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Celý december sa nesie 
v znamení adventu, kedy po-
čas 4 adventných nedieľ až 
do Vianoc zapaľujeme svieč-
ku na venci. Tieto sviečky 
symbolizujú nádej, mier, 
priateľstvo a  lásku. Každá 
zapálená sviečka skracuje 
dni k  vytúženým sviatkom, 
k  blížiacemu sa Štedrému 
dňu, kedy dorazí Ježiško 
a  obdarí nás darčekmi. Pre 
deti je to čas zázračný, pre-
tože si nájdu pod stromče-
kom vytúžené darčeky, no 
pre nás dospelých je to čas 

otvárania ľudských sŕdc, čas 
radosti a veselosti, že môže-
me byť so svojimi blízkymi. 
Netreba veľa, aby sme napl-
nili srdcia šťastím, stačí aby 
tých ktorých milujeme boli 
s  nami a  na tých, ktorí už 
nie sú medzi nami, budeme 
s láskou a úctou spomínať.

Každý z  nás prežíva po-
čas Vianoc teplo domova, 
atmosféru, kedy záleží naj-
viac na tom, aby nikto nebol 
sám, aby v dome vládla láska 
a  spolupatričnosť, aby rodi-
na zažívala spoločné chvíle, 

ktoré v niektorých rodinách 
počas roka kvôli rôznym dô-
vodom absentujú. Je to po-
cit, že nie sme sami a v tento 
vianočný čas zažívame chve-
nie v srdci, pretože vieme, že 
rodina je to najdôležitejšie 
v živote.

Verím, že aj v dobe chaosu 
a dezinformácií, v čase mož-
ného ohrozenia vírusom, 
si spomenieme na Viano-
ce a prežijeme ich v  radosti 
a  veselosti. Na Štedrý deň 
nech Vám nechýbajú dob-
roty, zaznejú pri stole koledy, 
vytratia sa starosti a vy zaži-
jete čas radosti. Spomeňme 
si na našich blízkych, vy-
meňme si pekné slovo a tak 
ako budú blikať sviečky na 
stromčeku, nech sa zais-
kria slzičky šťastia v  našich 
očiach.

Chcem Vám všetkým za-
želať príjemné prežitie via-

nočných sviatkov v  zdraví 
a  šťastí. Vianoc plných vzá-
jomnej úcty, porozumenia, 
lásky, radosti, spokojnosti 
a  pohody. Nezabudnime na 
ľudskosť, toleranciu a  vzá-
jomnú pomoc.

Rok 2020, ktorý o  pár 
dní skončí, nebol jednodu-
chý, bol v znamení opatrení 
boja s  vírusom, nosenia rú-
šok a  obmedzenia slobody. 
Zvládli sme ho a  čaká nás 
vstup no Nového roku, kto-
rý verím že bude novou eta-
pou opretou o pevné zdravie, 
etapou normálneho života, 
vzájomného rešpektu, po-
mocnej ruky. Prajem Vám 
veľa úspechu v osobnom, ale 
aj pracovnom živote.

Veselé prežitie Vianoc
a šťastný Nový rok vám praje 

Ing. Radoslava Uhrinová, 
starostka obce Rakovnica

1327  2020

Rozžiaria sa sviečky a vzplanie plamienok
čara Vianoc v našich srdciach

Milí spoluobčania,
v  čase, keď sa celý svet točí len okolo pandémie CO-

VID-19, keď máme všetci strach čo bude, ako jej priebeh 
počas ďalšieho obdobia ovplyvní naše životy, nezabúdaj-
me, že je december. Mesiac spojený s najkrajšími sviatkami 
roka Vianocami. Čas, ktorý patrí rodine a  blízkym. Je to 
čas, ktorý vnáša do našich sŕdc lásku, radosť, šťastie. Roz-
žiaria sa sviečky, domy, ale v neposlednom rade vzplanie 
plamienok čara Vianoc v našich srdciach.
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 Krátke
informácie

 Zmenený
Spoločný stavebný úrad 

mala obec v Rožňave. K zme-
ne došlo 31.5.2020, kedy 
MsÚ v  Rožňave nám vypo-
vedal zmluvu. Od 1.6.2020 
obec po schválení v obecnom 
zastupiteľstve podpísala do-
hodu o  zabezpečení výkonu 
prenesených kompeten-
cií štátnej správy na úseku 
ochrany prírody a  krajiny, 
vodného hospodárstva vý-
stavby a územného plánova-
nia, miestnych a  účelových 
komunikácií, ohlasovanie 
drobných stavieb, stavebných 
a udržiavacích úprav s obcou 
Štítnik. Sídlom a  vykonáva-
teľom Spoločného obecného 
úradu (SOcÚ) sa stala obec 
Štítnik. Zmluva bola uzavre-
tá na dobu neurčitú.

 Pamätný list
Tohto roku sa stretli dve 

výročia patriace k  jednej 
s najväčších dôchodcovských 
organizácií na Slovensku. 
Celoštátna Jednota dôchod-
cov na Slovensku oslávila 30. 
výročie od svojho založenia. 
Okrúhle výročie oslávila aj 
naša Základná organizácia 
v Rakovnici, keď si pripome-
nula 20. výročie úspešnej prá-
ce v kruhu seniorov. Pri tejto 
príležitosti naša organizácia 
dostala Pamätný list podpí-
saný Ing. Jánom Lipianským, 
predsedom JDS, ktorým bolo 
vyjadrené uznanie a  poďa-
kovanie celému výboru za 
vysoko aktívnu, nápaditú 
a kreatívnu činnosť ako aj jej 
všetkým členom za účasť na 
jedinečných podujatiach.

 Rúška
Už si začíname na ne zvy-

kať i  keď niektorým je to 
nepríjemné. Najhoršie sú na 
tom astmatici. Rúška máme 
rôznorodé. Výber pestrý. 
Okrem továrenských si ob-
čania pomohli vyrábaním 

vlastných. Občas sa stáva, 
že poniektorí sa „pochvá-
lia“ tým, ako dlho im rúško 
vydrží, napríklad: „Ja to isté 
rúško nosím týždeň i  dlhšie 
alebo až kým sa nezašpiní.“ 
Asi si neuvedomujú, že kaž-
dé rúško ma svoju životnosť, 
účinnosť i  ochranu. U  bež-
ných produktoch platí zásada 
častého vymieňania. Nie je 
možné nosiť ich intenzívne, 
dlhšie ako zopár hodín. Jed-
norazové by sa mali meniť už 
po prvom použití. Platí to aj 
o doma vyrobených, ktoré sa 
dajú vyprať, vyžehliť a znova 
použiť. Je dobre mať v zálohe 
viacej kusov jednorazových 
i plátenných.

 Stromčeky
Jar a  jeseň sú ročné obdo-

bia kedy pestovateľom ovocia 
pribúdajú nové stromčeky. Je 
to čas keď vyberáme druhy, 
ktoré vysadíme na záhrade. 
Na jeseň vysádzame druhy, 
ktoré sú odolné voči mra-
zom. Na jar sadíme citlivejšie 
druhy. Túto informáciu majú 
záhradkári „v  malíčku“. Stá-
va sa, že na niečo sa zabúda. 
Nestačí nájsť dobré slnečné 
miesto, zasadiť „a je to“. Veľ-
mi dôležitou otázkou je bu-
dúci vzhľad stromu v „dospe-
losti“. Ideálne je ak koruna 
stromu od susedovho plota 
bude vzdialená minimálne na 
dva metre. Minulosť nás do-
behla i dobieha v tom, že bola 
poznačená výsadbou stromov 
až na hranicu pozemku. Ta-
kýto výsledok spôsoboval 
i v súčasnosti spôsobuje zby-
točné spory.

 Staronové
V histórii ľudstva vždy boli 

dôležité pozdravy pri vzá-
jomnom stretávaní. Tie sa 
časom menia pod vplyvom 
rôznych činiteľov. Často sa 
preberajú z  iných jazykov, 
najmä z okolitých štátov, fil-

mov, literatúry, slangov a po-
dobne. Starší občania ostá-
vajú verný svojej generácií, 
mladší používajú iné, ktoré 
sú „trendy“. Aj koronavírus 
SARS COVID 19 spôso-
bil, že sa začínajú obnovovať 
staronové pozdravy. Často sa 
pri stretnutí, ale aj pri lúče-
ní používajú napríklad tieto: 
„Buď zdravý(á), Zdraví buď-
te, Zdraví ostávajte.“ Je to 
pekné, milé vzájomne želať si 
to najcennejšie – zdravie. 

 Karanténa
Na prelome mesiaca ok-

tóbra a novembra bol Obec-
ný úrad v  obci uzavretý do 
odvolania a platili v ňom mi-
moriadne karanténne opatre-
nia, pretože u jednej osoby na 
obecnom úrade bol potvrde-
ný pozitívny prípad ochore-
nia COVID-19. Z  toho dô-
vodu boli zamestnanci úradu, 
ktorí boli v  priamom kon-
takte s  pozitívne testovanou 
osobou, v  povinnej domácej 
karanténe. Po uplynutí po-
vinnej karantény a otestovaní 
zamestnancov obecný úrad 
normálne fungoval. 

 Celoplošné testovanie
Celoplošné testovanie oby-

vateľov v našej obci aj napriek 
uzatvoreniu OcÚ prebehlo 
bez obmedzenia. Organizáci-
ou a zabezpečením celoploš-
ného testovania v  našej obci 
v sobotu 31.10.2020 a nede-
ľu 1.11.2020 bol poverený 
zástupca starostky obce Ing. 
Ondrej Lorko. O  organizo-
vaní a časovom harmonogra-
me testovania boli občania 
priebežne informovaní pro-
stredníctvom rozhlasu, úrad-
ných tabúľ a  na internetovej 
stránke obce.

 Testovanie
Celoplošne testovanie na 

odbernom mieste v Rakovni-
ci 31. októbra a 1. novembra 
2020 máme úspešne za se-
bou. Podľa vyjadrenia staros-
tky obce priebeh testovania 
bol bez komplikácií a  ľudia 
boli ohľaduplní a  zodpoved-
ní. Ďakuje všetkým občanom, 
ktorí sa testovania zúčastnili. 

Prejavili tým zodpovednosť 
a  toleranciu k svojmu okoliu 
No najviac si váži a úprimne 
ďakuje tým, bez ktorých by 
sa to nedalo zrealizovať a  to 
ľudom, ktorí po celý víkend 
zodpovedne robili svoju prá-
cu a  obzvlášť za ich ľudsky 
prístup. V  Rakovnici počas 
víkendu otestovali 433 ľudí, 
z  ktorých dva prípady boli 
bohužiaľ pozitívne. Pani sta-
rostka svoj celkový postoj  
k testovaniu vyjadrila slova-
mi: „Zvládli sme to a urobili 
krok, dúfam že k  slobodnej-
šiemu a  kľudnejšiemu živo-
tu.“

 Virtuálne
Na webovej stránke obce 

má každý jej návštevník novú 
možnosť. Môže sa zozná-
miť s  našimi historickými 
pamiatkami – troma kostol-
mi. Pozriete si ich virtuálne 
v 3D formáte. Pekný zážitok 
získate z  kostola sv. Márie 
Magdalény, evanjelického 
kostola a kostola sv. Michala 
Archanjela. 

 Prekvapenie
Starostka obce má na pa-

mäti všetky akcie, ktoré sa 
pravidelne opakujú od za-
čiatku až do konca roka. 
Pripravuje sa v  predstihu. 
Skonštatovala, že tohto roku 
jej harmonogram narušil ko-
ronavírus. Mala veľké plány. 
Stihla verejne zrealizovať iba 
Dni obce, čo nás všetkých 
potešilo. Na ostatné hľadala 
náhradu, pokiaľ to bolo mož-
né. Do náhradného plánu sa 
dostal aj október Mesiac úcty 
k starším. Pri tejto príležitos-
tí bol v miestnom rozhlase jej 
príhovor tlmočený zástup-
com starostky Ing. O. Lor-
kom. Ten si mohli prečítať 
aj návštevníci na FB (bežná 
skratka fecebooku). Neuspo-
kojila sa len s  tým, a  preto 
pripravila úžasný darček pre 
seniorov. Každému dôchod-
covi bola doručená igelitka 
s pekným obsahom. Bol tam 
odznak JDS vydaný k 20. vý-
ročiu organizácie, originál-
ne rúško, príhovor starostky 
a  veľké prekvapenie. V  his-

Tento rok bol náročný pre 
nás všetkých. Prekvapila nás 
pandémia, ktorej musíme 
čeliť všetci. Musíme sa vy-
sporiadať s  tým, čo nastalo, 
ale nezabúdať na vzájomný 
rešpekt a  toleranciu. Každý 
túži len po jednom, aby táto 
pandémia skončila, aby sme 
mohli žiť plnohodnotný ži-
vot, aby sme sa nemuseli vy-
hýbať stretnutiu so seniormi, 
pretože ich chceme chrániť, 
ale hlavne aby ste neboli ob-
medzovaní v  jeseni svojho 
života.

V našej obci sa už dlhé roky 
pri tejto príležitosti uskutoč-
ňuje krásne posedenie so 
všetkými dôchodcami žijúci-

mi v našej obci, tento rok je 
žiaľ výnimočný. Verím však, 
že každý z  nás si uvedomu-
je vážnosť situácie. Nemohli 
sme sa s  Vami stretnúť, aby 
sme Vás neohrozili, aby sme 
Vás chránili, ale nezabudli 
sme na Vás. Výnimočná si-
tuácia, kedy sme všetci za-
mestnanci ostali v karanténe, 
nám neumožnila ani odo-
vzdať Vám drobnú pozor-
nosť v mesiaci október. O to 
úprimnejšie a zo srdca sme ju 
už sprostredkovane odovzda-
li a  dúfame, že Vám urobila 
radosť v tejto ťažkej dobe.

Zatiaľ mi dovoľte pripo-
menúť nám všetkým, že úcta 
k  starším ľuďom musí byť 

prirodzenou súčasťou živo-
ta, mala by byť spontánna. 
Starší ľudia sú vzácni, pre-
tože nám dokážu odovzdať 
svoje skúsenosti, ktoré počas 
života nadobudli. Vďaka Vám 
tu sme a môžeme sa rozvíjať 
na báze cenných rád, ktoré 
do nás vštepujete. Nemali 
by sme zabúdať na pozdrav, 
ktorý je prejavom ľudskosti, 
zdvorilosti, úcty k  druhému 
človeku bez ohľadu na vek. 

Dovoľte mi vysloviť slová 
úcty a  ponúknuť pomocnú 
ruku všetkým seniorom, ktorí 
ju budú potrebovať, pretože 
je našou povinnosťou pomôcť 
im v tejto nepriaznivej dobe, 
ktorá ich obmedzuje, aby si 
chránili svoje zdravie.

Nakoniec prajem Vám veľa 
zdravia, pohody a v  súčasnej 
dobe pevné nervy, súdržnosť 
rodiny a vzájomnú úctu.

S úctou 
Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce Rakovnica

Akcia nás zaujala z  jedno-
duchého dôvodu. V  „sekcií 
architektúry“ odzneli odbor-
né príspevky, ktoré konkrétne 
súviseli s Rakovnicou. Veno-
vali sa románskemu kostolíku 
svätej Márie Magdalény pod 
Tureckou.

Celkove odzneli dva prí-
spevky venované román-
skemu kostolíku. Príspevok 
Moniky Tihányiovej priblížil 
výsledky archívno-historic-
kého výskumu lokality a kos-
tolíka. Príspevok autorského 
kolektívu z  Pamiatkového 
úradu SR Bratislava a  Kraj-

ského pamiatkového úradu 
Žilina: Karola Ďuriana, Mi-
chaely Kalinovej, Janky Piec-
kovej a  Vladimíra Majtana, 
sa zameral na revízne archi-
tektonicko-historické vy-
hodnotenie jeho architektúry 
s dôrazom na zistenie histo-
rických riešení zastrešenia, 
ktoré boli prioritnou požia-
davkou v rámci pripravovanej 
obnovy dlhodobo opomí-
naného objektu. S  použitím 
dendrochronológie (metódy 
datovania pri ktorej sa sta-
novuje vek použitého dreva 
na stavbe kostolíka) dospeli 

autori k viacerým novým zis-
teniam spresňujúcim datova-
nie stavebných etáp objektu. 
Zaujímavé sú tiež zistenia 
k jeho funkčným premenám, 
kedy z kolonizačného sakrál-
neho objektu došlo k zmene 
na eremitský (pustovnícky) 
a  koncom 17. storočia ini-
ciovala rožňavská komunita 
Spoločnosti Ježišovej jeho 
premenu na pútnický kostol, 
ktorého tradícia sa udržala až 
doposiaľ.

Názvy príspevkov nás oslo-
vili a sme zvedaví na ich kon-
krétne znenia. Zatiaľ máme 
len základné informácie, kto-
ré sme získali z  internetu na 
podnet našich spolupracov-
níkov. Očakávame avizovaný 
zborník z konferencie, v kto-
rom by sme sa mali dozvedieť 
podrobnosti z výskumu kos-
tolíka.               -ao-

NEZABÚDAME NA OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
     Vyslovujeme Vám slová úcty
                   a podávame pomocnú ruku 

 Odborné príspevky venované
         kostolíku sv. Márie Magdalény

tórii obce prvý nástenný ra-
kovnický kalendár. Na každý 
mesiac boli uverejnené histo-
rické fotografie zo života ľudí 
v obci. K tomu pridaná naša 
pieseň s  notami. Plus recept 
na rekenské jedlo. To všet-
ko dozdobené doplnkovými 
kresbami. Farebne i  obsaho-
vo úžasné, jedinečné, pekne 
skĺbené, estetické dielo. Mys-
líme si, že za to čo pani sta-
rostka urobila spolu so svojim 
širokým teamom, do ktoré-
ho patrilo veľa zanietených 
občanov, jej právom patrí 
úprimné poďakovanie.

 Vianočný strom
Aj tento rok je v  obci 

pekný, vyzdobený vianočný 
stromček. Občanom, obci ho 
darovala pani Zuzana Fabia-
nová. Ďakujeme.

 Osadili info tabuľu
Banícky spolok v  Rakov-

nici dobrovoľne zrealizoval 
osadenie informačnej tabu-
le na miestnom cintoríne. 
Starostka obce členom ba-
níckeho spolku aj touto for-
mou vyslovuje poďakovanie. 
Odteraz každý návštevník 
cintorína, či je to občan obce 
alebo náhodný človek, podľa 
mena zosnulého ľahko nájde 
miesto, kde sa hrob nachádza. 

 Prvý
Snežné prekvapenie nám 

priniesol mesiac november až 
k  jeho koncu. Snežiť začalo 
29. 11. 2020 o  18.00 hodi-
ne. Ráno sme sa zobudili do 
krásne vybielenej krajiny. 

 Hektické
Posledné mesiace v  tomto 

roku boli dosť hektické, pani 
starostka mala naplánované 
viacero činností, ale bohužiaľ 
opatrenia štátu a  aktuálna 
situácia v  obci to nedovolila 
všetko zrealizovať. Aj napriek 
tomu za pomoci aktivač-
ných pracovníkov sa podarilo 
skrášliť cintorín, osadiť kanál, 
upraviť prepadnutú cestu po 
výraznom daždi, zrealizo-
vať jesenné práce, pravidelne 
dezinfikovať interiér aj exte-
riér, pomôcť pri obnove pa-
mätníka SNP. 

Významná udalosť sa uskutočnila 27. a 28. augusta 2020 
v Rožňave. Zrealizoval sa IV. ročník konferencie s názvom 
„Najnovšie poznatky z  výskumov stredovekých pamiatok 
na Gotickej ceste“ usporiadaný Združením Gotická cesta 
v  Rožňave a  odbornej spolupráce s  Pamiatkovým úradom 
SR v Bratislave. Konferencia mala široký a veľmi zaujíma-
vý rozsah prednášok, príspevkov v troch sekciách.

Vážení dôchodcovia, vážení seniori, 
v  čase, keď celé Slovensko žije pandémiou vírusu CO-
VID-19, keď si prajeme, aby sme boli zdraví, je dôležité, aby 
sme si spomenuli a  chránili práve našich seniorov. Mesiac 
október by mal byť pre nás všetkých aj pripomienkou, ako si 
uctiť starších ľudí v našej obce.
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Blíži sa opäť noc, ktorá 
je však iná, ako tie ostatné. 
V  tomto prípade nás nikto 
a nič nenúti bdieť. V túto noc 
mnohí tak urobíme preto, 
lebo sa chceme stretnúť s lás-
kou. Boh, ktorý „je Láska“ (1. 
List sv. Jána apoštola 3. kap. 
16. verš), prichádza k  nám 
v podobe malého dieťaťa.

Veľký hlásateľ jednoty kres- 
ťanov, Roger Schütz (1915-
2005), žil začas v  Afrike. 
Z tohto pobytu okrem iného 
spomína aj na takúto prího-
du: V susedstve domu, v kto-
rom žil aj so svojou malou 

neterkou Stephany, bývala 
domorodá rodinka. Mali 
jedného chlapčeka, ktorý, 
keď rodičia odišli do práce, 
často preplakal celý deň, aj 
keď bola s  ním opatrovateľ-
ka. V  takomto prípade malá 
Stephany podišla k nízkemu 
plotu a  chytila chlapčeka za 
ruku. Nevedeli sa rozprávať, 
veď nepoznali reč jeden toho 
druhého, ale vtedy ten malý 
vždy prestal plakať a začal sa 
blažene usmievať.

V  tej noci, na ktorú si na 
Vianoce spomíname, sa sta-
lo niečo podobné: Boh nám 

podal v  osobe malého Ježiš-
ka ruku, aby sme sa mi ľudia 
nebáli, neplakali, aby sme 
vedeli, naučili radovať sa. 
Ponúka nám svoju ruku a zá-
roveň srdce, ako to vyjadruje 
sv. Ján v Evanjeliu: „Boh tak 
miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna“ (Evan-
jeliu sv. Jána 3. kap., 15. verš). 
A chceme, aby sme sa Ho za-
chytili, boli tak šťastní, mohli 
a vedeli sa radovať.

Ak budeš, milý čitateľ, vo 
vianočnej noci blažený, urob 
túto svoju blaženosť trvalou. 
Spoznaj Pána Ježiša a kráčaj 

s ním ruka v ruke ďalej. Drž 
sa ho pevne! Aj v čase pandé-
mie, aj v Novom roku, v  ra-
dostných chvíľach života, ale 
hlavne v tých ťažkých. Obráť 
sa na Pána Ježiša aj zajtra, 
každý deň! On ťa chce každý 
deň držať za ruku! A  s  Jeho 
pomocou sa aj ty nauč, dokáž, 
nikdy neodmietaj podať svoju 
ruku tomu druhému človeku.

Prajem Vám všetkým po-
žehnané sviatky a  šťastlivý 
Nový rok! Prajem Vám Ježiša 
Krista, ktorý je Boh - Láska!

Gabriel Rákai,
rím. kat. farár v Rožňave

Posolstvo vianočného ob-
dobia nám však pripomína 
pravý opak. Kristus prichá-
dza na svet, aby zachránil 
hriešneho človeka z  bezná-
deje a večnej smrti. Je pre nás 
nádejou, ktorá vylučuje strach 
zo straty pominuteľného, 
pretože nám zasľubuje večný, 
blažený život v  spoločenstve 
Ježiša Krista a bratov i sestier, 
kde viac nebude smrť, cho-
roba ani utrpenie. Prežime 
preto tieto požehnané sviatky 

vo viere, nádeji a radosti z na-
rodeného záchrancu v betle-
hemských jasliach.

V  mene svojom i  v  mene 
cirkevného zboru Rožňavské 
Bystré prajem všetkým obča-
nom Rakovnice požehnaný 
vianočný čas a  vyprosujem 
nám Božiu milosť, aby nasle-
dujúci nový rok bol vo všet-
kých ohľadoch lepší a pokoj-
nejší než ten minulý. 

Mgr. Peter Hlavatý
zborový kaplán CZ Rož. Bystré

Jedna udalosť však nielen 
mne, ale aj mnohým iným 
natrvalo utkvela v  pamäti. 
Písal sa december 2000. Re-
dakčná rada v zložení Viliam 
Koltáš, Ing. Ondrej Lorko 
a  Dr. Jozef Sabo, CSc. sa 
nám prihovorila prostredníc-
tvom informačno-kultúrne-
ho občasníka „Od Šíkošä po 
Vinišky“, v ktorom nám sľu-
bovala sprostredkovanie in-
formácií o dianí v našej obci. 
Bolo to skromné vydanie na 
dvoch stránkach, ale jeho čí-
tanie v nás vyvolalo príjemné 
pocity. Teraz je tomu už 20 
rokov. Dvadsať rokov pred-
stavuje 97 vydaných čísel, 
v ktorých sme si našli množ-
stvo užitočných informácií, 
zaujímavostí, fotografií zo ži-
vota obce, činnosti obecného 
zastupiteľstva, spoločenských 
organizácií, športu, detí 
a  mládeže, histórie a  iných 
oblastí života v obci.

Na jeho úplnom začiatku 
bol zámer informovať a  po-
dávať dôležité a  aktuálne 
informácie zo života obce 
v  ucelenom periodiku, ktoré 
sa dostane ku každému z nás. 
Uvedená snaha a  potreba 
sprostredkovania informácií 
k obyvateľom dospela k roz-
hodnutiu vtedajšieho staros-
tu Viliama Koltáša predložiť 
obecnému zastupiteľstvu ná-
vrh na registráciu a následné 
začatie vydávania miestnych 
novín, ktoré by plnili mi-
moriadne dôležitú funkciu. 
Bola tu totiž potreba nielen 
zachytiť informácie o  ak-
tuálnom dianí, ale aj reálna 
perspektíva zdokumentovať 

život v našej obci a zachovať 
takto spracované informácie 
pre ďalšie generácie. 

Vtedajšie obecné zastupi-
teľstvo súhlasilo s  predlože-
ným návrhom a  na svojom 
zasadnutí zriadilo obecné 
noviny, schválilo ich názov, 
ustanovilo zloženie redakč-
nej rady a prijalo rozhodnu-
tie o  ich periodicite. Uvede-
né rozhodnutie poslancov 
obecného zastupiteľstva bolo 
historické a rozhodlo o efek-
tívnom spôsobe podávania 
a  šírenia informácií obecné-
ho úradu vo vzťahu k svojim 
občanom. Výsledok tohto 
rozhodnutia nenechal na 
seba dlho čakať. V roku 2001, 
mesiaci marci, uzrelo svetlo 
sveta prvé číslo Rakovnic-
kých obecných novín. Mnohí 
z nás si aj teraz dokážu v ži-
vej pamäti spomenúť na prí-
jemnú chvíľu, keď tesne pred 
Veľkou nocou sme prvýkrát 
našli vo svojich poštových 
schránkach naše Rakovnic-
ke obecné noviny. Na takéto 
udalosti sa obvykle nezabúda 
a sprevádzajú nás po celý ži-
vot. Bol to totiž ďalší histo-
rický medzník v živote našej 
obce, ktorý predznamenal 
perspektívu zaužívanej tra-
dície, pravidelne vydávať 
miestne noviny v  dôležitých 
obdobiach počas kalendár-
neho roka, teda najmä v čase 
sviatkov.

Ich vydávanie a  distribú-
cia je práve z  tohto dôvodu 
zámerne časovaná, aby všet-
kých aj takýmto spôsobom 
potešili a  splnili naše oča-
kávania. Podľa ohlasov svoje 

poslanie plnia a  mnohí ne-
trpezlivo čakajú, kedy vyjde 
ďalšie číslo. Samozrejme, na 
druhej strane sú aj takí, ktorí 
majú iný názor. Aj tu platí, že 
koľko ľudí – toľko chutí. Vy-
tvoriť takéto noviny v malom 
prostredí vyžaduje veľký cit 
pre dôležitosť, význam, zo-
všeobecnenia, ale aj pre vzá-
jomnú úctu, citlivo, objektív-
ne informovať, nezveličovať, 
nevytvárať klamné predstavy 
a ilúzie, ale dôstojne, účelovo 
a spravodlivo informovať. 

Problémom novín bolo 
vždy a  je doteraz, dostatok 
prispievateľov. I keď podpisy 
pod článkami sa postupne 
menili, vždy to boli osoby 
zastupujúce spoločenské or-

ganizácie, obecné inštitúcie 
a samozrejme Obecné zastu-
piteľstvo v  Rakovnici. Veľká 
a  prvá vďaka pri príležitosti 
20. výročia RON patrí práve 
obecnému úradu a  voleným 
orgánom obce. Od vzniku 
novín po dnešok vždy stáli 
hlavní predstavitelia obce na 
strane RON a  ich tvorcov. 
Veď obecné noviny i  naďa-
lej majú odzrkadľovať život 
v obci, pochváliť vybudované, 
pokritizovať nedokončené, 
informovať o  podujatiach 
a  činnosti, rozšíriť obzor 
poznania, vyplniť medzery 
v nezachytenej histórií a  tak 
sa podieľať na budovaní po-
vedomia a  hrdosti na našu 
úžasnú obec, ktorá je nám 
srdcu milá. 

Dôležité sú aj výstižné in-
formácie poskytnuté v pravý 
čas, čo je najlepší spôsob ako 
uspokojiť obyvateľa.

(Pokračovanie na 8. strane)

Nezameniteľná atmosféra

Spoznaj Pána Ježiša a kráčaj s ním ruka v ruke 

Neodmysliteľnou súčasťou vianočného obdobia je jeho ne-
zameniteľná atmosféra sprevádzajúca tajomstvo Božieho 
narodenia. Kresťania po celom svete si chcú uctiť a prežívať 
tieto významné, radostné chvíle spoločne so svojimi blízky-
mi, ale aj v kruhu svojich bratov i sestier v chrámoch Božích.

Už po stáročia existuje táto túžba v srdciach ľudí a to bez 
ohľadu na aktuálnu svetovú, politickú či spoločenskú situ-
áciu. Narodenie nášho Spasiteľa si ľudia pripomínali či už 
vo vojnových zákopoch, ale aj pred sto rokmi počas zúriacej 
španielskej chrípky. Dnes sa nachádzame v rovnako neľah-
kej situácii. Vo chvíľach ohrozenia totiž ľahko podliehame 
strachu a panike.

Vážení občania, drahí bratia a sestry!
V  dnešnom svete nie je zvláštne prebdieť celú noc. Naj-

častejšie to znamená tvrdé namáhanie sa. Bdieme, lebo nás 
k  tomu donúti „pán práca“, „pán peniaze“, choroba, staros-
ti, alebo kvôli zábave, a  myslíme si, že je to na uvoľnenie 
sa a rozptýlenie. Potom sa z takého ponocovania pokúšame 
spamätať aj niekoľko dní a možno si aj vynadáme, ako sme 
mohli byť takí nerozumní.

Prvá etapa. Najprv sa 
uskutoční sčítanie domov 
a bytov od 1. júna 2020 do 
12. februára 2021. Sčítaním 
sú poverené obce. Toto sčí-
tanie je po prvýkrát v his-
tórií bez účasti obyvateľov 
s  využitím existujúcich re-
gistrov. Bližšie informácie 
poskytuje OcÚ v Rakovni-
ci v úradných hodinách.

Druhá etapa. Sčítanie 
obyvateľov sa uskutoční od 
15. februára 2021 do 31. 
marca 2021. Každý oby-
vateľ sa elektronicky sčíta 
sám. Po prvýkrát to bude 
výlučne elektronicky a zre-
alizujete si to na vašom po-
čítači sami doma, alebo na 
vymedzenom kontaktom 
mieste s  asistovanou služ-
bou. Odpovede na akékoľ-

vek otázky môžete získať 
na OcÚ v Rakovnici.

Hlavným cieľom sčíta-
nia domov a bytov je získať 
vyčerpávajúce, objektívne 
a  jedinečné dáta, ktoré ne-
možno získať z iných zdro-
jov. Výsledkom budú údaje 
napríklad o  vekovej štruk-
túre domov a bytov, rozlo-
he obytnej plochy, formách 
vlastníctva, počte obytných 
miestností v  bytových jed-
notkách, spôsobe vykuro-
vania, napojenia na verejné 
siete či o vybavenosti kúpeľ-
nou a záchodom. Novinkou 
oproti minulosti budú pod-
robnejšie informácie o ob-
nove domov a bytov z po-
hľadu obvodového plášťa, 
strechy, okien či informácií 
o nadstavbách.

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov (SODB)

Štatistické zisťovanie SODB má 100-ročnú tradíciu 
a koná sa každých 10 rokov. Realizuje sa na podnet Šta-
tistického úradu Slovenskej republiky. Terajšie sčítanie 
sa uskutoční podľa harmonogramu v dvoch etapách.

Rakovnické obecné noviny
odzrkadľujú život v našej obci 

V  živote každého z  nás sa deje toľko vecí, že neraz ne-
stačíme ani postrehnúť, ako nám čas letí, koľko príbehov sa 
okolo nás odohrá, koľko ľudských osudov, radosti aj smútku 
je s nimi spätých. Na všetko je akosi menej času, na rodinu, 
známych, na záľuby... Neustály pracovný cyklus a  snaha 
robiť veci čo najlepšie k  spokojnosti všetkých, či už rodiny, 
zamestnávateľa, priateľov, no i k vlastnej spokojnosti nám 
uberá schopnosť vnímať všetko dianie vôkol seba.

Vážení občania,
v predchádzajúcom vyda-

ní Rakovnických obecných 
novín sme Vás informovali 
o  pripravovanom podujatí 
ohľadom slávnostného aktu 
odhalenia pamätnej tabule 
pani Helene Mišurdovej, 
ktoré sa malo pôvodne ko-
nať v  októbri tohto roku. 
Vzhľadom na pretrvávajúcu 
nepriaznivú epidemiologic-
kú situáciu a  obmedzujúce 
opatrenia, nebolo možné 
doteraz toto verejné podu-
jatie zrealizovať. Hneď ako 
to situácia dovolí, po uvoľ-
není opatrení, sa avizované 
podujatie uskutoční, o  čom 
Vás budeme včas informo-
vať.

Rodák z našej obce, PhDr. 
Marek Koltáš, PhD. má pre 
nás pripravenú odbornú 
prednášku o  živote Heleny 
Mišurdovej. Hovoriť v  nej 
bude nielen o aktivitách, ale 
aj o jej prínose a odkaze pre 
súčasnosť a  o  oceneniach, 
ktoré počas života získala. 
Predstavené budú formou 

video prezentácie aj unikát-
ne fotografie a prestížne ce-
losvetové ocenenie – medai-
la Florence Nigtingalovej. 
V  roku 2020 uplynulo od 
narodenia Heleny Mišur-
dovej 100 rokov a 30 rokov 
od jej úmrtia, čo je vynika-
júcou príležitosťou ako si ju 
natrvalo pripomenúť, a  to 
odhalením pamätnej tabule 
uprostred obce, na budove 
Denného stacionára. Záro-
veň jej bude udelené najvyš-
šie obecné vyznamenanie 
– Cena obce, in memoriam, 
ktorú prevezme jej vnučka 
MUDr. Helena Potocká. 
Výnimočnosť našej spolu-
občianky sa dostala aj do 
povedomia predsedu Košic-
kého samosprávneho kraja 
Ing. Rastislava Trnku, ktorý 
sa rozhodol oceniť Helenu 
Mišurdovú Čestnou cenou 
predsedu Košického samo-
správneho kraja in memo-
riam, ktorú prevezme jej 
vnučka v apríli 2021.

Ing. Radoslava Uhrinová, 
starostka obce
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Priamo na tvári miesta zis-
tila skutkový stav, ktorý bol 
zdokumentovaný a  odbor-
ne posúdený. Vypracovala 
projekt a  príslušný rozpočet. 
Vybavila všetky náležitosti na 
odstránenie drevín. Zabez-
pečila finančné krytie na re-
konštrukciu. Poslala písomnú 
žiadosť o dotáciu na MV SR 
už vo februári 2020. Dotácia 
bola schválená 4. marca 2020 
a zároveň podpísaná zmluva. 
Jej snaha otvorila možnosť 
realizácie zámeru obnovy.

Samotný výkon pozostá-
val z  dvoch krokov. Prvým 
krokom bolo odstránenie 
tují a  kovových konštrukcií. 
Začalo sa to 28. septembra 
2020. Práca bola ťažká, ná-
ročná, namáhavá a  miestami 
komplikovaná. Nebola na to 
sama. Veľmi jej pomohli pra-

covníci OcÚ, aktivační pra-
covnici, členovia DHZ, ZO 
JDS, SZPB, poslanci OZ 
a ďalší ochotní občania, dob-
rovoľníci, ktorým záležalo na 
vzhľade obce.

Od 16. októbra 2020 za-
čalo odstraňovanie tují. Ich 
spílenie nebol až taký veľký 
problém. Odstrániť korene 
to bola „zaberačka“. Kopa-
la sa zemina okolo koreňov, 
orezávali korene. Vybrať ich 
nešlo ľahko. Nepomohlo ani 
lano s  ťahačom. Aj napriek 
spomínaným a  iným ťažkos-
tiam sa to predsa len poda-
rilo. Odstránenie kovových 
časti sa urobilo priebežne.

Druhým krokom bola re-
novácia, ktorá začala od 26. 
októbra 2020. Všetko zre-
alizovala firma oslovená na 
základe prieskumu trhu. 

Zákazku získala preto, lebo 
ponúkla najnižšiu nákladovú 
hodnotu. Hotové dielo bolo 
odovzdané 10. novembra 
2020. Výsledok môžete vidieť 
na vlastné oči v parku. Bude-
te milo prekvapení.

Park slobody takto získal 
nový vzhľad. Pomník viacej 
vynikol. Okolie je esteticky, 
premyslene a  vkusne urobe-
né. Pri sadení pomaly rastú-
cich drevín sa počítalo s  ich 
rozvojom v  budúcnosti. Pri 
kríkoch zase s rýchlejším ras- 
tom na vytvorenie živého 
plotu. Okrem toho nám pani 
starostka povedala, že v parku  

pribudne ešte ďalšia lavička 
v blízkosti pomníka.        -sb- 

Každopádne, Mariášiovci 
vlastniaci panstvo s  bohatý-
mi zásobami drahých a  fa-
rebných kovov sa prirodzene 
zaujímali o  zväčšenie svojej 
rodovej domény a rozvinutie 
kolonizačných aktivít v Spiš-
sko-gemerskom rudohorí. 
Premyslene sa sústredili na 
prepojenie svojich spišských 
a hornogemerských majetkov 
cez Gelnickú a  Smolnícku 
dolinu. Bezpečnosť na ceste 
pred vstupom do Volovských 
vrchov si zaistili vybudova-

ním obytnej veže. Jednodu-
chá stavba sa časom zmeni-
la na dobre opevnený hrad 
Krásna Hôrka. Zásluhou 
Mariášiovcov sa zaľudnili 
prázdne zákutia Rožňavskej 
kotliny. Nové osady vyrastali 
v  susedstve Rožňavy, ktorá 
patrila Ostrihomskému arci-
biskupstvu.

Chotár Rakovnice spolu 
s  územím Krásnohorského 
Podhradia, Slavca, Krásno-
horskej Dlhej Lúky, Pače 
a  Jovíc vytvorili v  priebehu 

niekoľkých desaťročí rozľah-
lé Krásnohorské domínium 
s centrom na Krásnej Hôrke.

V  14. storočí viedli Ma-
riášiovci dlhotrvajúci súdny 
spor o hradné panstvo Krás-
nej Hôrky so susednými rod-
mi Bubekovcov a  pánov zo 
Štítnika. Obyvatelia Rakov-
nice v tom čase niekoľkokrát 
zmenili svojho zemepána. 
Dedina napokon pripadla 
šľachticom zo Štítnika. Sľub-
ný rozvoj kraja okrem ná-
lezísk nerastných surovín 
podmienila aj jeho poloha 
križovatky viacerých miest-
nych i  diaľkových stredove-
kých ciest, čo celkom priro-
dzenie napomáhalo i rozvoju 
miestneho remesla.

Rakovnica sa v písomných 
prameňoch začala uvádzať 
až v prvej polovici 14. storo-
čia. Len starobylosť kostola 
v  severne od dnešnej obce 
položenej lokalite nepriamo 
svedčí o tom, že prví osadníci 
sa v  priestore rakovnického 
chotára usadili oveľa skôr. 
Motívom založenia sídla 
uprostred ťažko dostupných 
hôr bola potreba rozvoja sta-
rodávneho remesla uhliar-
stva. Uhlie sa vyrábalo z dre-
va vyťaženého v  okolitých 
lesoch. Od práce uhliarov 
závisela banícka a  hutnícka 
výroba, kde sa drevné uhlie 
uplatnilo ako najvhodnejšie 
palivo. Zaiste sa zvážalo i do 
blízkej Rudnej, v  stredoveku 
známej baňami na striebro. 
Pôvodné zamestnanie obyva-
teľstva osvetľuje z roku 1329 
známy názov dediny „Scene-
getew“ (v  prepise Szénégető 
– Uhlisko).

Postupná zmena spôsobu 
života spôsobila, že časť osad-
níkov sa postupom času pre-
sunula južnejšie k Honskému 
potoku, kde boli priaznivejšie 
podmienky na poľnohospo-
dársku činnosť. Túto mobili-
tu obyvateľov smerom nižšie 
do údolia jednoznačne potvr-
dzuje názov „Wyfalu“ (v pre-

pise Újfalu – Nová dedina) 
v listine z roku 1362. V pra-
meňoch však nájdeme popri 
spomínaných dvoch názvoch 
aj tretí „Rakunchas/Rakon-
chas/Rakonkeneht“, teda 
Rakovnica. Práve „Rakun-
chas“ je zaznamenaný v  lis-
tine s  vôbec prvou písom-
nou zmienkou o  Rakovnici 
z roku 1327. Z prameňov nie 
je však vôbec jasné, či sa ten-
to názov vzťahoval najskôr 
na dedinu v horách a neskôr 
bol prenesený na sídlo v do-
line alebo súvisel iba s osíd-
lením pri Honskom potoku. 
Interpretácia doby posunu 
osídlenia tak nie je celkom 
jednoznačná. Rovnako nie je 
možné naisto povedať, či sa 
do doliny presunula väčšina 
obyvateľov.

K  samotnému vzniku ná-
zvu Rakovnice sa viažu aj via-
ceré povesti a  legendy. Jedna 
rozpráva o tom, ako najstarší 
a najskúsenejší uhliar odišiel 
hľadať pre osadníkov nové 
útočisko. Po dlhom pátraní 
našiel hlboko v doline bystrý 
potok, plný rýb a rakov. Oko-
lo toku vznikla nová dedina, 
ktorú miestni pomenovali 
práve podľa rakov. Ďalšia po-
vesť hovorila o  zakladateľovi 
osady – šoltýsovi Rakovi.

Kostol na úbočí Tureckej 
predkovia dnešných Rakov-
ničanov zasvätili svätej Márii 
Magdaléne. Táto jednolo-
ďová rustikálna stavba bola 
vybudovaná v  románskom 
slohu okolo polovice 13. sto-
ročia, čo potvrdzuje veľmi 
skorý príchod prvých kolo-
nizátorov na toto územie. 
Vzhľadom na zvažovanie 
terénu smerom na juh a pro-
tieróznu ochranu svahu, prí-
padne kvôli situovaniu stavby 
na okraji osady sa do kostola 
vchádzalo cez portál zo se-
veru. Jednoduchá dispozícia 
obdĺžnikovej lode s  kvadra-
tickou apsidou zaiste súvisela 
s  malým počtom osadníkov. 
Na západnej strane kostola 
bola umiestnená drevená tri-
búna, ktorá mohla slúžiť pre 
richtára, spevákov, alebo len 
rozširovala priestor pre veria-
cich.   (Pokračovanie na 7. str.)

(Pokračovanie zo 6. str.)
Jej zánik súvisel s požiarom 

kostola v  roku 1658. Čisto-
tu stavebného štýlu kostola 
umocňuje chýbajúca veža.

Kostol si dodnes zachoval 
svoj tradičný pokorný vý-
raz, ktorý v  ňom zosobnili 
jeho stavitelia. V  17. storočí 
pribudli na vonkajšie steny 
ornamentálne motívy maľo-
vané červenou hlinkou. Na 
priečelí dnešného západného 
vchodu sa vyníma rozpozna-
teľná kresba rožňavskej mest-
skej veže. Kamenná sakrálna 
stavba celkom nikdy neosi-
rela. Pamiatku si na Magdol-

nu chodia od roku 1796 na 
sviatok sv. Márie Magdalény 
uctiť pútnici svätou omšou. 
Kostol prešiel najskôr kon-
com 18. storočia rekonštruk-
ciou. Počas nej bol vstup na 
severnej strane zamurovaný 
a nahradil ho vchod zo zápa-
du, ktorý prekryla predĺžená 
šindľová strecha s  opornými 
drevenými piliermi. Južné 
a západné múry boli zosilne-
né opornými piliermi. V  20. 
storočí sa prikročilo k sanácii 
stavby. Snáď budúcnosť pri-
nesie tomuto nemému nosi-
teľovi minulosti viac šťastia.

Eva Benková

Park má nový vzhľad a pomník viacej vynikol

V horách pod Tureckou
      sa začali písať

dejiny Rakovničanov

V  Parku slobody máme jedinečnú spomienku na SNP 
v podobe pamätníka na ktorom sú mená tých, ktorí padli za 
našu slobodu. Obec sa o  tento monument zodpovedne sta-
rá. Čas si ale vyžiadal, aby okolo neho došlo k nevyhnutnej 
zmene. Problémom boli mohutné tuje, ktoré svojim koreňo-
vým systémom priamo ohrozili stavbu. Nemalú úlohu tu 
zohralo aj skorodované zábradlie i stožiare. Starostka obce 
Ing. Radoslava Uhrinová si zobrala za svoju úlohu dať 
všetko do poriadku.

Najstaršie dejiny Rakovnice ostávajú aj dnes neznámymi. 
Pozitívny trend v osídľovaní rakovnického chotára a tunaj-
ší priaznivý hospodársky rozvoj v stredoveku výrazne pod-
nietili ambiciózni Mariášiovci (Máriássy), ktorí sa na konci 
vlády uhorskej dynastie Arpádovcov natrvalo zapísali do 
dejín Gemera. Tento šľachtický rod sa stal v druhej polovi-
ci 13. storočia vlastníkom Brzotínskeho panstva, na úze-
mí ktorého pôvodne ležala i Rakovnica (mysliac na polohu 
dediny pod Tureckou). Najnovší architektonicko-historický 
výskum Kostola svätej Márie Magdalény dokonca ukazu-
je, že osídľovanie lokality v horách a výstavba svätostánku 
mohli prebehnúť ešte pred rokom 1243 za Miškovcov alebo 
po tomto roku v čase prítomnosti najstarších predkov pánov 
zo Štítnika a Bubekovcov.

PhDr. Eva Benková, PhD. pracuje ako odborná 
asistentka na Katedre slovenských dejín Filozofickej fa-
kulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jej špecializá-
ciou sú slovenské dejiny v ranom novoveku (1526 – 1780). 
V rámci svojich vedecko-výskumných aktivít sa sústreďuje 
na vybrané hospodárske a  sociálne otázky (dejiny vino-
hradníctva v malokarpatskej oblasti, ekonomika pálfiov-
ských feudálnych panstiev, sociálna vrstva poddaných). 
Dejinám horného Gemera je verná už od svojich študent-
ských čias.

Od narodenia žije na Záhorí, avšak aj Rakovnica je pre 
ňu domovom, kam sa s rodičmi a súrodencami a teraz už 
aj so svojou vlastnou rodinou navracia. Letné dni trávie-
vala u starých rodičov Helenky a Ondreja Benkovcov na 
Hostinci a babkinej sestry Darinky Gonosovej pri evan-
jelickom kostole.

Gemer je jej rodným krajom aj vďaka maminmu otco-
vi. Dedo Ján Revúcky pochádzal z  Vyšnej Slanej, avšak 
podobne ako jej tatko teraz, aj on žil svoj život s  rodi-
nou ďaleko od Gemera. A tak, aj dnes len vďaka svojim 
rodičom, starým rodičom, starkým, mamókam a apókom 
nájde takmer v  každej hornogemerskej dedine či meste 
svoju rodinu a láskavé prijatie.    -eb-

Predstavujeme autorku článku

V horách pod Tureckou sa začali
písať dejiny Rakovničanov

Pekná pozvánka na web-
stránke obce, úradnej tabuli 
a  v  obecnom rozhlase avi-
zovala príjemný zážitok. To 
čo sa v  pozvánke sľúbilo sa 
aj stalo. V nedeľu 6. decem-
bra 2020 medzi 16 – 18- tou 
hodinou Mikuláš so svojimi 
pomocníkmi výnimočne pri-

šiel na osvetlenom a ozvuče-
nom aute. Deti ho túžobne 
čakali „za svojimi oknami pri 
domčeku“. Už zďaleka bolo 
vidieť i  počuť príchod auta, 
ktoré zastavilo tam, kde bý-
vali deti. V  sprievode bol aj 
„čert“ s palicou na konci kto-
rej bola skutočná lebka zvie-
raťa s rohami.

Očakávané baličky osobne 
rozdával Mikuláš. Deti sa 
potešili a boli šťastné. Bol to 
jedinečný, nevšedný zážitok, 
ktorý zanechal hlbokú stopu 
nielen v deťoch, ale aj v rodi-
čoch i ostatných účastníkov.

Za to, čo sa udialo, ďakujú 
deti i rodičia pani starostke 
obce a  všetkým, ktorí sa na 
tejto akcii podieľali.

-js-

Príjemný Mikulášsky deň
Našej starostke veľmi zá- 

leží na tom, aby deti mali 
pekné zážitky aj zo strany 
obce. Je to jej srdcová zá-
ležitosť. V  čase obmedzení 
ukázala, že nájde spôsob 
ako pomôže deťom preko-
návať ťažké chvíle. Neza-
budla na nich na Deň deti. 
Aj na Mikuláša zorgani-
zovala, zabezpečila a zre-
alizovala Mikulášsky deň.
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Súhlas so spracovaním osobných údajov. Obec Rakovnica ako vlastník Rakovnických obecných novín (RON) oznamuje, že s účinnosťou
od 25.5.2018 aktualizovala zásady ochrany osobných údajov, ktoré uplatňuje pri svojej činnosti v procese spracúvania osobných údajov,

a to s ohľadom na nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci RON ide najmä o zverejňovanie
informačných materiálov z činností, akcií, podujatí, udalostí v obci s použitím mien a fotografií.

OKNOM ARCHÍVU DO MINULOSTI

Už 26. októbra 1945 sa čle-
novia Miestneho národného 
výboru (MNV) v  Rekeni 
so súhlasom obyvateľstva 
uzniesli na zavedení osvet-
lenia obce a  okrem toho aj 
zavedenie elektrického vede-
nia v obecnom mlyne. Oby-
vatelia obce spolu s  členmi 
súhlasili, že z  celkového ná-
kladu sa budú na elektrizácii 
podieľať 15 %. V tom období 
bolo v obci 126 domov a 665 
obyvateľov. Prevažne to boli 
chudobní baníci. Zavedenie 
elektrického vedenia nemalo 
byť príliš nákladné, nakoľ-
ko sa cez obec tiahlo hlavné 
elektrické vedenie Stredoslo-
venských elektrární.

ONV v  Rožňave schválil 
uznesenie MNV a  prisľúbil 
podporiť elektrizáciu obce 
20%, čo činilo takmer 80.000 
korún. Neskôr okresná rada 
na svojich zasadnutiach zru-
šila tieto uznesenia a podpo-
ru znížila na 40.000 korún 
napriek tomu, že financie už 
boli poukázané obci. Ako dô-
vod uviedla, že chce podpo-
riť elektrizáciu aj iných obcí, 
ktoré sa v  danom roku ešte 
len prihlásia. V  obci boli už 
inštalačné práce dávno ukon-
čené a transformátor doveze-
ný a  tak sa MNV s  odvola-
ním v danej veci obrátilo na 
Povereníctvo vnútra v  Bra-
tislave. Nakoniec ONV po-
nechal poskytnutú podporu 

v celej čiastke na elektrizáciu 
obci Rekeňa s odôvodnením, 
že účelový úver na tento cieľ 
bol už zaistený.

Dňa 29. septembra 1946, 
v  nedeľu o  11.00 hodine sa 
konala oslava zapnutia elek-
triny v  Rekeni. Po slávnost-
ných bohoslužbách v evanje-
lickom a  rímsko-katolíckom 
chráme sa zhromaždení hos-
tia presunuli pred Potravné 
družstvo. Tam odzneli sláv-
nostné prejavy. Prítomných 
privítal predseda MNV Ľu-
dovít Jesenský. Po uvítaní sa 
ujal reči Ľudovít Genči st., 

ktorý sa poďakoval úradom 
a jednotlivcom za pomoc po-
skytnutú pri zdolávaní pre-
kážok, ktoré sa elektrizácii 
stavali do cesty. Nasledovali 
reči predsedu ONV Nikolaja 
Širjova a  správcu z  Oblast-
ného riaditeľstva elektrární 
Gustáva Puchého, ktorý vy-
svetlil dôležitosť a výhody za-
vedenia elektriny. Posledným 
rečníkom bol Ľudovít Hla-
váč, ktorý zdôraznil, že bez 
víťazstva Červenej armády by 
v  ten deň zapnutie elektriny 
neoslavovali.

Po týchto prejavoch sa 
prítomní odobrali na spo-
ločný obed. V  podvečerných 
hodinách sa zúčastnili diva-
delného predstavenia na voľ-
nom priestranstve. Ochotníci 
Sväzu (Zväzu) slovenskej 
mládeže v Rekeni zahrali hru 

„Jánošíkova láska“ od Ada-
ma Žiara. Prostredie, dobre 
pripravené javisko a  herecké 
výkony predvádzané v histo-
rických krojoch upútali po-
zornosť prítomných. Oslavy 
sa zakončili veselicou.

Zdroj: MV SR, Štátny archív  
v Košiciach, pracovisko Archív 
Rožňava: Miestna osve tová 
ra da v Rekeni, Okresný národ-
ný výbor v Rožňave.

Elektrizácia obce Rekeňa

(Pokračovanie z 5. strany)
História novodobých dejín 

obce vo svojom výpočte nie je 
skromná – obnovené budovy, 
ihrisko, ale aj udalosti v obci 
za účasti najvyšších predsta-
viteľov obce, poslancov, oce-
nenia rodákov, či ochranná 
ruka nad seniormi, ich pra-
videlné stretnutia, vystúpe-
nia detí, Mikuláš, pravidelné 
rozhlasové správy no a to, čo 
nás v túto chvíľu teší najviac 
je 20 rokov od vydania prvé-
ho čísla RON. 

Menili sa technickí redak-
tori, menila sa celá redakčná 
rada. Za tých 20 rokov bolo 

tvorcov novín mnoho, avšak 
jedno meno zostáva nemen-
né. Meno šéfredaktora RON. 
Už 20 rokov sa na zadnej 
strane novín vyníma vždy 
jedno meno: Dr. Jozef Sabo, 
CSc. A  touto cestou sa mu 
chcem nielen za seba, ale aj 
za obyvateľov našej obce pri-
hovoriť:

Milý pán šéfredaktor, touto 
cestou vám pri tejto spomien-
kovej príležitosti srdečne ďa-
kujeme za doterajšie úsilie 
a  snahu o  dobrú novinársku 
prácu, šírenie dobrého mena 
obce a  zároveň vyslovujeme 
presvedčenie, že naše Rakov-

nické obecné noviny budú aj 
ďalšie desaťročie vychádzať 
k  spokojnosti všetkých stá-
lych aj náhodných čitateľov. 
Nech je táto spokojnosť in-
špiráciou nielen pre Vás, ale 
aj pre ostatných prispievate-
ľov, ktorí sa svojimi príspev-
kami neboja vyjadrovať k ve-
ciam, udalostiam, konaniam 
v  obci. Svojimi príspevkami 
sa tak zaslúžia o kvalitu, dy-
namiku, profiláciu našich no-
vín a  pevne verím, že RON 
budú mať svoje pevné miesto 
v  obci i  v  nasledujúcom de-
saťročí.

Ing. Monika Genčiová

Po oslobodení Republiky bola elektrizácia obcí zahrnutá 
do dvojročného budovateľského plánu vlády, na ktorom par-
ticipovali aj okresné národné výbory (ONV). Obec Rekeňa 
bola jednou z prvých obcí, ktoré boli v rožňavskom okrese 
pripojené na elektrinu.

Rakovnické obecné noviny
odzrkadľujú život v našej obci 
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