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Uplynulo 20. rokov od založenia Základnej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku

Bohatá, úspešná činnosť
aktívnej organizácie

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rakovnici bola založená 28. januára 2000 v Obecnom klube v Rakovnici za prítomnosti predsedu OO JDS
z Rožňavy, Ing. Jána Lamača. Na zakladajúcej schôdzi
bolo prítomných 23 zakladajúcich členov, ktorí si zvolili
5 členný výbor. Ten začal pracovať v tomto zložení: predseda – Ondrej Bradáč, podpredseda –Ján Šály, hospodár –
Anna Krištofčová, tajomník – Matilda Galová, člen výboru
Ján Gonos, predseda revíznej komisie Karol Šipoš.
Zo zakladajúcich členov
5 vystúpili, 11 nás navždy
opustili. Tak ako to prebieha
v živote, tak je to i v našej organizácii- je to kolobeh života. Zo zakladajúcich členov
ostali aktívni: Mgr. Ladislav
Fábian, Milan Hencel, Matilda Gallová, Ondrej Bradáč, Mária Genčiová, Anna
Krištofčová, Karol Šípoš.
Jednota dôchodcov na Slovensku je občianska organizácia vytvorená v zmysle zákona o združovaní občanov,
jej poslaním je usilovať o vytváranie vzťahov medzi ľuďmi, o pomoci jeden druhému,
o plnom rešpektovaní potrieb a záujmov jednotlivca
a kolektívu. Rieši problémy
dôchodcov v oblasti rastu životných nákladov, valorizácie
dôchodkov niektorých výhod
pre dôchodcov, zľavnených
rekreácií pre členov jednoty
a podobne. JDS chráni práva a oprávnené požiadavky
dôchodcov, na spravodlivé
a dôstojné dôchodkové zabezpečenie a zdravotnú a so-

ciálnu starostlivosť.
Činnosť ZO JDS bola
zameraná na organizovanie
podujatí pre členov tak, aby
sa jednotlivých akcií mohlo
zúčastniť čo najviac členov.
Organizovali sa opekačky
v doline pri studničke spojené s varením gulášu, predvianočné posedenie pod
jedličkou, rôzne podujatia
zamerané na kultúrne a spoločenské vyžitie, alebo turistické a športové, či folklórne
popoludnia. V spolupráci
s obecným úradom a ostatnými spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci sa
naši členovia aktívne podieľali na upratovaní a skrášľovaní obecných priestranstiev
a úprave okolia pamätníkov,
pomáhali pri organizovaní
dní obce, dňa detí a iných
spoločenských udalostí.
V roku 2015 sa začala spolupráca neformálneho združenia R4. Bol to nápad nášho predsedu Mgr. Ladislava
Fabiána, ktorý predložil
návrh na spoluprácu troch

ZO výboru na prerokovanie. Išlo o realizáciu spoločných stretnutí miestnych
organizácií JDS z okolitých
obcí. Myšlienka bola našim
výborom spontánne prijatá.
Následne návrh podporili aj
predsedovia ZO JDS Rožňavské Bystré Ing. Tibor
Barna a ZO JDS Rudná Irena Tokárová. Túto myšlienku
odobrili aj starostovia obcí
a podporili realizáciu tohto
nápadu. Boli to prvé kroky,
ktoré vyústili do spoločnej
dohody medzi predsedami
ZO JDS. Vynaložená energia sa v praxi prejavila na
prvom spoločnom stretnutí
v Rožňavskom Bystrom. Nebolo to direktívne. O výbere
rozhodlo losovanie. Druhá
akcia bola v Rakovnici, tretia v Rudnej. O tom, čo sa
odohrávalo na jednotlivých
stretnutiach, sme na stránkach RON už písali. Verte,
že každé stretnutie bolo originálne, jedinečné, spojené
s peknými spomienkami, zážitkami. ZO JDS sa dôstojne, reprezentačne predstavili.
Pripravili programy, ktoré
zaujali a obohatili všetkých
účastníkov. Prínosom bola aj
osobná účasť starostov obcí
na našich podujatiach. Táto
tradícia doteraz úspešne pokračuje a všetci účastníci sa
na nové stretnutia s priateľmi
veľmi tešia.
Naši členovia sa aktív-

ne zúčastňovali aj podujatí
organizovaných
okresnou
organizáciou JDS a po úspechu na okresných športových
hrách seniorov sa zúčastnili
aj na krajských a celoslovenských kolách.
Činnosť našej základnej
organizácie bola doteraz
úspešná a bohatá. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym
členkám a členom, ktorí sa
na tomto úspechu svojou
prácou podieľajú. Naša vďaka patrí tiež starostom obcí,
obecnému
zastupiteľstvu,
našim štedrým sponzorom,
členkám ZPOZu, ale aj detičkám, ktoré nás pravidelne
potešia kultúrnym programom.
Zaprajme si do ďalších
úspešných rokov našej činnosti hlavne dobré zdravie,
aby sme sa mohli čo najdlhšie stretávať a užiť si pokojnú
jeseň života.
Ing. Ondrej Lorko,
predseda ZO JDS

******

Obec a Rakovnické obecné
noviny blahoželajú ZO JDS
v Rakovnici k jubilejnému
20. výročiu. Ďakujú za príkladnú spoluprácu. Do ďalších
rokov želajú všetko najlepšie.
Funkcionárom a členom dobré zdravie a veľa príjemných zážitkov pri spoločných
stretnutiach.
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Krátke

informácie
Prileteli
Marec nielen pre prírodu,
ale aj pre nás priniesol dobré správy. Jednou z nich bol
očakávaný prílet bocianov.
Potešili nás 16. marca svojou
eleganciou a slávnostným preletom nad dedinou.
Lavička
Blízko Horného mlyna je
cez našu riečku jediný brod,
prechod z jedného brehu na
druhý. I dnes sa používa pre
chodcov, využíva na traktore,
štvorkolke alebo inom dopravnom prostriedku. Je to
výhodná cesta na Rožňavské
Bystré alebo opačne na Rakovnicu. Pri brode bola lavička pre chodcov, ktorá slúžila
dlhé roky. Radi ju mali aj turisti. Výhodou bolo, že v prípade zvýšenej hladiny riečky
sa dalo „suchou nohou“ bezpečne dostať na druhú stranu.
Lavička doslúžila. Žiada sa
urobiť novú. Je na nás, aby sa
obnovila.
Čistili
V mesiaci marci bol vyčistený priestor pod vysokým
napätím v katastri obce Rakovnica. Boli odstránené stromy, kry, ktoré boli prekážkou
k rozvodom elektriny.

porúčaní starej vlády, zaviedla
systém vstupovania do obchodu a obslúženie zákazníkov.
Vzhľadom k tomu, že vnútorný priestor je veľmi malý,
kupujúci vstupovali po jednom. Rúško mala predavačka
aj kupujúci.

i spoločenský styk bol obmedzený na najvyššiu možnú
mieru. V obci sa zrušili všetky
podujatia do odvolania v súlade s opatreniami krízového
štábu štátu.

Zážitok
Dávnejšie, po istej akcií, sme
mali možnosť niečo pekné počuť. Na Piasku sa zišli mladí
muži a ženy a len tak z dobrej nálady si zaspievali. Jedná
pieseň za druhou sa niesla
dolinou. Bol to spev, ktorý stal
za to. Známe i menej známe
Koronavírus
piesne sa veľmi dobre počúvaV mesiaci marci zasiahol aj li. Čisté mužské i ženské hlasy
Slovensko. Na základe roz- ukázali, že sme spevavá obec.
hodnutia krízového štábu štá- Bol to veľmi príjemný zážitok.
tu boli nevyhnutné opatrenia
na eliminovanie jeho šírenia.
Rúško
Bolo odporúčané a pozdejRýchlo sme si na ne zvykli.
šie aj povinnosť mať rúško Pri opustení domu sme ich
na tvári. Vzľadom k tomu, že nasadili na tvár. Či naša cesta
v prvom štádiu ich bol nedo- viedla do obchodu, alebo len
statok, naši občania nesedeli tak sa trochu poprechádzať,
„so založenými rukami“ a na- bolo tam kde má byť. Dobšili si vlastné, čo sa neskôr aj re sme vedeli, že to nie je na
odporúčalo.
parádu, ale sa tak navzájom
chránime. Občas nastali aj
Rúška
komické situácie v ktorých
Od začiatku ich bol nedo- poznanie inej osoby nebolo
statok nielen na Slovensku, hneď známe. Až po pozdrave,
ale aj v ostatných krajinách. alebo krátkej reči sa nám „rozObčania boli vynaliezaví. Aj jasnilo“ kto to je.
v našej obci nedostatok tovaru
si nahradili vlastnou výrobou.
Vyriešené
Začali si ich sami šiť. Táto
S nosením rúška vznikli aj
myšlienka oslovila starost- špecifické problémy. Ak čloku obce. Chytila sa iniciatívy vek mal na sebe okuliare vya náhradné rúška sa začali dychovaný vzduch spôsobil
s pomocou ochotných obča- zarosenie skiel. Náš vtipkár
nov šiť pre miestne potreby. „objavil“ ako tomu zabrániť.
V rámci zásobovania prvé vý- Rada bola stručná: „Vyberte
robky dostali klienti stacioná- skla z rámu a je po probléme“.
ra, najstarší občania a postup- S humorom je život príjemne ostatní záujemcovia.
nejší.

Prvý nález
COVID-19, čo je označenie
nebezpečného koronavírusu,
sa v okrese Rožňava vyskytol
Karanténa
16. marca v obci Rochovce.
Toto slovo sa veľmi často
Potencionálny prameň nákazy
používa v pandémií, ktorá pobol v obci Slavošovce.
stihla celý svet. Je to veľmi preHromadná doprava
potrebná záležitosť. Jej úlohou
Na ochrane cestujúcich sa je obmedziť voľnosť pohybu
podieľala aj SAD. Vyzvala ich, až izolácie osôb podozrivých
aby do autobusov vstupova- z nákazy až po najdlhšiu dobu
li s rúškami na tvárach a tak inkubácie. Je to opatrenie na
chránili nielen ostatných, ale zamedzenie nákazy. Domácu
aj seba. Keďže sa vírus šíri aj karanténu mali už v marci aj
dotykom asi aj prostredníc- niekoľkí naši občania.
tvom peňazí odporučili vykoKontakt
nať úhrady cestovného pomoPri zamedzení šírenia kocou dopravnej karty.
ronavírusu, šíri sa ako bežná
Obchod
chrípka kvapôčkovou infekUž niekoľko rokov je u nás ciou, je najdôležitejšou úlohou
len jeden obchod so zmieša- obmedziť kontakty ľudí. Tenným tovarom. Majiteľka ob- to fakt sa odrazil v celoštátchodu, už po 16. marci a od- nej i obecnej miere. Osobný
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veľmi kolísala. Večer a v noci
dosiahla až −12 ⁰C. Najvyššia
teplota bola 27. marca 18 ⁰C.
Prvý jarný deň bol slnečný
a mimoriadne teplý.
Stop podvodníkom
Aj v tomto nepríjemnom
období sa nájdu osoby, ktoré
chcú zneužiť seniorov. Pozor si
dávajme na cudzie osoby, ktoré vás navštívia, oslovia napríklad s tým, že merajú teplotu
a robia testy, alebo predávajú
rúška, dezinfekčné prostriedky, ponúkajú nákup, výhodné
zmluvy a kadečo iné. Zbystríte
pozornosť a rázne všetko odmietnite. V žiadnom prípade
ich nepúšťajte do domu. Ich
cieľom je okradnúť vás.
Milé
Veľkonočné sviatky nás
milo prekvapili. Výnimočne bolo veľmi pekné počasie.
Rozkvitli marhule, broskyne,
nektárinky. K ním sa pridali
slivky, čerešne, višne.
Radi ich vidíme
Po bocianoch sme boli
zvedaví, kedy k nám priletia
lastovičky. Stalo sa tak 20.
apríla. Pre nás sú zvlášť dôležité. Zabraňujú premnoženiu
škodlivého a aj nepríjemného
hmyzu.
Virtuálne
Tradícia Veľkej noci tohto
roku bola porušená. Realizovala sa virtuálne. Mobily pracovali v plnom nasadení. Dvíhali ich dievčatá, ženy. Prvé čo
zaznelo bol špľachot vody, potom švihnutie korbáčom a nakoniec zvuk voňavky v spreji.
Chlapci a chlapi sa vynašli.

Výmena
Hrmelo
V Zbore pre občianske záPrvýkrát tohto roku zahrležitosti (ZPOZ) došlo k výmene. Predchádzajúca vedúca melo 13. apríla v popoludňajsa vzdala vedenia. Novou ve- ších hodinách. Druhýkrát sa
dúcou sa stala Božena Ďura- to stalo 16. mája okolo obeda.
nová, členka ZPOZ-u.
Premenlivo
Mesiac apríl sa vyznačoRôzne počasie
Mesiac marec mal charak- val častými mrázikmi, ale aj
ter aprílového počasia. Do teplými dňami. Zopár dní
prvej dekády vstúpil s daž- boli ranné mrazíky. Najnižšia
ďom. Objavil sa aj snehový mínusová teplota klesla až na
poprašok. V ďalších dňoch sa –6⁰C. Slnečných dní bolo
nepravidelne striedal dážď, neúrekom. Najvyššia teplota
vietor, sneženie, chlad a sem bola 8. apríla, kedy dosiahla
tam slnečno. Hotový apríl. +25⁰C. Veľkonočné sviatKu koncu poslednej dekády, ky sme si odsedeli doma pre
na rozlúčku zimy, napadol 23. koronavírus i keď bolo pekné
marca sneh s hrúbkou 5 cm počasie. Príznačným znakom
a snežilo aj 30. marca. Teplota bolo mimoriadne sucho.
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Postup starostky obce pri zabraňovaní
šírenia nebezpečného vírusu v našej obci
Vážení spoluobčania,
začiatok jari sa niesol v duchu rešpektu voči neviditeľnému nepriateľovi, ktorý obmedzil každému z nás spoločenský, ale aj pracovný život. Išlo o KORONAVÍRUS
COVID-19, ktorý sa neúprosnou rýchlosťou rozšíril do
celého sveta, no v nemalej miere zasiahol aj Slovensko.
Najvyšší predstavitelia štátu na túto skutočnosť rýchlo
reagovali vyhlásením mimoriadnej situácie a prijatím
prísnych opatrení. V našej obci nezasadal krízový štáb,
ktorý by koordinoval usmernenia vlády SR, a ako starostka obce som sa držala všetkých opatrení, ktoré vydal Úrad
vlády SR. Snažili sme sa maximálne zabrániť šíreniu vírusu v našej obci a s účinnosťou od 16. marca 2020 sme
postupne realizovali tieto opatrenia:
• Zrušili sa všetky kultúrno-spoločenské a športové
podujatia, zasadnutia obecných orgánov.
• Zaviedli sme núdzový
režim na obecnom úrade,
upravili stránkové hodiny
pre občanov – podateľňu
na vybavenie nevyhnutných
záležitostí v čase od 8:00
do 11:00 hod. Obecný úrad
však fungoval a plnil si všetky úlohy a povinnosti prostredníctvom elektronickej
a telefonickej komunikácie.
• Uzavreli sa verejné
priestranstvá, budovy vo
vlastníctve obce a detské ihrisko.
• Uzatvorili sa priestory
Denného stacionára pre seniorov v Rakovnici, pričom
obec už skôr prijala opatrenia, ktorými obmedzila návštevy cudzím osobám.

• Pravidelne sa dezinfikovali priestory obecného
úradu a Denného stacionára
pre seniorov v Rakovnici.

by som vyzdvihnúť disciplinovanosť našich občanov,
ktorí rešpektovali v plnej
miere nariadenia vlády.

• Na základe opatrení
Úradu vlády SR boli prijaté aj prísne opatrenia počas smútočných obradov
v Dome smútku v Rakovnici, ktorý bol dezinfikovaný
po každom obrade. Dňa 20.
apríla pracovníci vydezinfikovali všetky priestory a poumývali okná na budove.

• Dodržiavali sa podmienky pre domácu karanténu,
v ktorej sa ocitlo niekoľko
rodín v našej obci.

• Sledovalo sa povinné
si tovaru alebo liekov za- nosenie ochranného rúška
bezpečili donášku priamo na verejnosti a dvojmetrový
domov, pričom dodržiavali odstup medzi sebou. Chcela
prísne opatrenia.
• Kontrolovali sme dodržiavanie nariadenie o nosení
ochranných rúšok na verejnosti, chcela by som poďakovať všetkým občanom za
disciplinovanosť a vzájomnú toleranciu.
• Obec zabezpečila a zrealizovala 22. marca 2020 prvú
etapu rozdávania ochranného rúška do domácností za
pomoci pracovníkov obecného úradu. Druhá etapa sa
uskutočnila 26. marca, kedy
sme roznosili ochranné rúška už pre všetkých občanov
vrátane detí. V prípade ak by
niekto ešte potreboval ušiť
ochranné rúško, prosím nahláste to na telefónnom čísle 0902 966 091 a vyzdvihnite si ho následne v budove
Denného stacionára pre seniorov v Rakovnici.

• Pracovníci Denného stacionára pre seniorov v Rakovnici vykonávali sociálnu
• Na základe sprísneného
a poradenskú činnosť pre opatrenia krízového štásvojich klientov v teréne ale- bu štátu obec dezinfikovala
bo telefonicky.
všetky verejné priestranstvá
• Zriadila sa linka na po- 2.apríla, odmontovala lamoc pre seniorov a ľudí vičky za účelom zabráneniu
v karanténne, kde pracov- zgrupovania sa na verejnosníci zariadenia v prípade ti. Druhá etapa dezinfekcie
potreby alebo objednania sa uskutočnila 12. mája.

• Majiteľka obchodu prijala všetky potrebné vyhlásenia a do obchodu mohla
vstúpiť len jedna osoba s
ochranným rúškom, pričom
majiteľka obchodu zabezpečila chránenie svojho personálu ochranný rúškom a vydávajúcim pultom medzi
zákazníkom a predavačkou.

Výsledky volieb do NR SR
zo dňa 29. 2. 2020

Počet voličov zapísaných v zozname voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku
z cudziny
Počet platných odovzdaných hlasov
Počet voličov, ktorí požiadali o hlasovanie
mimo volebnej miestnosti
Politické strany

518
333
332
1
325
8

Počet platných hlasov

OĽANO, NOVA, KÚ, ZMENA ZDOLA
SMER – sociálna demokracia
KOTLEBOVCI – ĽSNS
SME RODINA
ZA ĽUDÍ
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
SLOBODA a SOLIDARITA
VLASŤ
DOBRÁ VOĽBA
PS A SPOLU
Kresťanskodemokratické hnutie
Maďarská komunitná spolupatričnosť
SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA AH
MÁME TOHO DOSŤ !
MOST-HÍD
HLAS ĽUDU

78
70
45
37
20
18
16
12
11
8
4
2
1
1
1
1
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Pred zhruba rokom o tomto čase pri stretnutí na valnom
zhromaždení boli členovia
oboznámení, že sa uskutoční
schôdza so Slovenským pozemkovým fondom (SPF).
Bolo to z dôvodu zmeny zákona o lesných pozemkových
spoločenstvách.
Čiastková
schôdza so SPF sa uskutočnila v mesiaci máji 2019
v Rimavskej Sobote. Asi najzásadnejšou zmenou je postavenie SPF, ktoré má v súčas-

nosti všetky práva ako každý
vlastník a tak isto v prípade
rozdeľovania zisku má nárok
na zisk v pomernej miere výmere, ktorú má v správe.
Ďalšou zmenou bola novela
zákona o elektronických pokladniach. Na základe toho
všetky elektronické registračné pokladne s fiškálnou pamäťou museli byť nahradené
E-kasou s on-line pripojením
na databázu Finančnej správy. Termín bol do 30.6.2019.

Pomôžme prírode a odmenou nám
bude čistejšie životné prostredie,
skrášlená naša Rakovnica
K mesiacu apríl patril významný, každoročný celosvetový Deň Zeme. Vyhlásený
bol v roku 1970 a pripomíname si ho 22. apríla ako
Svetový Deň Zeme. Vznikol
ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. V tento deň sa po celom
svete konali aktivity zamerané na zlepšenie stavu našej
planéty.
Milí spoluobčania, v okolí našej obci sa v poslednej
dobe zaznamenalo opäť
niekoľko čiernych skládok.
V čase pandémie šírenia
koronavírusu nebolo možné
zrealizovať skupinovú brigádu a spoločnými silami prispieť k čisteniu nášho okolia.
Ale ak človek chce, všetko sa
dá. Ako? Pomôžme prírode
a odmeňme sa čistejším životným prostredím. Aj keď
máme prijaté opatrenia na
zabránenie šírenia nákazy, prechádzky v prírode sú
pre každého z nás dovolené,
urobia nám radosť a naplnia

pozitívnou energiou.
Skúste si kedykoľvek vziať,
na prechádzku do prírody,
plastové vrece a ak sa stretnete s odpadom vezmite ho
do svojich vriec. Aby sme
vám pomohli, vrecia nemusíte nosiť so sebou domov,
ale stačí ak nás budete kontaktovať, kde ste vrecia s odpadom nechali a pracovníci
obecného úradu sa postarajú
o ich odvoz. Týmto činom
sa zbavíme nežiaduceho
odpadu, nezmyselnej environmentálnej záťaže a tak
si skrášlime našu Rakovnicu
a jej okolie. Je pravdou, že
„príroda vždy vytvorí to najlepšie z toho, čo je možné,“
ale to neznamená čakať na
to, kedy sa tak stane. Priložením „ruky k dielu“ jej pomôžeme a ukážeme svoj postoj k sebe samému a svojmu
okoliu.
Kontakt mobil: 0902 966
099, telefón: 058/788 35 00
Ing. Radoslava Uhrinová,
starostka obce Rakovnica

Z toho dôvodu bola zakúpená nová E-kasa.
V roku 2019 bola vykonaná rekonštrukcia lesnej cesty
vedúcej od bývalej bane Mier
po lesnú skládku na hranici katastrálnych území Rakovnica – Rudná. Je to cesta
využívaná na hospodársku
činnosť prevažne zvoz dreva
pre ťažkú techniku, zároveň je
evidovaná ako protipožiarna
cesta pre ťažkú techniku. Na
hospodársku činnosť ju využívajú Štátne lesy, Biskupské
lesy, Pozemkové spoločenstvo
Rakovnica, Pasienková spoločnosť Rudná a Pozemkové
spoločenstvo Rudná. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť
EXTRANS s.r.o. v Rožňave,
ktorú oslovili Biskupské lesy.
Po niekoľkých stretnutiach
boli celkové náklady na opravu cesty prerokované najmä
so zástupcami Štátnych lesov a Biskupských lesov a tu
sme dospeli ku kompromisnému riešeniu, že táto suma
bola rozdelená do piatich
samostatných faktúr. Tie boli
rozdelené medzi Štátne lesy,
Biskupské lesy, Pozemkové spoločenstvo Rakovnica,
Pasienková spoločnosť Rudná, Pozemkové spoločenstvo
Rudná.
Pasienková
spoločnosť
a Pozemkové spoločenstvo
Rudná vrátili faktúry zhotoviteľovi s tým, že čakajú na
schválenie Valnou hromadou.
Následne sme tieto záväzky za uvedené spoločenstvá
zhotoviteľovi uhradili my
s tým, že v súčasností žiadame splatenie týchto záväzkov. V opačnom prípade sme
rozhodnutí spomínanú cestu
uzavrieť rampou a každý prejazd budú mať spoplatnený.
Na rekonštrukciu cesty Pozemkové spoločenstvo Rakovnica prispelo najviac, ale
bolo to z dôvodu, že okrem
spomínanej spoločne uží
vanej cesty nám zhotoviteľ
opravoval aj cestu ku kostolíku sv. Márie Magdalény. Túto
cestu využíva aj Agrospol

Honce. S Agrospolom Honce sme boli dohodnutí, že na
cestu prispeje.
Po ukončení prác na ceste
Poľovné združenie Gerlach
zorganizovalo brigádu za
účasti zástupcov Pozemkového spoločenstva Rakovnica,
zástupcov obce, hasičov kedy
boli vyčistené okraje cesty
a umiestnené odrážky na odvod vody. Naším zámerom
je v tomto roku v spolupráci
s poľovníkmi zo združenia
Berzehorka
zorganizovať
podobnú brigádu na opravu
cesty smerom na Plešiveckú
planinu.
V roku 2019 nám vyplynula povinnosť platiť preddavky
na daň z príjmu, ktoré sme
zaplatili. Zo zaplatenej sumy
bude odpočítaná daňová povinnosť za rok 2019 a zvyšná
suma bude vrátená na účet
spoločenstva.
V LPS došlo k jednej personálnej zmene. Člen dozornej rady Ing. V. Koltáš predložil výboru Pozemkového
spoločenstva
požiadavku
o uvoľnenie z funkcie člena
dozornej rady zo zdravotných
dôvodov. Po preregistrovaní na Lesnom úrade na jeho
miesto nastúpi Ivan Lőrinc,
ktorý vo voľbách bol zvolený
za náhradníka do dozornej
rady.
Čo sa týka ťažby v roku
2019 bolo vyťažených, spracovaných do metrov a následne odpredaných podielnikom
815 priestorových metrov
palivového dreva, v samovýrobe to bolo 204 priestorových metrov. Guľatina bola
odpredaná v objeme 400 m³.
Záverom ďakujem členom
výboru a dozornej rady za
ich prácu v orgánoch spoločenstva, poďakovanie patrí aj
OLH Ing.J. Širokému za vykonanú prácu a v neposlednom rade poľovníkom združenia Gerlach za osobitnú
pomoc pri pohostení členov.
Ján Danyi
predseda pozemkového
spoločenstva
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Svojim konaním prispejeme
k čistejšiemu životnému prostrediu

Pestrý rok, splnené úlohy i povinnosti
Lesné pozemkové spoločenstvo (LPS) v Rakovnici pravidelne uskutočňuje valné zhromaždenie spoločenstva. Tohto
roku sa zrealizovalo 28. februára v Dome kultúry. Schôdzi
tradične predsedala Ing. J. Breznenová. Privítala starostku obce Ing. R. Uhrinovú. odborného lesného hospodára
(OLH) Ing. J. Širokého. Po organizačnej časti predseda LPS
J. Dányi oboznámil členov s činnosťou výboru za uplynulý
rok. Poukázal na nasledovné úlohy.
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Oblasť odpadov nie je práve jednoduchá a patrí medzi
najproblematickejšie a najkomplexnejšie oblasti, ktorá sa
dotýka každého z nás.
Obec je povinná informovať občanov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predošlý kalendárny rok.
Triedili sme na úrovni 52 %. Ďakujem všetkým občanom,
ktorí svojou snahou o zlepšenie životného prostredia prispeli k takémuto podielu separácie.
Pre obec to znamená nižšiu
sadzbu za uloženie odpadu,
čo sa prejavilo aj v nezmenenom poplatku obce za skládkovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu.
Táto sadzba, ako nám bolo

povedané, sa bude každým
rokom sprísňovať a ak občania nebudú odpad viacej
triediť, narastajúci poplatok
za skládkovanie si môže obec
premietnuť do poplatku za
komunálny odpad.

SEPAROVANIE

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ČO PATRÍ DO NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Odpady z čistenia ovocia a zeleniny a ich všetky zvyšky
Potraviny po záručnej dobe rastlinného pôvodu
Opadané a zhnité ovocie
Pevné zvyšky potravín rastlinného pôvodu
Škrupiny z orechov
Usadenina z kávy a čaju (s filtrom a vreckom)
Izbové kvety (aj so zeminou), rezané kvety (bez spojovacích drôtov)
Vlasy, papierové vreckovky, servítky
Záhradné biologicky rozložiteľné odpady – lístie, tráva
Vypletá burina, seno, slama, jemné vetvičky (väčšie treba
rozsekať)
Popol z dreva (neošetrovaného)
Stromová kôra, hobliny, piliny
Štiepka (z dreva, ktoré nebolo chemicky ošetrené)
ČO NEPATRÍ DO NÁDOBY NA BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
Mäso, ryby, mliečne výrobky, vajcia a ich výrobky a zvyšky
Tekuté zložky biologicky rozložiteľného odpadu (polievky a omáčky)
Plienky a hygienické zložky
Popol z uhlia
Cigaretové ohorky
Prach zo smetí a vysávania
Sklo, kovy, plasty, textil, papier (lesklý plagátový, pergamenový, voskovaný, ...), viacvrstvové kombinované materiály (tetrapack), guma
Nebezpečné odpady – lieky, farby, batérie, oleje, chemické prostriedky
Piliny, popol z chemicky ošetrovaného dreva a drevotriesky

Nemalou mierou môžu
občania separovať odpad do
vyhradených
kontajnerov
umiestnených v obci. Harmonogram vývozov zmesového aj triedeného odpadu
bol rozposlaný do každej domácnosti, ale nájdete ho aj na
web stránke našej obce.
Pýtate sa ako môžete pomôcť práve vy? Každý z nás
by si mal uvedomiť význam
separácie. Treba sa zamyslieť
nad tým, aký vplyv to má na
naše životné prostredie, na
lepší a čistejší život každého
z nás.
Cieľom triedenia odpadu
je ekonomického zhodnotenie jednotlivých oddelených
zložiek odpadu a zníženie
množstva
komunálneho
odpadu. Uvedomme si, že
triedením odpadu získame
surovinu, ktorá sa používa
na výrobu nových výrobkov,
čím prispievame k šetreniu
prírodných zdrojov a nerastných surovín, energie. Eliminujeme čierne skládky, ktoré
ničia naše prostredie nielen
z estetickej stránky, ale znečisťujú vzduch, ktorý dýchame. Zastavme spoločne rast
nežiadaného odpadu a zvyšovanie sadzieb za uskladnenie
odpadu.
Ako to môžeme dosiahnuť?
• Zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu

a separujme čo najviac druhov odpadu.
• Vhadzujte do nádob a vriec
určených na triedený zber
len odpad na to určený.
• Eliminujte objem odpadu
napr. stlačením plastových
fliaš, papierových škatúľ
a iných druhov.
Týmto spôsobom sa šetria
poplatky obce za odpad, čo
v konečnom dôsledku šetrí
poplatky občanov obce, ktorí
na likvidáciu triedených zložiek odpadu neprispievajú
zvyšovaním ročného poplatku.
Netreba zabúdať na bioodpad, ktorý môže prispieť
k zvýšeniu separácie. Tým, že
obec rozdala do domácnosti
nádoby na BRKO (biologicky rozkladateľný komunálny
odpad), môže naša obec zaevidovať do ročných výkazov množstvo vytriedeného
biologického odpadu, čím
sa zvyšuje miera separácie.
Ak by sme v roku 2020 zvýšili mieru triedenia bioodpadu, znížia sa nám náklady
na uskladnenie odpadu, čím
obec môže ušetriť aj na úkor
vývozu viac nádob, pretože
sadzba za uskladnenie sa zníži.
Svojím konaním prispejete k čistejšiemu životnému
prostrediu, chránite prírodu,
chránite svoje zdravie.

UPOZORNENIE
Obec Rakovnica na základe sťažností občanov vyzýva
a upozorňuje všetkých majiteľov psov na voľné pobehovanie, túlanie ba dokonca napádanie občanov obce
psami. Podľa zákona 282 ⁄ 2002 § 7 bod 1f ) a bod 2 b) –
priestupky – každý majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes
nemal voľný prístup na verejných priestranstvách obce.
Každé takéto konanie je považované za porušenie verejného poriadku obce, za ktoré bude obec voči majiteľovi
psa viesť priestupkové konanie. Občania, ktorí porušujú
tento zákaz, budú napomenutí písomne.
Ing. Radoslava Uhrinová, starostka obce
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Doba plná výziev
Život človeka sa už od počiatku vyznačuje nutnosťou
prekonávať výzvy a hľadať istoty. Už ako batoľatá sme sa
učili plniť si svoje túžby, keď sme sa s vypätím síl snažili
dočiahnuť zaujímavý predmet, či dotknúť sa svojej mamy.
Učili sme sa chodiť a vyrovnávať sa s gravitáciou neúprosne ťahajúcou naše telo k zemi. Znovu a znovu sme v tomto
zápase padali len preto, aby sme mohli raz povstať a získať
istotu v prvých malých krôčikoch v našom živote.
Počas tohto nášho snaženia však stále stál niekto pri
nás. Väčšinou to bol milujúci
rodič dohliadajúci na naše
bezpečie, prípadne on bol
práve ten, čo pofúkal a ošetril
rany nadobudnuté pádmi. Po
určitej dobe sme jeho oporu
v živote potrebovali menej
a menej a stávali sme sa oveľa viac sebestačnými. Takýto
progres je samozrejme dobrý
a aj nutný v svetskom živote,
no dnes môžeme, žiaľ, pozo-

rovať, že sa tento model čoraz viac premieta do reality
duchovného života človeka.
Ako veriaci ľudia v Trojjediného Boha by sme nemali
zabúdať na fakt, že čokoľvek,
čo v našom živote máme, čo
dosahujeme, je výsledkom
Božej milosti. Samozrejmosťou je, že človek sa musí
v živote snažiť, aby dosiahol nejaký cieľ. No to, či ho
dosiahne, je čisto v rukách
Božích. My sme len tými,

Číslo 2

Jún 2020

čo zasievajú prvotné zrnko,
no Boh dáva tomuto zrnku
vyrásť takým spôsobom, ako
On chce.
Ako ľudia dnešnej uponáhľanej doby sme na túto
dôležitú skutočnosť zabudli.
Svedčia o tom aj poloprázdne lavice v kostole. A čo je
horšie, o tom svedčia aj zatvorené srdcia ľudí pre Krista,
ustavičnú modlitbu a vyjadrenie vďaky za to, čo máme.
Počas prebiehajúcej pandémie sa ale začína niečo lámať.
Ľudia si pomaličky začínajú
znovu uvedomovať svoju
bezmocnosť a realitu toho, že
nie sú pánmi svojho života.
V miestach, kde vírus udiera v plnej sile počuť, ako sa
rozliehajú priestorom modlitby ľudí bez ohľadu na ich

spoločenské postavanie, či
predošlé, veľakrát negatívne
názorové presvedčenie v oblasti viery. Postupne znovu
poznávame, že skutočnú istotu v našom časnom živote
i v duchovnom živote nasledujúcom po smrti, môžeme
nájsť výlučne v náručí Všemohúceho Boha.
Len vďaka Jeho milosti,
nášmu úprimnému pokániu a snahe o život s Ním
dokážeme ustáť tieto ťažké
chvíle a aj všetky výzvy, ktoré
nám život ešte len nachystá.
V tom nech nám každému
milostivo pomáha všemohúci Boh Otec, Syn i Duch
Svätý.
Mgr. Peter Hlavatý
Zborový kaplán
Rožňavské Bystré

tom, po rokoch strašných
obetí a útrap, nakoniec viedol k definitívnej porážke
a kapitulácii nacistických
vojsk 8. mája 1945. Hrozivým výsledkom vojny bolo
až 60 miliónov obetí na ľudských životov – dvadsaťšesť
miliónov mŕtvych na strane
vtedajšieho Sovietskeho zväzu a Bieloruska, bezmála šesť
miliónov poľských životov,
približne milión obetí z radov obyvateľov Juhoslávie, asi
pol milióna mŕtvych Francúzov, Američanov, Britov, ale
aj 7,5 milióna obetí na strane
Nemecka.
Ak sa pozrieme 75 rokov
dozadu, uvidíme v nich mladých ľudí, ktorí sa s vedomím
možnej straty vlastného života, alebo zdravia, hrdinsky
postavili najväčšiemu zlu, aké
človek vo svojej existencii zažil. Títo ľudia mali tiež svoje túžby a sny o slobodnom
živote. Mali svoje rodiny, ku
ktorým sa už nikdy nevrátili.

Doma po nich ostali vdovy a siroty. Matky a otcovia,
ktorí sa nedočkali návratu
svojich synov. Počúvajme
a učme sa od nich, aby to zlo
už nikdy nepostavilo človeka proti človeku, brata proti
bratovi.
Sloboda je slovo s hlbokým
obsahom. Skutočná sloboda
však tkvie aj v ochote niesť
zodpovednosť – zodpovednosť za budúcnosť, za iných,
hoc aj neznámych ľudí. Naši
predkovia sa postavili na
odpor aj preto, lebo vedeli,
že budúcnosť v neustálom
strachu a prenasledovaní sa
nedá nazvať životom. Nech
je pripomienka 75. výročia
skončenia 2. svetovej vojny
predovšetkým
vyjadrením
našej vďačnosti za obete prinesené pre naše dobro, život
a slobodu.
Ing. Ondrej Lorko,
predseda ZO SZPB
v Rakovnici

Spomienkou na výročie vyjadrujeme
vďačnosť za slobodu

Vážení spoluobčania,
8. mája si v Európe pripomíname porážku nacizmu a oficiálny koniec druhej svetovej vojny. Doteraz najrozsiahlejšieho, najstrašnejšieho, najničivejšieho vojenského konfliktu
v dejinách ľudstva.
Dnes je medzi nami už
len veľmi málo priamych pamätníkov, ktorí si pamätajú,
čo znamenajú všetky hrozné
štatistiky tejto vojny. Zoznamy desiatok miliónov obetí,
utrpenia, krutosti, umierania, zničených miest, obcí
a celých území. Pre väčšinu
z nás je ale dnes rozsah hrôz
2. svetovej vojny už iba čoraz
vzdialenejšími dejinami, ktoré presahujú náš osobný život
a v skutočnosti aj našu osobnú predstavivosť.
Je dôležité si pripomenúť,
čo tomu všetkému predchádzalo. Na jej začiatku stáli
veľmocenské ambície a spočiatku výboje proti menším
štátom,
povzbudzovanie
starých krívd a nepriateľstiev. Propaganda vtedy ší-

rila nevraživosť a nenávisť.
Presadzovala sa rozpínavosť
nedemokratických režimov,
neľudských ideológií, ktoré
pohŕdali hodnotou ľudského života aj celými národmi.
Patrí k tej dobe, že mnohí
menší a slabší boli v rokoch
1938 a 1939 ponechaní napospas svojmu osudu vo viere, že obeta malých krajín dokáže uchrániť veľké. A z uhla
pohľadu dnešných udalostí je
zvlášť potrebné zdôrazniť, že
sa kruto mýlili.
Až hrozivý postup armád
nacistického Nemecka, existenčné ohrozenie veľmocí
a už iba krok k zničeniu európskej civilizácie a vymazaniu z mapy celých národov
zmobilizoval spoločný postup Spojencov. A ten po-
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Vzdávame úctu
všetkým matkám

Milé mamky, babičky,
10. mája 2020 si každý z nás
pripomenul sviatok všetkých
mamičiek Deň matiek.
Mama je slovom, ktoré
každý pochopí v akomkoľvek
jazyku, pretože je človekom,
ktorý nám daroval to najcennejšie na svete – život. Bola
prvá, ktorá si nás pritúlila do
náručia a s láskou sa o nás
starala. Každý z nás má svoju
mamu, ktorú si nadovšetko
váži a miluje a tieto mamy
vytvoria jedno veľké rodinné
puto.
Vzdávam úctu všetkým
matkám, ktoré obetujú svoj
čas, svoje túžby a plány, niekedy aj životné ambície voči
svojim deťom, svojej rodine.
Dali by aj svoj vlastný život
pre šťastie a zdravie svojho
dieťaťa.
Mama je tá, čo od narodenia sleduje každý pohyb
svojho dieťaťa, je tá, ktorá sa
teší z každého úspechu, no na

druhej strane pomáha a prežíva s nami neúspech a sklamanie. Je to žena, ktorá sa
s láskou a nehou stará o svoje
dieťa kým vyrastie a s hrdosťou ho vyprevadí do sveta dospelosti, no nikdy neprestane
byť mamou.
Človek si vekom uvedomí,
čo všetko nám mama vštepovala do našich hláv pri výchove, čo všetko od nás očakávala
a premýšľa, či ju nesklamal.
Stále viac si uvedomuje, že
práve naša mama chce pre nás
to najlepšie, chce, aby bolo ich
dieťa šťastné a milované, tak
ako mu lásku dávala ona po
celý život.
Týmto článkom ďakujeme
Vám mamky, babky, za Vašu
lásku, dobrotu a schopnosť
vytvoriť pre nás teplo domova, prajeme Vám veľa zdravia,
šťastia, trpezlivosti a hlavne
radosti zo svojich blízkych.
Ing. R. Uhrínová
starostka obce

Nezabudli sme na vás

Prvý jún 2020 bol výnimočný pre všetky detičky, na
ktoré sme nezabudli, aj keď
podmienky nám neumožňovali pripraviť pre nich verejné
podujatie, akú by si zaslúžili
a vyblázniť sa so svojimi kamarátmi, či stráviť pekný čas
s rodičmi.
Pre mňa ako aj pre všetkých
dospelých je najkrajším darom vidieť radosť v detských
očiach. Nie je nič krajšie ako
keď sa dospelí venujú deťom
a keď sa s nimi hrajú a učia
ich, tento čas je nenahraditeľný pre každého rodiča.
Aj keď doba, ktorú žijeme
je veľmi uponáhľaná, stresujúca a niekedy nám na deti
neostáva veľa času, skúsme
sa zastaviť a zamyslieť sa, že
čo oni potrebujú sa nedá kúpiť ani nahradiť, pretože je
to práve prítomnosť rodiča
a jeho láska. Chcú len náš čas,
čas kedy sa budeme venovať
len im.

Vyznať čistú úprimnú lásku
sa dá aj svojmu dieťaťu, hoci
často na prejavy náklonnosti
a takéto pozitívne emócie nie
je v každodennom ubehanom
živote čas.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, sme chceli
na ich tváričkách vyčarovať
úsmev a radosť. Spoločnými
silami s pracovníkmi Obecného úradu v Rakovnici sme
pre naše detičky do 12 rokov
roznášali malé prekvapenie. Dúfam, že sme vás nielen prekvapili, ale aj potešili
a naša snaha bola odplatená
úsmevom.
Prostredníctvom
RON
prajeme všetkým detičkám,
aby mali šťastné a pokojné
detstvo, aby boli milované
a dostávali od svojich blízkych čo najviac lásky po všetky dni v roku.
Starostka obce
Ing. Radoslava Uhrinová
a Obecný úrad v Rakovnici
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Poďakovanie starostky obce
Vážení občania,
chcem sa veľmi pekne poďakovať pracovníkom obecného úradu Lýdii Belákovej,
Tatiane Dovcovej, Ivanovi
Bradáčovi a Vladovi Koňovi
ml., ktorí z vlastnej iniciatívy
boli ochotní sadnúť za šijacie stroje, ktoré nám zapožičala pani Božena Ďuránová
a pán Ondrej Pástor a naučili sa šiť, aby pomohli občanom v tejto zložitej situácii.
Zároveň ďakujem všetkým
vám, ktorí ste nečakali, ale
šili svojim blízkym a známym v situácii, keď sa nedal kúpiť potrebný materiál.
Osobitne by som sa v mene
svojom, ale aj všetkých občanov chcela poďakovať pani
Martine Molnárovej a Jarke
Dóbisovej, ktoré mi ponúkli
promptnú pomoc a priniesli
z vlastnej iniciatívy pre občanov ochranné rúška, aj keď
boli pracovne vyťažené.
Spolu sme rozdali 450
ochranných rúšok, pričom
sme prednostne začali od
najstarších a skončili pri

tých našich najmenších.
V prípade ak by ešte niekto
potreboval ochranné rúško
prosím kontaktujte nás.
Veľmi pekne sa chcem poďakovať pani Edite Dobošovej, ktorá počas najväčšej
pandémie nezatvorila priestory svojho obchodu, ale
naopak zabezpečovala pre
občanov tovar rozličného
druhu, hygienické potreby,
zeleninu a bežné potraviny.
Ďakujem všetkým občanom našej obce za disciplinovanosť a dodržiavanie
všetkých vydaných usmernení a opatrení, čím minimalizovali možnosť nákazy
vírusom COVID-19. Aj keď
sa opatrenia čiastočne uvoľnili, buďme naďalej zodpovední, buďme k sebe navzájom ohľaduplní, nestrácajme
zdravý rozum.
V prípade akýchkoľvek
informácií ma neváhajte
kontaktovať cez facebook,
e-mailom: starosta@rakovnica.sk alebo telefonicky na
číslo 0902 966 099.

Ďakujeme za pomoc

Úprimne si vážime, pomoc pána Mareka Gabonaya,
ktorý podal pomocnú ruku
počas nepriaznivej situácie
a v spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.
pomohol cez Zamestnanecký
fond pomoci Nadácie Orange
všetkým klientom Denného
stacionára v Rakovnici.
Našim cieľom bolo udržať
klientov v psychickej aj fyzickej pohode, nakoľko ich
zdravie je pre nás prvoradé.
Na základe žiadosti o finančný príspevok pre projekt
Pomoc klientom Denného
stacionára v Rakovnici, ktorí
situáciu spojenú s koronavírusom Covid-19 a nasledného uzavretia stacionára, kedy
klienti izolovanie a osamelosť
znášali dosť ťažko, sme boli
podporení sumou 450 €. Tieto finančné prostriedky sme
použili na nákup ochranných

a antibakteriálnych pomôcok,
doplnkových a výživových
liekov, digitálnych zariadení pre denný stacionár, ktoré budú používať pracovníci
Denného stacionára na monitorovanie telesnej teploty
a krvného tlaku.
Ďakujem pánovi Gabonayovi v mene svojom, ako
aj v mene všetkých klientov
Denného stacionára v Rakovnici za pomoc respektíve za prejavenie dôvery voči
našej obci a spolupatričnosti
s našimi klientmi. Vďaka Vám
sme mohli podať pomocnú
ruku tým, ktorí sú na naše
služby odkázaní.
Vážime si vašu snahu pomáhať a určite nezabudneme,
kto nám v ťažších časoch pomohol.
Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce Rakovnica
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Dobrovoľný hasičský zbor obce si zaslúži
našu pozornosť a úctu
Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) má v našej obci
hlboké korene, tradície. Neraz pomohol, zachránil ľudské životy, zvieratá, majetok. Okrem priamej záchrany sa podieľa
aj na prevencií pred požiarom a zúčastňuje sa na obecných
podujatiach, brigádach. S dobou sa menili nielen hasiči, ale
najmä ich výstroj, výzbroj. Technika ide dopredu, a preto si
vyžaduje dobre zorganizované hasičské družstvá, moderne
vybavenú výstroj jednotlivcov, špičkovú techniku. Náš zbor
sa pravidelne stretáva na výročnej členskej schôdzi, ktorá
hodnotí celoročnú činnosť a schvaľuje „Plán hlavných úloh“
na nasledujúci rok.
Tohto roku, za prítomností
starostky obce Ing. R. Uhrinovej, sa hasiči zišli 20.februára 2020 prvýkrát vo vlastnej
požiarnej zbrojnici. Na výročnej členskej schôdzi zhodnotili svoju činnosť za uplynulé
obdobie roka 2019. Pri tejto
príležitosti predseda DHZO
Peter Bradáč oboznámil členov s aktivitami a výsledkami
zboru nasledovne:
Naša činnosť sa riadila
schváleným Plánom činnosti
na rok 2019, ktorú sme prijali
na poslednej výročnej členskej
schôdzi dňa 20.2.2019.
Dobrovoľný hasičsky zbor
obce Rakovnica bol v roku
2019 zaradený do kategórie
„B“ v rámci celoslovenského systému rozmiestnenia
síl a prostriedkov požiarnej
ochrany. Na základe tohto
zaradenia sme dostali zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 3.000,- €
na výzbroj a výstroj, ktorá je
nevyhnutná na to, aby sme
v prípade požiaru a iných nepredvídaných udalosti mali
potrebné vybavenie, čo sa
týka pracovného a zásahového výstroja a výzbroje. Okrem
toho nám obec tiež pomáha
pri realizovaní úloh, ktoré si

dávame každoročne do plánu
našej činnosti. K dnešnému
dňu máme 37 členov DHZO
a z toho 5 žien.
Na úseku školenia sme
počas roku 2019 absolvovali
tri školenia. Jedno školenie
sa týkalo základnej prípravy
členov hasičských jednotiek
a to v termíne od 4.7.2019 do
7.7.2019 v Betliari. Na školenie sme prihlásili 3 členov, no
na poslednú chvíľu nám dvaja
členovia školenie odriekli. Na
školení sa zúčastnil jeden člen
Ivan Bradáč, ktorý úspešne
absolvoval školenie a následne
aj záverečnú skúšku.
Druhé školenie bolo zamerané na psychologické vyšetrenie vodičov s výstražným znamením pre členov hasičských
jednotiek. Termín školenia
bol 28.5.2019, ktoré sa konalo
v Rožňave. V rámci školenia
za obec Rakovnica sa školenia
zúčastnil pán Ondrej Doboš.
Tretie školenie bolo orientované na špecializovanú
prípravu veliteľov hasičských
jednotiek, ktoré sa uskutočnilo v termíne od 11.6.2019 do
14.6.2019 v Rožňave. Záverečná skúška sa konala v termíne 21.6.2019. Školenia sa
zúčastnil Peter Bradáč.

Na úseku výcviku sa naši
hasiči začali aktívne pripravovať na previerky pripravenosti
už koncom apríla. Tréningy
pokračovali aj v mesiaci máj
a jún. Požiarno-taktické cvičenia sa vykonali v počte 8
členov. Dňa 8.6.2019 sa naši
hasiči zúčastnili previerok
pripravenosti Dobrovoľných
hasičských zborov obci a súťaže o pohár starostu obce
Vlachovo, ktorá sa konala na
športovom ihrisku vo Vlachove. Podmienkou splnenia
previerok bolo dosiahnuť čas
120 sekúnd. Naše družstvo
to zvládlo za 49 sekúnd. Na
previerkach sa zúčastnili: Ladislav Gemersky, Diana Gemerská, Patrik Bradáč, Jakub
Doboš, Michal Genči, Peter
Bradáč, Patrik Kóňa, Zoltán
Vavrek ml., Ondrej Doboš.
Dňa 12. júna sme v rámci výcviku boli skúšať protipovodňovú bariéru, pri ktorej sme
si zdokonalili jej rozloženie,
napustenie a ukotvenie protipovodňovej bariéry.
V oblasti starostlivosti
o techniku požiarnej ochrany
sme vykonali v spolupráci zo
strojníkom DHZO Patrikom
Kóňom v marci 2019 odzimovanie hasičskej techniky.
O funkčnosť našej techniky sa
vzorne stará náš strojník, ktorý ju aj v pravidelných mesačných intervaloch chodí preštartovať a skontrolovať funkčnosť. V novembri 2019 sme
vykonali zazimovanie techniky.
Z kultúrnych aktivít sa 1.
júna 2019 naši hasiči v spolupráci s profesionálmi zúčastnili a pripravili program pri príležitosti Medzinárodného dňa
deti. Tu sme predviedli hasič-

skú techniku a deti si mohli
zastriekať z prúdnic na terče.
Dňa 27. júna sa naši hasiči
zapojili do organizácii Dňa
obce a zároveň zabezpečovali
protipožiarny dohlaď. Dňa 30.
augusta naši hasiči, v spolupráci s obecným úradom pri
príležitosti SNP, zapálili Vatru
slobody, pri ktorej naši členovia dozerali na bezproblémový
a bezpečný priebeh akcie. Naši
hasiči pomáhali aj pri zabezpečovaní silvestrovskej zábave.
Z ostatných aktivít na záver ešte spomenieme brigády
pri pomocných prácach na hasičskej zbrojnici, výkopových
prác okolo miestnej materskej
škôlky, pomoc pri likvidácii
nelegálnych skládok a čistení
okolia obce Rakovnica. Ďalej
sa zúčastnili brigády na rekonštrukcií schodov pri autobusovej zastávke na Hostinci.
Na záver tejto správy ďakujem pánovi Ondrejovi Dobošovi, bývalému zastupujúcemu
starostovi obce a pani Ing.
Radke Uhrínovej, terajšej starostke obce Rakovnica za ich
pomoc, ústretovosť a podporu
hasičskému zboru. Budeme sa
usilovať vykonávať svoju činnosť tak, aby sme predchádzali vznikom požiarov na území
našej obce, tak ako tomu bolo
aj po minule roky.
Na zasadnutí bola schválená predsedníčka DHZO Ing.
Radoslava Uhrinová, prijatý
nový člen Ivan Bradáč, ustanovený predseda preventivár
Ladislav Gemerský, členovia
Ján Kožár, Patrik Bradáč, Michal Genči, Paťo Kóňa, Ivan
Bradáč.
Peter Bradáč
veliteľ DHZO
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