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Príhovor starostky obce k občanom

Milí spoluobčania,
koniec roka je pred dve-

rami a s ním aj posledné 
vydanie tohtoročných obec-
ných novín. Tento rok bol 
plný neočakávaných zmien 
a jeho záver sa niesol v du-
chu doplnkových komunál-
nych volieb. Pred nami sú 
ešte tri roky práce v prospech 
rozvoja našej obce a jej ob-
čanov. Dovoľte mi vyjadriť 
presvedčenie, že spoločnými 
silami dokážeme urobiť pre 
našu obec len veľa dobrého 
a spolu vytvoríme také pod-
mienky, aby sa všetci občania 
Rakovnice cítili právom hrdí 
na svoju obec. 

Pevne verím, že ciele  
a predsavzatia, s ktorými som 
sa uchádzala o priazeň Vás, 

občanov, dokážem v spolu-
práci s obecným zastupiteľ-
stvom pretaviť do reálnych 
skutkov. Dôvera, ktorú ste 
mi prejavili v komunálnych 
voľbách, je pre mňa obrov-
skou výzvou a zároveň záväz-
kom do budúcnosti, aby sme 
spolu s poslancami obecné-
ho zastupiteľstva pracovali  
v prospech našej obce, aby 
sme riešili každodenné prob-
lémy Vás obyvateľov.

Čaká nás veľa úloh a práce, 
odvaha a odhodlanie na ceste 
meniť veci k lepšiemu, trpez-
livosť a vytrvalosť zvládnuť 
prekážky a ťažkosti, ktoré nás 
na tejto ceste stretnú. Mojou 
snahou je a vždy bude robiť 
veci tak, aby výsledok prá-
ce pocítili nielen obyvatelia, 
ale aj návštevníci našej obce. 
Do komunálnych volieb som 
vstupovala s presvedčením, 
že všetci obyvatelia sa stanú 
spolutvorcami prosperujúcej 
budúcnosti Rakovnice. Moje 
kroky budem viesť tak, aby 
som konala čestne, spravod-
livo, zodpovedne a v záujme 
tých, ktorých zastupujem. 

V plnej miere si uvedo-
mujem, že finančná situácia 
v našej obci nie je najlepšia, 

čo má vplyv na nás všetkých, 
ale vykonávanou finančnou 
analýzou pracujeme na vyčís-
lení a zobrazení nedostatkov, 
ktoré prinesú pozitívne zme-
ny a obrátia stav k lepšiemu. 
Nástup do funkcie starostky 
neprebehol podľa mojich 
predstáv a pracovných štan-
dardov, preto som zmenila 
organizáciu práce, aktualizu-
jem pracovný a organizačný 
poriadok a od nového roka 
plánujem zaviesť pravidelné 
pracovné porady so zamest-
nancami obce, na ktorých 
budeme hodnotiť aktuálny 
stav chodu obce, splnenie 
a dodržiavanie pracovných 
úloh. Svojou snahou, húžev-
natosťou a kvalifikovanými 
skúsenosťami a pomocou vás 
občanov, budem konať tak, 
aby sa naša obec rozvíjala nie 
len spoločensko-kultúrnymi 
akciami, ale aj finančne.

Touto cestou ďakujem 
všetkým spoluobčanom za 
účasť vo voľbách. A zvlášť 
ďakujem tým občanom, kto-
rí mi odovzdali svoj volebný 
hlas, ako aj všetkým spolu-
kandidátom v komunálnych 
voľbách za slušnú a korektnú 
kampaň. Budem sa snažiť 

Vašu prejavenú dôveru ne-
sklamať. Každý z nás, či už 
volený zástupca, alebo sa-
motný občan, má možnosť 
prispieť k rozvoju ktorejkoľ-
vek oblasti života našej obce. 

Milí spoluobčania, keď 
sa narodí dieťa, potrebuje 
trošku času, kým sa z jeho 
neistých krokov stane istý 
beh. Preto prosím, doprajte 
mi čas a štipku trpezlivosti. 
Rada uvítam Vaše odporu-
čenia, návrhy na zlepšenie 
a skvalitnenie mojej práce. 
Budem Vám vďačná, keď ma 
upozorníte na akékoľvek ne-
dostatky, týkajúce sa činnosti 
obecného úradu, obecného 
zastupiteľstva, stavu verej-
ných zariadení a priestorov  
a všetkého, čo môže zlepšiť 
náš spoločný život v našej 
obci. Chcem, aby sme spo-
ločne hľadali cesty, ktoré nás 
spájajú a zabudli na cesty, 
ktoré nás rozdeľujú.

Na záver môjho príhovoru 
prajem nám viac krajších dní 
ako tých horších, viac lásky 
ako nenávisti, viac hojnosti 
a radosti, ako smútku a trá-
penia. 

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce
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Milí spoluobčania, 
prišli k nám znova najkraj-

šie sviatky roka, kedy je po-
trebné zabudnúť na starosti 
a vyhnúť sa každodennému 
zhodu, aby sme si mohli  
v plnom dúšku šálky vychut-
nať to neopísateľné čaro, kto-
ré Vianoce prinášajú do na-
šich príbytkoch a do našich 
sŕdc. Je to čas, ktorý je doslova 
čarovný. Vnáša do našich ro-
dín pohodu, lásku a každému  
z nás pripomenie miesto, kde 
sme vyrástli, kde žijú naši 
najbližší, kde sme doma. Tak 
ako rozsvietený stromček vy-
tvára neopakovateľnú atmo-
sféru Vianoc v našich príbyt-
koch, nech zaiskrí každému  
z Vás plamienok v srdci, ktorý 
bude impulzom pochopenia, 
pokory, porozumenia a vďač-
nosti za každé slovo. Tešme 
sa z aj z mála, so spoločne 

strávených chvíľ v kruhu svo-
jich najbližších a zistíme, že 
stačí málo, ale v skutočnosti 
si navzájom viac ani nemô-
žeme dať. Občas zabúdame 
na fakt, že Vianoce by nemali 
byť materiálnou záležitosťou 
a opomíname skutočnú pod-
statu vianočných sviatkov.

Nezabúdam ani na naše 
deti, ktoré túžobne očaká-
vajú príchod Vianoc, ktorý 
je v ich očiach vnímaný vý-
zdobou stromčeka, chutný-
mi cukrovinkami, návštevou 
rodiny a v neposlednom rade 
je to túžba po vysnívaných 
darčekoch, ktoré si nájdu pod 
stromčekom. Želám im, aby 
si každý našiel pod vianoč-
ným stromčekom ten svoj 
najkrajší darček. My starší si 
aspoň v duchu zaspomínajme 
na tých, s ktorými sme takú-
to radosť prežívali, a ktorí si 

už s nami nemôžu sadnúť  
k štedrovečernému stolu.

Vychutnajme si tieto sviat-
ky tak, aby každému v duši 
nastal pokoj, na sviatočnom 
stole rozvoniavali chutné 
do broty a Štedrý večer nech 
vám znejú koledy a nech ten-
to čarovný čas vo vašich ro-
dinách zanechá stopy lásky, 
šťastia a pohody. Spoločne 

strávené chvíle radosti, po-
kory, vzájomnej úcty a od - 
pustenia sú tým najkrajším 
darčekom, ktorým sa môže-
me obdarovať. Rozsvieťme 
teda svoje domčeky nie-
len blikajúcimi sviečkami  
a stromčekom, ale zapáľme aj 

plameň v srdciach, pripravme 
štedrovečerný stôl, navarme 
voňavú kapustnicu a tešme 
sa z prítomnosti svojich blíz-
kych, vymeňme si pekné slo-
vo, zaželajme si len to dobré 
a čerpajme tú jedinečnú silu, 
ktorú nám Vianoce prinesú. 
Čas adventný je časom od-
počinku, dobrej nálady, so-
lidarity. Je príležitosťou na 

zmierenie, zlepšenie medzi-
ľudských vzťahov, vďačnosť  
a poďakovanie sa.

Vám všetkým želám prí-
jemné pokojné a požehnané 
vianočné sviatky, plné vzá-
jomnej úcty, porozumenia, 
lásky, spokojnosti a pohody 
prežité v zdraví a šťastí. Do 
Nového roka vykročte tou 
správnou nohou a optimiz-
mom. Nech vám nikdy nevy-
mizne úsmev na tvári. Nech 
sa vám choroby z ďaleka vy-
hýbajú, nech každý deň spre-
vádza úspech v práci, pohoda 
a pokoj vo vašich domácnos-
tiach. Z celého srdca vám 
prajem len tie krásne chvíle 
v Novom roku a ak sa vám 
do cesty postavia nepríjem-
né okamihy, ktoré tiež patria  
k životu, nezabúdajte na ľud-
skosť, toleranciu a pomoc.

Veselé prežitie Vianoc
a šťastný Nový rok

vám praje
Ing. Radoslava Uhrinová,
starostka obce Rakovnica

Tak je tu čas Vianoc, čas spomienok,
sme zasa starší o jeden rok

V dnešnom uponáhľanom svete, kde sa každý snaží uplat-
niť, aby prežíval svoj život dôstojne, sa aspoň na chvíľu 
zastavme. Prišiel čas Vianoc. Čas pre mnohých z nás vý-
nimočný a ako deti hovoria prišiel čas „zázrakov“. Je to čas 
spolupatričnosti so svojou rodinou a blízkymi, kedy si musí 
každý z nás uvedomiť, že práve oni sú to teplo, tá radosť a to 
šťastie, ktoré máme vo svojom srdci. Skúsme sa v tento výni-
močný čas zastaviť, pocíťme to čaro Vianoc a zamyslime sa.

 Krátke
informácie

 Prieskum
Na našej najstaršej histo-

ricky cennej kultúrnej, sak-
rálnej pamiatke kostole svä-
tej Márie Magdalény sa od 
apríla pracovalo. Pamiatkový 
úrad Slovenskej republiky 
vykonával prieskum stavby.  
Podľa našich informácií je 
možné, že stavba je oveľa  
staršia ako sa pôvodne uvá-
dzalo. K overeniu dôjde 
skúmaním veku istých častí 
stavby ako napríklad pôvod-
ného dreva a podobne. Na 
základe toho sa stanoví sku-
točný vek stavby.

 Zber papiera
Firma Brantner pravidelne  

uskutočňuje v obci zber pa-
piera. Občanov, ktorí v stano-
venom čase majú nazbieraný 
papier, navštívi pracovník 
fir my. Prevezme a odváži 
pa pier, ktorý podľa množ-
stva vymeni za ponúkané 
papierové výrobky. Po obci 
sa pohybuje podľa zoznamu, 
ktorý mu poskytuje OcÚ  
a v ktorom sú uvedení obča-
nia respektívne čísla domu  
s nazbieraným papierom.

 Bohatý
Prvý jún bol na akcie bo-

hatý. Konali sa tri rôzne 
udalosti. Prvou celoobecnou 
aktivitou bol Deň detí. Ďal-
šie udalosti boli súkromné.  
V ECAV kostole bol krst 
dieťaťa. V tom istom kostole 
v popoludňajších hodinách sa 
konal svadobný obrad. Tie- 
to udalosti, akcie boli milé, 
príjemné, veselé. A o tom je 
život.

 Hasičský deň
DHZ obce Plešivec uspo-

riadal Deň svätého Floriá-
na, patróna hasičov, v máji  
v areáli za kultúrnym do-
mom. Na akcii sa zúčastnili 

DHZ z okresu, ktoré vysta-
vovali rôznorodú hasičskú 
techniku. Pozornosť upútala 
vysokozdvižná plošina, zá-
chranný čln a ďalšie. Na akcií 
sa zúčastnili aj zástupcovia 
našej DHZ. Bolo to prvé 
podujatie tohto druhu. Jeho 
účelom bolo budovanie vzá-
jomných vzťahov a priblíže-
nie techniky verejnosti.

 Právo
O dobrých susedských 

vzťahoch, ochrane majetku 
sme už písali. Mnohí to oce-
nili, iní sa nad tým zamysleli. 
Dôležité je, že sme to pocho-
pili a jedinou cestou je také 
správanie „ako zákon káže“. 
Často sa na nás obraciate  
i s ďalšími otázkami týkajú-
cimi sa majetku. Napríklad 
vstup na cudzí majetok. 
Každý pozemok má svojho 
vlastníka. Majiteľ si ho môže 
označiť akýmkoľvek spôso-
bom a tak dať najavo, že je to 
súkromný pozemok. Pamä-
tajme na to, že nikto nemá 
právo svojvolne vstúpiť na 
cudzí pozemok. Zvlášť v prí-
pade ohradeného pozemku 
je nad mieru jasné, že majiteľ 
dáva každému na vedomie, 
že vstup nie je dovolený. Ak 
nechceme mať problémy, ne-
príjemnosti rešpektujme to  
v plnej miere. Akékoľvek na-
rušenie vlastníctva sa pova-
žuje za porušenie základných 
práv chránených ústavne. 

 Balíčky
Sociálne baličky sa v obci 

dávali podľa zoznamu 17. 
mája a 5. septembra. 

 Pažravé
Aj tohto roku, vďaka vlh-

kému počasiu, sa premnožili 
slizniaky. Boli pažravé a všet-
ko čo im stálo v ceste vyžrali. 
Ostali len holé byle. Nič nám 
neostávalo len ich systema-
ticky ničiť. 

 Studený a mokrý
Mesiac máj bol v cel-

ku mokrý, studený. Aj keď 
prvý májový deň bol slnečný  
a rozkvitol nám orgován.  
V ostatných dňoch sa strie-
dali dlhšie dažde s krátkym 
pekným počasím. Celkovo 
bolo chladno, a preto sme 
temer celý mesiac museli 
prikurovať. Najteplejšie bolo  
12. mája , kedy teplota do-
siahla + 22 ⁰C. Podobný máj 
bol naposledy v roku 1985.

 Mimoriadne horúce
Jún, júl a august boli mi-

moriadne horúce. Teploty 
boli dlhodobo nad 30 ⁰C.  
Horúce dni sa striedali  
s daždivými. Búrky, víchrice 
sa nám vyhýbali, čomu sme 
boli radi.

 Hrmelo
Prvýkrát tohto roku zahr-

melo 19. mája v ranných ho-
dinách. 

 Odleteli
Bohatá rodinka našich bo-

cianov 2 + 4 sa s obcou roz-
lúčila 7. augusta. Deň pred 
odletom urobili okruh okolo 
obce a odleteli. Pár dní na to 
odleteli aj lastovičky.

 Bohatý rok
Takto stručne môžeme 

označiť tento rok vo vzťahu  
k hubáreniu. Huby rástli vša-
de. Často sme stretli zberate-
ľov s plnými košíkmi dubá-
kov. Najprv bol útok na lesy 
a pozdejšie to ochabovalo. 
Spokojný bol každý, kto sa 
vybral na huby. Nikto nepri-
šiel z lesa na prázdno.

 Agresívni
O vodičoch na Slovensku 

sa hovorí, že sú agresívni. 
Náš spolupracovník si tento 
jav všimol v obci a blízkom 
okolí. Výsledkom bolo nedo-
držiavanie predpisov. Hovo-
ríme o rýchlosti, predbieha-
ní, parkovaní, netrpezlivosti, 
riskovaní atď. Vodič, ktorý 
dodržiava vyhlášku pre os-

tatných pripadal ako začia-
točník, ktorý je prekážkou 
pre ich tzv. plynulú jazdu.

 Úcta
Každoročne si pripomí-

name výročie SNP. Program 
vždy pripravujú členky ZPO-
Zu. Tohtoročné 75. výročie 
sa okrem iného vyznačovalo 
mimoriadnou úctou tým, že 
v Parku slobody boli polože-
né dva vence. Jeden za obec 
a druhý za SZPB. Po skon-
čení slávnostného aktu sa 
predstavitelia akcie odobrali 
do Hrabiny a aj tu položili 
veniec na pomník. Nasledu-
júci deň bol uložený veniec  
k pomníku Na zemoch.

 Posol
Náš spoluobčan vlastní 

nádherný kvet – jesienku. 
Všimol si, že keď začne kvit-
núť nastupuje miestna, lokál-
na jeseň. Tohto roku sa kvet 
ukázal vo svojej kráse 9. sep-
tembra. Od toho dňa značne 
klesli nočné i ranné teploty  
a cez deň bolo príjemne tep-
lo až horúco. Takéto výkyvy 
teploty sú pre jeseň charak-
teristické, typické.

 Zachránili
Večer 22. júla sa jedno bo-

cianie mláďa zachytilo na 
streche rodinného domu. 
Pri volaní rožňavskí hasiči ho 
opatrne oslobodili a tak mu 
zachránili život.

 Vatra slobody
Tohto roku sa zrealizovala 

30. augusta pri futbalovom 
ihrisku. Zásluhou DHZ, po-
slancov OZ a ďalších dobro-
voľníkov akcia bola úspešná.

 Letný výstup
Obec a OZ uskutočnili  

7. septembra výstup na Ple-
šivskú planinu v lokalite Ca-
páš. Novinkou bol účastnícky 
list v podobe účelnej, prak-
tickej, farebnej magnetky. 
Druhou novinkou bolo po-
menovanie letného výstupu 
na výstup Ľuboša Leštáka in 
memoriam.
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Slovenský Červený kríž, 
územný spolok v Rožňa-
ve v zmysle svojho poslania 
pomáha zdravotníctvu pri 
výchove k darcovstvu krvi, 

nábore darcov krvi a za-
bezpečuje oceňovanie bez-
príspevkových darcov krvi. 
Dňa 27.11.2019 pre týchto 
obetavých a statočných ľudí 

bol zorganizovaný slávnost-
ný aktív darcov krvi, počas 
ktorého im boli odovzdá-
vané plakety Prof. MUDr. 
J. Janského. Priamo pri 
oceňovaní a poďakovaní sa 
darcom krvi bolo cítiť dob-
rotu a vďačnosť. Vtedy som 
si uvedomila, že v ľudskom 
živote ešte nevymizla spolu-
patričnosť. 

S úctou a obdivom mô-
žem povedať, že na tomto 
slávnostnom aktíve darcov 
krvi boli ocenení aj naši traja 

spoluobčania. Pani Ivana 
Sečkárová obdržala Strie-
bornú Jánskeho plaketu, 
pani Beáta Kučerová a pán 
Ladislav Kravec obdržali 
Bronzovú Jánskeho plaketu. 
Touto cestou ďakujem im za 
ich ušľachtilé postoje, kto-
rými prispievajú k záchra-
ne životov a vracajú úsmev  
a šťastie do rodín, pritom 
vedia, že tento čin robia len 
pre dobrý pocit. Týmto spo-
luobčanom, ale aj všetkým 
darcom krvi vyjadrujem hl-
bokú úctu a obdiv za pomoc 
tým, ktorí sú na to odkázaní, 
ktorým vracajú možnosť žiť 
plnohodnotný život. Robia 
v našej spoločnosti neoceni-
teľnú a neopísateľnú službu, 
za čo im patrí iba vrúcne 
ĎAKUJEME.

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Všetko, čo sa týka Rakov-
nice, je pre mňa zvláštnym 
spôsobom vzácne a pôvabné. 
Potôčik, ktorý tečie konča 
našej záhrady. Iváďov s pra-
meňom a vzácnym kostolí-
kom sv. Márie Magdalény. 
(K jej obrazu v prednej izbe 
dávam vždy čerstvé kve-
ty). Lackov laz s výhľadmi 
hodnými profesionálneho 
fotografa. Spev potoka pod 
mlynom. Rozhovory s do-
mácimi. Mäkké rekeňské ná-
rečie, ktoré by som počúvala 
asi donekonečna... Tu všade 
vnímam život ľudí, i cykly 
prírody intenzívnejšie, pria-
mejšie ako v Košiciach, kde 
máme trvalý pobyt. 

Páči sa mi výhľad spod 
Plešiveckej planiny na našu 
obec. Aj to, že veže a vežič-
ky našich troch kostolov sú 
takmer v jednej linke. Raz mi 
napadlo: Keď sa o Trnave pre 
počet kostolných veží vraví 
ako o malom Ríme, tak aj 
Rakovnica je taká...

Udržiavame náš 86-ročný 
domček v pôvodnom sta-
ve, lebo si ctíme tých, ktorí 
ho postavili s vkusom podľa 
miestnych tradícií. Kosíme 
trávu, hrabeme množstvo 
kvalitného sena na pozemku, 
po ktorom rada chodím bosá. 
A dúfame, že sa nájde niekto, 
kto o túto super poživeň pre-
javí záujem a nakŕmi ňou do-
máce zvieratá. Lebo aj takým 
spôsobom sa dávajú veci do 
poriadku. 

S manželom sme turis-
ti a lyžiari. Radi teda v lete,  
v zime chodíme na „hvaru“. 
Ak je sneh, na lyžiach sa 
spustíme bývalou zjazdov-
kou do Dolinky. 

Rada mám Rakovnicu  
a jej okolie aj pre živé ľudové 
tradície. Tie človeka dokážu 
vyživiť ako korene Zeme. 
Zaujímajú ma folklórne pod-
ujatia. A jedno veľké s mojím 
pracovným tímom sme vy-
mysleli a organizujeme ho 
už sedem rokov. Vedno s FS 

Železiar a jeho umeleckým 
vedúcim Vladom Urbanom 
pripravujeme vždy koncom 
júna tancovanie karičky na 
košickej Hlavnej (na snímke). 
Dosiaľ sme mali okolo 6 000 
účastníkov zo Slovenska a za- 
hraničia, vrátane Dobšinej 

či Tokia. Všetci ho vnímame 
ako ohromný životabudič.

Kruh – kolo života – man-
daly: tým sa venujem aj  
s dcérou Elenkou – výtvar-

níčkou. Spolu sme vytvorili 
Čarokruhy – prvé slovenské 
folklórne mandalové omaľo-
vánky – a to podľa výšiviek 
zo 25-tich regiónov Sloven-
ska. Nechýba medzi nimi 
Gemer, Malohont, Abov.

Inšpirujem sa vlastnou 

podstatou, ľuďmi, okolím, 
prírodou. V Rakovnici na-
chádzam – napriek neľahkej 
fyzickej práci – pohodu a ra-
dosť.

Ocenenie za viacnásobné darovanie krvi Vyznanie „chalupárky“ Kataríny Evy Čániovej

Čo kruh, to inšpirácia
Od darcov krvi závisí nejeden ľudský život. Títo ľudia sú hrdinami, ktorí napomáhajú 

v boji o život, dávajú šancu na prežitie tým, ktorí to potrebujú. Krv je najvzácnejšou te-
kutinou, jej úloha v každom tele je nevyčísliteľná a nezastupiteľná. Darovanie krvi je ne-
zaplatiteľný čin, na ktorý môže byť každý jeden darca právom pyšný, pretože krv si človek 
nevie kúpiť, krv sa nedá ničím nahradiť. Vážme si preto každého darcu, ktorý sa odhodlá 
darovať krv a ešte o to väčší obdiv patrí tým, pre ktorých sa to stalo pravidelnosťou, ktorí 
svoju tekutinu darujú a pomáhajú našim zdravotníkom zachraňovať životy pacientov. Je 
to o to krajšie, že za tento čin neočakávajú odmenu. Robia to z nezištnosti, pre dobrú vec. 

Výsledky volieb pre obec RAKOVNICA
Volebné obdobie: 2019 -2022

Volebný okrsok č.1.

Počet obyvateľov obce ku dňu volieb: 610
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 530
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 360
Počet voličov, ktorí sa nezúčastnili na hlasovaní: 170
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce: 357
Počet neplatných hlasovacích lístkov
pre voľby starostu obce: 3

Za starostku obce RAKOVNICA
s najväčším počtom hlasov bola zvolená:

Por. č. Meno, priezvisko titul Počet hlasov
1. Radoslava Uhrinová Ing. 165

Nasledujúci v poradí: 
Por.č. Meno, priezvisko  Počet hlasov
2. Ondrej Doboš  161
3. Igor Čižmár  16
4. Ján Franciška  15

Komunálne voľ by 2019

Neformálna skupina šty-
roch základných organizácií 
JDS R-4 pravidelne organi-
zuje spoločné podujatia ur-
čené všetkým členom sku-
piny. Dňa 11. júla pripravil 
výbor ZO JDS v Rakovnici 
turistickú vychádzku. Štart 
aj cieľ vychádzky bol na 
miestnom futbalovom ih-
risku.

Aj keď zrána zamračená 
obloha neveštila podujatiu 
očakávaný úspech, počasie 
sa na 3 hodinky zľutovalo  
a pohybuchtiví seniori 
úspešne absolvovali výstup 
až na plošinu haldy hlušiny 
bývalej bane Mier. Odtiaľ 
mali krásny výhľad na znač-

nú časť Rožňavskej kotliny.
Po návrate na ihrisko sa 

venovali oddychu, vzájom-
nej konverzácii a konzumá-
cii chutného gulášu, ktorý 
uvaril známy gulášmajster 
Milan Hlaváč. Celé podu-
jatie neplánovane ukončil 
prudký lejak.

Aj napriek neočakávané-
mu záveru väčšina turistov-
-seniorov bola s turistickým 
podujatím nadmieru spo-
kojná a pri odchode ďako-
vali kuchárovi za chutný 
guláš a organizátorom za 
príjemne strávený letný deň. 

Ing. Ondrej Lorko,
ZO JDS Rakovnica

Seniori v pohybe
Odchádzali z domu, za-

nechávali svoje rodiny aj 
svoje domovy a odchádzali 
do boja s tým vedomím, že 
nevedeli kedy a či vôbec sa 
vrátia domov. Poďakovanie 
im patrí aj za ich obrovské 
hrdinstvo, za útrapy, boles-
tivé zranenia, za to že bo-
jovali v ťažkých zimných 
podmienkach a neraz, najmä 
po ústupe do hôr. aj o smäde  
a hlade. Za to všetko im 
patrí naše veľké nekonečné 
ďakujeme!

Aj keď podľa prieskumov 
väčšina Slovákov považuje 
SNP za jednu z najdôleži-
tejších udalostí našich mo-
derných dejín, v skutočnosti 
sa to v súvislosti s oslavami 
pri našich pamätníkoch ne-
prejavuje. Neprešli ani štyri 
generácie a my akoby sme 

zabudli na odkaz našich 
predkov, priamych účastní-
kov povstania a druhej sve-
tovej vojny, dali sa ovplyv-
niť rôznymi samozvanými 
vykladačmi dejín a stratili 
ostražitosť.

Je to paradox, ale za mier 
treba bojovať a brániť ho, 
lebo nikdy nebol, nie je  
a ani nebude samozrejmos-
ťou. Upozorňujme svoje deti 
a vnukov na to, koľko útrap, 
bolesti a žiaľu prináša vojna 
a koľko úsilia stojí udržať 
mier. Už takmer 75 rokov 
sme nezažili vojnu a želajme 
si všetci spoločne a urobme 
všetko pre to, aby sme ani 
my, ani naše deti, ani deti 
našich detí hrôzy vojny už 
nikdy nezažili.

Ing. Ondrej Lorko
ZO SZPB Rakovnica

Príhovor predsedu ZO SZPB
k jubilejnému výročiu SNP

Za mier treba bojovať
a brániť ho 

Uplynulo 75 rokov od chvíle keď sa naši predkovia, otco-
via a dedovia rozhodli vziať spravodlivosť do svojich rúk  
o so zbraňou v ruke sa postavili na odpor proti fašistickému 
nepriateľovi a jeho prisluhovačom. Za tento významný 
počin im patrí naše veľké poďakovanie. Ďakujeme im pre-
dovšetkým za ich odhodlanie a nesmiernu odvahu. 

Zvykneme si na sklonku dňa s manželom povedať, čo 
nás zvlášť potešilo. V jeden taký večer v našom domčeku 
pri katolíckom kostolíku mu vravím: „Dnes som sa zara-
dovala peru s vytlačeným názvom obec Rakovnica, ktorý 
mi venoval známy, keď bol u nás na návšteve.“

Dávam si na to pero pozor, aby som ho nestratila. 
Lebo o nás novinárov a autorov knižiek je známe, že 
perá strácame, aby sme nejaké iné vzápätí našli.
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Pochválený buď Ježiš Kris-
tus. Volám sa Ondrej Micha-
lec. Som kňazom rímskokato-
-líckej cirkvi a momentálne 
pôsobím ako kaplán v Rož-
ňave. Teológiu som štyri roky 
študoval v seminári na Spiš-
skej Kapitule a ďalšie dva  
v Košiciach. Po skončení štú-
dia som pôsobil dva roky ako 
kaplán v Krompachoch a od  
1. júla tohto roku som kaplá-
nom v Rožňave. Okrem toho 
ma otec biskup poveril pasto-
ráciou mládeže v našej diecéze.

Máme čas Vianoc a s Via-
nocami sú neodmysliteľné 
spojené darčeky. A každý je-
den, či už mladší, alebo skôr 
narodený, si pod stromčekom 
nejaký ten darček nájde. Ale 
na Vianoce si pripomíname 
ešte jednu dôležitú skutoč-

nosť. Okrem toho, že sme 
dostali materiálne darčeky, 
každý jeden z nás, či už ve-
riaci alebo nie, kresťan ale-
bo nekresťan, dostal darček 
od Nebeského Otca. A tým 
darčekom je Jeho Syn, Je-
žiš Kristus. Boh nám v ňom 
dáva seba samého. On ho 
dáva pre všetkých, lebo sa 
chcel so všetkými podeliť. 
Tak, ako my dávame darčeky 
tým, ktorých milujeme, tak aj 
Boh nás tak miloval, že nám 
dal svojho Syna.

Keď sa pozerám do betle-
hemskej maštaľky, nemusím 
mať pocit, že to malé dieťat-
ko je nejaký zvláštny dar. Ne-
musím mať vôbec pocit, že 
Boh ho dal práve mne. Veď 
na svete je veľa lepších ľudí, 
ako som ja, prečo by sa mal 
Boh zaoberať práve mnou, 
tu na Gemeri? Odpoveď je 
veľmi jednoduchá: On má 
záujem o každého človeka, 
každému sa chce darovať. 
Nie iba kňazom, ale všetkým!

A tak Vám prajem, aby ste 
aj v novom roku 2020 ob-
javovali, že Boh tak miloval 
svet, že dal svojho Jednoro-
deného Syna.

Mgr. Ondrej Michalec
kaplán RKC

So samotným nápadom  
prišiel Banícky spolok v Ra- 
kovnici, ktorý dňa 16. 11. 
2019 zorganizoval brigádu. 
Staré schodisko nahradili 
úplne nové diely, ktoré nám 
prinesú pocit bezpečnosti, 
pričom treba poznamenať, 
že o materiálne a technické 
zabezpečenie sa postara-
li členovia spolku, pričom 
ruku k dielu priložili aj traja 
členovia DHZ, dobrovoľní-
ci z obce a pán poslanec Ján 
Čapó. 

Všetkým menovaným veľ-
mi pekne ďakujem, ako aj 
ďalším zainteresovaným ob-
čanom, ktorí priložili ruku  
k dielu a vymenili svoj voľný 
čas pre blaho nás všetkých  
a zrekonštruovali schodisko. 
Preukázalo sa, že ak máte 
chuť spraviť niečo pre krajší 
život v našej obci, nie je to 
hanba, nie je to na posmech, 
ale vizitka toho, že vám nie 
je ľahostajné kde žijete.

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Pochádzam z CZ ECAV 
Turany, priamo z matko-
cirkvi. Vyštudoval som Stred-
nú priemyselnú školu v Mar-
tine, odbor Technické lýceum. 
Celý život ma zaujímala 
práca s počítačmi a technikou, 
avšak volanie do služby na 
Pánovej vinici bolo oveľa sil-
nejšie. V akademickom roku 
2013/2014 som začal študo-
vať na Evanjelickej bohoslo-
veckej fakulte UK v Brati-
slave a v roku 2019 som ho 
úspešne dokončil. V septembri 

Zbor biskupov rozhodol o mo-
jom menovaní do zboru Rož-
ňavské Bystré s fíliou Rakov-
nica a od 1. októbra som začal 
svoje pôsobenie ako zborový 
kaplán.

Vianočný čas
a Novoročné prianie
Slávnostná polovica cir-

kevného roka začína časom 
adventu, ktorý upriamuje 
pozornosť veriaceho človeka 
na príchod toho najväčšie-
ho Božieho daru v dejinách 
ľudstva, a to nášho Spasiteľa, 
Pána Ježiša Krista. Dnes je 
skutočne náročné nespustiť 
náš pohľad z tohto životo-
darného stredobodu, pre-
tože existuje čoraz väčšie 
nebezpečenstvo vyprázdne-
nia pravého významu via-
nočných sviatkov, či už je to 
pod rúškom komerčného 
zneužitia, alebo len bezob-
sažným prežívaním voľných 
dní v roku. Tichý a pokorný 

príchod nášho Vykupiteľa  
v betlehemskej maštaľke 
totiž nemá byť pripomien-
kou len nejakej historickej 
chvíle, naopak, hovoríme  
o významnej udalosti nadča-
sového charakteru, aktuálnej 
pre každého človeka, v kto-
rejkoľvek dobe. Dôslednou 
vnútornou prípravu v čase 
adventu tak chystáme vnútro 
pre zrod Krista Pána nie len 
v Betleheme, ale hlavne v na-
šich srdciach. Aké nesmierne 
je to Božie dobrodenie, ktoré 
môžeme tak hojne prijímať. 
Veľakrát na to, žiaľ, zabúda-
me, no v závere občianskeho 
roka nám vzniká komplexný 
priestor na rekapituláciu, či 
uvedomenie si Božej milosti 

prítomnej v uplynulom čase. 
Nadchádzajúci Nový rok je 
zase pomyselným začiatkom 
niečoho nového. Život s Pá-
nom Ježišom Kristom však 
nie je viazaný na konkrétny 
dátum, či obdobie. Pozvanie 
kráčať spolu s Ním na ces-
te života je nám ponúkané 
v každom okamihu, a preto 
nás chcem povzbudiť, aby 
sme si to vo vianočnom čase 
čo najviac uvedomovali a ra-
dovali sa z tejto evanjeliovej 
zvesti. Do Nového roka že-
lám všetkým, aby sme Pána 
nechali viesť a požehnávať 
naše kroky i rozhodnutia.

Mgr. Peter Hlavatý
zborový kaplán

Rožňavské Bystré

Zapálením prskavky ho 
Mikuláš rozžiaril do plnej 
krásy a súčasne s ním sa roz-
svietil aj sob ťahajúci sane 
na streche. Peknú atmosféru 
umocnilo, že Mikuláš k nám 
neprišiel sám, sprevádza-
li ho anjel a čert, ktorí mu 
pomáhali rozdávať balíčky. 
Čosi kamsi sa pri vianočnom 
stromčeku objavili ďalší anjel 
a čert, ktorí k nám pricválali 
na koni a po celý čas strážili 
svojho Mikuláša s konského 
chrbta. Potom, čo sa usadil 
do svojho kresla, sa už veno-
val len deťom a rozdával im 
mikulášske balíčky. Deti boli 
na Mikuláša statočne pri-
pravené a prihovorili sa mu 
krásnou básničkou, či pes-
ničkou s mikulášskou alebo 

vianočnou témou. Okrem 
radosti na detských tvárič-
kách priniesol do našej obce 
predzvesť blížiacich sa Via-
noc, sviatkov pokoja, lásky, 
spolupatričnosti a mieru.

Zimnú atmosféru dotvára  
krásny vianočný stromček 
pred budovou denného sta-
cionára, ktorý nám darovala  
rodina Sabová a čaro strom-
čeka je vyzdvihnuté krásny - 
mi, ručne vyrobenými ozdo-
bami klientmi Denného sta - 
cionára v Rakovnici. Na stre- 
che sa vynímal aj ručne vyro-
bený sob ťahajúci sane s dar- 
čekmi, ktorého nám venoval  
pán Viliam Kóňa. A ak ste 
ich náhodou nespoznali, čerti  
a anjeli boli dievčatá z našej 
obce, ktoré prispeli k dotvo-
reniu celkovej atmosféry  
a umožnili deťom sa s nimi 
odfotiť. 

Ďakujem v mene svojom 
ako aj v mene obecného za-
stupiteľstva všetkým sponzo-
rom, ktorí prispeli svojimi 
sponzorskými darmi k svia-
točnej atmosfére, že nám 
pri pomenuli blížiaci sa čas 
Vianoc, čas sviatočný, čas ča-
rovný.

Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce

Nadčasová udalosť

Ďakujeme svätý Mikuláš

Najväčší Vianočný dar

Rekonštrukcia
schodov na Hostinci 

Schody pri autobusovej zastávke na „Hostinci“ smerom 
do dediny si pred zimou vyžadovali rekonštrukciu, aby 
spĺňali svoj účel, napomáhali obyvateľom obce a zabezpe-
čili bezpečnosť pri schádzaní z kopca. Na druhej strane sa 
rekonštrukciou zlepšil aj vizuálny obraz, ktorý je na očiach 
širokej verejnosti, ktorá okolo prechádza.

Príchod decembra je spojený s príchodom adventu, no pre 
deti je začiatok decembra spojený s príchodom svätého Mi-
kuláša, ktorý je predzvesťou vianočných sviatkov. Tak ako 
po iné roky, i tento rok na nás nezabudol a zavítal do našej 
obci 6. decembra, aby potešil detské srdiečka. Pred neroz-
svieteným stromčekom „na dedine“ na neho čakalo množ-
stvo detí s rodičmi, či starými rodičmi, ktorí sa už nevedeli 
dočkať rozsvietenia vianočného stromčeka.
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Zvláštnosťou bolo, že po 
prvýkrát sa banícke stretnu-
tie konalo v obci. Doteraz 
to boli mestá. Obec Ľubie-
tová má svoje nezastupi-
teľné miesto medzi baníc-

kymi obcami. Nachádza sa  
v okrese Banská Bystrica.  
V minulosti bola jedným zo 
siedmich banských miest. 
Od 14. storočia Slobodným 
kráľovským mestom. Podľa 
terajšieho počtu obyvate-
ľov 1138 patrí medzi väčšie 
obce. Stretnutie pre obec 
bolo veľkou výzvou, s kto-
rou sa dôstojne popasovali. 

Vytvorili pestrý, jedinečný 
program a mnohé sprievod-
né akcie.

Na stretnutí sa v sobotu 
18.mája zúčastnili reprezen-
tanti obce, Baníckeho spol-

ku z Rakovnice. Tento deň 
bol rozhodujúci. Odohralo 
sa to najdôležitejšie – pre-
zentácia baníckych združe-
ní v slávnostnom sprievode 
banských miest a obcí ako aj 
baníckych spolkov zo zahra-
ničia. Dvanásťčlennú skupi-
nu viedol predseda Banícke-
ho spolku (BS) Ján Lindák. 
Vlajkonosičom spolku bol, 

v peknej baníckej uniforme, 
bývalý baník Ján Terai. 

Účastníci mali zaujímavý 
program. Mohli si vybrať 
zo širokej palety čo chceli.  
V ponuke bol náučný chod-
ník, súťaž baníckych spevo-
kolov, banícky orloj. Nechý-
bala ani Slávnostná svätá 
omša v R.k. kostole svätej 
Márie Magdalény. Po ukon-
čení omše v R.k. kostole sa 
sformoval hlavný sprievod 
ku ktorému sa postupne 
pripájali jednotlivé banícke 

spolky, cechy...
V miestnom par- 
ku bola hlavná  
tribúna, pred kto-
rou boli postupne 
predstavené ši-
rokej verejnosti 
všetky spolky, aj 
ten náš.

Na pamiatku 
každý účastník 
dostal odznak, 
malý prezent. 
Zaujímavé boli 
propagačné ma-
teriály o mikrore-
gióne Rentar, re- 
prezentačné bro- 

žúrky, podrobný sprievod-
ca náučným geologickým 
chodníkom.

Náš Banícky spolok získal 
Pamätný list a exkluzívny 
faktografický materiál s ná-
zvom „Historické baníctvo 
a hutníctvo v Ľubietovej“. 
Materiál obsahuje vývoj 
baníctva a nádherné Ľubie-
tovské minerály. Tradične sa 

konalo stužkovanie. Na na-
šej baníckej zástave pribudla 
ďalšia pamätná stužka.

Účasť na 12. stretnutí stála 
za to. Boli to ďalšie zážitky  
i reprezentácia, zviditeľňova-
nie baníckeho spolku, obce. 
Predseda baníckeho spolku 
Ján Lindák sa k stretnutiu 
vyjadril slovami: „Stretnutie 
sa veľmi ťažko hodnotí. Kaž-
dé, ktoré sme absolvovali 
bolo originálne. Aj stretnu-
tie v Ľubietovej bolo také. 
Jedno, čo môžem povedať 
je, že to bol pre nás nový a 
príjemný zážitok. Tešilo nás, 
že sme mali veľký ohlas. Pri 
predstavovaní nášho spolku 
moderátorom a spomenutí 
obce Rakovnica sme zožali 
veľký potlesk od účastníkov 
stretnutia. Pýtali sa nás, kde 
je Rakovnica. Aby vedeli 
kde sa nachádzame, tak sme 
im rozdávali letáčiky o obci  
a baníckom spolku. Takto 
sme aj my nechali pamiatku 
na nás v Ľubietovej.“     -sa-

Nové poznanie, zážitky,
zviditeľňovanie baníckeho spolku i obce 

Dvanáste stretnutie banských miest a obcí Slovenska sa 
konalo tohto roku v dňoch 17. - 19. mája v Ľubietovej. Zišli 
sa tu zástupcovia baníckych spolkov, bratstiev, cechov...  
z celej republiky i zo zahraničia. Stretli sa, aby si pripome-
nuli a oslávili historické tradície a kultúrne dedičstvo miest 
a obcí, ktorých dejiny boli vytesané kladivkom a želiezkom, 
ľudskou drinou, ale aj umom a šikovnosťou našich predkov.
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