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Dominuje
efektívne riadenie

Od inaugurácie už uplynulo sto dní na to, aby ste sa
zoznámili s funkciou ktorú
zastávate. Ako ste sa zhostili postu starostky obce ?
Sto dní je míľnik, ktorý
stojí za zhodnotenie. Vní
mam ich ako najhektickej
šie obdobie svojho života.
Prvé dni boli dňami oboz
namovania sa s novými po
vinnosťami, ktoré vyplynuli
z mojej novej funkcie. Vy
baviť si občiansky preukaz
s elektronickým čipom, zria
denie nových prístupových
kódov v štátnych inštitúci
ách, zabezpečiť nové podpi
sové práva v bankových inšti
túciách, ako aj oboznámenie
sa so zmluvnými záväzkami
obce. Keďže sa blížil Sviatok
všetkých svätých, bolo nutné
zabezpečiť úpravu a výzdobu
cintorína, pripraviť čečinu za
účelom výzdoby hrobov, za
bezpečiť ozvučenie cintorína
a pripraviť zmluvy o prenáj
me hrobových miest. Funkč
nosť obecného úradu je pod
ľa môjho názoru po každej
stránke v poriadku. Činnosť
jednotlivých zariadení za
bezpečujú zamestnanci úra
du, na ktorých sa môžem
plne spoľahnúť.
Činnosť starostky má široký celospoločenský záber.

Ktorým oblastiam ste sa venovali a priori ?
Keďže som ekonómka,
mo
jou prioritou bol moni
toring vo finančnej oblasti,
aby som zistila skutočnú fi
nančnú kondíciu obce. Tak,
ako som odprezentovala svoj
zámer na predvolebnom mí
tingu, prvoradé bolo pre mňa
zistiť zadlženosť obce, preto
že od toho sa vyvíjajú ďalšie
možnosti finančného hos
podárenia. Aj keď finančná
disciplína je najdôležitejšou
zložkou efektívneho riadenia
obce, nastavila som pravidlá
aj v iných oblastiach riade
nia k spokojnosti všetkých
občanov. Či to bolo v oblasti
koordinovania aktivačných
pracovníkov, alebo v oblas
ti dodržiavania zákonnosti
a legislatívy v dennom stacio
nári.
I keď prešlo málo času
určite sa vyskytli niektoré
nevyhnutné činnosti. Ktoré
problémy, otázky, požiadavky, zmeny ste už riešili ?
Celkovo hodnotím činnosť
obecného úradu pozitívne.
Došlo k niekoľkým zmenám
v personálnej oblasti a upra
vila som aj organizačnú
štruktúru obce. Vniesla som
transparentnosť a otvorenosť
obecného úradu, snažíme sa

Dr. Sabo

Voľby na funkciu starostu obce už máme za sebou. Občania rozhodli a zvolili si starostku. Prvýkrát v histórií dediny je na čele obce dáma. Býva zvykom, že novozvolený
funkcionár má sto dní nato, aby sa vžil do novej situácie,
adaptoval na nové pracovné podmienky. Rakovnické obecné noviny (RON) pri tejto príležitosti oslovili starostku obce
Ing. Radoslavu Uhrinovú a požiadali ju o rozhovor. S jej
súhlasom vám ho predkladáme.

vybaviť požiadavky od ob
čanov v čo najkratšom čase.
Uchádzačom o zamestnanie
som prostredníctvom úradu
práce dala možnosť pracovať.
Vo vlastnej réžii, za pomo
ci aktivačných pracovníkov
a dobrovoľníkov, ktorí sú
ochotní podieľať sa na zveľa
ďovaní a rozvoji obce, zabez
pečujeme údržbu verejných
priestorov, správu miestneho
cintorína, ako aj správu a
údržbu detského a futbalové
ho ihriska a verejných komu
nikácií. Ale i napriek nášmu
úsiliu sa vyskytujú i sťažnosti,
ktoré musíme riešiť. Tieto
sťažnosti postupujeme ko
misii verejného poriadku,
ktorá navrhuje možnosti ich
riešenia. Všetky sťažnosti sú
zároveň prerokované na za
sadnutiach obecného zastu
piteľstva. Okrem iného obec
podporuje denný stacionár,
ktorému sme venovali mno
ho času a úsilia za účelom
zosúladenia právnych no
riem a vynovenia priesto
rov. Doplnili sme chýbajúci
inventár a naďalej rokujem
s firmou, ktorá realizovala
rekonštrukciu, o odstránení
zistených nedostatkov. Pro
jektové výzvy sú pre mňa ob

lasťou, ktorú pravidelne sle
dujem. Košický samosprávny
kraj vyhlásil výzvu v rámci
programu Terra Incognita
Košický kraj, do ktorej sme
sa po dôkladných analýzach
rozhodli zapojiť. Zaujala nás
aj výzva na poskytnutie do
tácie z Environmentálneho
fondu na rok 2020 v rámci
Programu obnovy dediny,
pretože si myslím, že treba
využiť každú možnosť na
skvalitnenie nášho životného
prostredia. Chcem partici
povať na všetkých dotačných
výzvach, do ktorých sa môže
obec zapojiť za účelom zveľa
denia majetku a rozvoja obce.
Na žiadosť občanov, ktorí
si kúpili pozemky za účelom
individuálnej bytovej výstav
by, som začala konanie vo
veci územného plánu obce.
Tejto oblasti som venovala
maximálne úsilie, nakoľko
je aj v našom záujme pod
porovať mladé rodiny. Žiaľ,
narazili sme na legislatívne
prekážky, ktoré nám toto úsi
lie sťažuje, ale nevzdávame to
a i naďalej hľadáme možnos
ti k dosiahnutiu spokojnosti
všetkých zúčastnených.
(Pokračovanie na 4. strane)

informácie
Prvý sneh
Potešili sme sa keď prvý
sneh napadol v pondelok dňa
2. 12. 2019. Bol len na ukáž
ku. Dlho nevydržal. Za pár
dni sa roztopil a miesto neho
nastúpil dážď. Druhýkrát
napadol 28. decembra 2019.
Ani ten nevydržal. Ako pri
šiel, tak aj odišiel.
Imelo
Imelo sa v poslednom ob
dobí rozšírilo a rastie väč
šinou na starých ovocných
stromoch. Spoznáme ho na
prvý pohľad. Tvorí určité ze
lené gule v korunách stromov.
Je to parazit, ktorý bráni ro
divosti. Nestačí ho odlomiť.
Musí sa odrezať celý konár.
Ideálne je starý strom vypí
liť a nasadiť nové druhy. Za
zmienku stojí, že táto „rast
lina“ má liečivé účinky. Pou
žívať ju môžeme len pod do
hľadom lekára.
Vianoce
Naposledy boli Vianoč
né sviatky biele v roku 2002.
Teplotne bol december v roku
2019 rôznorodý. Od 0 ⁰C až
do + 10 ⁰C a sem tam slab
ší mrázik. Často pršalo i pár
dni za sebou. Na Silvestra sa
teplota zmenila až na −8 ⁰C.
Celkove december nezodpo
vedal našim očakávaniam.
Prekryli
S kostolom ECAV je spo
jená modlitebňa, ktorá v dáv
nej minulosti bola školou. Vo
vnútri je zreštaurovaná. Svoju
opateru si žiadala aj strecha.
Celková výmena strechy by
bola príliš nákladná. Cirkev
níci sa rozhodli pre ekono
mickejšiu záchranu strechy.
Našli firmu, ktorá spevnila
pôvodnú krytinu jej prekry
tím. Ich zámer bol zrealizo
vaný začiatkom decembra
2019. Náklady boli pokryté
z vlastných zdrojov.
Úcta
Nie je to len slovo. Je to
súčasť nášho spoločenského
života. Prejav inteligencie,

mikou obce. Tu platí zásada
„čím viacej separujeme, tým
menej platí obec za zmesový
odpad.“ Zvýšením separácie
môže obec udržať poplatok
za odpad. Čím viacej zmeso
vého odpadu vyprodukujeme,
tým obci viacej stúpnu ná
klady, ktoré sa musia odraziť
v poplatkoch. Je to jednodu
chá matematika.

kultúry. I keď je obsah slová
široký, často ho spájame s po
zdravom, uznávaním funkcie,
autority, vážnosti, zdvorilos
ti, slušnosti, kultivovanosti
atď. Nezabúdajme to v sebe
Lieky
pestovať. Rešpektujme sa na
Do skupiny látok na sepa
vzájom. Pravdou je, že čo dáš, rovanie patria aj lieky, mas
urobíš, to sa ti vráti.
tičky, tekuté liečivá, ktoré sú
nespotrebované, nepotrebné
Trocha štatistiky zo
alebo po exspirácií (uplynutí
zoznamu obyvateľov obce
lehoty použitia). Tie dáme
k 31. 12. 2019
do papierového alebo mik
Počet občanov – 602
roténového vrecka (sáčku)
Počet mužov – 302
a odovzdáme do hociktorej
Počet žien – 300
lekárne, ktorá zabezpečí ich
Prisťahovali sa – 16
odbornú likvidáciu.
Narodili sa – 7
Všetky deti do 17 rokov – 79
Prechod
Z toho deti do 10 rokov – 47
Prechod z roku 2019 do
Zomreli – 10
roku 2020 bol slávnostne pri
Najstarší muž zomrel vo veku vítaný pri jedinečnom, strie
93 rokov
bornom stromčeku na našom
Očakávané výročia
námestíčku. Na kolektívnej
97 rokov – 2 ženy
akcií sa zúčastnilo viac ako
92 rokov – 3 ženy
sto účastníkov. Magický rok
90 – 2 ženy
2020 sme privítali štyrmi
89 rokov – 2 muži, 2 ženy
ohňostrojmi. Jeden bol obec
88 rokov – 1 žena
ný a tri súkromné. Bola to
86 rokov – 1 žena
nádhera, ktorá sa odohráva
85 rokov – 1 muž, 3 ženy
len raz za rok.
84 rokov – 2 muži, 4 ženy
Vydarená
83 rokov – 6 žien
Po určitom čase sa na Sil
82 rokov – 2 muži, 3 ženy
vestra uskutočnila diskoté
81 rokov – 2 ženy
ka v Dome kultúry. Podľa
80 rokov – 1 muž, 6 žien.
účastníkov bola vydarená.
Rozkvitli
O tom, že sa všetci cítili dob
V mesiaci decembri 2019 re svedčilo ukončenie zábavy.
pod vplyvom teplého počasia Domov sa rozchádzali ráno
kvitli sedmokrásky, podbeľ o šiestej hodine.
a niektoré okrasné kríky.
Marenie
Výročia
Občania obce sú uvedome
V roku 2020 vám dávame lí a separovanie prijali ako
na vedomie dve významné samozrejmosť. Vedia ktorý
výročia. Prvým je dvadsiate odpad kam patrí. Bohužiaľ
výročie existencie Základnej nájde sa jedinec, ktorý to
organizácie Jednoty dôchod naruší. Náš spolupracovník
cov Slovenska. Druhým natrafil na nenormálnu vec.
dvadsiate výročie vydávania V kontajneri na zber skla na
Rakovnických obecných no šiel plastové vrecka so zmeso
vín (RON).
vým odpadom. Nahnevalo ho
to. Považoval to za marenie
Pokračujeme
spoločného úsilia.
Na potrebu separovania
sme si už zvykli. Uvedomu
Čudný január
jeme si nevyhnutnosť tejto
Počasie sledujeme pozorne.
činnosti. Záleží nám na ži Spoločne konštatujeme, že už
votnom prostredí. Separova nie je to čo bolo. Prvý januá
nie je spojené aj s ekono rový deň začal mrazom, dosia-
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Celým svetom, aj na Slovensku, sa šíri nebezpečný
koronavírus. Informácie o tom sú vo všetkých médiách.
Jediné riešenie je spoločnými silami zamedziť jeho šíreniu.
Je množstvo návodov ako ochrániť seba, rodinu... Vláda
i odborníci vyzývajú ľudí k dodržiavaniu maximálnej hygie
ny, používaniu ochranných pomôcok. Osobitne to platí pre
starších občanov.
Najdôležitejšou úlohou je plné rešpektovanie a do
držiavanie pokynov krízového štábu štátu. Základom je
karanténa, obmedzený režim, ktorý platí aj v našej obci.
Zbytočne sa navzájom nenavštevujme, necestujme v hro
madných dopravných prostriedkoch... Majme na pamäti,
že len my sami svojou disciplínou a zodpovednosťou
dokážeme šírenie vírusu spomaliť až po jeho zastavenie.
Berme situáciu vážne, nepodceňujme ju.

Menovaný
Starostka obce Ing. Ra
doslava Uhrinová na začiat
ku roka 2020 menovala Ing.
Ondreja Lorka za svojho zá
stupcu. Platnosť funkcie je od
1. 1. 2020.

Poslovia jari
V prvej dekáde februára
2020 sa na svetlo sveta do
stali biele hlavičky snežienok.
Svojim zjavom dali najavo, že
jar prichádza.
Pomýlený február
Bol skôr aprílový ako feb
ruárový. Mesiac začal silným
vetrom. Ukázal zopár sl
nečných dní. Prešiel jeden
krát do sneženia s hrúbkou
0,5 mm. Ku konci mesiaca
28. 2. na rozlúčku nasnežilo
6 cm. Často boli dni, že plu
sové teploty cez deň sa rov
nali mínusovým v noci. Po
hybovali sa v rozpätí od 5 do
7 ⁰C. Najteplejšie bolo 17. 2.
až +13 ⁰C. Nechýbali dni
kedy pršalo.
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Situácia je vážna,
nepodceňujme ju !

hol až −10 ⁰C. Potom 5.1.2020
napadol 1 cm sneh. Najnižšia
teplota bola 8. 1. a to −12 ⁰C.
Nepríjemný bol nasledujúci
deň, kedy bola nebezpečná
ľadová námraza. Vyskytli sa
úrazy, havárie. Pri východe
z obce, v Hrabine, sa dodáv
kové auto po šmyku „uloži
lo“ do priekopy. Zaujímavá
a zároveň nádherná bola srieň
po celej dedine 19. januá
ra. Do 20. 1. sa často teplo
ta pohybovala od − 5 ⁰C do
+ 5 ⁰C. Koncom mesiaca na
padol sneh o hrúbke 4 cm.
Bol len na ukážku.

Nikdy nezabudneme
Dňa 23. januára 2020 sa
uskutočnila členská schôdza
ZO SZPB v Rakovnici. Or
ganizácia je okrem iného no
siteľkou tradície úcty k našim
osloboditeľom. Obec bola
oslobodená 23. januára 1945
slávnou sovietskou armádou.
Na znak úcty a vďaky oslo
boditeľom starostka obce Ing.
Radoslava Uhrinová a pred
seda ZO SZPB Ing. Ondrej
Lorko položili veniec vďaky k
pamätnej tabuli, ktorá sa na
chádza na budove stacionára.
Okrem spomínaných funkci
onárov sa na akcií zúčastnili
členovia SZPB i občania.
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Posedenie pod jedličkou
Stalo sa peknou, dlhoročnou tradíciou Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici usporiadať v spolupráci s obecným úradom, v predvianočnom období, spoločenské podujatie nazvané Posedenie pod jedličkou.
Tohtoročné posedenie sa
uskutočnilo 12. decembra
2019 krátko popoludní v sále
kultúrneho domu. Na pose
dení sa zúčastnilo viac ako
tri štvrtiny všetkých členov a
pozvaní hostia. Náladu nám
svojim literárno-speváckym
pásmom zameraným na blí
žiace sa Vianoce spríjemni
li miestne detičky, vnučky
a vnuci našich členov, pod ve
dením Kataríny Nociarovej.
Čas strávený spoločne nám
spríjemnili aj členovia Zboru
pre občianske záležitosti pod
vedením Margity Leštákovej.
Program s predvianočnou té
matikou zostavila Mgr. Mária
Sabová. Na záver kultúrneho
programu všetci prítomní

spoločne zaspievali hymnu
Vianoc – Tichá noc.
Prítomným sa prihovorila
starostka obce Ing. Radosla
va Uhrinová, aj naši vzácni
hostia, ktorí zaželali všetkým
pokojné a šťastné Vianoce,
prežité v kruhu rodiny. Po
dávala sa vianočná kapustni
ca, ktorú uvaril Ing. Ondrej
Lorko spolu s členmi výboru
a „k zakúsnutiu“ boli pripra
vené aj chutné, čerstvé, chrumkavé zákusky, ktorými prispe
li k sviatočnej atmosfére nie
ktoré naše šikovné členky, za
čo im patrí naše poďakovanie.
Verím tomu, že sa táto tra
dícia zachová a my sa aspoň
v takom počte stretneme aj
o rok.
Ing. Ondrej Lorko

H. Silicaiová
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Novoročný výstup 2020
Tak ako aj po ostatne roky, tak aj tento rok sa 11. januára
2020 konal Novoročný výstup na Plešiveckú planinu. Pod
vedením starostky obce Ing. Radoslavy Uhrinovej, členov
obecného zastupiteľstva a dobrovoľníkov bol zorganizovaný ďalší nový ročník výstupu na planinu. Účastníkom bolo
dopriate príjemné počasie, aj keď zrána bolo mrazivo. Zraz
účastníkov bol ráno o 8.00 hodine pred Obecným úradom
v Rakovnici a zraz stretnutia na lokalite Capáš bol naplánovaný na 10.00 hodinu.
Stretli sa tam milovní
ci prírody a turistiky, ako aj
množstvo kamarátov a zná
mych z okolitých obci Rud
ná, Rožňavské Bystré, Hon
ce, Štítnika a iné. Nechýbali
organizovaní turisti z Rož
ňavy a ďalších miest. Mô
žeme skonštatovať, že účasť
bola nad obvyklú mieru
zvlášť vysoká.
Po príchode na Plešiveckú
planinu všetkých účastníkov
čakalo prichystané občer
stvenie, ako kvalitný horúci
čaj (pre gurmánov aj s rumí
kom) a samozrejme tradičný,
chutný planinový guľáš. Or
ganizátori akcie ma požiada
li, aby som pripravil guľáš a
dali mi tak možnosť ukázať
moje kulinárske umenie. Dal
som si na tom záležať. Pote
šilo ma, že prítomným účast
níkom chutil a minul sa celý.

Nálada bola skvelá a za
znelo aj množstvo sloven
ských ľudových piesni. Spev
začal na planine a pokračoval
aj po návrate zo stretnutia,
po zostupe. Myslíme si, že
výstup splnil očakávania nie
len organizátorov, ale i náv
števníkov akcie.
Všetkým účastníkom ostali
na pamiatku pekné spomien
ky, zážitky, nové priateľstvá,
mimoriadne krásna príroda
o čom svedčia aj nádherné
fotografické zábery. Príroda
bola ako vymaľovaná. Srieň
na stromoch, kríkoch, tráve
úžasne dekorovala scenériu
miesta stretnutia.
Poďakovanie patri starost
ke Obce Rakovnica a všet
kým, ktorí sa podieľali na
príprave a realizácií Novo
ročného výstupu 2020.
Branko Pástor

H. Silicaiová
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Panuje tu rodinná atmosféra
a radosť zo spoločných stretnutí
takmer všetok svoj čas. V so
ciálnej práci je nevyhnutná
empatia, dobré komunikač
né znalosti a schopnosť byť
pripravený adekvátne zvládať
situáciu. Veľmi si prajem, aby
seniori v našom zariadení
našli svoju druhú rodinu,
v ktorej sa môžu rozprávať
o všetkom. Nie vždy hovorí
me najbližším to, čo nás trápi
a bolí, ale v našom zariadení
panuje priateľská až rodinná
atmosféra, kde i tie najväčšie
problémy a starosti sa stávajú
ľahšie zvládnuteľné.
Mojim cieľom je to, aby sa
práve stacionár stal miestom
dôvery a pochopenia. Som
rada, že seniori v Rakovni
ci dostali šancu dôstojne
a zmysluplne prežiť svoj voľný čas. Počas dňa sú im
umožnené rôzne záujmové

Náš stacionár má v súčas
nosti 15 klientov. Na začiat
ku tu prichádzali ľudia, ktorí
boli sebestační. Postupom
času starli a ich zdravotný
stav sa menil. Teraz sú našimi
klientmi aj ľudia, ktorí majú
problémy s chôdzou, ale vďa
dziľudské vzťahy sú základ. ka bezbariérovému prístupu i
Za účelom zlepšenia vzájom túto prekážku ľahšie zvládajú.
nej komunikácie s užívateľmi Krásne priestory im spríjem
sociálnej siete Facebook ko
munikujem prostredníctvom
stránky „Obec Rakovnica“,
kde viem rýchlo reagovať na
požiadavky
diskutujúcich.
Vykročenie zo svojej kom
Vo štvrtok 13. februára
fortnej zóny a otvorenosť 2020 o 14.00 hodine sa v sále
voči zmenám nás predurčuje Kultúrneho domu v Rakov
na úspech. Preto pevne ve nici zišli členovia Základnej
rím, že napäté vzťahy, kto organizácie Jednoty dôchodré tu vznikli po voľbách, sa cov na Slovensku, aby zhod
konečne uvoľnia a zlepší sa
notili svoju činnosť a hos
nielen pracovná ale aj medzi
podárenie za rok 2019 a naľudská klíma. Želám si, aby sa
nám podarilo budovať našu plánovali si svoju činnosť na
obec tak, aby sme mali dobrý tento rok. Na členskej schô
pocit zo spoločne vykonanej dzi sa zúčastnilo takmer
práce a aktívnou spoluprácou 75 % členov a 8 hostí, čo
a pomocou pri riešení ob svedčí o veľkom záujme čle
čianskych problémov mohli nov o činnosť a fungovanie
konštatovať to, čo je mottom našej základnej organizácie.
našej internetovej stránky: Členská schôdza kooptovala
„Rakovnica je obec, kde sa Ing. Ondreja Lorka za pred
sedu ZO JDS do najbližších
dobre žije.“
RON ďakujú za rozhovor výborových volieb.

Dominuje
efektívne riadenie

(Pokračovanie z 1. strany)
V obci máme organizácie,
spolky, spoločnosti, kluby.
Ako sa vám s nimi spolupracuje ?
Spolupráca s predstaviteľ
mi jednotlivých spoločen
ských organizácií v obci je
na vysokej úrovni. Pravidelne
sa zúčastňujem na ich pod
ujatiach, zaujímam sa o ich
činnosť a majú moju plnú
podporu. Verím, že dobre na
šliapnutá spolupráca so všet
kými organizáciami, spol
kami aj klubmi v obci bude
pokračovať i naďalej.
Máme pred sebou magický rok 2020. Aké priority
budú v popredí?
Vstúpili sme do nového
roka, ale zároveň desaťro
čia. Nová dekáda v znamení
dvojky a nuly v sebe nesie
hneď niekoľko významov a
symbolov. Dvojky naznačujú
oblasť vzťahov. Všetko musí
byť v živote vyvážené a me

aktivity, ktoré im pomáhajú
zabudnúť na samotu, na útra
py a bolesti každodenného
života a nemenej dôležitou
súčasťou sa stalo i nadväzo
vanie priateľských vzťahov
s ostatnými rovesníkmi.

Marec 2020
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že môžem byť súčasťou Den
ného stacionára v Rakovnici.

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku podľa
vrások a bielych vlasov.
Človek je krásny vtedy, keď
ho ľudia majú radi.“
Mgr. Jana Kolláriková

Členovia ZO JDS
hodnotili svoju činnosť

Súčasťou členskej schôdze
bola aj tradícia odovzdania
darčekov tohtoročným jubi
lantom. Okrúhle životné ju
bileum bude mať v tomto
roku 5 členov a 14 členiek.
Všetkým jubilantom srdečne
blahoželáme.
Ing. Ondrej Lorko
ZO JDS Rakovnica

Marec 2020
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Vzájomnou spoluprácou dosahujú lepšie výsledky

ňujú pobyt v tomto zariadení.
Som rada, keď môžem ľuďom
pomáhať, prihovoriť sa im
a oni sa mi odvďačia úsme
vom. Oni už nepotrebujú to
ho veľa, stačí im pekné slovo,
pohladenie, neha, pochope
nie. Ako bonus som získala
kolektív dobrých spolupra
covníkov, ktorí túto prácu vy
konávajú s plným nasadením
a s radosťou. Som hrdá na to,

na strane: Dr. Sabo

Na Slovensku existuje
množstvo zariadení, v kto
rých sa poskytujú sociálne
služby pre seniorov zamerané
na rozvoj pracovných zruč
ností, záujmovú činnosť, so
ciálne poradenstvo a pomoc
pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby. Ja sa Vám
prihováram z Vášho denného
stacionára pre seniorov v Ra
kovnici. Volám sa Jana Kol
láriková a v tomto zariadení
pôsobím na pozícii vedúcej
od júna 2019. Rozhodnutie
prijať pracovnú pozíciu so
ciálnej pracovníčky práve tu
som ani raz neoľutovala. Svoj
profesijný život prežívam
v prostredí, kde panuje rodin
ná atmosféra, pohoda a ra
dosť zo spoločných stretnutí.
Realizujem sa v oblasti, ktorá
mi je blízka, ktorej venujem

Číslo 1

MO MS v Rakovnici bol
založený na zakladajúcom valnom zhromaždení 28. 3. 1948
v miestnosti štátnej ľudovej
školy za prítomnosti 31 čle
nov. Za predsedu bol zvole
ný Ján Pástor. O rok neskôr,
27.3.1949 sa konalo Valné
zhromaždenie MO MS, na
ktorom si členovia zvolili no
vého predsedu Ondreja Bra
dáča. Ako sa uvádza v zápis
nici, bolo dohodnuté, že budú
usporiadané debatné, kultúr
ne a výchovné večierky, viac
divadiel a MO MS sa zapojí
do osláv štátnych sviatkov,
kde prispeje svojimi výstupmi
alebo nejakým programom.
V roku 1951 bol MO MS
zrušený.
K oživeniu MO MS došlo
8.3.1998. Schôdzu otvorila
Mgr. Mária Sabová, predlo
žila program rokovania a pri
vítala hostí. Za predsedu bol

zvolený Ing. Ladislav Sedlák.
Po roku sa predsedníčkou
stala PaedDr. Eva Blažeková
a od roku 2007 Katarína No
ciarová.
Činnosť odboru bola zame
raná na folklór a organizova
nie tematických zájazdov „Po
stopách našich velikánov“.
Organizovanie besied spo
jené s výstavkami ručných
prác miestneho charakteru
mali svoje čaro. V súčasnosti
sa venuje obnove pamätníkov
padlých hrdinov SNP.
Na území Obce Rakovnica
sa nachádzajú tri pamätníky
postavené na pamiatku obe
tí – občanov obce padlých
v SNP. Boli postavené v ro
koch 1949-1972 a aj keď sú
spoluobčanmi a obecným
úradom udržiavané, aj čle
novia MO MS pomáhajú ich
udržať v dobrom technickom
stave. Ako každý rok, aj v mi

Aktívne sa podieľali aj
na obecných podujatiach
V roku 2019 tvorilo Zbor pre občianske záležitosti v Rakovnici 13 členov. Všetci sa v našom ZPOZe zapájame a pripravujeme, či už na veselé alebo smutné vystúpenia. Stretnutia bývajú raz do mesiaca, ale keď si to okolnosti vyžadovali,
tak sme sa stretávali aj častejšie. Keď sme boli oslovení, aby
sme prispeli kultúrnym programom, tak sme naše stretnutia
pred vystúpením organizovali viackrát.
Pravidelné stretnutia vyu
žívame na nácvik pesničiek
a programov, na ktoré sme
prizvaní. V roku 2019 sme
boli prizvaní na Dni obce
na Magdolénu, v auguste na
Oslavy SNP, na Úctu k star
ším, na akciu Pod jedličkou.
Našou troškou je aj spievanie
na pohreboch, ak si to rodina
želá. Na občianskom pohrebe
zvykneme zaspievať 3 pesnič
ky a predniesť 2 básne. V roku
2019 sme vystúpili na 4 poh
reboch.
Môžem povedať za všet
kých členov, že sme zodpo
vedne pracovali po celý rok
2019 a vyšli sme v ústrety
našim občanom a ich požia
davkám. Klebety o nás, že
zadarmo ani ústa neotvoríme,
na nás veru vôbec nesedia.
Dvere ZPOZu sú otvorené
všetkým, veľmi radi uvíta

nulom roku sa našlo pocho
penie u predsedu SZPB, kto
rý spoločne so svojimi členmi
a členmi ZO JDS priložil
ruku k obnove týchto pomní
kov. Pri všetkých pomníkoch
sa zrealizovala úprava, ako aj
kosenie okolo pomníkov. Pri
pomníkoch, ktoré sa nachá
dzajú v lese sa odstránil mach
zo špár, pohrabalo sa lístie
a odstránili sa konáre zo stro
mov. Pri pomníku, nachá
dzajúceho sa na „Zemoch“
sa obnovil aj náter zábradlia.
Na všetkých pomníkoch bola
vykonaná potrebná údržba
– čistenie, špárovanie, vypl
nenie nedostatkov tmelom.
Vzájomnou spoluprácou do

Stále prijímajú
nových členov

Podporné pohrebné združenie v Rakovnici je medzi občanmi dobré známe. V našom združení sa oslovujeme bratia
a sestry. Nie je to náhoda. Takto si to želali zakladatelia na
zakladajúcej schôdzi 11. marca 1928. Myšlienkou zakladateľov nebolo len vzájomné podporovanie sa členov v prípade
úmrtia a postaranie sa o dôstojný pohreb zosnulého člena, ale
aj aby členovia združenia sa k sebe správali ako rodina, aby
boli v prípade potreby súdržní, aby si ctili jeden druhého, aby
sa navzájom podporovali a pomáhali si, aby sa tešili z úspechu brata, sestry. V dnešnej dobe je potrebné pripomenúť si aj
tento odkaz, zamyslieť sa nad tým a šíriť ho ďalej.

V roku 2019 sme v našej
miestnej organizácií mali 186
členov. Z toho nám zomreli
štyria členovia. Česť ich pa
miatke. Pribudli traja noví
členovia. Novinkou bola a je
možnosť platenia násobkov
členských príspevkov. Už
máme členov, ktorí túto mož
nosť využili. Dvaja ako troj
násobok a jeden ako štvor
násobok. Očakávame, že sa k
ním pridajú ďalší. Stále pri
jímame nových členov či už
rodinných príslušníkov alebo
aj ostatných záujemcov.
Potešujúce je, že sa členský
príspevok nemení a ostáva
15,- € ročne a jednotlivé výš
ky pohrebných podpôr od
stupňované dĺžkou členstva
a násobkami zostávajú v plat
nosti ako minulý rok.
Ako v minulých rokoch, tak
Margita Leštáková aj v roku 2020 je Podporné

me nových členov. Viem, že
aj v susedných obciach, kde
sme vystupovali s kultúrnym
programom, nás pochválili.
Myslím si, že naša obec by si
zaslúžila viac, ale človek mie
ni a život mení.
Roky pribúdajú, učiť sa
nové piesne na vystúpenia, je
niekedy nad naše sily. Bolo by
správne, keby nás už postup
ne zastúpili mladšie obyva
teľky, aby si obec mohla ešte
pospomínať napríklad aj na
časy súboru Veršinok. Ten re
prezentoval našu obec, boha
tú na svoju históriu, na ľudové
piesne, zvyky a obyčaje. Stále
to platí i do budúcna, ctíme si
svojich ľudí, vychovali nás tak
naši rodičia – vážiť si človeka,
dať mu úctu, aj bez nároku na
akúkoľvek odmenu.

sahujeme lepšie výsledky.
V auguste sme si spoloč
ne uctili pamiatku zosnulých
hrdinov položením vencov
– pri všetkých troch pomní
koch. Pri dvoch pomníkoch
nachádzajúcich sa mimo obce
sa položili vence v zastúpení
starostu obce, predsedu MO
MS, ZO SZPB, občanov a ro
dinných príslušníkov padlých
hrdinov. Pri pomníku nachá
dzajúceho sa pri Obecnom
úrade sa pripravil program za
spolupráce ZPOZ a detičiek
v obci. Našim cieľom je po
kračovať aj s prácou s deťmi
a tak udržiavať naše vlastné
tradície, lebo deti sú naša bu
dúcnosť.
Tatiana Tomková

pohrebné združenie na Slo
vensku registrované ako or
ganizácia, ktorá je príjemcom
2% z dane z príjmu za rok
2019. Obraciame sa na našich
členov, podnikateľov, občanov
i ostatných donorov o prispe
nie svojimi 2% z odvedenej
dane v prospech nášho zdu
ženia.
Zloženie vedenia nášho
združenia je nezmenené
a platné aj v roku 2020. So
všetkými otázkami sa môžete
obracať na mňa – pokladníč
ku Margitu Kučerovú, lebo
vybavujem styk s ústredím.
V prípade záujmu o členstvo
alebo platenie násobkov vám
rada všetko vysvetlím. A ak
je potrebné osobne vás nav
štívim. Stretnutie si môžete
dohodnúť na kontaktnom te
lefónnom čísle 058 79 85 155.
Margita Kučerová
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Dr. Sabo

Dr. Sabo

Spoločnosť v dnešnej dobe nasleduje akýsi zvláštny trend.
Ľudia túžia byť iní, túžia sa odlišovať nejakým spôsobom od
druhých ľudí, aby tak zvýraznili svoju jedinečnosť. Pohľad
sa čoraz viac sústreďuje na to, čo nás rozdeľuje a často sa potom zabúda hľadieť na to, čo nás spája.
na našu budúcnosť.
Rany minulosti totiž mô
žu siahať až po súčasnosť
a ovplyvňovať mnohé ďalšie
generácie. Túto skutočnosť
rozdelenej spoločnosti si
cirkvi už dlhšiu dobu uvedo
mujú, a preto nehľadáme viac
to, čo nás rozdeľuje, ale to, čo
nás spája. Táto snaha je vy
jadrená slovíčkom ekuména.
Toto slovo pochádza z gréc

keho slova oikos – dom, čiže
môžeme hovoriť o akomsi
spoločnom dome spájajúcom
všetky cirkvi, pod strechou
ktorého sa snažíme hľadať
jednotu v rôznosti.
Tá je totiž možná aj pri
zachovaní jedinečnosti a roz
manitosti konfesionálneho
dedičstva jednotlivých cirkví.
Treba byť však vždy opatr
ný v tom, či je daná inakosť
v súlade s Božou vôľou, Bo
žím zákonom. Preto sme sa
aj my (Cirkevný zbor ECAV
na Slovensku Rožňavské
Bystré s fíliou v Rakovnici)
rozhodli v spolupráci s RKC
odbaviť ekumenickú pobož
nosť 1.11.2019 na cintoríne
v Rakovnici, kde sme spo

ločne spomínali na našich
drahých zosnulých a posilnili
našu vieru v nádeji v opätov
né stretnutie sa s nimi v Krá
ľovstve nebeskom.
Za túto požehnanú spolu
prácu ďakujeme Pánu Bohu
a prosíme, aby v nás rozhoj
ňoval vedomie, že sme sku
točnými bratmi a sestrami
v Ježišovi Kristovi. Rôznosť
ešte totiž nemusí znamenať
nutnú oddelenosť, či odcu
dzenie. Preto verím, že sa
budeme spoločne pravidelne
stretávať pri rôznych príle
žitostiach, kde meno Pána
bude vyzdvihované a zvele
bované. Mgr. Peter Hlavatý
Zborový kaplán
Rožňavské Bystré

lasťou ktorej by som sa chcel
venovať v budúcnosti v na
šom regióne, kde by som
rád svoje získané pracovné
skúsenosti využil v praxi.
Táto problematika je veľmi
široká a je pomerne náročné
v malých obciach pri obme
dzenom personálnom obsa
dení sledovať všetky zmeny
legislatívy, ktoré je potrebné
preniesť do každodennej
praxe. Preto si myslím, že
popri povinnostiach hlav
ného kontrolóra obce ktoré
mu vyplývajú zo zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom
zriadení kde jednou z povin
ností je kontrolovať dodržia
vanie hospodárnosti, efektív
nosti, účelovosti a účinnosti
pri nakladaní s finančnými

prostriedkami obce, sa bu
dem snažiť byť nápomocný aj
v iných oblastiach.
Obec Rakovnica má za
ujímavú históriu, aktívnu
súčasnosť a verím že peknú
budúcnosť. Budem rád keď
budem môcť bližšie spoznať
Vašu obec aj v mimopracov
nej oblasti. Veď niekedy dáv
nejšie som tu krátku chvíľu
hral aj futbal, k čomu sa
môžem rád vrátiť, ale už len
mimo súťaž. Prajem Vám ob
čania obce Rakovnica pevné
zdravie a pokiaľ budem môcť
budem Vám rád nápomocný.
Ing. Peter Majorčík

Autor

Príhovor hlavného kontrolóra obce k občanom

Vážení občania Obce Ra
kovnica, dovoľte mi, aby som
sa Vám prostredníctvom
Rakovnických obecných no
vín predstavil. Od 1. 2. 2020
som začal vykonávať funkciu
hlavného kontrolóra vo vašej

obci Rakovnica. Volám sa
Peter Majorčík, mám 54 ro
kov, bývam v Rožňave.
Som vyštudovaný ekonóm,
vysokú školu som ukončil
v Nitre. Vzdelanie som si ešte
doplnil bakalárskym štúdiom
na UPJŠ v Košiciach v od
bore Šport a rekreácia. Dlh
šie obdobie (21 rokov) som
pôsobil v bankovníctve na
rôznych pozíciách. Od roku
2011 som SZČO (samostat
ne zárobkovo činná osoba)
v odbore ekonomických a fi
nančných poradcov a tiež sa
venujem cestovnému ruchu.
Okrem Rakovnice vykoná
vam funkciu HKO (hlavné
ho kontrolóra obce) v Nižnej
Slanej aj v obci Gočaltovo.
Komunálna oblasť je ob
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Dynamický banícky spolok

Jednota v rôznosti
Z historického hľadiska
vidíme, že niečo podobné
sa dialo i pár storočí doza
du, keď bola situácia medzi
cirkvami značne napätá a do
chádzalo, žiaľ, k ujme na ma
jetku i životoch. Spoločnosť
bola rozdelená a vzájomná
nevraživosť nahradila pokoj v
životoch ľudí. Mýlili by sme
sa, ak by sme si mysleli, že
takéto postoje nemajú vplyv

Marec 2020

Kontakt: mobil 0917 762
666, e-mail: peter.majorcik@
gmail.com

Banícky spolok v Rakovnici je vidieť temer na každom
kroku. Najprv upúta informačná tabuľa v miestnej časti
Hostinec, potom obdobná tabuľa v Dedine, ale aj tabuľa pod
Tureckou pri kostolíku svätej Márie Magdalény. Kus ich
práce je vložený do materiálnej činnosti, úprav spojených
so stavbami napríklad rekonštrukcia chodníka na Hostinci
a iné drobné užitočné práce. O ich činnosti pravidelne zoznamujeme širokú čitateľskú verejnosť. To, že majú veľké ambície
je o nich dobre známe. Je to organizácia živá, dynamická.
Spolok bol založený 10.
mája 2006, V súčasností má
47 členov, prevažne bývalých
baníkov, ale aj sympatizantov
z Rakovnice, Rožňavy, Štít
nika, Honiec, Rožňavského
Bystrého a Rudnej.
Banícky spolok sa zame
riava hlavne na zachovávanie
baníckych tradícií, propa
gáciu histórie baníctva v re

gióne formou informačných
tabúľ a uchovávanie starých
baníckych zvykov. Úzko
spolupracuje s Gemerským
baníckym spolkom Bratstvo
v Rožňave.
Za svoju činnosť bol Ba
níckemu spolku v Rakovni
ci na 8. stretnutí banských
miest a obcí Slovenska
v Banskej Bystrici udelený

Ministerstvom hospodárstva
Slovenskej republiky Čestný
odznak ministra za zachová
vanie baníckych tradícií.
Činnosť spolku podporuje
Obec Rakovnica prostred
níctvom starostov i starostky
obce a Obecného zastupi
teľstva v Rakovnici. Banícky
spolok si to váži, a preto rád
pomôže účasťou na brigá
dach, pri organizácií podujatí
atď. Vďaka spolku sa návštev
níci Magdalénky pod Turec
kou ľahko zorientujú preto,
lebo baníci osadili smerové
tabule ku kostolíku.
Spolok už dlhšiu dobu plá
nuje otvoriť kresanicu, vstup
do bane, ktorý bol ručne
vytesaný pod Tureckou nad

kostolíkom. Nie je to také
jednoduché, ale vyzerá to tak,
že na dobrej ceste. Zaujíma
vá a realizovateľná ambícia
je otvoriť portál do bane ako
ďalšia aktivita.
Ján Lindák
predseda baníckeho spolku

Postup do šiestej ligy
a fungujúce mládežnícke mužstvo

Na začiatku by som rád poprial všetkým občanom, ale keďže som futbalistom tak zvlášť priaznivcom futbalu, všetko
dobré do nového roku, veľa úspechov a nám zvlášť tých športových. Pre nás ako futbalový klub TJ Baník Rakovnica bol
rok 2019 veľmi úspešný.
Tak ako som už spomínal,
v poslednom mojom článku,
ako klub sme dosiahli histo
rický postup zo siedmej ligy
do šiestej ligy. Podarilo sa to
po prvýkrát od vzniku fut
balového klubu v Rakovnici.
Postup sme si vybojovali aj
keď sme v súťaži neskončili
na prvom mieste, ale obsadili
sme výborné druhé miesto.
Za to všetko patrí veľká vďa
ka každému jednému kto sa
na tom úspechu podieľal. To
veľké ďakujem patrí aj na
šim verným fanúšikom, ktorí
pri nás stáli a povzbudzovali
naše mužstvo. Je to súťaž na
inej úrovni ako tá v ktorej
sme doteraz boli, takže to
znamená aj oveľa ťažšie zá
pasy. Určite nebude toľko vý
hier ako doteraz, ale snažiť sa
neprestaneme.
Na konci roka sme sa ako

klub museli stať samostatnou
neziskovou
organizáciou,
keďže nielen nášmu klubu,
ale všetkým klubom priká
zal Slovenský futbalový zväz
(SFZ). Má to výhodu v tom,
že máme samostatný účet na
ktorý vieme prispievať a to
nielen my, ale každý kto chce
nám venovať 2% z dane.
Na stránkach RON som
už spomínal vytvorenie mlá
dežníckeho mužstva. A tak
som pretavil moju myšlienku
dotiahnuť mládež k futba
lu, čo sa stalo realitou. Sám
som ostal prekvapený tým,
aký záujem mali deti. Tak
v Rakovnici vzniklo fungu
júce mládežnícke mužstvo.
Začal som ich trénovať ja.
Netvrdím, že som ten pra
vý človek, ktorý sa toho mal
chytiť ale snažím sa. A tak
ako sa povie, že človek sa učí

Ing. R. Uhrinová
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celý život, tak aj ja sa učím
pri deťoch.
Hráme oficiálnu súťaž kde
sme dosiahli dve víťazstva a
jednu prehru. Aj keď jedno
víťazstvo bolo získané na zá
klade toho, že súper nenastú
pil, tak to druhé víťazstvo
bolo úžasné. Chlapci totiž

vyhrali na pôde Rožňavy nad
tamojším mužstvom. Chlap
ci dokázali že futbal chcú
a aj vedia hrať a verím, že
budú len a len napredovať.
Oni sú úžasní a som rád za
to, čo za tu krátku dobu, kto
rú sme trénovali dosiahli.
(Pokračovanie na 8. strane)
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Dve mužstvá Stolnotenisového klubu
Baník Rakovnica pokračujú v lige Gemer
Stolnotenisový klub Baník
Rakovnica mal v jarnej časti
sezóny 2018/2019 dve druž
stvá, STK Baník Rakovnica A
a STK Baník Rakovnica B.
Družstvo Rakovnica A pôsobilo v 5. lige Gemer. Repre
zentovali ho: Radoslav Chle
buš, Stanislav Blahút, Viliam Maťáš, Ľuboslav Sed
lák, Peter Lesňák, Stanislav
Ďurský, Marcel Gallo. Po
sezóne 2018/2019 sa muž
stvo umiestnilo na 11. mieste
a zostúpilo do 6. ligy Gemer.
Družstvo Rakovnica B pô
sobilo v 6. lige Gemer. Re
prezentovali ho: Kamil Tóth,
Jaroslav Német, Ondrej Strelka, Ladislav Domik, Štefan
Králik, Matej Gerenyi. Po
sezóne 2018/2019 sa muž
stvo umiestnilo na 8. mieste.
V prebiehajúcej sezóne
2019/2020 má stolnoteniso
vý klub naďalej dve mužstvá
(A, B) pôsobiace v 6. lige
Gemer.
A mužstvo reprezentujú:
Radoslav Chlebuš, Jaroslav
Német, Ladislav Domik,
Štefan Králik, Matej Gere
nyi, Marcel Gallo. Mužstvo
je po jesennej časti na prie
bežnom 9. mieste.
B mužstvo reprezentu
jú: Viliam Maťáš, Ľuboslav
Sedlák, Ondrej Strelka, Sta

nislav Ďurský, Štefan Murza
ml., Viliam Matáš ml., Sta
nislav Blahút. Mužstvo je po
jesennej časti na priebežnom
10. mieste.
Predsedom STK Baník
Rakovnica a zároveň vedú
cim A mužstva je Radoslav
Chlebuš. Vedúcim B muž
stva je Ondrej Strelka Z cel
kového počtu hráčov repre
zentujúcich obec sú siedmi
domáci a piati hráči z iných
obcí.
Obec pravidelne prispieva
na činnosť klubu. Z príspev
ku obce najnovšie bol zakú
pený stolnotenisový stôl a
stolnotenisová sieťka v sume
538,90 €. Obec Rakovnica
stolnotenisovému klubu bez
odplatne poskytuje sálu kul
túrneho domu plus energie
(elektrina, plyn) za čo obci
Rakovnica ďakujeme.
Peňažné prostriedky na
ďalšiu činnosť klubu sme
získali aj od sponzorov (La
dislav Bene – BENAD s.r.o.,
Ing. Ján Belák – Agrospol
Honce s.r.o., Ladislav Ko
váč), ako aj z vlastných fi
nančných zdrojov.
V jarných mesiacoch apríl
– máj 2019 sme sa zúčast
nili brigád organizovaných
obcou a to zber odpadu
v okolí obce pri príležitosti

Archív obce

Stolnotenisový klub (STK) existuje už niekoľko rokov.
Má svoju históriu. Členovia sa pravidelne stretávajú na
tréningoch. V rámci súťaží prezentujú nielen seba, ale aj
Obec Rakovnicu. Čitateľom RON predkladáme hodnotenie
ich činnosti za uplynulý kalendárny rok.

Dňa Zeme, výkopovými prá
cami v areáli materskej školy
na ktorých sme sa zúčastni
li dvakrát a kosením v okolí
parku.
Dňa 26. decembra 2019
sme zorganizovali, v spolu
práci so starostkou obce Ing.
Radoslavou Uhrinovou, Via
nočný turnaj o Pohár staros

tky obce. Na turnaji sa zú
častnilo 12 hráčov. Na prvom
mieste sa umiestnil Kamil
Tóth, druhé miesto Ladislav
Domik, tretí bol Ľuboslav
Sedlák.
Radoslav Chlebuš
predseda STK Baník
Rakovnica

(Pokračovanie zo 7. strany)
Za zápas v Rožňave ďa
kujem aj rodinám detí, ktoré
ich prišli povzbudiť. Aj keď
po výhre prišla prehra, ktorá
určite ani jedného nepotešila,
ale keď vezmeme do úvahy,
že Slavošovce, s ktorými sme
prehrali, sa venujú deťom
oveľa dlhšie, tak to nevadí.
Ja verím chlapcom, že keď
budeme trénovať dlhšie, tak
dokážu vyhrať aj nad takým

súperom. A keď človek vidí
ako sa chlapci snažia a majú
chuť, tak samozrejme to teší
aj mňa a budem v tom aj na
ďalej pokračovať.
Ďakujem aj pani starostke,
ktorá veľkou mierou prispie
va ku chodu či už A mužstva
alebo mládežníckeho muž
stva. Spolupráca s ňou je na
vysoko profesionálnej úrovni.
Ladislav Gemerský
štatutár TJ Baník Rakovnica

Postup do šiestej ligy
a fungujúce
mládežnícke mužstvo
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