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Vážení spoluobcˇania, milí cˇitatelia.
Nech pocit štástia, radosti sa v dušiach vašich rozhostí,
ked ´Štedrý deň k vám zavíta.
Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným prúdom vyroní,
ked ´zvoncˇek sladko zazvoní.
To všetko Vám želá redakcia RON celá

Príhovor starostu obce
k Vianočným sviatkom a Novému roku

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase, keď každá rozsvietená sviečka na adventom venčeku pomaly signalizuje,
že čas najkrajších sviatkov v roku je už za dverami. Sviatky Vianoc v nás upevňujú základné ľudské hodnoty, majú
svoje neobyčajné čaro, keď sa rodiny stretnú a prežívajú
tieto dni spoločne. A vzájomne si uvedomujú aj silu priateľstva a lásky. V tento sviatočný čas chceme byť k sebe dobrí
a všade navôkol rozdávať radosť a lásku.
Pretože ak láska topí ľad, čo pani Zima vyčarila,
tak dá človek viac, čo v sebe skrýva,
ak vládne všade ticho a počuť len praskať mráz,
padajúce vločky a v detských očiach je vidieť jas,
tak prišla doba, keď každý pre každého
má pár prívetivých viet
a nad čaro Vianoc nič krajšieho niet!

Dovoľte mi, milí spoluobčania, aby som Vám zaprial v
mene mojom, i v mene obecného zastupiteľstva a všetkých
pracovníkov obce veľa zdravia, pretože to je v živote človeka najdôležitejšie, veľa lásky, životnej iskry, vnútornej
sily, ba i radosti z malých a či veľkých vecí. A nech sú tieto Vianočné sviatky naplnené spolupatričnosťou človeka k
človeku.
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a podporu v roku
2018. Do Nového roka 2019 by som Vám predovšetkým
chcel zapriať veľa zdravíčka, lásky a šťastia na každom
kroku. Rovnako Vám želám, aby sa Vám splnili všetky
predsavzatia, ktoré ste si dali do Nového roka 2019.
Želajme si spoločne prekrásne Vianoce, veľa síl, pevného
zdravia, Božieho požehnania a osobných, ako aj pracovných úspechov a úspešný vstup do Nového roka 2019. Pokoj
v našich dušiach nech sa udrží aj po celý budúci rok!
Ľuboš Lešták
starosta obce Rakovnica
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Krátke

informácie
Systematicky
V druhej fáze rekonštruk
cie stacionára sa postupo
valo systematicky. Na rade
boli hygienické zariadenia.
Vymenili sa sprchy, WC
pri sprchách, elektrické ve
denie, okná, dlážky, rozvo
dy, zárubne, omietky... Fi
nančné prostriedky nám na
to poskytlo Ministerstvo financií SR vo výške 7200,- €.

Odleteli
Začiatok augusta bol po
značený odletom bocianov.
Odlety sa konali na dva
krát. Najprv odletela celá
rodinka 11. augusta. Po pár
dňoch sa rodičia vrátili na
pár dni a potom definitívne
18. augusta odleteli.

Asfaltovanie
Obec zrealizovala opra
vu miestnych komunikácií
v mesiaci august. Opravené
Pásma
Už vieme, že v obci máme boli výtlky, ktoré prekážali
teplotné pásma. Občania to v plynulej premávke.
poznajú, Aj mrazové po
Altánok
znajú, registrujú. Dokonca
Obec získala dotáciu od
aj mrazové dosky. Či steka
nie mrazu. Naši spolupra Košického samosprávne
covníci vysledovali pásma ho kraja (KSK) vo výš
úrodnosti. Zvlášť to platí ke 1000,- € a zrealizovala
tohto roku. Na niektorých veľmi prepotrebný altánok
miestach na Hostinci i na a informačnú tabuľu pod
Piasku nemajú úrodu ovo Plešiveckou planinou.
cia. Nie sme však istí či sú
to pásma alebo striedavá
Požiar
úrodnosť ovocia.
Oheň zobudil ľudí z Ra
kovnice i Rožňavského
Pekné
Bystrého 5. augusta o 20.00
Tento rok bola aj úroda hod. Horela stará budova,
zemiakov bohatá. Pestova bývala píla na bani Mních.
telia sa tešili nielen z bie Rakovnícki hasiči z DHZO
lych, ale aj ružových. Boli boli pri požiari ako prví
spokojní.
a hneď zasahovali, pokiaľ
neprišli hasiči z Rožňavy.
Zvláštnosť
Na šťastie požiar bol včas
Miestnou zvláštnosťou uhasený a nerozšíril sa na
bolo, že v auguste niekto lesný porast.
rým majiteľom sa na mag
nólií objavili nové kvetné
Vyriešené
puky. Stalo sa to v nezvy
Dvaja priatelia sa bavia
čajnom čase, keď dozrievali o cenách tovarov.
semená.
- Poviem ti, tie ceny sú
strašné. Všetko je drahé.
Nepríjemné
- Kamarát môj, ceny sú
Na miestnom ihrisku v poriadku, len my málo za
bolo nepríjemné prekvape rábame.
nie. V šatni, prezliekarni sa
„usalašili“ sršne. Miestnosť
Rekord
sa stala nebezpečnou, nepo
Miestnym
rekordom
užívateľnou. Obec zabezpe v dĺž
ke fazuľového struku
čila ich elimináciu.
sa stal jeden z jej pestovate

ľov. Bolo to pre nás a mož
no aj pre vás prekvapením,
keď sme nielen mimoriad
ne dlhý struk videli, ale ho
osobne zmerali. Celková
dĺžka bola 85 cm.
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dom desiatom dvore ho ma
li. Pestuje sa v samostatných
nádobách. Má chutné plo
dy. V dnešných časoch sú už
ojedinelí pestovatelia. Jed
ného sme našli. Poloker bol
obsypaný plodmi. Od pes
tovateľa sme sa dozvedeli,
Dá sa
Poznáte bobkový list? Že že už mal taký plod čo vážil
sa pýtame, To je jasné. Je 0,50 kg.
sušený, občas hnedastý. No
nemusí to tak byť. Bobkový
Najväčšia
list si môžete sami vypesto
Najväčšiu tekvicu „pešär
vať. Už niekoľko občanov ku“ tohto roku vypestovala
tak robí. Majú ho zasadený pani Eva. Vážila 25 kg.
v črepníku. V lete je vonku
a v zime v byte. Pravidelne
Veľ ké
listy oberajú, sušia. Verte, Tohtoročná úroda ovocia
neverte farbu i chuť majú prekvapila až natoľko, že sa
vynikajúcu.
stali mimoriadne veci. Tak
napríklad plody jabĺk boli
nezvyčajne veľké. U mno
Kontrolovali
Sociálny odbor Krajského hých pestovateľov dosaho
samosprávneho kraja v Ko valo jedno jablko váhu viac
šiciach uskutočnil 28. mája ako pol kilogramu. Naše
a 28. júna 2018 kontrolu jablka boli a sú bioprodukty.
nášho stacionára. Zameral Dôkazom toho je, že ojedi
sa na plnenie podmienok nele ovocie prirodzeným
na prevádzku po stránke spôsobom podlieha hnilo
materiálno – technickej, be. Chemicky ošetrované
administratívnej, personál ovocie sa nekazí.
nej. Pozornosť venovali aj
účasti klientov v zariadení
Vyznamenaní
a ich aktivity. Podľa komisie
Najvyššie vyznamenanie
je stacionár plne funkčný. I. stupňa Jednoty dôchod
Obec tomuto zariadeniu cov na Slovensku zo ZO
venuje mimoriadnu po JDS v Rakovnici majú dva
zornosť. Poďakovania za to ja držitelia. Prvým je Mgr.
patrí OcÚ, starostovi obce, Ladislav Fabián a druhým
zodpovednej vedúcej Mgr. Ondrej Bradáč.
Mirke Turcsányiovej, MSc.
Poďakovanie
Obec ďakuje naším stá
Aj to sa stáva
Od mesiaca októbra sa lym a vždy štedrým spon
v našich záhradách temer zorom pri organizovaní
pravidelne objavujú nád a realizácií podujatí pre ob
herné kusy bažantov. Zvlášť čanov aj pri podpore rozvo
upútajú kohútiky, ktoré hý ja obce a to: Edite Dobo
ria pestrý farbami. Je radosť šovej, Ladislavovi Beneovi,
pozerať sa na nich ako od Ing. Jánovi Babičovi ako aj
štartujú a odletia. Okrem ostatným nepravidelným,
nich na „návštevu“ prichá nemenovaným sponzorom
dza aj vysoká zver. Sú to a organizáciam.
ojedinelé srnky, alebo ich je
zopár v skupinke.
Prvý
Tešili sme sa na to kedy
napadne prvý sneh. Dočkali
Pepino
V obci sa vyskytovalo nie- sme sa. Dňa 3. decembra sa
koľko rokov. Skoro v kaž tak udialo.
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Pútavý program, dobrá nálada
a všade, lebo im vďačíme za
to, že sa nám teraz lepšie
žije.
Na záver vystúpenia zo
srdca poprial seniorom, aby
„boli ešte dlhé roky medzi
nami šťastní a v pokoji si
užívali život v kruhu svojich
kaz októbra – Mesiaca úcty najbližších. A zároveň, aby
k starším. Nezabúdajme na ste sa medzi nami dobre cí
pozdrav, ktorý je najjedno
duchším a základným pre
javom ľudskej spolupatrič
nosti a rešpektovania ľudí

Najprv prišla pekná pozvánka. Znázorňovala jeseň
ako ročné obdobie a obrazne i jeseň života. Jej hlavným
poslaním bolo, pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pozvať starších občanov na posedenie, ktoré sa uskutočnilo
18. októbra v sále kultúrneho domu. Seniorov na stretnutie pozval starosta obce a obecné zastupiteľstvo.
Registrácia prítomných
bola spojená s odovzdáva
ním stolových kalendárov
pre každú rodinu. Tak ako
minuloročný, aj tento obsa
hoval fotografie z obce. Bolo

to milé prekvapenie, za kto
ré seniori boli vďační.
Na úvod posedenia za
znela, v podaní Ing. Jany
Čapovej, pekná báseň. De
klamovala ju jasne, zreteľne,
s citom a to oslovilo, zaujalo
prítomných. Po jej vystúpení
sa slova ujala moderátorka
Mgr. Miroslava Turcsányio
vá, ktorá otvorila stretnutie
dôchodcov srdečným priví
taním všetkých účastníkov
a zvlášť našich poslancov
a hostí.
Potvrdila fakt, že človek
môže veľa a všeličo urobiť,
ale nedokáže spomaliť alebo
zastaviť čas. Pripomenula, že
starnutie prichádza pomaly,
nenápadne, a preto „neza
búdajme na to, že všetci raz
budeme starí“. Naši starší
spoluobčania, okrem iné
ho si právom zaslúžia úctu
mladších a aj v tom je od

bez rozdielu veku. Zaželala
seniorom pevné zdravie,
veselú myseľ, veľa úsmevov,
elánu a radosti zo života.
Potom odovzdala slovo sta
rostovi obce, ktorý prednie
sol slávnostný príhovor.
Jeho myšlienky obsahovali
hlbokú úctu k starším spo
luobčanom. Vyjadril radosť
nad tým, že môže osobne
pozdraviť všetkých dôchod
cov. Vyzdvihol podiel star
šej generácie na činnosti
v prospech obce, za ochot
nú pomoc, prispenie k roz
voju obce, jej zveľaďovaniu.
„Ďakujeme Vám aj za vaše
milé slová, rady a podporu
v našich krokoch na ceste
životom.“ Tieto i ďalšie jeho
slová zneli z hĺbky duše,
osobného
presvedčenia
a po
treby dať na vedomie
všetkým, aby sme vzdávali
úctu starším občanom, vždy

tili a aby Vám na túto sláv
nostnú chvíľu ostali pekné
spomienky.“
Zlatým klincom posede
nia bolo superprekvapenie.
Moderátorka
predstavila
skvelého ľudového rozprá
vača, zabávača Jána Pisar
čina známeho ako Ander
z Košíc. Pri jeho vstupe na
pódium ho privítal veľký,
srdečný potlesk. Právom.
Len čo sa aktér postavil do
stredu pódia a začal rozprá
vať ožilo celé obecenstvo.
Dominoval smiech. Vtipné

príhody, ktoré nasledovali za
sebou šteklili bránice až do
prvej prestávky.
Počas prestávky vystúpili
naše deti, ktoré pod vedením
Katky Nociarovej pripravili
program „Vďaky starým ma
mám, starým otcom“. Aj oni
upútali pozornosť a potešili
srdcia prítomným. Na konci
vystúpenia pri spievaní zá
verečnej piesne sa k deťom
pridali aj členky ZPOZ-u.
Za pekný výkon, ktorí
deti podali ich starosta obce
obdaril sladkosťami. Odme
nu, darček dostali aj od ich
vedúcej, ktorá sa im takto
osobne poďakovala za to, že
poctivo nacvičovali a ukázali
akí sú šikovní. Poďakovanie
patrilo aj rodičom.. Vedúca
detskej skupiny vyzvala ro
dičov detí ktoré vystupovali
aby sa dostavili na pódium k
svojim ratolestiam. Na znak
vďaky aj oni dostali milý
darček z rúk vedúcej.
Po vystúpení detí v pro
grame pokračoval Ander
z Košíc. Obecenstvu sa na
servírovali ďalšie a ďalšie ko
mické, veselé príbehy. Ná
lada bola dobrá, úsmevná.
Jeho vystúpením sa program
ukončil. Oslava Mesiaca
úcty k starším pokračovala
slávnostným obedom. -sa-

Foto na strane: Dr. Sabo
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Blahoželáme bezpríspevkovým darcom krvi
Čo je to krv? To už vedia deti v materskej škole. Aký význam má pre život človeka? Aj to je všeobecne známe. To,
že sa nedá ničím nahradiť, chápe každý. Jediným zdrojom
krvi sú jej darcovia a ich počin je mimoriadne záslužný.
V obci máme bezpríspev
kových darcov krvi neúre
kom. Za ich humánnu čin
nosť si ich vysoko ceníme.
Oni zachraňujú životy mno
hým ľuďom v každom veku.
Aj spoločnosť si ich váži,
a preto každoročne prostred
níctvom Slovenského červe

ného kríža územného spolku
Rožňava sa im odovzdávajú
plakety MUDr. Jána Jánske
ho.
Slávnostný akt sa usku
točňuje zvyčajne v jesennom
období na slávnostnom aktí
ve. Tohto roku sa realizoval
15. novembra 2018 v kon

gresovej sále Radnice mesta
Rožňava. Za prítomnosti
čelných predstaviteľov mesta
Rožňava, SČK, lekárov ako
aj starostov obcí z ktorých
boli ocenení darcovia krvi.
Darcovia krvi sú oceňo
vaní podľa počtu odberov.
Na základe tohto kritéria
získavajú plakety bronzové,
strieborné, zlaté, diamantové.
V našej obci temer každoroč
ne máme ocenených obča
nov za darcovstvo krvi. Bolo
tomu tak aj tohto roku. Oce

Výsledky komunálnych volieb v Rakovnici
10. novembra 2018

Počet volebných obvodov
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva
Počet zvolených poslancov
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce
Počet neplatných hlasovacích lístkov (do obecného zastupiteľstva)
Počet neplatných hlasovacích lístkov (za starostu obce)
Kandidatúry na poslanca sa vzdal
Pozorovateľom pri voľbách bol

1
529
373
373
365
7
372
8
1
1
1

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ondrej Lorko		
Jakub Doboš		
Štefan Murza		
Ondrej Doboš		
Milan Hlaváč		
Ján Čapó			
Igor Čižmár		

SME RODINA - Boris Kollár
Nezávislý kandidát
NÁRODNÁ KOALÍCIA
Slovenská národná strana
Slovenská národná strana
NÁRODNÁ KOALÍCIA
NÁRODNÁ KOALÍCIA

224
218
213
211
206
187
170

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov
obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Igor Fabian			
2. Milena Turcsányiová

NÁRODNÁ KOALÍCIA
SME RODINA - Boris Kollár

120
91

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
na starostu obce podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Ľuboš Lešták
2. Dáša Králiková
3. Milena Turcsányiová

277
84
11

nené boli tri ženy. Získali
plaketu bronzovú, striebornú
a zlatú. Dovolíme si Vám ich
predstaviť:
Nositeľkou bronzovej pla
kety prof. MUDr. Jana Ján
skeho sa stala pani Danka
Kravecová.
(Pokračovanie na 6. str.)

Slávnostne
i pracovne

Prvé ustanovujúce zasad
nutie Obecného zastupiteľ
stva vo volebnom období
2018 – 2022 sa uskutočni
lo 29.11.2018 v zasadačke
Obecného úradu. Program
bol rozdelený na slávnostnú
a pracovnú časť.
V prvej časti boli oznáme
né výsledky volieb do orgá
nov samosprávy. Novozvo
lený starosta obce Ľuboš
Lešták zložil zákonom pred
písaný sľub a od predsedníč
ky volebnej komisie obdržal
osvedčenie za starostu obce.
Týmto úkonom vstúpil do
svojho tretieho obdobia vý
konu funkcie. Novozvole
ní poslanci tiež zložili sľub
a dostali k tomu patričné
osvedčenie za poslanca obec
ného zastupiteľstva.
Starosta obce v rámci pro
gramu predniesol príhovor,
v ktorom načrtol hlavné
smerovanie obce i najdôle
žitejšie úlohy. Zoznámil po
slancov s rozpracovanými
i novými projektmi, splne
ním ktorých sa v nasledujú
com období postupne naplní
volebný program.
V pracovnej časti boli
v popredí organizačné otáz
ky súvisiace s chodom obce,
činnosťou volených orgánov,
komisií. Boli menovaní pred
sedovia komisií a stanovený
plat starostu obce. Na ďalšom
zasadnutí, podľa plánu, budú
jednotlivé otázky obecného
rozvoja i činnosť poslancov,
komisií dopracované. -sa-
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Dotyk Vianoc
Tento vianočný čas zasahuje každého, nech je viac či menej veriacim človekom. Dostávame sa do akejsi atmosféry,
ktorú nám dotvárajú aj veci: stromček, darčeka, štedrovečerný stôl a všetky zvyky okolo toho. Ak sa chceme dozvedieť hlbšiu skutočnosť o narodení Ježiša Krista, prečítame si
správu, ktorú napísal Matúš z pohľadu Jozefa, alebo Lukáš
z pohľadu Márie.
Lukáš uvádza aj mýtické
javy. Zjavenie anjelov Za
chariášovi, zjavenie anje
lov pri Zvestovaní, alebo aj
pastierom, ale žiadnych anjelov, ani nebeské žiarenie
nenachádzame v maštali,
kde sa narodil Ježiš. Anjeli
nehovoria pastierom o tom,
aby si išli pozrieť nebeské
zjavenie. Evanjelista hovorí.
„Toto vám bude znamením:
nájdete dieťatko zavinuté do
plienok a uložené v jasliach“
(Lk 2,12) Plačúce dieťa nie je
zvláštny zjav a samotná maš
taľ je pozbavená akéhokoľvek
čara. Toto je nové v kresťan
skom posolstve, že Ježišov
príchod na svet predchá
dzali a nasledovali zjavenia
anjelov, ale v jaskyni nebol
ani jeden z nich. Prišiel na
svet v tých najobyčajnejších
podmienkach, pozbavených
akejkoľvek zvláštnosti.
Od narodenia Ježišovho
je každá jednoduchá matka
spoločníčkou Márie a každé
dieťa bratom Ježiša. Udalosť
narodenia Pána chce povedať, že materstvo je milosť
a každé dieťa boží dar. Takto
ho majú vnímať rodičia, ale
takto ho majú vnímať všetci.
Božie posolstvo v nich pri
chádza na tento svet. Vážme
si to a ďakujme za to Bohu.
V každom dieťati prichádza
syn Boží na tento svet. Hviez
dičky v ich očiach sú všetky
betlehemské. Hviezdoslav
vo svojej kolíske ešte nebol
vynikajúcim básnikom, Au
gustín v perinke nebol ešte
geniálnym teológom, Karol
Wojtyla pápežom, hoci je
pravda, že z toho plačúceho
nepatrného dieťaťa sa stali
velikánmi vo svojej oblasti.
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Dokážeme v kontakte s nimi
vidieť ďalej?
Nech akokoľvek pripíname hviezdu na betlehemskú maštaľ ona zostane aj
tak maštaľou. Keď vidíme
nejaký neporiadok, hneď ho
prirovnávame maštali. Je na
zamyslenie, že ten Boh, ktorý
dal presné predpisy ako za
riadiť sväté miesta, priviedol
cez všedné spoločensko-politické udalosti Máriu
a Jozefa na toto miesto, aby
tu prišiel na svet. Po tom, čo
sa Boh narodil v Betleheme
už nemožno nazvať nijaké
miesto na zemi nehodným
Boha, nie svätým a nemož
no nazvať v zásade nijaké
profánne miesto bezbožným.
Boží Syn je Božím Synom aj
v jasliach medzi dobytkom,
hoci to tak nevyzerá. Ani
v našom živote nie je nič natoľ ko profánne, že by nás
nemohlo priviesť k Bohu,
niet na svete také miesto,
odkiaľ by nebolo možné bez
prostredne vidieť Boha.
Všímajme si spôsoby nášho Boha, ktoré si volí, keď
prichádza na tento svet.
Chce pomôcť trpiacemu
človekovi, ale svojim štýlom.
Nie je nič zvláštneho na tom
ak sa chudobné dieťa narodí
v maštali, prekvapuje ak sa to
stane Božiemu Synovi. Táto
udalosť veľa hovorí o božej
jednoduchosti, o úcte k ľu
ďom, o veľkosti ducha. Boh
miluje chudobu a jednoduché spôsoby. Boží Syn je
vystavený bezcitnosti dediny,
nepriazni počasia, vrtochom
mocných. Špinavá jaskyňa
bez pôrodnej asistentky a po
trebných hygienických zále
žitostí. Mária sa musí posta

rať o všetko a keď si v únave
ľahne jej duša je plná pokoja
a vďačnosti, veď jej dieťa sa
narodilo, plakalo, najedlo sa,
zaspalo a zostalo nažive. Vedela si vážiť to málo, čo bolo
nateraz pre ňu všetko. Nik
dy dostatočne nepochopíme
veľkosť božej lásky, že sa
všemohúci Boh stal malým
dieťaťom, ktoré otvára ústa,
aby prijalo materské mlieko
a teplo jej tela. Je to celkom
iný Boh akého si vytvoril
náš abstraktný rozum. Boh
mám chcel ukázať ako si váži
človeka a ľudský život. Člo
večenstvo je to sväté miesto,
kde sa s nami Boh stretáva.
Musí to byť niečo obrovské
ho byť človekom, keď sa Boh
chcel stať človekom. Prijal
náš osud. Povedal, že sa

oplatí žiť, byť človekom aj
v tých podmienkach, v kto
rých my znevažujeme život.
Boh nám nechcel byť navo
nok podobný, chcel s nami
vytvoriť životné spoločen
stvo. Chcel prežiť celý ľud
ský život so všetkými jeho
etapami od počatia a narode
nia, detstva a dospievania, od
mužného veku, až po smrť.
V každom období života je
s tebou a v každom období
života môžeš byť s ním. Kaž
dý, kto prijíma svoje vlastné
človečenstvo s vďačnosťou
ako dar a poslanie sa môže
stretnúť s Bohom. Prajem
všetkým požehnané sviatky,
aby sme vedeli čerpať bohat
stva ich posolstva.
ThLic. Ján Čapla SDB
Dekan-farár



O stretnutí
s Ježišom Kristom

Milí čitatelia!
Opäť sú pred nami Viano
ce, čas, na ktorý sa väčšina
z nás teší po celý rok, akoby
sa práve tu ponúkal jedineč
ný priestor pre stíšenie, kľud
a nefalšovanú radosť v kruhu
blízkych, aspoň na krátku
chvíľu. S tými, ktorých milu
jeme a ktorí milujú nás, chce
me počas týchto dní zažívať

Vianoce by nemali byť len
o týchto emóciách, pocitoch
napriek tomu, že z rozličných
médií sa nám každoročne
podsúva akosi jednosmerne
práve tento aspekt, možno aj
kvôli každodennému zhonu
a stresu počas roka.
Vianoce, tie, ale chcú byť
v prvom rade o dieťati, o na
rodení syna a budúceho krá

atmosféru harmónie, pokoja,
lásky a radosti. Chceme pre
žívať teplo rodinného krbu.
Zvykli sme si akosi tradič
ne spájať Vianoce s takouto
rodinnou pohodou. Avšak

ľa, v ktorom sa k svojmu ľudu
skloní sám mocný Boh. Ten
však, ako vieme, neprichádza
na svet v ideálnych podmien
kach.
(Pokračovanie na 7. str.)

Foto: Dr. Sabo
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Najvyššie ocenenie za dlhoročnú prácu

Banícky spolok (BS) v Rakovnici sa pravidelne zúčastňuje na stretnutí banských miest a obcí na Slovensku. Tohto
roku sa konalo XI. Stretnutie banských miest a obcí Slovenska (BMOS) v dňoch 21.-23. septembra v Pezinku. Stretli
sa tu členovia baníckeho a hutníckeho stavu, predstavitelia
banských miest a obcí, priaznivci baníckej histórie a tradícií.
Stretnutie bolo o to bohatšie, že v tom istom čase sa uskutočnilo aj tradičné vinobranie.

Foto: Archív JDS

aktivity. I keď už mám svoj
vek a som „Čestným predse
dom ZO JDS v Rakovnici“,
snažím sa konať všetko tak,
aby naša organizácia bola
vždy pre dôchodcov príťažli
vá. Vyznamenanie je pre mňa
odmenou, ale i motiváciou
v ďalšej činnosti.
Ste najstarším členom ZO
JDS. Čo želáte organizácii
a jej členom?
Teším sa z toho, že naša
organizácia sa rozrastá o no
vých členov. Máme zodpo
vedný výbor a predsedu vďa
ka ktorým je ZO hodnotená
ako najlepšia v okrese. Vzni
kom R-4 sa veľmi spestrila
činnosť zúčastnených ZO v

obci Rudná, Rakovnica, Rož
ňavské Bystré, Honce.
Naším členom a priateľom
prajem veľa zdaru do ďalšej
práce. Veľa šťastia a dobrého
zdravia, aby sa naši dôchod
covia dožívali čo najviac ro
kov a užívali si svoje skromné
dôchodky na prežitie jesene
života s myšlienkami, ktoré
sú napísané v našom stacio
nári: „Človek je taký krásny,
aká krásna je jeho duša, taký
veľký, aké veľké je jeho srdce,
taký starý, na koľko sa cíti,
taký silný, ako dokáže pomá
hať slabým a taký šťastný, ako
sa vie tešiť z maličkostí, ktorá
naplní naše ideály.“
RON ďakujú za rozhovor

Blahoželáme bezprís
pevkovým darcom krvi
(Pokračovanie zo 4. str.)

Nositeľkou
striebornej
pla
kety prof. MUDr. Jana
Jánskeho sa stala pani Jana
Pisárová.
Nositeľkou zlatej plakety
prof. MUDr. Jana Jánskeho
sa stala pani Jana Fabiánová.
Okrem oficiálnych gratu
lácií sa k poďakovaniu osob
ne pripojil aj starosta obce
Ľuboš Lešták, ktorý pani D.

Kravecovej a pani J. Fabiá
novej odovzdal kytice vďaky
za ich ľudskú činnosť, pomoc
pri prinavrátení zdravia ale
bo života ľuďom, ktorí to po
trebovali. Pani J. Pisárová sa
na odovzdávaní ocenení ne
mohla zúčastniť. Aj jej patrí,
tak ako predchádzajúcim
darkyňam, nielen ocenenie
ale i poďakovanie, gratulácia
aj prostredníctvom našich
novín.
-sa-

Na stretnutie prišlo 20 členov z baníckych spolkov
z Rožňavy, Honiec, Štítnika,
Rakovnice. Obec Rakovnicu,
okrem členov spolku vede
ných predsedom BS Jánom

a obce okolo stojacim obdi teriály, odznak a iné drobnos
vovateľom sprievodu i ďalším ti. Banícky spolok obdržal zo
záujemcom. Takýmto spô stretnutia pamätný list.
sobom sa šírilo dobré meno
Nezabudnuteľných a neo

pobožnosti, v obednom čase,
sa konal alegorický sprievod
čestných hostí, baníkov, ba
níckych spolkov, vinohrad
níkov a historických skupín.
Nasledovalo
dekorovanie

Rakovnice a baníckeho spol
ku, ako sa hovorí „do sveta“.
Všetko bolo zabezpečené
tak, aby akcia vyznela čo naj
lepšie. Každý člen spolku zís
kal upomienkové predmety
v igelitke. Našli tam naprí
klad tričko, propagačné ma
Lindákom, reprezentoval aj
starosta obce Ľuboš Lešták.
Slávnostné otvorenie BMOS
bolo v piatok 21. septembra.
V sobotu 22. septembra
oslavy začali slávnostnými
fanfárami z veže Evanje
lického kostola. Do kostola
prišli všetci zástupcovia de
legácií so zástavníkmi. Po
kračovalo sa Ekumenickou
pobožnosťou spojenou s po
svätením zástav. Po ukončení

Foto na strane: Archív BS

Čo predchádzalo vzniku
ZO JDS v obci?
Organizácia vznikla na
podnet OO JDS v Rožňave
a jej predsedu Ing. J. Lama
ča. Na spoločnom stretnutí
iniciátora, starostu obce V.
Koltáša, J. Šályho a mňa bolo
dohodnuté, že sa založí zák
ladná organizácia. Účastníci
ma poverili budovaním člen
skej základne. Bola to pre
mňa výzva. Obklopil som sa
nadšencami, ktorí myšlienku
ZO podporili i zapojili sa do
procesu jej vzniku. Celé sna
ženie vyvrcholilo do zvolania
zakladajúcej členskej schôdze

28.januára 2000, kedy ma
zvolili za predsedu ZO JDS.
Aké boli začiatku činnosti
organizácie?
Neboli ľahké. Mal som
šťastie, že zvolený výbor pre
kypoval aktivitou a bol mi
nápomocný. Zaviedli sme
systém organizácie, vypra
covali dôležité dokumenty
a stanovili pevné pravidlá.
Našou snahou bolo, aby dô
chodcovia boli aktívni a ne
sedeli len doma.
Na čo ste sa zamerali?
Všetky podujatia boli via
zané na finančné prostriedky.
Členské nestačilo, a preto sme
hľadali cesty, ako ich získať
z iných zdrojov. Zorganizo
vali sme veľké množstvo pod
ujatí, stretnutí zameraných
na oblasť sociálnu, kultúrnu,
zdravotnícku, bezpečnostnú,
ktoré boli tematicky spojené
s odbornými prednáškami.
Väčšina akcií sa realizovala v
Hänclovej doline. Bolo toho
dosť. Je na čo spomínať.
Aký je Váš zážitok z udeľovania vyznamenania?
Bol to neopísateľný zážitok,
na ktorý sa nezabúda a osta
ne hlboko v pamäti. Veľmi si
to vážim, že som bol ocene
ný najvyšším vyznamenaním
v rámci JDS.
Čo pre Vás znamená ocenenie?
Funkcia predsedu bola a je
náročná a zodpovedná. Je to
dobrovoľná činnosť v pro
spech členov – dôchodcov.
Vyžaduje to dobré organizač
né schopnosti a kopu času.
Počas môjho predsedovania
sme stále napredovali. Roz
širovala sa členská základňa.
I dnes je tomu tak pod ve
dením nášho predsedu. Pri
búdali nové akcie, činnosti,
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Nezabudnuteľné stretnutie

Jednota dôchodcov si váži prácu ľudí, ktorí robia všetko
preto, aby sa jej členovia v organizácii a na podujatiach cítili dobre a boli spokojní. Mnohí z nich sú za ich prácu vyznamenaní. Vyznamenania sú rozdelené do troch stupňov.
Tretí stupeň vyznamenania udeľuje OO JDS, druhý KO
JDS, prvý, najvyšší Ú JDS.
V októbri bolo najvyššie
vyznamenanie I. stupňa ude
lené Ústredím JDS Ondrejovi Bradáčovi za dlhoročnú
obetavú prácu, dobrovoľnú
činnosť, pomoc a spoluprácu
v prospech rozvoja organizá
cie JDS a v prospech staršej
generácie.
Vyznamenanie
si menovaný prevzal dňa
11.10.2018 v Košiciach.
Slávnostné odovzdávanie
zorganizoval Košický sa
mosprávny kraj (KSK) pri
príležitosti Mesiaca úcty
k starším v priestoroch Mú
zea za osobnej prítomnosti
predsedu KSK Ing. Rasti
slava Trnku, ktorý odovzdal
vyznamenania oceneným. Na
slávnostnom akte sa zúčast
nili funkcionári Krajskej or
ganizácie (KO JDS) s pred
sedom Jánom Matúškom, za
Okresnú organizáciu (OO
JDS) v Rožňave s jej pred
sedom Mgr. L. Fabiánom a
zároveň predsedom ZO JDS.
Pánovi Ondrejovi Bradá
čovi gratulujeme k oceneniu
za jeho dlhoročnú prácu pre
ZO JDS a jej členov. Pri tej
to príležitosti sme ho oslovili
a položili niekoľko otázok.

December 2018

zástav pamätnými stuhami.
Sprievod trval hodinu a pol
to znamená od 12.00 – 13.30
hod. V bohatom kultúno
-spoločenskom programe sa
pokračovalo až do slávnost
ného večerného ohňostroja.
Tradične sa na sprievo
de zúčastnil aj náš banícky
spolok. Novinkou bolo, že
v sprievode sme mali aj per
moníkov, ktorí rozdávali
propagačné letáky spolku

pakovateľných zážitkov bolo
veľa. Účastníci si pochvaľo
vali perfektnú organizáciu,
zážitkovo bohaté akcie, milé
stretnutia, príjemný pobyt
a trvalé spomienky z účasti
na jedenástom stretnutí ban
ských miest a obcí.
-jls-



O stretnutí
s Ježišom Kristom

(Pokračovanie z 5. str.)
Nerodí sa uprostred paláca,
ba dokonca neprichádza ani
do takzvaného „štandardu“
a rodinnej idylky kdesi pri
krbe.
Betlehemské dieťa vstupu
je do tohto sveta uprostred
úplnej biedy, no aj tak je
okolo jeho narodenia nemalý
rozruch! Boh nám tak aj ta
kýmto spôsobom, dáva jasne
najavo, že nie vo vonkajšom
prepychu a okázalosti sa po
núka skutočný poklad.
Skutočné posolstvo Via
noc zasahuje životy všet
kých ľudí a ponúka novú
príležitosť začať odznova,
lepšie, zodpovednejšie, v dô
vere Bohu a tomu čo koná.
Chce nám pomôcť objavovať
v sebe to dobré. Lebo svetlo

napokon prežiari temnotu
hlbokej noci a s ňou zakry
je aj neútulnosť prostredia,
v ktorom spočíva novonaro
dené dieťa so svojou matkou
a tým malým spoločenstvom
obyčajných ľudí dobrej vôle,
ktorí reprezentujú ľudstvo
všetkých čias, národov a po
kolení, ktoré sa namáhajú
a túžia len po jednom, po
dosiahnutí pokoja, ktorý
prevýši všetko trápenie, ná
mahu a temné stránky tohto
života. Len keď si toto bude
me schopní uvedomiť mô
žeme prežiť skutočnú radosť
z Vianoc, radosť z toho, čo
pre nás Boh v tomto svete
robí, k čomu nás stále v láske
a milosti pozýva.
ThDr. Zuzana Poláková
administrátorka CZ
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V sobotu 8. septembra 2018 zorganizovala obec Rakovnica spolu s obecným zastupiteľstvom letný turistický výstup
na Plešiveckú planinu – lokalitu Capáš. Zúčastnilo sa na
ňom vyše 100 turistov. Krásne počasie, výhľad na okolitú prírodu poskytli všetkým účastníkom nezabudnuteľné
chvíle.

Foto: Ing. M. Boldiš

Cestou výstupu sme mali
možnosť vidieť novopostave
ný altánok pod lesom, ktorý
realizovala obec spolu s fi
nančnou podporou Košické
ho samosprávneho kraja.
Pre účastníkov výstupu
bolo pripravené privítanie
starostom obce a Ing. Mi
roslavom Boldišom riadi
teľom Regionálnej rozvo
jovej agentúry v Rožňave.
Nechýbalo občerstvenie a
výborný guláš od nášho GU
LÁŠMAJSTRA
Milana
Hlaváča.
Ďakujeme organizátorom

výstupu – starostovi obce
Rakovnica Ľubošovi Leš
tákovi, poslancom OZ On
drejovi Dobošovi a Márii
Uhrinovej, pracovníčke obce
Silicaiovej Henriete i soci
álnej pracovníčke Mgr. Mi
roslave Turcsányiovej. Ďakujem taktiež za pomoc
Martine Miškovičovej a Ja
kubovi Dobošovi. Veľká vďa
ka patrí aj sponzorom Mik
roregiónu Štítnická dolina
a manželom Belákovým. Te
šíme sa na ďalšie stretnutia
na Plešiveckej planine.
Mgr. Mária Uhrinová

Foto: Dr. Sabo

Výstup na Plešiveckú
planinu s vynikajúcou
atmosférou
Okrúhle výročie od
posvätenia ECAV chrámu
Tohtoročná 19. nedeľa po Svätej Trojici (7.10.2018) sa
vo filiálke Rakovnica, patriacej k cirkevnému zboru Rožňavské Bystré, niesla v slávnostnom duchu pripomínania
si okrúhleho výročia pamiatky posvätenia chrámu. Chrámu, kde už 180 rokov zaznieva zvesť evanjelia a v ktorom
môžu ľudia prijímať Božie dobrodenia.
V úvode služieb Božích
sa zhromaždeniu prihovo
ril seniorálny dozorca Mgr.
Michal Terrai a krátkym po
zdravom veriacich povzbudil
i starosta obce Rakovnica
Ľuboš Lešták. K domácim
viery i hosťom sa prihovorila
aj sestra administrátorka CZ

ThDr. Zuzana Poláková, kto
rá oboznámila prítomných
s priebehom programu sláv
nosti. Kázňou slova Božieho
k výročiu posvätenia chrámu
a spievanou liturgiou ochot
ne poslúžil vznešený brat se
nior Mgr. Radovan Gdovin.
Po napomenutí k Večeri Pá
novej, ktoré zaznelo z úst ad
ministrátorky zboru, pristú
pili veriaci k stolu Pánovmu.
Po skončení služieb Božích
sa prítomné zhromaždenie
presunulo do priestorov ob
novenej modlitebne, kde bo
lo pre všetkých pripravené
malé občerstvenie.
Za tento vzácny deň, strá
vený v kruhu bratov a sestier
pri Božom slove, pri zvesti
o odpúšťajúcej Božej milosti,
ktorý sa nám na dlhý čas vry
je do pamäte, patrí neskonalá
vďaka nášmu Trojjedinému
Pánu Bohu.
ThDr. Zuzana Poláková
administrátorka CZ Rožňavské Bystré
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