíciu, históriu
a v neposlednom rade pô
sobia aj na výchovu našej
mladej generácie podľa spo
ločných etických, kultúrnych,
historických hodnôt a ko
reňov v obci. Sú to hodno
ty, ktoré treba bezodkladne
udržať, ktorými sa formuje
celá obec a v rámci nej aj
medziľudské vzťahy, na kto
ré by som chcela upriamiť
pozornosť. Pomocou nich
sa spoločne dotvára hodno
ta a spoločenská atmosféra
celej obce, pretože investícia
do ľudského kapitálu a jej
návratnosť pre našu budúcu
generáciu je nenahraditeľná.
Ako starostka obce by som
bola rada, keby sme spoločne
hľadali cestu ako spravovať
veci verejné, pretože každý
z nás sa môže podieľať na
kvalite nášho života a sociál
nych vzťahov, ktoré ovplyv
ňujú našu prítomnosť aj bu
dúcnosť. Ako predstaviteľka
obce by som hľadala priestor,
ktorý nám ponúka bezpečie,
spoločenské hodnoty, záuj
my, názory - teda to, čo nás
spája.
Môj vplyv osobného prí
stupu, učenia, prijímania roz
hodnutí a ich dopad prispeje
ku kvalitným zmenám. Som
pripravená hľadať nové prí
ležitosti a metódy riešenia

problémov pre všeobecný
roz
voj obce a potreby nás
obyvateľov, pre Vaše reálne
očakávania.

ňom života, histórii a pouká
zať na vyššie etické hodnoty
a kultúry. Je potrebné poučiť
sa z minulosti, čím zabez
pečíme kvalitu života aj pre
Medzi najzákladnejšie body ďalšie generácie.
môjho volebného programu
patrí:
3. Efektívnejšie získavať,
využívať a rozdeľovať zdroje
1. Vybudovať moderný potrebné na chod a rozvoj
transparentný obecný úrad, obce. Získavať finančné pro
ktorý vie reagovať na sku striedky z fondov EÚ, štát
točné problémy a požiadavky neho rozpočtu a iných zdro
občanov, aby žiadna myšlien jov, ale následne zvýšiť ich
ka či pripomienka neostala opodstatnenosť (rentabilitu).
nepovšimnutá. Bol by zalo Aktívnejšie
spolupracovať
žený na cieľavedomej reakcii s miestnymi aj regionálny
na potreby a želania občanov. mi združeniami, okolitými
Má mať svoju organizačnú obcami, využívať aj medzi
štruktúru, organizačné vzťa národnú spoluprácu formou
hy ako aj osobnostné stránky získavania družobných obcí
ľudského správania a jedna za hranicami.
nia.
4. Väčšia informovanosť
2. Dôležitým bodom je občanov
prostredníctvom
hospodárenie s vlastným RON (rozšírenie novín o zá
hnuteľným a nehnuteľným pisnicu z obecného zastupi
majetkom. Poukazujem na teľstva),sprehľadniť a rozšíriť
budovu bývalej materskej webovú stránku, organizovať
škôlky, ktorú je nutné zre priebežné verejné schôdze,
konštruovať. Je tu možnosť ankety, vytvoriť schránku
práce s majetkom a ponúk podnetov a nápadov.
nuť ju na podnikateľskú čin
Vhodným doplnkom pre
nosť a tým vylepšiť rozpočet občanov, ktorí klasicky obec
obce. Ďalšou možnosťou je ný rozhlas nepočujú (okrajo
rekonštrukcia a účelové vyu vé časti obce), alebo v dobe
žitie pre občanov - napríklad hlásenia sa nachádzajú mimo
obnova verejnej knižnice. obce (práca, nákupy) je služ
Zriadiť v nej sieň histórie ba SMS Rozhlas - budete
(múzeum) - zozbieranie his informovaní o dianí v obci
torických odevov, baníckych formou SMS správy.
uniforiem, exponátov a do
kumentov z našej obce, pre
5. Ďalej za veľmi dôležité
tože ako som už spomenula a kľúčové v bezpečnosti ob
je potrebné vrátiť sa ku kore čanov obce v časti Hostinec
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pokladám promptné vybu -	chránenie a udržiavanie
dovanie bezpečného ochran
našich prírodných zdrojov
ného pásma - chodníka na
ako už bolo veľakrát spo
hlavnej komunikácii D2/526
menuté (nekontrolovateľ
a osadenie svetelnej signali
ný výrub dreva)
zácie „SPOMAĽ “ na oboch -	zabezpečovanie čistoty vestranách obce.
rejných priestranstiev, cin
torína, kultúrnych a ďal
6. Dala by som vypracovať
ších obecných zariadení
projekt dopravného značenia
a priestorov
celej obce.
-	 osadenie odpadkových ko
šov po obci
7. Rekonštrukcia miest
-	zavedenie dobrovoľných
nych komunikácií v majetku
brigád - čistenie potoka
obce asfaltovaním a odvod
a iných častí obce podľa
nením povrchov, čím by sa
aktuálneho stavu a potrieb
výrazne zvýšila úroveň života
-	 podpora a rozvoj verejného
obyvateľov.
zdravia - obec má utvárať
a chrániť zdravé podmien
8. Doriešiť kritický stav
ky a zdravý spôsob života
komunikácie a oporného
obyvateľov. Preto by som
múru v časti (za Chráskó).
neodkladne prijala opatre
nie na predchádzanie a ší
9. Vzhľadom na členitosť
renie prenosných ochorení
a veľkosť našej obce hľadať
spôsobenými hlodavcami
priestor a vybudovať aj v čas
(potkany), ktoré sa nekon
ti Hostinec oddychovú zónu,
trolovateľne pohybujú po
postaviť altánok aby aj v tejto
obci a našich dvoroch.
časti obce mali občania mož
nosť stretávať sa a spoloč
14. V dome smútku vy
ne tráviť voľný čas, pretože
meniť
chladné nepohodlné
možností voľného oddychu
lavice
a
zveľadiť vnútorný
pre našu mládež a občanov
priestor.
sú v tejto časti obce obme
dzené.
15. Zabezpečiť ochranu
10. V časti Hostinec smer
Štítnik opraviť lavičku a osa
diť striešku na autobusovej
zástavke. Smerom dole do dediny umiestniť lavičky na od
dych a zrekonštruovať scho
dy a zábradlie pri zastávke.

v obci zriadila TIC - turistic
ké informačné centrum, kde
by bol telefonický kontakt
(podávanie informácií), pro
pagačné predmety s možnos
ťou ich zakúpenia pre lepšie
zviditeľnenie našej obce.
17. V katastri obce vybu
dovať cyklotrasu, ktorá by
spojila štítnickú dolinu v
spolupráci s mikroregiónom.
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rým patrí veľká vďaka pri
ich snahe o zveľadenie
našej obce) v spolupráci
s ÚPSVaR.

Ľuboš

22. Úzko spolupracovať
a čo v najväčšej miere pod
porovať všetky miestne or
ganizácie, spolky a cirkev.
Naďalej udržiavať staré zvyky
a tradície obce, organizovať
naše tradičné akcie, poduja
tia a s Vašou pomocou vy
tvárať nové, ktoré zviditeľnia
a sprop agujú našu obec. Pri
merane ponúknuť voľnoča
sové aktivity pre všetky cie
ľové skupiny - deti, mládež,
seniori.

Lešták
Vážení spoluobčania,

nehovor, že si vykonal,
ale ponechaj svojim
skutkom, aby za teba
hovorili“

Dáša Králiková

11. Dobudovať, rozšíriť
priestory hasičskej zbrojnice
a naďalej podporovať dobro
voľný hasičský zbor, ktorý už
úspešne zasiahol v našej obci.

Foto: Dr. Sabo

12. Pokračovať v rozpra
covaných projektoch ako je
obecná kanalizácia, vybudo
vanie multifunkčného ihris
ka v spodnej časti obce.
13. Veľakrát naším kona
ním devastujeme prírodu.
Viditeľné je to aj u nás v obci
a preto by som kládla veľký
dôraz na:
-	zamedzenie čiernych sklá
dok
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18. Zabezpečiť údržbu
miestnych komunikácií a ve
rejných priestranstiev zakú
pením komunálnej techniky
alebo v úzkej spolupráci s okolitými obcami alebo s maji
teľom komunálnej techniky.
Pouvažovať nad možnos
Na záver by som Vás milí
ťou zberného dvora s patrič spoluobčania chcela ubez
nou technikou z fondov EÚ. pečiť, že mojou snahou bude
vždy podľa reálnych mož
19. Naďalej prevádzkovať ností reagovať na vzniknuté
denný stacionár, no adres situácie, vychádzať v ústrety,
nejšie a efektívnejšie využívať snažiť sa vyhovieť a hlavne
finančné prostriedky na túto podať pomocnú ruku.
sociálnu činnosť z rozpočtu
Ďakujem, že Vám nie je
obce a zároveň rozšíriť po budúcnosť našej obce ľaho
skytovanie ďalších sociálnych stajná.
služieb podľa potrieb obyva
teľov.
„Nesľubuj, že vykonáš,

20. Doriešiť problém s tú
majetku a obyvateľov rozší lavými psami v súlade s plat
rením kamerového systému, ným zákonom.
ktorý pokryje celú obec.
21. Ďalej pokračovať vo
16. Naša obec je atraktív vytváraní pracovných miest
na pre turistov, preto by som (aktivační pracovníci - kto
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Rovnako, ako v minulých
obdobiach bude mojou sna
hou hlavne zabezpečiť Vám
plnohodnotný život v našej
obci, poskytnúť Vám pomoc
nú ruku kedykoľvek a v akej
koľvek záležitosti ju budete
potrebovať, komunikovať s
Vami, pretože komunikácia
je jediným spôsobom, kto
rým dokážeme spoločne, či
už poukazovať na nedostatky,
alebo hľadať spoločné nové
a lepšie riešenia.

stojíme pred prahom no
vého volebného obdobia
a nastal ten pravý čas priho
voriť sa k Vám všetkým. Bolo
mi nesmiernym potešením
spolupracovať s Vami dote
raz, starať sa o našu malebnú
obec a zveľaďovať ju spoločne
s Vami. Práve preto som sa
rozhodol, že aj naďalej chcem
venovať svoje úsilie, schop
nosti, skúsenosti a zručnosti
pre rozvoj obce a týmto sa
Mám chuť a takisto aj
uchádzam o Vašu dôveru.
odvahu stanovovať si nové
Ako povedal učiteľ národov,
ciele a pristupovať k ním so
Ján Amos Komenský:
zodpovednosťou,
prijímať
nové nápady a podnety sme
„Nesľubuj, že vykonáš,
rujúce od Vás. Podporovať
a vylepšovať dobré veci, kto
nehovor, že si vykonal,
ré sa nás všetkých dotýkajú
ale ponechaj svoje skutky, a zodpovedne pristupovať
k správe obecného majetku.
aby hovorili za teba.“
Podobne ako v minulosti
Tak sa aj ja neuspokojím zužitkovať čerpanie financií
s výsledkami, ktoré som za z Európskych fondov a to
sebou zanechal v predchá všetko v rámci finančných
dzajúcich volebných obdo možností obce a pokračovať
biach a nebudem Vám sľu v rozbehnutých projektoch,
bovať, ale ukážem Vám, že aj ktoré sú k životu dôležité pre
naďalej dokážeme spoločný našu obec. Som naplno roz
mi silami zveľaďovať, rozvíjať hodnutý uchádzať sa o Vašu
našu obec smerom dopredu dôveru v novembrových voľ
a začneme spolu písať ďal bách 2018, aby som mohol
šiu kapitolu histórie našej plnohodnotne dokončiť svo
obce. Na základe svojich ju načatú prácu v našej obci.
Volebný program, ktorý
predchádzajúcich skúsenos
tí nadobudnutých priamo Vám predkladám pozostáva
v praxi Vám predkladám z bodov, ktoré považujem za
nový volebný program a tým nevyhnutne potrebné a pre
to sa voči Vám zaväzujem. našu obec a rovnako pre nás

občanov obce Rakovnica veľ
mi dôležité. Vychádzal som
z informácií, ktoré som na
dobudol práve komunikáciou
a rozhovormi s Vami a zo
svojich skúseností, ktoré som
nadobudol počas pôsobenia
vo funkcii ako starosta obce.
Súčasťou môjho volebného programu sú práve tieto
body:
Podpora sociálne slabších
rodín a občanov - Mojou
snahou je tak ako aj dote
raz byť rovnako nápomocný
aj sociálne slabším rodinám
a jednotlivcom. Pomáhať im
pri prekonávaní sociálnych
bariér a problémov, ktoré im
život prináša. Aktívne riešiť
žiadosti o umiestnenie do
sociálnych zariadení, ako aj
žiadosti o sociálne posúdenie
dôchodcov. Plánujeme v spo
lupráci s UPSVaR zaviesť do
praxe terénnu sociálnu služ
bu v našej obci. Riešiť pre
pravu dôchodcov do Denné
ho stacionára.
Kanalizácia - zrealizova
nie kanalizačnej siete v na
šej obci, hľadať s občanmi
zhodu v optimálnych, vhod
ných riešeniach a návrhy na
uzavretie nájomných zmlúv
v plánovanej trase rozvodu
kanalizačnej siete, čo je aktu
álnym dôvodom spomalenia
prípravy stavebného povole
nia, ako aj realizácie.

Chodník pre peších popri štátnej ceste II/526
(v miestnej časti na Hostinci)
- aj keď už v súčasnosti pre
biehajú jednania s kompe
tentnými orgánmi veľkou vý
zvou pre mňa je bezpečnosť
našich občanov, ktorí denno
denne peši prechádzajú tým
to úsekom a tým sa vystavujú
ohrozeniu vlastných životov.
Aj keď je tento projekt fi
nančne náročný bude rieše
ný etapovite (po častiach)
z dôvodu veľkého rozpoč
tového nákladu. Financie
získať prípravou projektovej
dokumentácie a podaním
žiadosti o dotáciu na aktuál
nu výzvu z Poľnohospodár
skej platobnej agentúry.
Rekonštrukcia budovy
bývalej Materskej škôlky
- momentálne do vydania
týchto obecných novín ešte
nemáme potvrdenú dotáciu
na realizáciu rekonštrukcie
a výmeny strešnej krytiny,
kto
rá sa má realizovať ešte
do konca tohto roku 2018.
V budúcom volebnom ob
dobí riešiť kompletnú rekon
štrukciu celej budovy na ko
munitné centrum z aktuálnej
výzvy
Poľnohospodárskej
platobnej agentúry.
Vysporiadanie pozemkov
pod miestnymi komunikáciami - tak ako v predchá
dzajúcom volebnom období
vyriešiť majetkovo - právne

vysporiadanie pozemkov pod
miestnymi komunikáciami
v našej obci, tak aby bolo
možné čerpanie na rekon
štrukcie z Európskych fondov. Financie na vysporiada
nie pozemkov získať z rozpočtu obce na príslušný rok.
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Rekonštrukcia ozvučenia cintorína - doplnenie
vonkajších nosných stĺpov
a reproduktorov, výmena
káblového vedenia. Financie
čerpať z rozpočtu obce na
príslušný rok.
Chodník v urnovom háji
- zrealizovať chodník v ur
novom háji. Financie získať
z aktuálnej výzvy Obnova
dediny 2019, žiadosť musí
byť podaná do konca októbra
2018.

Revitalizácia miestneho
parku - kúpou pozemku re
alizovanou tohto roku ved
ľa miestneho parku sa nám
naskytla možnosť realizácie
oddychovej zóny. Vybudovať
centrum pre kultúrno-spolo
čenské udalosti so zastreše
Vodovod - napojenie dvoch
ným pódiom pre účinkujú chýbajúcich vetiev k rodin
cich. Podať žiadosť o dotáciu nému domu č. 116 a č. 80.
na príslušné podopatrenie
z výzvy Poľnohospodárskej
Využívanie projektov pre
platobnej agentúry.
nezamestnaných - v rám
ci dostupných projektov
Povrchové úpravy miest- UPSVaR vytvárať pracovné
nych komunikácií - aktu príležitosti pre našich neza
álnou výzvou na čerpanie mestnaných spoluobčanov
financií z fondov upraviť po tak, ako to bolo naplno vy
vrch miestnych komunikácií užívané aj v minulosti. Spo
vyasfaltovaním, pod ktorými luúčasť vo financovaní čerpať
sú pozemky majetkom obce. z rozpočtu obce na príslušný
V rámci možností podmie rok.
nok výzvy urobiť zmluvy
s majiteľmi o dlhodobom
Projekt „Náučný chodnájme nevysporiadaných po ník“ - pokračovanie v reali
zemkov pod miestnymi ko zácii výstavby nových altán
munikáciami našej obce, tak kov smerom na Plešiveckú
aby aj tie mohli byť zrekon planinu, ako aj smerom na
štruované.
Ivaďo s informačnými ta
buľami. Financie na realizá
Rekonštrukcia budovy ciu získať podaním žiadosti
Domu smútku - kompletná od Košického samosprávne
rekonštrukcia budovy - vý ho kraja.
mena strešnej krytiny s pre
strešením vonkajšej terasy,
Detské ihrisko - momen
výmena okien za plastové, tálne prebieha schvaľovací
oprava vonkajšej fasády a vý proces realizácie výstavby
mena dlažby na vonkajšej te detského ihriska v miestnom
rase. Financie získať z výziev parku, ktoré má byť zhoto
Poľnohospodárskej platobnej vené do konca roka 2018.
agentúry.
V rámci finančných možnos
tí čerpania z rozpočtu obce
Pasportizácia cintorína dokúpiť ďalšie komponenty.
- vytvoriť digitálnu mapu
cintorína, ktorá zabezpečí
Sála kultúrneho domu správu údajov o hrobových riešiť interiérové vybavenie
miestach, správu nájomných sály kultúrneho domu (stoly,
zmlúv a informácie o úhrade stoličky) podaním žiadosti
platieb za nájom hrobových na Ministerstvo financií SR.
miest.

Kostolík sv. Márie Magdalény - po úspešne po
danej žiadosti o pridelenie
finančných prostriedkov na
prieskumy a zhotovenie pro
jektovej dokumentácie obec
ako nájomca národnej kul
túrnej pamiatky v spolupráci
s cirkvou vypracovať ďalšiu
žiadosť na získanie dotácie
na kompletnú rekonštrukciu
kostolíka a rekonštrukciu
oltára. Financie plánujeme
získať z výzvy Ministerstva
kultúry SR.
Dopravné zrkadlá - zakú
piť dopravné zrkadlá na kri
tické križovatky v obci. Kúpu
realizovať z rozpočtu obce.
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hasičskej zbrojnice v druhej
výzve Ministerstva vnútra,
kde už začali práce vypra
covať žiadosť do tretej výzvy
na dokončenie tejto stavby.
Každoročne žiadať dotáciu
z prostriedkov Dobrovoľ
nej požiarnej ochrany SR
v zmysle celoplošného roz
miestnenia síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na úze
mí SR v danej kategórii. Žia
dať o pridelenie hasičského
vozidla Iveco Daily.
Naďalej zachovať: vydáva
nie Rakovnických obecných
novín, webovej stránky obce,
podporovať a zachovať dob
rú spoluprácu s miestnymi
organizáciami (ZPOZ, JDS,
Banícky spolok, SZPFB,
Matica slovenská, PZ Ger
lach, PZ Berze Hôrka,
DHZ, TJ Baník, STK Baník
Rakovnica). Podpora cirkvi.

Parkovisko pri sále kultúrneho domu - riešenie
parkovacích miest pri spo
ločenských akciách na nevy
užitom obecnom pozemku
vedľa budovy kultúrneho
domu. Sledovať nové výzvy,
Naďalej realizovať: ak
kde by bolo možné čerpať tívnu údržbu ulíc, zimnú
údržbu, vykonávať pravidel
financie.
nú údržbu cintorínu, pamät
Futbalové ihrisko - reali níkov a vojnových hrobov,
zovať prístrešok na sedenie, sledovať aktuálne výzvy čer
ako aj opraviť a doplniť la pania Eurofondov, zachovať
tradíciu kultúrnych podujatí:
vičky.
Dni obce, Deň detí, Mikuláš,
Územný plán - na viaceré Úcta k starším, Uvítanie No
podnety riešiť územný plán vého roka, Uvítanie do živo
rozvoja obce, zaradiť staveb ta, Magdalénsky turnaj, Stol
notenisový turnaj, Karneval,
né parcely.
Oslavy SNP, Pálenie Vatry,
Internetový hot spot - Novoročný a letný výstup na
zriadiť bezplatný internetový Plešiveckú planinu.
hot spot pred obecným úra
Tento volebný program
dom.
a rovnako ešte aj omnoho
Zmluvné vzťahy - obnoviť viac by sa dalo naplniť a zre
končiace sa zmluvné vzťahy alizovať s Vašou podporou
s obchodnými partnermi, a s podporou novozvolených
poslancov Obecného zastu
ako aj s prenajímateľmi.
piteľstva smerovanou k nám.
Denný stacionár - pokra Práve preto Vás pozývam
čovať v rekonštrukcii budovy k volebným urnám, aby sme
spoločne dokázali zabezpe
denného stacionára.
čiť ďalší úspešný rozvoj našej
Dobrovoľný
hasičský obce.
Nezávislý kandidát
zbor - po úspešnom získa
na starostu obce Rakovnica
ní finančných prostriedkov
Ľuboš Lešták
na zrealizovanie prístavby
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Kandidátka na starostku obce

Milena

Turcsanyiová
Vážení spoluobčania,
uchádzam sa o Vašu dô
veru vo voľbách na starost
ku obce Rakovnica. Väčšina
z Vás ma pozná, lebo som v
tejto obci vyrastala a tu patrí
aj moje srdce. Pre tých, ktorí
ma nepoznajú, sa v krátkosti
predstavím. Narodila som sa
v Rožňave v júni 1978. Vy
rastala v Rakovnici, odkiaľ
pochádzajú moji rodičia aj
starí rodičia.
Po ukončení strednej ško
ly s maturitou som pôsobi
la temer 3 roky v zahraničí,
potom 7 rokov v Bratislave,
kde som získala praktické
a osožné skúsenosti do živo
ta. Po návrate do rodnej obce
som sa vydala a založila si
rodinu. S manželom máme
dvoch synov. Pracovala som
na rôznych pozíciách, naprí
klad ako učiteľka angličtiny,
finančný poradca, manažérka
v poisťovni a postupne na
dobúdala veľa nových skú
seností. Už niekoľko rokov
podnikám. Mám krajčírsky
salón v Rožňave.
Nakoľko mám prácu
s ľuďmi rada, rozhodla som
sa uchádzať sa o Váš hlas vo
voľbách.
Medzi moje záľuby patrí
príroda, hudba, móda, rodina
a čisté medziľudské vzťahy.
Do politickej strany SME
RODINA - Boris Kollár,
som vstúpila z dôvodu po
moci ľuďom v sociálne slab

ších rodinách. Organizujeme
rôzne finančné zbierky, sme
rujúce na pomoc všeobecnú,
ale i pre krízové centrá. V tej
to politickej strane pôsobím
ako aktívny člen a podpred
seda okresu Rožňava. Priná
šam Vám moderné riešenia,
ktorých cieľom je zlepšiť
podmienky života ľudí v obci
Rakovnica.
Je viac dôvodov prečo sa
uchádzam o Váš hlas vo voľ
bách. Moja vízia je postavená
na rozvoji obce, aby jej oby
vatelia mohli byť na ňu hrdí
a aby ju považovali za najlep
šie miesto pre život, kam sa
dá s radosťou vrátiť po práci,

kde chcete tráviť svoj voľný - Vybudovanie
čas.
v celej obci.

kanalizácie

Čo plánujem?
- Vybudovanie predajných
Je viacero skutočností, kto stánkov pre predajcov zeré by sa dali vylepšiť, niektoré leniny a ostatného tovaru
odstrániť, niečo úplne nové v oboch častiach obce.
urobiť. Posúďte sami, možno
-	Rozvíjať športové a iné
sa zhodneme.
aktivity pre mládež, napríklad multifunkčné ihrisko.
Mojimi prioritami sú:

-	Zlepšiť
transparentnosť
a informovanosť občanov
o dianí v obci formou dob- Svetelné označenie prie- re fungujúcej web stránky.
chodu pre chodcov pri au-	Pravidelne sa stretávať
tobusovej zastávke.
s občanmi v oboch častiach
-	Zlepšenie obecného roz- obce, nie len pred voľ bami.
hlasu a ozvučenia.
Minimálne raz ročne.
- Vybudovanie chodníka v
časti obce pri hlavnej ceste.

Foto: Dr. Sabo
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-	Reagovať na aktuálne výzvy z eurofondov a štátneho rozpočtu s cieľom získať
prostriedky pre obec.
-	Naďalej organizovať kultúrne podujatia a udržiavanie tradícií v obci.

-	Rakovnické obecné noviny budem využívať nielen
na šírenie dobrého mena
obce, ale prostredníctvom
nich čo najpodrobnejšie
informovať občanov o činnosti obce.

-	Zlepšiť prístupovú cestu
ku kostolíku Magdolna
a upraviť svojpomocne je
ho okolie.

- Vybudovanie siene histórie
obce, zozbieranie historických odevov, exponátov,

Rakovnické Obecné Noviny
dokumentov z histórie, aby pinám. Každý človek je pre
sme zachovali záznamy pre mňa dôležitý.
ďalšie generácie.
Chcela by som zlepšiť ko
munikáciu občanov s úra
-	Udržať dobrú tradíciu futdom a úradu s občanmi, aby
balu v obci, podporovať
žiadna pripomienka či myš
futbalový klub.
lienka neostala nepovšimnu
-	Udržiavať verejné pries tá. Budem sa snažiť vtiahnuť
transtvá v celej obci.
občanov do diskusie o bu
dúcnosti obce Rakovnica.
Viem, že cieľov je veľa, ale
budem sa snažiť svojim prí
Aj Vy - voliči môžete za
stupom a svojimi vedomos bezpečiť rozvoj obce Rakov
ťami naplniť všetky ciele, aby nica ku spokojnosti nás všet
boli občania hrdí na našu kých tým, že sa zúčastníte
obec. Sociálnou politikou na voľbách a svoj hlas dáte
budem pomáhať tým, kto tomu, čo pre vás je ochotný
rí to potrebujú. Konkrétne všetko urobiť.
rodinám s nezaopatrenými
deťmi a nízkymi príjmami,
Samozrejme bez podpory
osamelým rodičom, senio poslancov nemôže žiadny
rom, zdravotne postihnutým starosta obce zabezpečovať
a ďalším ohrozeným sku vyššie uvedené plány. Pre
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to potrebujeme poslancov,
ktorí sú nápomocní v oblas
ti samosprávy a v iných dô
ležitých oblastiach, ktorí sú
odhodlaní svoje skúsenosti
využiť pre prácu v obecnom
zastupiteľstve pre naše spo
ločné ciele.
Na presadzovanie týchto
cieľov potrebujem Vašu pod
poru.
Uchádzam sa o Vašu dôve
ru, o hlas vo voľbách na Vašu
starostku.
Čaká nás tvrdá práca, ale
o to krajšie budú výsledky.
Nesklamem Vás.
Teším sa na naše ďalšie
stretnutia.
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Do jej života vstúpil kôň a veľa sa zmenilo

Z dlhodobého pohľadu
majú za sebou toho veľmi
veľa. Ich história je popreple
taná s históriou ľudstva. Kone
pomáhali človeku prekonávať
vzdialenosti, poskytnúť silu,
rýchlosť. Dnes sa situácia
zmenila. Primárne sa i na
ďalej oceňuje rýchlosť a vytr
valosť. Čím viacej je jazda na

re. Na základe toho čo sme
videli, kone boli spokojné,
živšie. Môžeme konštatovať,
že kone majú radi spoločnosť.
Sú stádovité.
Objavili sme u nich, pre
nás novú vlastnosť, zvedavosť.
Bez obáv k nám pristúpili
a rovno pred fotoaparát. Sa
mozrejme sme ich pohladili

je potrebné pri starostlivosti
o kone spolu s jazdením. Sú
vycvičené, zamerané na wes
ternové jazdenie.
Určite aj vás zaujíma, ako
sa dostala ku koňom. Ďaku
je za to pobytu v zážitkovom
tábore v 2016 roku v Strate
nej na Ranči pod Ostrou ska
lou, kde celé leto brigádovala.
Kone si ju získali a potom, po
zrelej úvahe, padlo rozhod
nutie mať vlastné.
Dôležitou otázkou je sta
rostlivosť o kone. Koňom je
potrebné venovať sa celý deň.
Potrebujú prístrešok (staj
ňu), pitnú vodu, objemové
i jadrové krmivo, pravidelné
korektúry kopýt, odčervo
vanie, vakcináciu, čistenie
prístrešku,
vyhnojovanie,
česanie, umývanie, kŕmenie

dáš, tak aj dostaneš. Sú to
inteligentné zvieratá, pomo
cou ktorých relaxujem. Robia
mi každodennú radosť, učia
zodpovednosti, opätujú lás
ku, ktorú im dávam“, vyznala
sa nám.
A čo rodičia? „Podporujú
ma, pomáhajú mi a sú radi,
že sa zvieratám venujem, sta
rám sa o nich. Samozrejme aj
jazdím. Tu platí stará pravda,
že z konského chrbta je svet
krajší, zaujímavejší. Popravde
povedané kone sú už rodin
nou záležitosťou. Rodičov si
získali už na prvý pohľad,“
dodala.
Veľa sme sa dozvedeli.
Obdivujeme majiteľku mi
niranča. Záhrady majú veľké
i dlhé, čo je výhoda. Pri ko
ňoch sa dá naozaj veľa naučiť.
Nielen jazdiť. Dá sa s nimi aj
hrať, pochopiť ich, rozumieť
im. Dokážeme pri nich zažiť
čaro prítomného okamžiku.
Treba pripomenúť, že naša
obec je obklopená krásnou
prírodou. Poskytuje vhodné

koňoch spojená s rekreáciou,
relaxaciou, hypoterapiou...
V našom 21. storočí už
kone nikto nechoval. Od
roku 2017 máme minifarmu,
na ktorej spoločne žijú dva
úžasné kone. Keď sme sa túto
správu dozvedeli, hneď nás
to oslovilo. Dohovorili sme
si stretnutie a boli sme veľmi
milo prekvapení.
Privítala nás majiteľka koní
stredoškoláčka Michaela s otcom Viliamom. Fotoaparát
bol pripravený a otázky tiež.
Ako sa patrí, boli nám pred
stavené dva nádherné kone.
Jeden bol svetlejší, menší
s menom Bassir. Druhý vyš
ší, tmavší Amurath. Prvého
koňa kúpili 16.12.2017 z far
my v Štítniku. Kôň majiteľke
spôsobil radosť, potešenie. Po
čase skonštatovala, že je sám,
a preto sa s otcom dohodli
a kúpili ďalšieho 5.6.2018.
Podľa nás laikov, urobili dob

pod dozorom majiteľky.
Vlastniť kone je OK. To
nestačí. Nasleduje nepre
tržitá starostlivosť o nich.
V prvom rade kone potrebu
jú prejsť výcvikom. Stalo sa to
na ranči v Drnave. Na výcvi
ku sa zúčastnila aj majiteľka,
kde sa dozvedela všetko, čo

a iné úkony. Veterinárnu sta
roslivosť. Potrebné je denné
precvičovanie, voľný výbeh,
lonžovanie... Jazdenie podľa
počasia. Ideálne denne.
Už vieme, čo kone dostáva
jú. Teraz to otočíme. Čo kone
dávajú majiteľke. Odpoveď
bola jasná, výstižná: „Ako

trasy jazdy na koni. Sú tu
ideálne podmienky pre cho
vateľov koní.
Na záver môžeme povedať:
V jej živote sa objavil kôň.
A všetko sa zrazu zmenilo.
Svet sa stal krajším, plnším,
zaujímavejším.
-sa-

Kone. Úžasné zvieratá. Vznešené, krásne, silné, plné energie. Majestátne, žijúce po boku
človeka tisícky rokov. Ešte v minulom storočí ich v Rakovnici hojne využívali v poľnohospodárstve. Pomáhali pri orbe pôdy, zvážaniu sena, dreva, plodín z pozemkov, na furmanky. Zvláštnosťou bola ich pomoc pri zvážaní železnej rudy. V starších časoch pri ťažbe rudy
v baniach.

Milena Turcsanyiová

Účastníci spoločne vzdali
úctu zosnulým členom mi
nútou ticha. Z radou členov
odišli traja baníci. Podľa
programu nasledovalo oce
nenie troch jubilantov. Každý
po gratulácií dostal pamätný
list k jubileu a keramický
banícky hrnček. Predseda
spolku odmenil pamätným
hrnčekom aj prítomných po
slancov.
Významným bodom pro
gramu bol príhovor predsedu
spolku, ktorý vystihol pod
statu sviatku, práce baníkov,
ich postavenie a potrebu
z historického i súčasného
pohľadu.
„Baníctvo tvorí neodde
liteľnú súčasť historického,
ekonomického i kultúrne

ho dedičstva Slovenska. Nič
na tom nezmení ani fakt, že
doba sa mení a baníctvo je
dnes pomaly na ústupe.
Hoci sú bane už zrušené,
náš banícky spolok na baníc
tvo nezanevrel. Od vzniku
baníckeho spolku, si ten
to
výnimočný deň pripomína
me každý rok. Baňa v minu
losti zamestnávala väčšinu
obyvateľov našej obce a blíz
keho okolia. Napriek tomu,
že Rakovnica a okolité obce
už banícku slávu majú za
sebou, baníci na svoje kore
ne nedajú dopustiť a preto si
sviatok všetkých baníkov pri
pomíname už po 13-sty krát.
Banícky deň je sviatok ba
níkov, technikov, ako aj os
tatného personálu ľudí, ktorí

na bani pracovali, bez kto
rých by práca nebola mož
ná. Treba si uctiť prácu ľudí,
ktorí pracovali v podzemí,
kde z útrob zeme dolovali
bohatstvo, ktoré v sebe bane
ukrývali, ako zlato, striebro,
železnú rudu a mnoho ďal
ších nerastov.
Aby heslo „JA SOM BA
NÍK, KTO JE VIAC“ ne
zapadlo prachom, vraciame
sa v svojich spomienkach k
baníckej robote a histórii, na
ktorú sme právom hrdí aj po
likvidácii baní. Nie sú to však
len spomienky, ale členovia
baníckeho spolku oživujú
pamiatku baníctva v Rakov
nici a okolí informačnými
tabuľami. K tabuliam, ktoré
boli osadené pred Obecným
úradom a pri kostolíku na
Ivágyove pribudla nová - na
Hostinci. Banícky spolok
Rakovnica vydal propagačný
materiál o baníctve a o obci.
Na to, aby sa takéto ak
cie realizovali, potrebujeme
štedrých sponzorov. Najväč
ším sponzorom je OcÚ Ra
kovnica, OcÚ Štítnik, Hon

ce, Rožňavské Bystré, Rudná,
odkiaľ pochádzajú i naši čle
novia, AGROSPOL Honce“.
Po slávnostnom príhovo
re sa podával banícky guláš
v podaní nového kandidáta
na gulášmajstra Braňa Pásto
ra. A keďže baníci boli a sú
i naďalej veselá družina a radi
sa medzi sebou zhovárajú,
vymieňajú zážitky z minu
losti, ale aj súčasnosti. Mali
na to veľký priestor. Patrične
ho aj využili.
Ján Lindák

Foto na strane: Dr. Sabo

Oslava Dňa baníkov
Deň baníkov je významným sviatkom pre Banícky spolok
v Rakovnici. Členovia spolku si ho tohto roku pripomenuli
8. septembra v Dome kultúry. Slávnostnú schôdzu otvoril
a viedol Ing. Ľuboš Gallo. Predstavil milých a vážených
hostí: starostku z Honiec Moniku Paličkovú a Želmíru Gonosovú z Rožňavského Bystrého, poslancov Obecného zastupiteľstva Ing. Miroslava Genčiho, Ing. Moniku Genčiovú, zástupcov Baníckeho spolku Bratstvo z Rožňavy Ing.
Dušana Oravca a Ing. Arpáda Kavečanského.

9

Rakovnické Obecné Noviny

Číslo 4

Október 2018

Udržujeme

dlhoročnú tradíciu
Vatra slobody má v obci dlhoročnú tradíciu. Temer pravidelne sa realizovala na kopcoch pod planinou. Účasť bola
primeraná. Vždy to bol osobitný zážitok. Tešili sa na to starší i mladší. Tohto roku 28.augusta sa uskutočnilo stretnutie
občanov pri Vatre slobody mimoriadne na miestnom futbalovom ihrisku na počesť Slovenského národného povstania
(SNP). Iniciátorom zmeny miesta vatry bol Dobrovoľný
hasičský zbor (DHZ) v obci. Nebola to len myšlienka, ale aj
organizovanie a realizácia nápadu za výdatnej pomoci obce.

Foto: Archív obce

Dôvodom prečo hasiči pri
stúpili k tomuto riešeniu bolo
vatru sprístupniť čo najväč
šiemu počtu občanov obce
a zvlášť mladým rodinám
s deťmi a starším ľuďom.
Účasť sa tak stala naj
do
stupnejšia pre všetky vekové
kategórie. Dôkazom toho,
že myšlienka bola dobrá, bol
počet zúčastnených. Od
hadom ich bolo okolo sto
osemdesiat. Takýto počet
v minulosti ešte nebol. Ha

Najväčší motýľ v našom teritóriu
Máme šťastie, že v Rakovnici má chalupu makrofotagraf
a lovec nočných motýľov. Od neho sme sa dozvedeli a fotografiu získali u nás sa vyskytujúceho najväčšieho motýľa.
Volá sa Okáň hruškový - Saturnia pyri.
Je to motýľ, ktorý nás
fascinuje svojou veľkosťou
a svojským sfarbením krídiel.
Veľkosťou rozpätia krídiel
cca 16 cm (samička je o nie
čo väčšia ako samček), patrí
medzi najväčších stredoeróp
skych motýľov.
Kruhovo sfarbená kresba
na jeho krídlach pôsobí doj
mom veľkých očí nočného
živočícha. Hoci pomenova
nie predpokladá prvoradú
živnú rastlinu hrušku, vo
všeobecnosti jeho húseni
ce žijú aj na iných ovocných
stromoch.
Veľký motýľ - veľká húse
nica - veľké škody na drevi
nách. Prvé aj druhé tvrdenie
je síce pravda, avšak s tými
škodami to až také hrozné
nie je. Tieto motýle a húse

nice majú totiž veľa nepriate
ľov zo zvieracej ríše, ktorí ich
počet výrazne regulujú. Do
spelého štádia húsenice (pred
kuklením) sa dožije iba malé
množstvo z celkového počtu
nakladených vajíčok.
Zaujímavá vlastnosť húse
níc je, že pri podráždení skr

Foto: V. Molnár st.

čia prednú časť tela a začnú
vydávať škrípavé zvuky.
Dospelá húsenica si nájde
vhodné miesto a tam sa za
kuklí. V tomto štádiu pre
zimuje zvyčajne dve zimy.
V jarných mesiacoch apríl až
máj sa s týmto obrovským,
krásnym, výnimočným a zá
konom chráneným nočným
motýľom, Okáňom hruš
kovým, môžeme stretnúť aj
v Rakovnici.
V. Molnár st.

sičov to potešilo, lebo ich
zámer bol úspešný. Stretli sa
priatelia, známi, rodiny, hos
tia. Osobitne sa vyšantili deti
pre ktoré to bol mimoriadny
zážitok. Udalosť nadobudla
širší rozmer zameraný na
vzdanie úcty tým, ktorí nám
vydobyli slobodu a lepší ži
vot.
Pred slávnostným zapá
lením Vatry slobody k prí
tomným sa prihovoril pred
seda Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov
(SZPB) Ing. Ondrej Lorko
a starosta obce. Horiaca vatra
prítomných fascinovala. Bolo
to nádherné divadlo počnúc
malým plamienkom až po
úžasný plameň, ktorý mal
stále sa meniace tvary často
spojené a okrášlené iskrami.
Vítanou novinkou bol ob
čerstvujúci stánok. Celkovú
atmosféru dokresľovala re
produkovaná hudba. O bez
pečnosť celej akcie sa starali
naši hasiči. Boli pripravení
kedykoľvek zasiahnuť, ak by
bolo potrebne. I vďaka tomu
celá akcia mala pokojný prie
beh.
Za pekný zážitok právom
patrí poďakovanie obci a jej
starostovi, ktorí pomocou
techniky zabezpečil dovoz
dreva ako aj stavanie samot
nej vatry. Ďakujeme našim
hasičom za ich zrealizovaný
nápad. Pod vedením veliteľa
DHZ O. Doboša st. zainte
resovaní hasiči robili všetko
s nadšením a ochotou. Vý
sledkom bola spokojnosť ob
čanov.
Jakub Doboš
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Ďakujeme za každodenný

život v mieri

V mesiaci august si každoročne pripomíname významné
výročie, ktoré je zlatými písmenami zapísané v našej histórií. 29. augusta uplynulo 74 rokov od vyhlásenia začiatku
ozbrojeného vystúpenia slovenského ľudu proti fašistickým
okupantom. Tento významný deň našich novodobých dejín
sme si pripomenuli aj v našej obci slávnostným položením
vencov k pamätníku padlých v miestnom parku a k pomníku Jána Gonosa Markuša v Hrabine za účasti občanov,
predstaviteľov obce, členov ZO SZPB, ZO JDS a ZPOZu.
Oslavy SNP pokračovali zapálením Vatry slobody vo večerných hodinách.

Počas Slovenského národ
ného povstania partizánske
ohne znamenali miesto kde
sovietske lietadlá zhadzovali
výsadok potravín a zbraní ur
čených na zásobovanie parti
zánov bojujúcich v horách. Z
toho vznikla aj tradícia zapá
liť vatru na počesť bojovní
kov a hrdinov Slovenského
národného povstania.
Väčšina z nás vojnu neza
žila. Pomaly zabúdame na
jej hrôzy, na útrapy a bolesť,
ktorú museli vytrpieť nielen
účastníci bojov, ale aj celý
národ. Mená bojovníkov sú
vyryté na pomníkoch a pa
mätných tabuliach po celom
Slovensku. Spomíname aj na
tisíce tých, ktorí preži

li s podlomeným zdravím,
s trvalými následkami na
tele, ale aj na duši.
Ďakujeme našim padlým
spoluobčanom, ale aj všetkým
hrdinom Slovenského ná
rodného povstania a víťazom
v II. svetovej vojne za náš
každodenný život v mieri.
Ďakujeme za náš šťastný
a pokojný život, za šťastný
a pokojný spánok našich detí
a vnúčat!
Zaželajme si spoločne aby
partizánske ohne horeli už
iba symbolicky a pripomína
li nám hrdinské činy našich
predkov.
Ing. Ondrej Lorko,
predseda ZO SZPB
v Rakovnici

Choroby našich orechov
V Rakovnici orechy majú svoje miesto. Pestujú sa dlhé
roky. Vyskytujú sa rôzne druhy. Máme aj orechovú alej.
V posledných rokoch orech napadli choroby, ktoré znehodnocujú nielen strom, ale najmä jeho plody. Na listoch sa objavili hnedé škvrny. V lete začali listy opadávať. Na plodoch
vznikli škvrny a šupka pri zbere bola čierna. Pri lúpaní
sú jadrá nepoužiteľné, hnedé, zosušené. Najhoršie na tom
je, že jadrá sa nedajú konzumovať, sú horké, nejedlé, ba aj
zdraviu škodlivé.
Pri pátraní po príčine sme
dospeli k podstate problému.
Černanie orechov začalo
pred niekoľkými rokmi po
stupne a stále sa rozširuje.
Podľa dostupných materiá
lov choroby sa objavili pos
ledných 5 - 6 rokov a rozšírili
sa zo severnej Ameriky cez
Maďarsko. Na orechoch to
spôsobujú bakteriálne a hu
bo
vé choroby. Orechy teda
postihla baktéria a huba.
Baktérie spôsobujú choro
bu - baktériová škvrnitosť.
Napáda listy, mladé výhonky,
zelené plody. Choroba sa šíri
najmä za daždivého a chlad
ného počasia.
Huba spôsobuje ochorenie,
ktoré sa nazýva Antraktóza
orechov. Huba prežíva a pre
zimuje v opadanom mokrom
lístí. Rozmnožuje sa v mierne
teplom a daždivom počasí.
Začína sa šíriť zo starších
napadnutých listov väčšinou
v máji. Jedna i druha choroba
má podobné príznaky.
Ochrana v oboch prípadoch
ochorenia je predovšetkým
preventívna.
Mechanická

spočíva v dôkladnom jesen
nom vyhrabaní a likvidácii
opadaného lístia spod po
stihnutých stromov. Lístie
je najlepšie hlboko zakopať
na odľahlejšom mieste v zá
hrade alebo, ak je možnosť,
spáliť ho. Chemická ochrana
sa vykonáva pri ošetrovaní
mladej výsadby. Ošetrenie
veľkých rozložitých korún
orechov, ktoré sa bežne pes
tujú v záhradách, je prob
lematické až nemožné. Od
borníci odporúčajú pestovať
novšie kvalitné odrody.

Foto na strane: Dr. Sabo
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Turistika i aktivity na ihrisku
Honce na 10. augusta, kedy
oni organizujú v rámci R-4
športové hry, no prekvapili
nás pozvaním aj noví pria
telia zo SNV pozvaním na
Katarínsku zábavu.
„Ľudstvo umiera na ne
sme sa. Menej zdatní turis dostatok lásky a vzájomnej
ti si pozreli krásy našej obce úcty. Nikto nemá na nikoho
a zdatnejší ju celú obišli (cca čas, iba na seba“. A my R-4
10 km). Tretia skupina se
niorov, vekovo starší a menej
pohybliví ostali na ihrisku
a športovali. Po návrate jed
notlivých skupín už bol pri
pravený kvalitný guláš, ktorý
nám už roky varí majster ku
chár Milan Hlaváč.
Podujatie sa nám vydarilo
po každej stránke, každý kto
sa zúčastnil vyhral, upev
nil si zdravie a urobil niečo
pre seba. Družné rozhovory,
spev, spomienky nás opäť
ešte viac zblížili a veľmi milé
bolo pozvanie od ZO JDS

Tohtoročné druhé podujatie v rámci R-4 sa konalo
12. júla 2018 na futbalovom ihrisku v Rakovnici. Cieľom
stretnutia bolo športovanie zamerané na turistiku a aktivity na ihrisku, kop na bránu, bollobal, hod šípkami a mini
futbal v skupinách.

Foto na strane: Archív JDS

Novinkou bolo prizvanie
a rozšírenie našej skupiny
o seniorov zo Spišskej No
vej Vsi, združených v spolo
čenskom klube pod názvom
LIPA. Za účasti okolo 140
seniorov, prekrásneho poča
sia a privítania všetkých, sa
naše podujatie mohlo začať.
Začali sme ho seniorskou
hymnou „Zahučali hory, za
hučali lesy...“.
Znalec celého rakovnic
kého chotára Ing. Viliam
Koltáš všetkých oboznámil
s profilom jednotlivých trás,
ich náročnosti. Rozdeli
li sme sa podľa výkonnosti
do dvoch skupín a rozišli

+ seniori zo SNV sme toho
pravým opakom.
Chcem poďakovať všet
kým organizátorom, účast
níkom podujatia, sponzorom
a OcÚ na čele so starostom
obce Ľubošom Leštákom.
Ďakujeme.
-lf-
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