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O zábavu, dobrú náladu, 
radosť a hudobnú reproduk-
ciu s detskými pesničkami sa  
postaral DJ Norbi Gallo. Ob-
čerstvenie zabezpečil Obec  
ný úrad v Rakovnici spolu 
so svojimi zamestnancami. 
Vzhľadom k počasiu, ktoré 
bolo nielen slnečné, ale aj ho-
rúce, v popredí bol pohotový 
pitný režim. O hladné brušká 
sa postaral gulášmajster Mi-
lan Hlaváč, ktorý deťom uva-
ril výborný guľáš. Gulášik im 
veľmi chutil, vyjadrovali sa  
o ňom iba pochvalne. Sladké 
potešenie v podobe domácich 
buchiet i ďalšie druhy domá-
ceho pečiva napiekla Vierka 
Dobošová a Alena Hlaváčo-
vá. Bolo to veľmi milé, ale aj 
chutné prekvapenie. Deťom 
to prišlo vhod, zamaškrtili si 
a tešili sa z toho.

Na začiatku akcie sa všet-
kým prítomným predstavili 
kynológovia. Skúsení od-
borníci predviedli ukážky 
výcviku psov. So sebou mali 
starších psov, ale aj šteniat-
ka. Psovodi so svojimi psami 
ukázali, čo všetko pes dokáže, 
keď je vycvičený. Takýto pes 
je poslušný, disciplinovaný a 
svojho pána počúva na slovo. 

(Pokračovanie na 3. str.)

Bolo nám dopriate krásne počasie. V Parku slobody bolo 
všetko pripravené na uvítanie detí s rodičmi. Medzinárod-
ný deň detí oslávili naše deti v sobotu 1. júna 2019. Zastu-
pujúci starosta obce, Ondrej Doboš, akciu slávnostne otvoril, 
srdečne privítal všetkých účastníkov podujatia a osobitne 
deti a poprial im nezabudnuteľné zážitky. Zároveň po-
mocou mikrofónu prítomných sprevádzal a orientoval na 
jednotlivé vystúpenia počas celej akcie. Pri vstupe do areálu 
Mgr. Katka Kravecová rozdávala deťom balíčky plné pre-
kvapení, ktoré pripravila Obec Rakovnica spolu s Komisiou 
pre šport, kultúru a sociálne veci.

Nálada bola výborná
a stanovištia atraktívne 

Za poctivú a tvorivú prácu zaslúžené 
ocenenie

Klienti sú spokojní a radi, 
že máme takéto zariadenie. 
Priestory sa renovujú a skva-
litňuje sa pobyt v zariadení. 
Na základe toho vedenie sta-
cionára spolu so zosnulým 
starostom obce Ľ. Leštákom 
reagovalo na výzvu Združe-
nia miest a obcí a zapojilo sa 
do súťaže Oskar bez bariér 
prostredníctvom prihlášky.

S nápadom zapojiť sa do 
súťaže Oskar bez bariér 
prišiel náš pán starosta Ľu-
boš Lešták, ktorý nás náhle 
opustil 1. februára tohto 
roka. Pravidelne sledoval 
toto dianie a bolo jeho veľ-
kým snom predstaviť našu 
obec a jej činnosť a zapísať 
ju do povedomia iných ľudí. 
Spolu s pracovníčkami Den-
ného stacionára v Rakovnici 
pracovali na spracovaní pro-
jektu, ktorý by dokázal opísať 

našu obec a činnosť Denné-
ho stacionára, ktorý je jej sú-
časťou a pýchou a predstaviť 
ju aj iným obciam a mestám, 
ktoré sú súčasťou ZMOS. 
Veľká vďaka patrí pánovi sta-
rostovi Ľubošovi Leštákovi 
za to, že nás ako obec zapojil 
a doviedol k tejto krásnej sú-
ťaži, že naši pracovníci mohli 
reprezentovať našu obec pod 

jeho ochrannými krídlami, 
ale aj za všetko, čo pre našu 
obec a občanov urobil. Bol to 
človek s obrovským srdcom, 
ktorý zasvätil svoj život obci 
a občanom a za to všetko mu 
ďakujeme.

V podstate išlo o celoštát-
nu súťaž, ktorá je pod zá-
štitou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slo-
venskej republiky. Začlenili 
sme sa do oblasti podpory 
komunitnej sociálnej práce 
vrátane všetkých oblastí soci-
álnej práce zahrňujúce oblasť 
sociálnych služieb, opatrenia 
sociálnoprávnej ochrany a 
terénnej sociálnej práce.

(Pokračovanie na 5. str.)

O dennom stacionári pre seniorov pravidelne informu-
jeme širokú verejnosť. Máme sa čím pochváliť. Zariadenie 
poskytuje kvalitné služby a zaujímavé činnosti. Záleží nám 
na tom, aby sa seniori cítili v spoločnosti vrstovníkov čo naj-
lepšie.
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 Krátke
informácie

 Elektroodpad
V obci sa pravidelne usku-

točňuje zber elektroodpadu. 
Robí sa to ako súčasť se-
parácie, ochrany životného 
prostredia, na ďalšie spraco-
vanie jednotlivých bežných  
i vzácnych kovov, znižovanie 
zmesového odpadu. Občania 
si na to zvykli. Nepotrebné 
spotrebiče najprv doma uk-
ladajú na pre nich vhodné 
miesto. Po vyhlásení zberu, 
ktorý bol 16. apríla, všetko 
len vyložia pred dom a je 
to hotové. Tohto roku pre-
vládali staré práčky, vysáva-
če, chladničky, mikrovlnky, 
mrazničky, varné kanvice, 
televízory.

 Novinka
Brantner (environmental 

facility services) rozširuje 
zber separovaného odpadu 
aj o zber a výkup použitých 
jedlých olejov a tukov. Za  
1 ks použitého oleja (1,5 l až  
2,0 l) dostanete 1 ks rolku pa-
piera. Za 4 l použitého oleja 
dostanete 1 bal kuchynských 
utierok (2 ks). Výkup použi-
tých olejov a tukov bude včas 
oznámený občanom.

 Zber papiera
Súčasťou separácie je aj 

zber papiera, ktorý sa usku-
točňuje po dohode OcÚ  
s odberateľom. V jarnom ob-
dobí sa zrealizoval 9. mája. 
Mnoho občanov už vie ako 
to funguje. Papiere nevy-
hadzujú, ale ich ukladajú  
a v čase zberu svoj papiero-
vý odpad vyložia pred brán-
ky svojich domov. Občania 
majú len jedinú povinnosť 
nahlásiť na OcÚ, že majú pa-
pierový odpad. Odberateľ má 
tak možnosť promptne usku-
točniť zber bez toho, aby sme 
za ním museli dlho čakať. 
Zbierajú sa noviny, časopi-
sy, knihy bez textilnej väzby  
a kartón. Je potrebné, aby bol 

zber zviazaný. Kartón a pa-
pier musí byť zviazaný oso-
bitne. Za množstvo odpadu 
máte možnosť získať výrobky 
nasledovne: Za 5 kg papiera 
1 rolka toaletného papiera, za 
10 kg 1 ks kuchynské utier-
ky, za 20 kg 1 bal hygienické 
vreckovky. U kartónu je to 
rozdelené na väčšie množ-
stvo a to 10 kg, 20 kg, 50 kg 
za kus výrobku tak, ako to 
bolo uvedené pri papieri. 

 Čo separujeme
Ak sa zamyslíme nad tým, 

čo všetko separujeme, tak 
ľahko zistíme, že na zmeso-
vý odpad nám zostane málo.  
A o to ide. Obec menej za-
platí za odpad a jeho ulože-
nie. Ušetrené financie môže 
obec využiť na akcie pre 
všetkých občanov. Separu-
jeme: kovový odpad (železo, 
hliník, mosadz, meď, olovo  
a iné) odvážame do kovošro-
tu, pneumatiky dávame do 
pneuservisov, papier, sklo, 
akumulátory, plasty, biood-
pad, oleje a tuky, elektrood-
pad, monočlánky rôznych 
druhov triedime v obci. 

 Mení sa
Počasie sa nám mení pred 

očami. Už aj mladšie generá-
cie si všimli, že každý rok je 
iný, a preto je dobré sledovať 
to. Aj RON mu venujú po-
zornosť. Nerobíme to pod-
robne. Snažíme sa poukázať 
na isté zvláštnosti. Marec za-
čal dažďom a silným vetrom. 
Ráno 12. marca bol mráz 
s teplotou - 4 ⁰C. Dňa 14. 
marca napadol sneh. Obec 
i stráne boli biele. Do veče-
ra sa rozpustil. Nasledujúcu 
noc padal hustý dážď. Pre-
kvapením bol slnečný a teplý 
deň 17. marca, kedy teplota 
dosiahla + 22 ⁰C. V noci sa 
vyskytol mráz – 6 ⁰C. Ostat-
ne dni boli priemerné. Cel-
kove marec mal všetky znaky 
ako keby bol apríl. Apríl sa 

vyznačoval všetkými črta-
mi mesiaca mája. Rozkvitli 
všetky ovocné stromy. Bolo 
slnečno, sucho, ale i dážď. Ku 
koncu mesiaca 25. mája bola 
teplota + 26 ⁰C a potom pr-
šalo.

 Vtip alebo pravda
Určite poznáte tento vtip: 

„Čo je tvoje je aj moje. Čo 
je moje do toho ťa nič!“ Bo-
hužiaľ poniektorí občania 
sa podľa toho aj správajú. 
Zabúdajú na to, že to isté 
si môže povedať aj druhá 
strana a problém je na stole. 
Rešpektujme jeden druhé-
ho. Nevytvárajte si zbytočné 
problémy. Nerobme to čo 
nechceme, aby nám to robili 
iní.

 Chráňme si svoje
V apríli sa uskutočnil Deň 

zeme, ktorý bol venovaný 
zberu a likvidácií nežiaduce-
ho odpadu v obci a v jej okolí. 
Patrí za to poďakovanie všet-
kým, ktorí sa na tejto akcií 
zúčastnili. Nepotešilo nás, 
keď sme sa dozvedeli, že pár 
dní po akcii sa v časti Hrabi-
na objavili vrecia s odpadom. 
Určite to neboli naši obča-
nia. Je na nás všetkých, aby 
sme spoločne chránili to čo 
je naše a nedovolili nikomu 
špiniť naše okolie. Máme in-
formácie od našich občanov, 
že zbadali zaparkované auta 
v Hrabine. Nedalo im to. Za-
stavili sa. Už len tým, že pre-
javili záujem o cudzie osoby 
zabránili vyhodeniu odpadu.

 Navštevujú nás 
Našu obec pravidelne na-

vštevuje Občianske zdru-
ženie ZOOM optika Bra-
tislava. Prichádzajú k nám  
v bielom mikrobuse tech-
nicky vybavenom. O svojej 
prítomnosti dávajú vopred 
vedieť písomne a prostred-
níctvom miestneho rozhlasu. 
Poskytujú bezplatné meranie 
dioptrií a očného tlaku. Na 
základe toho dokážu odha-
liť šedý alebo zelený zákal. 
Stanoviť dioptrie, zabezpečiť 
vyhotovenie okuliarov. Pokiaľ 
nemáte okuliare ich letáčik 

ponúka možnosť doma si vy-
skúšať svoje oči. Ak používa-
te okuliare treba si ich so se-
bou doniesť skontrolujú vám 
ich. Ochotne poradia čo tre-
ba robiť, aby vám zrak dob-
re slúžil. Každého záujemcu  
o vyšetrenie obslúži príjemná 
a ochotná pracovníčka.

 Brigáda
Obec zorganizovala prvú 

brigádu pri materskej škole 
dňa 4. mája a potom nasle-
dovali ďalšie 8. – 11. – 20. 
mája. Ťažiskom boli výkopo-
vé práce potrebné na uzem-
nenie hromozvodov zo stre-
chy školy. Počasie nebolo 
vždy akurátne. Často bola 
obloha zamračená. Brigádni-
ci usilovne pracovali dovtedy 
pokiaľ ich dážď nezastavil. 
Účastníci sa s vervou pustili 
do práce spolu so zastupu-
júcim starostom obce. Na 
brigáde sa zúčastnili hasi-
či, členovia STK, poslanci, 
futbalisti, členovia ZO JDS, 
občania. Patrí im za to poďa-
kovanie.

 Radostná správa
Dozvedeli sme sa radost-

nú správu. V polovici apríla 
nám v obci pribudli dvojčatá. 
Mladej rodinke sa narodili 
dve dievčatka. Rodičom bla-
hoželáme. Dievčatka vítame 
v našej komunite.

 Opravili
Plot okolo parku má už 

svoj vek. Pri jeho pravidel-
nej kontrole boli zistené 
poškodenia. Jedná vložka 
bola spevnená novým zva-
rom. Obec koncom apríla  
a začiatkom mája opravila 
aj kovové dvierka na vstupe  
a odstránila i ďalšie nedostat-
ky.

 Voľ ba starostu
Predseda Národnej rady 

Slovenskej republiky vydal 
rozhodnutie z 13. mája 2019 
o vyhlásení volieb do orgá-
nov samosprávy obcí podľa 
zákona 180 ⁄ 2014 Z.z. a sta-
novil deň konania volieb na 
sobotu 21. septembra 2019.

(Pokračovanie z 1. str.)

Ukážkou pripomenuli aj 
majiteľom psov, že bez výcvi-
ku si pes robí čo chce a často 
vlastníkom robí problémy. 
Ukážky kvalitného výcviku 
psa a jeho ovládateľnosť sa 
deťom, ale i ich rodičom pá-
čili. Zvlášť sa potešili psom, 
ktoré si mohli pohladiť v prí-
tomností majiteľa a aj tým, 
ktoré ich ťahali na kolobežke.

Plno zábavy si deti užili 

na skákacom hrade. To bolo 
radosti a šantenia. Hrad bol 
stále obsadený, všetky detské 
kategórie si prišli na svoje.

Osobitné miesto patrilo 
hasičom. Najprv sa deti zo-
znamovali s technikou. Veľké 
hasičské auto zabralo riadny 
priestor. Nebolo jednodu-
ché dostať sa do kabíny auta, 
museli pomáhať aj samotní 
hasiči. Pustiť húkačku, čo 
len na chvíľu, to bol zážitok.  
V centre pozornosti bola ha-
sičská štvorkolka, ktorá bola 

obsadená permanentne. Naj-
väčšiu radosť mali najmenšie 
deti. Radi zapózovali pri fo-
tografovaní. Úžasní boli, keď 
si na hlavu nasadili riadnu 
hasičskú prilbu, veľmi sa im 
to páčilo. Jedinečnú možnosť 
využili pri striekaní vody na 
terče. Pod dohľadom pro-
fesionálneho hasiča púšťali 
prúdnicou vodu do terčov, čo 
sa im veľmi darilo. Záujem-
cov bolo neúrekom, chvíľku 
si postáli aj v rade, ale za ten 

zážitok to určite stálo. To 
všetko pripravili dobrovoľ-
ní hasiči z DHZ Rakovnica  
v spolupráci s profesionálny-
mi hasičmi Hasičského a zá-
chranného zboru z Rožňavy.

Jednota dôchodcov Slo-
venska so svojimi členmi si 
pripravila disciplínu bolo-
bal. Deti niečo také zažili 
po prvýkrát. Nebolo to však 
jednoduché, ale prišli na to 
ako to robiť a darilo sa im.  
V postate sa dvoma motú-
zom spojenými tenisovými 

loptičkami hádzalo na ko-
vový rebrík, kde sa museli 
udržať. Banícky spolok pri-
pravil ukážky minerálov, ba-
nícke kahany, kyslíkovú masku  
a pre najmenších za odmenu 
vozenie tehál na fúriku po-
medzi prekážky. 

Zvláštnym zážitkom boli 
kone. Jeden väčší bol osedla-
ný a druhý malý poník Žužu 
sa voľne pásol. Poníka si deti 
pohladkali a rodičia ich fo-
tili s ním. Sadnúť si koňovi 

na chrbát do sedla, to chcelo 
odvahu. Deti prekonali oba-
vy a v sprievode chovateľov 
si užili peknú jazdu. Koníky 
boli k dispozícii z Ranchu 
Wattani Rudná.

Disciplínu šikovnosti, hod 
loptičiek na terč si mohli 
vyskúšať pri Zuzke Krave-
covej ako aj vymaľovať si 
vlastné masky na tvár. Lop-
tičky najprv lietali kade-tade. 
Potom prvý úspech a už to 
bolo zaujímavejšie. Rodičia 
ich povzbudzovali a úspech 
sa dostavil. Ručne robené 
masky plné fantázie očarili. 
Svoje vedomosti a schopnos-
ti z prírody si mohli otestovať 
pri stanovišti Igora Čižmára. 
Vystriedalo sa veľa detí. Ne-
nechali si ujsť ani túto vzde-
lávaciu oblasť a obstáli dobre.

Pre najmenších bolo pri-
pravené stanovište lovenie 
rybičiek v bazéne. V ponuke 
boli až dva bazény. O túto 
atrakciu je každoročne veľký 
záujem. Bola to radosť po-

zerať na deti s akým úsilím, 
elánom a detským nasade-
ním sa púšťajú do lovu. Da-
rilo sa i nedarilo, no ponáhľať 
sa nemali kam, pretože času 
mali koľko chceli. Nakoniec 
prišli na spôsob, ako uloviť čo 
najviac rybičiek.

Na priebeh akcie v miest-
nom Parku slobody celý čas 
dozeral Dobrovoľný hasičský 
zbor Rakovnica. 

Veľká vďaka patrí všet-
kým sponzorom za finanč-
nú i materiálnu pomoc. Oni 
boli základom, na ktorom 
sa budoval úspešný deň detí. 
Poďakovanie patrí aj rodi-
čom za to, že sa zúčastnili 
na akcii a aktívne sa zapájali 
do činností, skvalitňovania 
výnimočného dňa detí, moti-
vovali deti k socializácií a bu-
dovaniu vzťahu k obci. Uspo-
riadateľom: Obci Rakovnica, 
poslancom OZ, Klubu špor-
tovej kynológie Slovakia  
v Rožňave a Bull Sports 
KŠK Rožňava, miestnym or-
ganizáciám JDS Rakovnica, 
Baníckemu spolku, Dobro-
voľnému hasičskému zboru 
v Rakovnici, Hasičskému  
a záchrannému zboru v Rož-
ňave, členom Komisie pre 
šport, kultúru a sociálnych 
vecí, ktorí prispeli pomocou 
a organizovaniu dni detí.

Deň detí sa vydaril, 
program bol pestrý a zaují-
mavý s účasťou nad očaká-
vanie. Nálada bola výbor-
ná a stanovištia atraktívne. 
Takto v stručnosti by sa to 
dalo charakterizovať. Pôvod-
ne sa mal MDD realizovať 
na obecnom ihrisku, no pár 
dní pred akciou výdatne pr-
šalo a ihrisko bolo premá-
čané a nepoužiteľné. Obec 
promptne na situáciu reago-
vala a rozhodlo sa, že sa akcia 
uskutoční v miestnom Parku 
slobody. Zmena sa pozdávala 
všetkým. Účastníkom sa to 
do konca veľmi páčilo a vy-
hovovalo im to.

Jakub Doboš

Nálada bola výborná a stanovištia atraktívne
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Iniciatívu do svojich rúk 
prevzal zastupujúci starosta 
obce, obecný úrad, obecné 
zastupiteľstvo v spolupráci  
s poľovníckymi združeniami. 
Cieľom akcie bolo vzbudiť 
záujem občanov o život-
né prostredie a aktívnym, 
osobným prístupom niečo 
prospešné urobiť pre svoje 
okolie. Tohto roku sa brigá-

da zrealizovala v sobotu 13. 
apríla stretnutím organizá-
torov a občanov o 8.00 hod. 
pred OcÚ.

Účastníci sa rozdelili na 
skupiny, ktoré si vybrali lo-
kality, v ktorých uskutočnili 
zber nežiaduceho odpadu. 
Na zvládnutie náročnej práce 
obdržali pracovné rukavice a 
igelitové vrecia na odpad. Išlo 
najmä o niekoľko miest, kto-
ré sú známe znečisťovaním. 
Príkladom je oblasť v Hra-
bine, ďalej smerom na baňu 
Mier a pri Genčanskom 
potoku. Bokom neostali ani 
ďalšie miesta.

Mali sme možnosť osob-
ne absolvovať všetky miesta, 
kde sa uskutočnilo čistenie. 
Bolo na zamyslenie vidieť to, 
čo všetko ľudia nezmyselne 
dávajú na miesta, ktoré zne-
hodnocujú životné prostre-
die. Tu sa nám vynorili dve 
otázky: Robia to naši ob-

čania? Alebo to robia ľudia  
z iných obcí? Jednotlivé sku-
piny skonštatovali, že väčšina 
odpadu nemá nič spoločné  
s obyvateľmi obce. Dôkazom 
toho je, že už v minulosti boli 
prichytení a pokutovaní cu-
dzí znečisťovatelia v našom 
chotári.

Boli by ste prekvapení, čo 
všetko sa pozbieralo. Veľa 

bolo plastov rôznych 
druhov, tvarov a veľ-
kostí. Nechýbali ani 
pneumatiky od malých 
až po veľké zo zadných 
kolies traktorov. Na-
počítali sme 69 kusov. 
Nasledovali keramické 
umývadlá, záchodové 
misy s počtom 19 kusov. 
Bežne sa vyzbieralo sklo, 
kovový odpad, zvyšky z 
televízorov, kufre... Do-
konca sa našli aj válendy.

Pozbieraný materiál 
sa priebežne zvážal na vy-
medzené miesto, na ktorom 
sa nachádzal na to určený 
veľkokapacitný kontajner. 
Ten bol odpadom vrchovato 
naložený. Zvlášť popri ňom 
sa ukladali pneumatiky, kov, 
veľké keramické výrobky. Sa-
mostatne boli uložené plné 
vrecia s rôznorodým odpa-
dom. Náš spolupracovník ich 
zrátal a dospel k číslu 145.

Treba spomenúť, že počasie 
brigádnikom prialo. Nebo-
lo slnečno, ale pod mrakom. 
Čo bolo dôležité nepršalo. 
Po ukončení brigády mier-
ne spŕchlo. O brigádnikov 
bolo postarané. Nezanedbal 
sa pitný režim a občerstve-
nie a na záver bol zaslúžene 
podávaný poľovnícky guláš. 
Gulášmajstri boli skúsení 
ku chári Lacko Kravec a Jaro 
Šály.

Deň Zeme môžeme po-
važovať za úspešný. Vyčistili 

sme svoje okolie, náš chotár. 
Odstránili nežiaduci odpad, 
ktorý nanosili nezodpovední 
ľudia.

Od zastupujúceho staros-
tu obce sme sa dozvedeli, že 
aj susediace obce mali v ten 
istý deň také isté zameranie 
ako my. Okrem zorganizo-
vanej brigády sa samostatnej 
iniciatíve medze nekládli. 
Individuálne občania vyčis-
tili priedomia, predzáhradky, 
oplotenia pri ceste a aj takým 
spôsobom zbavili obec drob-
ného odpadu, ktorý zahodi-
li ľahostajní občania, mladí 
ľudia, deti. A viete čo našli? 
Obaly z keksov, plastové ale-
bo sklenené fľaše, cestovné 
lístky, konzervy od nápojov, 
obaly z cigariet a iné.

Zaujímalo nás, ako akciu 
hodnotí zastupujúci staros-
ta obce Ondrej Doboš. Jeho 
vyjadrenie bolo nasledujúce: 
„Mojim prvým krokom bolo 
komunikovať so spoločen-
skými organizáciami a do-
hodnúť termín, a preto účasť 
bola nad očakávanie veľká. 
Keďže takéto akcie máme 
každoročne, bol oprávnený 
predpoklad, že všetko bude 
OK. Stalo sa tak, Bol som 
milo prekvapený ochotou 
ľudí urobiť niečo pre obec. 
Ďakujem všetkým 39 účast-
níkom za kus poriadnej prá-
ce. Ich pričinením je chotár 
i obec čistejšia. Zvlášť ďaku-
jem poľovníkom za výborný 
guľáš, ktorý dobre „padol“  
a chutil všetkým.             -sa-

Nie je nám ľahostajné kde žijeme 
(Pokračovanie z 1. str.)

Vedúca stacionára Mgr. 
Miroslava Turcsányiová, 
MSc., sociálna pracovníčka 
Lýdia Beláková, pracovníčka 
OcÚ Ing. Jana Čapóová spo-
lu s obecným úradom a zo-
snulým starostom obce spra-
covali a pripravili kvalitný, 
seriózny materiál, podľa sta-
novených pokynov, kritérií a 
včas odoslali organizátorovi. 
Ďalšia úloha spočívala na 
poradných orgánoch, ktoré 
posudzovali prihlásené pro-
jekty. Veľmi milo nás prekva-
pilo, keď sme sa dozvedeli, že 
v kategórii obce nás pozvali 
na slávnostné odovzdávanie 
ocenenia. Na pozvánke v čas-
ti Finalisti Oskar bez bariér 
v kategórii obce bola Rakov-
nica. Potešenie bolo na našej 

strane spontánne.
Slávnostného udelenia 

ocenenia sa zúčastnili: zastu-
pujúci starosta obce Ondrej 
Doboš, vedúca stacionára 
Mgr. Miroslava Turcsányiová 
MSc., sociálna pracovníčka 
Lýdia Beláková, poslanci Ja-
kub Doboš a Milan Hlaváč.

Akt odovzdávania ZMOS 
začlenil do programu v rám-
ci 30. snemu ZMOSu, ktorý 
sa konal v Bratislave. Dňa 
22.mája po galaprograme 
bolo uvedenie finalistov  
a vyhlásenie súťaže Oskar 
bez bariér. V 15. ročníku sú-
ťaže v rámci Slovenska z obcí 
sa ocenenou stala Rakovnica. 
Získali sme sochu Oskara 
bez bariér od akademického 
sochára Rastislava Trizmu a 
Pamätný list obci Rakovnica 

za účasť vo finále súťaže Os-
kár bez bariér 2018.

Súťaž bola symbolickým 
a morálnym ocenením sa-
mosprávy a poctivej, tvorivej 
práce kolektívu nášho stacio-
nára. Oskar bez bariér je oce-
nenie obce, ktorá odstraňuje 
bariéry architektonické, ale 
aj medziľudské. Je to ocene-
nie samospráv, ktoré rôznymi 
aktivitami, krátkodobými i 
dlhodobými projektmi uľah-
čujú život svojim občanom.

Určite Vás zaujíma, čo za-
žívali naši zástupcovia obce 
pri udeľovaní Oskara bez ba-
riér. Oslovili sme zastupujú-
ceho starostu obce O. Dobo-
ša a vedúcu stacionára Mgr. 
M. Turcsányiovú, MSc. a 
položili im po jednej otázke.

Pán zastupujúci staros-
ta obce, aký dojem ste mali z 
účasti na galaprograme i oce-
ňovaní?

Bol to úžasný a nezabud-
nuteľný dojem. Som veľmi 
rád, že Rakovnica bola oce-
nená a získala Oskara bez 
bariér. Ocenenie sme prija-
li ako veľkú poctu. Priamo 
na mieste nám gratulovali 
predstavitelia mnohých obci.  
S obdivom a zvedavosťou sa 
pýtali na Rakovnicu a čin-
nosť stacionára. Cenu Oskara 
nám odovzdal štátny tajom-
ník Ministerstva práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Braňo 
Ondruš a predseda ZMOSu 
Michal Sýkora. Všetkým na-
šim zástupcom obce a staci-
onára sa akt odovzdávania 
veľmi páčil. Navždy nám os-
tali milé spomienky na ten-
to jedinečný večer. Za tento 
úspech patrí veľká vďaka, žiaľ 
už nebohému starostovi obce 
Ľ. Leštákovi. Poďakovanie 
patrí aj vedúcej stacionára a 
jej kolektívu za vypracovanie 
projektu do súťaže. Mojou 
snahou bude udržať stacionár 
minimálne v takom stave ako 
je a podľa možnosti ho naďa-
lej vylepšovať a zdokonaľovať.

Pani vedúca stacionára, čo 
pre Vás znamená ocenenie? 

Ocenenie Oskar bez ba-
riér vnímam ako prestížne 
ocenenie v sociálnej oblasti 
pomoci seniorom a ohod-
notenie našej doterajšej prá-
ce, úsilia a snahy pomáhať 
našim klientom a seniorom 
v dennom stacionári. Som 
na toto ocenenie veľmi hrdá 
a zároveň je pre nás veľkou 
motiváciou posúvať latku 
kvality vyššie. Výhrou v sú-
ťaži Oskar bez bariér sa naša 
obec Rakovnica zviditeľnila a 
stala príkladom pre iné obce 
a nemalú zásluhu má na tom 
aj náš zosnulý starosta p. Ľu-
boš Lešták.

Odpovede zastupujúceho 
starostu obce i vedúcej stacio-
nára sú dostatočné na to, aby 
sme boli hrdí na naše zaria-
denie (stacionár) i obec.    -js-

Za poctivú a tvorivú prácu zaslúžené ocenenie

Banícky spolok (BS) je 
aktívny nielen pre členov, 
ale aj pre obec. Nápady 
predsedu BS J. Lindáka za 
plnej podpory členov výbo-
ru zanechávajú trvalé vidi-
teľné stopy v obci. Okrem 
toho spolok svojou činnos-
ťou, dobrou spoluprácou 
s vedením obce šíri dobré 
meno Rakovnice po Slo-
vensku i v zahraničí. Deje sa 
to prostredníctvom stretnu-
tí banských miest a obcí 
nielen priamou účasťou, ale 
napríklad i rozdávaním le-
táčikov o obci.

Koniec mesiaca apríla mal 
osobitný význam pre spo-
lok a jeho členov. Dňa 26. 
apríla v Dome kultúry sa 
uskutočnila výročná členská 
schôdza, na ktorej hodnotili 
prácu a činnosť v uplynulom 
roku a plánovali aktivity na 
tento rok.

Schôdzu viedol Ing. Mi-
lan Birka. Po jej otvorení, na 
podnet predsedu, prítomní 
účastníci zasadnutia vzdali 
hold zosnulému starostovi 
obce Ľ. Leštákovi minútou 
ticha. Počas jeho pôsobenia 
vo funkcii podporoval čin-

nosť spolku a zúčastňoval 
sa na stretnutiach banských 
miest a obcí Slovenska. 

Na rokovaní sa zúčastnili 
aj vzácni hostia z Gemer-
ského baníckeho spolku 
Bratstvo Ing. D. Oravec, 
Ing. A. Kavečanky a zastu-
pujúci starosta obce O. Do-
boš.

Po schválení programu 
sa slova ujal predseda BS J. 
Lindák. Hneď v úvode pri-
pomenul, že „spolok tvoria 
bývalí baníci, ale aj sym-
patizanti baníctva a rodi-
ny baníkov, ktorí pracovali  
v baniach nášho regiónu.“ 
Do pozornosti dal členskú 
základňu, ktorá je pohybli-
vá a časť členov prirodzene 
odchádza. Minulého roku 
spolok navždy opustili piati 
členovia. Potešujúce je, že 
pribúdajú noví členovia. Na 
VČS to boli traja noví čle-
novia. Predseda to považuje 
za pozitívum v tom zmysle, 
že „v ľuďoch nášho regió-
nu naďalej pretrváva vzťah  
k baníctvu a baníckej práci.“

Pochvalne sa vyjadril  
k účasti 22 členov a sym-
patizantov na 11. stretnutí 

banských miest a obcí Slo-
venska v Pezinku. Tento rok 
nás čaká stretnutie v Ľu-
bietovej. Okrem kľúčových 
úloh, ktoré sú VČS, Deň 
baníkov, stretnutie banských 
miest a obcí Slovenska, čle-
novia vykonali kus poriadnej 
práce, čo vyjadril slovami: 
„V pláne práce sme mali 
osadiť informačnú tabulu  
v miestnej časti Hostinec, 
čo sme aj urobili. Na akcií 
sa zúčastnili: J. Terai, Ing. 
M. Birka, Ing. P. Ujházy, J. 
Lindák a vtedy ako poslanec  
O. Doboš. Na požiadanie 
obecného úradu sme boli 
súčasťou brigády pri vypra-
távaní priestorov v škôl-
ke, ktorá je v rekonštrukcii  
a to : Ing. P. Ujházy, J. Te-
rai, J. Lindák, J. Adamec, 
M. Krempaský, J. Kóňa. V 
tomto roku plánujeme ešte 
osadiť smerové tabule ku 
kostolíku sv. Márie Magda-
lény. Vymeniť, zrekonštruo-
vať schody, zabradlie, ktoré 
vedú k autobusovej zástavke 
na Hostinci a pokračovať  
v sprístupnení starého ban-
ského diela – tzv. kresanice.“

Pred záverom správy po-

ďakoval všetkým „za to, že 
udržiavate banícku tradíciu. 
Svojou činnosťou, svojimi 
aktivitami poukazujete na 
to, čo všetko v našom regió-
ne baníci dokázali. Vzdávate 
obdiv a hold pred zručnos-
ťou, umom, vynaliezavosťou 
všetkých, ktorí po stáročia 
baníctvo u nás a Slovensku 
rozvíjali. Pre ďalšie generá-
cie zachováte nielen tieto 
pamiatky ale všetko to, čo 
sa v baníctve dokázalo ich 
tradície, zručnosti i umenie. 
Aby sa vedelo a nezabudlo 
na to, že práca baníka bola 
vždy rizikom, bola vždy ťaž-
ká, ale veľmi potrebná.“ 

Rokovanie ďalej pokra-
čovalo podľa programu. 
Účastníci si vypočuli sprá-
vu o hospodárení, návrh na 
doplnenie stavov BS, dopl-
nenie člena výboru a člena 
kontrolnej a revíznej komi-
sie. Súčasťou schôdze bolo aj 
ocenenie jubilantov.

Predseda sa dotkol aj 
otázky financovania akcií. 
„Z členských príspevkov 
nie je možné pokryť potreby 
spolku. Naše zámery a ciele 
sú nenahraditeľné. Sme jedi-

ní nosiči tradícií a pamiatky 
baníkov. Robíme zaslúženú 
prácu, a preto potrebuje-
me sponzorov.“ Pochvalne 
sa vyjadril k obci Rakovni-
ca, ktorá bola a je hlavným 
sponzorom spolku. Menoval 
aj ďalších: Agrospol Honce 
Ing. J. Beláka, L. Beneho. 
Zvlášť poďakoval zastu-
pujúcemu starostovi obce  
O. Dobošovi, ktorý sa osob-
ne po každej stránke anga-
žoval pri realizácii VČS.

Počas diskusie sa o slovo 
prihlásil zastupujúci staros-
ta obce O. Doboš. Prejavil 
spokojnosť nad aktivitami, 
ktoré realizuje banícky spo-
lok. Poďakoval predsedovi 
J. Lindákovi za všetko, čo 
bolo doteraz urobené. Oce-
nil jeho osobnú angažova-
nosť na poli rozvoja spolku 
a pomoci obci. Prisľúbil 
všestrannú pomoc v rámci 
svojich možností. Poprial 
všetko najlepšie predsedo-
vi, výboru, členom v ďalšej 
práci. 

Na záver výročnej členskej 
schôdzi sa podával tradičný 
banícky guláš. Šéfkuchárom 
bol Braňo Pástor.            -jl-

  V ľuďoch nášho regiónu                             stále pretrváva vzťah k baníctvu 

Životné prostredie je pre život človeka dominujúce. Nie 
je nám ľahostajné kde žijeme a ako žijeme. Už niekoľko de-
saťročí je v obci tradícia, že pri príležitosti Dňa Zeme obec 
organizuje brigádu zameranú na vyčistenie chotára. 
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Nastal deň D, čiže 8. jún  
a my sa ráno o 6:30 stretáva-
me dole v dedine pri hasič-
skej zbrojnici. Rozdelili sme 
sa do skupiniek. Niektorí išli 
pripraviť hasičskú techniku, 
iní zas stravu, posedenie či 
slnečník. Odbilo 7:15 a my 
vyrážame so 4 autami do 

Vlachova. Prevoz čerpadla 
zabezpečil pán Ondrej Do-
boš, ktorý nás prezentoval 
ako zastupujúci starosta obce.

Konečne nás víta tabuľa  
s nápisom Vlachovo. Odbo-
čujeme na futbalové ihrisko, 
kde sa má celá akcia konať. 
Milý pán, ktorý usporadú-
val autá na parkovisku nám 
dovolil ísť na stanovište s ve-
cami, ktoré by sme inak len 
ťažko dopravili na miesto. 
Rozkladáme veci na sta-
novišti, ktoré je hneď vedľa 
potoka, čiže sme prví, ktorí 
vidia samotné centrum dia-
nia, čomu sme sa celkom 
potešili. Keď bolo všetko, 
vrátane slnečníka, za ktorí 
sme boli veľmi vďační, keďže 
hneď z rána slnko neskutoč-

ne pieklo, na svojom mieste, 
náš pán veliteľ Peter Bradáč 
bol pozrieť poradie družstiev. 
Boli sme tretí v poradí. Po-
radie bolo nasledovné: Ku-
nová Teplica, Rožňava, Ra-
kovnica, Gemerská Poloma. 
Slavošovce, Pača, Koceľovce, 
Nižná Slaná, Rudná, Rejdo-

vá, Štítnik, Hrhov, Jablonov 
nad Turňou, Silica a Lúčka.

Odprezentovali sa prvé 
dva tímy a na rade boli naši. 
Bežali nasledovne: Patrik 
Kóňa ako strojník, Ladislav 
Gemerský- savica, Peter 
Bradáč- kôš, Patrik Bradáč- 
hadica B, Michal Genči- 
rozdeľovač, Diana Gemerská 
Lörinczová- ľavý prúd, Jakub 
Doboš- pravý prúd. Dian-
ka bola v značnej nevýhode, 
keďže musela na poslednú 
chvíľu vymeniť Zoliho Vav-
reka, no išlo im to vynikajúco. 
Stihli to s časom 49,7 s. Ani 
naše čerpadlo „Bober vodný“ 
nesklamalo, aj keď sa snaži-
lo o menší štrajk deň pred 
previerkami, všetko dopadlo 
dobre. Po prvom pokuse bolo 

naše družstvo vyčerpané, tak 
sa všetci pustili do občerstve-
nia a čakalo sa kým odsúťa-
žili všetky družstvá svoj prvý 
pokus. Neskôr nasledovala 
krátka prestávka.

Všetci zúčastnení mali ná-
rok na 2 pokusy. Ak nebol 
niekto spokojný mal mož-
nosť na opravu, ale hlavné 
bolo, aby sa zmestili do času 
02:00 min. a úspešne prešiel 
skúškou. Rozhodcovia ozná-

mili odštartovanie druhých 
pokusov, no niektorí účast-
níci odišli a druhý krát bežať 
nešli. Tým pádom pred nami 
vypadla Rožňava a naši išli v 
poradí druhí. Po odbehnutí 
Kunovej Teplice sa pripravi-
li na štart. Pomedzi to sme 
stihli pár fotiek a išlo sa na 
vec. Druhý pokus dopadol 
taktiež dobre, len chlapcov 
zmiatol rozhodca s ktorým 
sa nepochopili pri ukazova-
ní signálov. Skončili s časom  
51 s.

Aj po druhom pokuse sa 
naše družstvo dalo na za-
slúžený oddych a už sme 
len čakali kým obehli všetky 
družstvá a príde vyhodnote-
nie. Slnko neskutočne pieklo 
a my sme už nevedeli kam sa 

schovať. V niektorých druž-
stvách sa našli aj takí, čo sa 
pekne schladili keď napríklad 
nestihli spojiť hadicu s roz-
deľovačom. Našim hasičom 
sa však nič také nestalo (na-
šťastie).

Blíži sa 14:00 hodina  
a páni rozhodcovia povoláva-
jú družstvá na vyhodnotenie. 
Trvalo asi 10 minút kým sa 
každému poďakovali a vzdali 
hold všetkým veliteľom. Ne-

skôr ocenili všetky družstvá. 
Prví skončili hasiči z Kuno-
vej Teplice, druhí zo Slavo-
šoviec a na treťom mieste sa 
umiestnila Pača. Rakovnica 
sa umiestnila na 12 mieste, 
ale aj tak to je výborný výsle-
dok, nakoľko najslabšie čer-
padlo bolo práve to naše.

S dobrým pocitom na 
srdci sme okolo 15-tej ho-
diny začali „baliť kufre“  
a pobrali sa na cestu domov. 
Všetci sme sa stretli v Re-
kenskej zbrojnici. Deň sme 

ukončili priateľskou debatou  
a zhodnotením celej akcie. 
Výzbroj, čerpadlo a všetky veci 
sme odložili na svoje miesto  
a s dobrým pocitom odišli 
domov. 

Daniela Koššúthová

Je tomu už pár rokov, čo 
som bola zvolená poslanca-
mi obecného zastupiteľstva 
(OZ) do funkcie hlavné-
ho kontrolóra obce (HKO) 
Rakovnica. Ako pri každom 
začiatku, prvé kroky v tejto 

funkcii boli časom obozna-
movania sa s novým pro-
stredím, ľuďmi, získavania 
nových poznatkov, hodiny 
sedenia nad zákonmi a ďal-
šími normami upravujúcimi 
problematiku samosprávy 
obcí. 

Postavenie hlavného kon-
trolóra v samospráve je dosť 
komplikované, nakoľko je na 
jednej strane nezávislý, vo-
lený do funkcie poslancami 
OZ, no na druhej strane je 
pracovnoprávne podriadený 
starostovi obce. Z toho evo-
kuje myšlienka kompromisu 
medzi závislosťou a nezávis-
losťou hlavného kontrolóra  
v samospráve, t. j. podriade-
nosťou starostovi na jednej 
strane a skutočnej nezávislos-
ti, slobode slova a možnosti 
objektívne informovať na 

strane druhej. Mojou víziou 
bolo vykonávať svoju funkciu 
skutočne objektívne, zodpo-
vedne a odborne dozerať na 
financie a majetok nás všet-
kých a pravdivo informovať 
OZ a občanov o nakladaní s 

nimi, avšak často 
krát to bolo dosť 
komplikované.

Do tejto funk-
cie som išla s 
tým, že občanov 
budem infor-
movať nezávisle 
a pravdivo a za 
tým si aj budem 
stáť bez ohľadu 
na to, že pros-
tredie v ktorom 
pôsobím a pod-
mienky pre kon-
trolu neboli stále 
ideálne.

Počas výkonu mojej funk-
cie som strávila množstvo 
hodín (ďaleko nad rámec 
môjho úväzku) nad potreb-
nými podkladmi, doslova 
som sa musela hrať na „de-
tektíva“, aby som sebe aj vám 
poskytla reálny, objektívny 
obraz o financiách, hodno-
tách a majetku, ktoré zveru-
jete do rúk starostovi obce. 
Jednou z mojich úloh je v 
prípade potreby poukázať aj 
na nedostatky, ktoré vznikajú 
pri manipulácii s finančnými 
prostriedkami a majetkom 
a nie sú v súlade s platnou 
právnou legislatívou a sa-
mozrejme pomáhať obci, aby  
k takýmto pochybeniam ďa-
lej nedochádzalo a tým v pr-
vom rade chrániť naše spo-
ločné peniaze.

Od môjho nástupu do 

funkcie doposiaľ som vy-
konala kontroly týkajúce sa 
rôznych oblastí finančného 
hospodárenia, kde z každej 
som spracovala správu a po 
jej prerokovaní so staros-
tom obce som ju predložila 
na rokovanie OZ, všetky by 
mali byť pre vás dostupné 
na internetovej stránke obce 
a informačnej tabuli obce. 
Správnou a logicky vyplý-
vajúcou otázkou, na ktorú 
ani ja neviem odpoveď, je to, 
prečo tomu tak nie je. Počas 
týchto kontrol, objektívneho 
zhodnotenia hospodárenia  
a vedenia účtovníctva v da-
ných rokov som zistila via-
cero porušení zákonov, nie-
ktoré aj vážneho charakteru  
s dosahom na obecné finan-
cie, na čo som obecný úrad 
stále upozorňovala, avšak po-
chybenia, v rôznych formách, 
sa stále opakovali. Skôr som 
sa stretla s reakciami, ktoré 
myslím v samospráve nemajú 
miesto – že hlavným problé-
mom je zistenie pochybenia 
a poukázanie naň a nie sku-
točná príčina pochybenia, 
uznanie si chyby a prijatie 
opatrení na jej nápravu. To 
už nehovorím o zodpoved-
nosti za chyby a vyvode-
nie konkrétnych dôsledkov.  
Z dôvodu objektívneho zis-
tenia skutočného stavu hos-
podárenia obce (keďže jed-
notlivé okruhy kontrol na 
seba logicky nadväzujú) mu-
sím kontrole podrobovať aj 
obdobie pred mojím nástu-
pom do funkcie HKO, kde 
tak isto nachádzam viaceré 
nedostatky. Hodnotiť prečo 
nebolo na nich poukázané 
aj v minulosti nie je v mojej 
kompetencii. 

Mojim cieľom bolo, je  
a stále bude dosiahnuť stav, 
aby každá jedna kontrola 
nebola samoúčelná, ale prí-
nosom pre včasné signali-
zovanie odchýlky v procese 
rozhodovania od noriem, 
porušenia alebo nedodržania 
zákonov a hlavne nesplnenia 
požiadavky efektívneho hos-
podárenia, t.j. nedodržania 

rozpočtu obce. Na základe 
týchto signálov, ako aj môjho 
neustáleho poukazovania na 
nedostatky počas zasadnutí 
OZ, by mali kompetentní  
a zodpovední pracovníci pri-
jímať včas potrebné opatre-
nia a zabrániť tak opakova-
niu týchto nedostatkov, alebo 
aspoň zmierniť ich dôsledky 
na hospodárenie obce.

Nie je účelom tohto člán-
ku Vás podrobne informovať 
o jednotlivých kontrolách  
a ich výsledkoch, tiež o mo-
jich návrhoch na odstránenie 
nedostatkov, ako som však už 
uviedla vyššie, tie by mali byť 
verejne dostupné, na to má 
každý občan právo. V prípa-
de, že sa tak nestane, zvolím 
si vhodný spôsob ako objek-
tívne informovať vás všet-
kých o hospodárení s vašimi 
financiami a majetkom (to 
je mojím prvoradým cieľom  
a pokiaľ budem funkciu 
HKO vykonávať, stále to tak 
bude), pretože iba efektívnou 
verejnou kontrolou môžeme 
zabrániť zbytočnému plytva-
niu našich spoločných pro-
striedkov. Vážení občania, 
týmto vás všetkých zároveň 
vyzývam k využitiu vášho 
práva a k účastiam na zasa-
daniach OZ, kde budete mať 
možnosť získania neskres-
lených informácií o činnosti 
vami volených zástupcov. 

Nezabúdajme na to, že 
povinnosťou zodpovedných 
orgánov obce je vykonať také 
opatrenia, ktoré v čo najvyš-
šej miere odstránia kontrolou 
zistené nedostatky a zame-
dzia vzniku ďalších nedo-
statkov.

Nakoniec by som chcela 
dodať, že aj keď to na jednej 
strane bolo niekedy skutoč-
ne namáhavé, komplikované 
a časovo náročné, na strane 
druhej mi to dalo príležitosť 
spoznať riadenie a hospodá-
renie v oblasti samosprávy 
a byť užitočná pri kontrole 
využitia „našich“ verejných 
prostriedkov a zaobchádzaní 
s majetkom obce.

Ing. Radoslava Uhrinová

Verejnou kontrolou k transparetnosti Zvládli previerky pripravenosti
Kto by to bol povedal, že pomaly, ale isto prejdú 2 roky 

od založenia nášho Dobrovoľného hasičského zboru v Ra-
kovnici, ktorý dostal do popredia náš zosnulý pán starosta 
Ľuboš Lešták. Ani sme sa nenazdali a mali sme sa zúčastniť 
v poradí druhej previerky pripravenosti, ktorá sa tento rok 
uskutočnila v obci Vlachovo. Keďže sa čoraz viac blížili ho-
rúce letné dni, bolo čoraz ťažšie skĺbiť tréningy s pracovnými 
a domácimi povinnosťami hasičov. Stretnutia sme si doha-
dovali väčšinou na poobedňajšie, až večerné hodiny tak, aby 
bolo čo najviac zúčastnených. Na tréningoch sa nacvičoval 
útok so 7 dobrovoľnými hasičmi, pričom voda sa čerpala  
z kade, ktorú sme si dali vyrobiť a sami sme si ju podľa vlast-
ných predstáv skrášlili.

„Úlohy sa plnia oveľa jednoduchšie,
keď o nich máte prehľad.“     David Allen
Neoddeliteľnou súčasťou každej ľudskej činnosti v spoloč-

nosti je kontrola. Predstavuje systém spätnej väzby, ktorý 
dáva jednoznačnú odpoveď na otázku či skutočný stav ko-
rešponduje stavu predpokladanému, žiadanému, rozpočto-
vanému. Kontrola je súčasťou riadenia obce pri nakladaní  
s verejnými prostriedkami a získané informácie by mali slú-
žiť pre zlepšenie riadiacej práce práve predstaviteľov obce.
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Tento súťažný ročník nám 
vychádzalo takmer všetko až 
na pár zápasov. Aj keď sme 
skončili v tabuľke na dru-
hom mieste tak je možné, že 
sme dosiahli postup o súťaž 
vyššie. Všetko sa to ukáže za-
čiatkom júla. No aj keď ten 
postup sa neuskutoční tak 
nevadí. Pokračujeme ďalej. 

Pohybujem sa pri futbale 
v Rakovnici už nejakú dobu. 
Boli chvíle dobré aj zlé. Stále 
máme veľa neprajníkov, ale je 
viac tých čo nám prajú a sto-
ja pri nás aj keď sa prehráva. 

A práve našim fanúšikom 
patrí veľká vďaka za podpo-
ru. Je lepšie počúvať, keď sa 
prejdete po dedine, pozitívne 
ohlasy na futbal ako samé 
negatíva. Z vlastností, ktoré 

na ľuďoch najviac nenávidím 
je ľudská závisť. Ale môžem 
každého ubezpečiť, že nie je 
čo závidieť keď sa pohybujete 
okolo futbalu. Koľko svojho 
času musíte na to obetovať. 
Tých pár ľudí, ktorí si to už 
vyskúšalo vedia, že o čom to 
je. A keď chcete vedieť čo 
bude ďalej, tak na to vám od-
povedať neviem.

Mám myšlienku dotiahnuť 
deti k futbalu v Rakovnici. 
Ale na druhej strane sa po-
hrávam aj s myšlienkou skon-
čiť pri futbale. Jednoducho, 

keď počúvate s každej strany 
len samé sľuby, tak to nejde. 
Čas ukáže. Samozrejme ide 
o deti z našej obce. Bolo by 
pekné vytvoriť voľajaké mlá-
dežnícke mužstvo, keďže na 

mládežnícke mužstvá pri-
spieva aj Slovenský futbalový 
zväz (SFZ). Najlepšie je mať 
prípravku, ktorá nie až tak 
časovo náročná. Tam sa hrá 
systémom turnajov. Dúfam, 
že sa mi to podarí.

V osobe nášho zosnulého  
starostu Luboša Leštáka sme 

mali veľkého fanúšika tak ve-
rím, že sa na nás z hora poze-
rá a je na náš futbalový klub 
aj tam hrdý. V súčasností ko-
munikujeme s Obecným úra-
dom v Rakovnici ohľadom  
fungovania futbalu v obci. 

Ladislav Gemerský
štatutár TJ BaníkRakovnica

Očakávaný úspech sa dostavil
Od vzniku futbalového klubu v Rakovnici nedosiahol 

klub väčšieho úspechu ako sa to podarilo tento ročník. Nie 
je to však úspech jednotlivca, ale celého kolektívu a každého 
človeka čo i len malou mierou prispel k futbalu. „Kto bojuje 
môže prehrať, ale kto nebojuje už prehral vopred“. Dosiah-
li sme to o čo sa už pred nami pokúšali iní a aj keď sa im 
nepodaril úspech ako nám tak to neznamená, že to všetko 
robili zle.
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a to s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
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Počet zapísaných občanov v zozname voličov  ......  529
Zúčastnili sa na hlasovaní  ..............................................  96
Platné odovzdané hlasy ...................................................  93
Počet tých, ktorí požiadali o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti  ..............................................  5
Počet neplatných hlasovaní  ...........................................  3

Politické strany (podľa počtu hlasov)
KOTLEBA – Ľudová strana Naše Slovensko  .......  22
Sloboda a solidarita  ............................................................  17
Smer  ..........................................................................................  16
Slovenská národná strana  .................................................  9
Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu
– občianska demokracia  ....................................................  8
SME RODINA – Boris Kollár  ....................................  6
Korektúra – Andrej Hryc  .................................................  6
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO)  ..  2
Kresťanskodemokratické hnutie  ...................................  2
Koalícia Komunistická strana Slovenska  ..................  2
Starostovia a nezávislí kandidáti  ...................................  1
Priama Demokracia  ............................................................  1
Demokratická strana  ..........................................................  1
Ostatné strany nezískali ani jeden hlas

Novosti pri voľ bách
- Prvýkrát zápisnica z hlasovania bola podaná elektro-

nicky na Okresný úrad v Rožňave.
- Volebná miestnosť bola označená v jazyku sloven-

skom a samostatne v jazyku anglickom.

VýslEdky VOliEB
do Európskeho parlamentu 

25.5.2019 v Rakovnici
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