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Samotnému aktu pred-
chádzala milá pozvánka na 
úradnej tabuli aj na obecnej 
internetovej stránke. Organi-
zácia bola zabezpečená aj po 
stránke individuálnej i  ko-
lektívnej protipandemickej 
ochrany účastníkov.

Pri vstupe do areálu sa 
účastníci, deti a rodičia, pre-
zentovali. Po tomto úkone 
každé dieťa dostalo balíček 
plný prekvapení. Neostalo to 
len pri baličku. Podľa chu-
ti si mohli, pri stánku s  ob-
čerstvením, zadarmo vybrať 

chutný džús i  sladkosť. Or-
ganizátori tak nezabudli na 
pitný režim. Detské zvedavé 
oči pozerali doprava i doľava 
a  na každej strane bolo čo 
vidieť. Pred nimi sa otvoril 
priestor zaplnený farebnými 
balónikmi a atrakciami, kto-
ré ich lákali a do ktorých sa 
potom s chuťou pustili.

Tohtoročnou raritou bola 
za maskota Minnie Mou-
se. Ta pri vchode vítala deti 
i  rodičov a  dávala možnosť 
na jednotlivé alebo aj spoloč-
né foto na ich mobily. Odo-

zva bola okamžitá. Zážitok 
z  toho stal za to. Minnie sa 
nepretržite pohybovala po 
celom areáli a bola vždy de-
ťom k  dispozícií. Rada si 
s  nimi zatancovala, zahrala. 
Rodičia sa snažili všetko na-
filmovať, nafotiť a tak zacho-

vať spomienku na nevšedný 
deň.

Aj tohtoročné atrakcie 
a  jednotlivé stanovištia boli 
vynikajúce. Čo si deti vybrali 
záležalo len od nich. Poradie 
sa nemuselo dodržiavať. Ver-
te alebo neverte, ale všetky 

ponuky absolvovali. Bola to 
jednoducho zábava. Struč-
ne vás zoznámime s  tým čo 
všetko deti zažili.

Z diaľky viditeľnou atrak-
ciou boli skákacie hrady. Je-
den veľký a  druhy pomerne 
menší. Deti si podľa veku 
a  súhlasu rodičov vyberali, 
ktorý chceli. Niektorí prešli 
z menšieho do väčšieho pod 
dozorom rodiča. Bolo to ra-
dosti vyšantiť, vyskákať sa do 
sýtosti.

Stanovištia už z diaľky po-
núkali svoje služby. Napočí-
tali sme sedem stanovíšť. Ak 
oslávenci chceli robiť maľo-
vanky mali si z čoho vybrať. 

(Pokračovanie na 2. strane)
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Medzinárodný deň deti (MDD) je tradičný a jedineč-
ný sviatok, ktorý sa tohto roku v obci uskutočnil 5. júna 
od 10,00 hod. v  obecnom parku (Parku slobody). Bol to 
deň plný radosti a  neopakovateľných zážitkov. Počasie 
prialo všetkým účastníkom a tak sa túžobne očakávaný 
slávnostný deň zrealizoval v celkovej pohode.

Deň plný radosti
a neopakovateľných zážitkov
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Pamätná fotografia so starostkou obce

Tu sa šantilo
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(Pokračovanie z 1. strany)
Rôznofarebné ceruzky ne-

chávali „skúsené“ stopy, ktoré 
na koniec vytvorili pekný fa-
rebný obrázok. Bola to zaslú-
žená umelecká práca, vlast-
noručne vytvorená.

Na inom mieste tri šikov-
né dievčatá maľovali tváre 
záujemcom. Robili to od-
borne a  s  citom. V  prípade 

požiadavky niečo aj pridali, 
zvýraznili. Myslite si, že to 
chceli len dievčatá? Omyl! 
Aj chlapci prejavili záujem 
o „skrášlenie“.

Mať v ruke lyžičku a v nej 
stolnotenisovú loptičku 
a prejsť stanovenú trasu tak, 
aby loptička nespadla nie je 
vždy jednoduché. Občas sa 
to nepodarí, ale to nič vážne 
neznamenalo. Mohlo sa to 
skúsiť znova. Odmenou bola 
radosť i zaslúžená sladkosť.

Behať vie každý, ale to ne-
platí pre beh vo vreci. Veríte, 
že jednotlivo to mnohí hravo 
zvládli? Máte pravdu! V po-
hode to prekonali a získali aj 
malý darček. Ak išlo o súťaž 
už to bolo komplikovanejšie. 
Vyhrať mohol len jeden. Sem 

tam sa niekto ocitol na zemi, 
ale to patrilo k hre.

V  malom bazéne s  vodou 
boli plastové „rybičky“, ktoré 
„rybári“ mali pomocou sieťky 
s rúčkou uloviť. Tí skúsenejší 
lovili ľahko. Menej skúsení 
sa to skoro naučili. Úspech 
z  lovu potešil, a preto občas 
si to prišli zopakovať. Len 
tak pre radosť.

Hru s  kolkami poznáte. 
I  deti mali možnosť si to 
skúsiť. Stanovené boli dve 
hranice hádzania plastovou 
loptou do plastových kol-
kov. Bližšia hranica bola pre 
menšie a  druhá dlhšia pre 
väčšie deti. Trafím, netrafím 
to bola otázka skoro pre kaž-
dého. Niekto trafil na prvý-
krát a  iní si to zopakovali 
častejšie až sa napokon všet-
ko podarilo.

Zaujímavú ponuku mali 
naši hasiči. Ponúkli deťom 
vyskúšať si originálnu hasič-
skú prilbu. Na detské hlavič-
ky bola príliš veľká, ale skúsili 
si to. Dres s označením náš-
ho hasiča dokázali si obliecť. 
Vyvrcholilo to striekaním 
vody na cieľ. Na lavičke boli 

umiestnené plastové fľaše. 
V  určitej vzdialenosti deti 
mali vo svojich rukách strie-
kacú pištoľ pomocou ktorej 
triafali fľaše, ktoré padali na 
zem. To bolo radosti, keď 
pod prúdom vody padala jed-
ná fľaša za druhou. Keď sme 
videli ich šikovnosť, tak sme 
skonštatovali, že nám rastie 
nová hasičská generácia. 

Celkovú zvukovú atmosfé-
ru dokresľovali skladby det-
ských piesni, ktoré sa ozývali 
po celom okolí. Medzi zá-
bavou si deti pochutnali na 
skvelých hranolkoch. Spo-
kojní boli nielen deti, ale aj 
rodičia, ktorí si, okrem iného, 
mohli svoj smäd uhasiť pri 
stánku s občerstvením,

Na akcií bolo viditeľné 
a  neodškriepiteľné, že or-
ganizátori si dali záležať na 
tom, aby všetko bolo úspeš-
ne zvládnuté a k všestrannej 
spokojnosti. Poďakovanie 
patrí starostke obce Ing. R. 
Uhrinovej pre ktorú to bola, 
podľa jej vyjadrenia „srdcová 
záležitosť“ a všetkým zainte-
resovaným.

Na záver článku sme si 

nechali slová starostky, kto-
ré boli zverejnené na fa-
cebooku Obce Rakovnica. 
„Prežili sme krásnu sobotu, 
plnú zábavy, radosti a  roz-
žiarených detských očí. Po-
časie nám vydržalo a  naše 
detičky si mohli užiť krásny 
deň so svojimi rodičmi, sta-
rými rodičmi, kamarátmi, ale 
hlavne v spoločnosti úžasnej 
kamarátky „Minnie”, ktorá 
sa s nimi fotila, hrala a  tan-
covala. Oslávili sme spolu 
krásny sviatok MDD v Obci 
Rakovnica.

Poďakovanie patrí všet-
kým, ktorí pomohli a podie-
ľali sa na príprave a realizácii 
oslavy MDD v  našej obci. 
V prvom rade všetkým, ktorí 
bavili deti na stanovištiach 
a  pripravili im deň plný zá-
bavy, súťaží a  hier. Úprimné 
poďakovanie patrí všetkým 
štedrým sponzorom, ktorí či 
už finančne, sladkosťami ale-
bo darčekmi pomohli urobiť 
deťom radosť a  vyčariť im 
úsmev na tvári. 

Našou odmenou za reali-
zovanie takého pekného dňa 
bol krik, radosť, úsmev a žia-
rivé očká našich detí.“     -sa-

Obec Rakovnica v spolu-
práci s  Poľovníckym zdru-
žením Gerlach Rožňavské 
Bystré pozvala občanov na 
Obecný Deň Zeme 2021, 
ktorý sa uskutočnil v sobo-
tu 24.4.2021. Zraz účast-
níkov bol pred budovou 
Obecného úradu v Rakov-
nici o  8:00 hod. Vrecia, 
kontajnery (obecný a spon-
zorský od firmy Brantner) 
boli pripravené a  o  občer-
stvenie postarané. Aj keď 

ešte stále trvali opatrenia 
súvisiace s pandémiou, kto-
rá nás už dlhodobo obkole-
suje, obec našla riešenie ako 
pomôcť našej prírode. Celá 
udalosť sa zrealizovala bez 
zhromažďovania väčšieho 
počtu osôb a  za dodržania 
všetkých aktuálne platných 
protipandemických opatre-
ní (R-O-R).

Pre jednotlivcov to bolo 
jednoduché. Stačilo ak kaž-
dý vo svojom okolí vyzbie-

ral aspoň trochu odpadu 
a  nahlásil na telefónnom 
čísle 0902 966 099, kde 
vyzbieraný odpad nechal, 
aby ho potom pracovní-
ci obecného úradu mohli 
vyzdvihnúť. Organizovaní 
účastníci boli nasmerovaní 
na známe lokality: okolie 
bývalej bane, pod Tureckou 
(Ivaďo), Nižné lúky, Hrabi-
na, Jälšina, Vinišky.

Okrem menovaného po-

ľovníckeho združenia (sku-
pina Rakovnica) na brigá-
de sa zúčastnili pracovníci 
OcÚ, Banícky spolok v Ra-
kovnici, deti s  rodičmi 
a  ďalší dobrovoľníci. Cel-
kový počet účastníkov bol 
okolo 50 ľudí. Vyzbieralo sa 
33 kubíkov odpadu. Neuve-
rili by ste čo všetko sa naš-
lo. Okrem bežného odpadu 
boli aj „unikáty“ napríklad: 
vaňa z kúpeľne, veľké kom-

pletné zadné koleso z trak-
tora Zetor a o veľkom počte 
použitých pneumatík ani 
nehovoríme. Všetci účast-
níci svojou činnosťou po-
mohli našej prírode, získali 
skvelý pocit z  dobre vyko-
nanej práce a nám ostatným 
zanechali krajšie, čistejšie 
okolie.

O hodnotenie Obecného 
Dňa Zeme sme požiada-
li starostku obce Ing. Ra-
doslavu Uhrinovú. Ochotne 
to urobila. A tu je jej hod-
notenie: „Deň Zeme je dô-
ležité pripomínať si, pretože 
je to deň, ktorý upozorňuje 
na našu závislosť od príro-
dy, ale zároveň na dôsledky 
nášho správania sa voči nej. 

(Pokračovanie na 5. strane)

Deň plný radosti
a neopakovateľných zážitkov

Obecný Deň Zeme bol venovaný
upratovaniu obce a jej okolia

Deň Zeme je deň venovaný Zemi, ktorý sa každoročne 
pripomíname 22. apríla. Tento sviatok bol ovplyvnený 
pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej 
rovnodennosti 21. marca a oslavoval príchod jari. Sveto-
vý Deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia 
na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Už 51 
rokov je venovaný našej planéte. Medzinárodne motivo-
vaný sviatok nás upozorňuje na dopady ľudskej činnosti 
na životné prostredie. Je nepochybné, že na plnohodnotný 
a zdravý život potrebujeme kvalitné životné podmienky. 
Tento deň zvykne byť aj mementom toho, aké dôležité je 
starať sa o čistotu nášho bezprostredného okolia, aké dô-
ležité je predchádzať vzniku odpadu, jeho separovanie. 
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Odpad sa zbieral aj na svahu

Bolo živo a rušno

Zábavná Minnie

Časť nazbieraného odpadu
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Nezákonne uložený od-
pad, tzv. čierne skládky je dl-
hodobým problémom nielen 
obce Rakovnica. Odhaduje 

sa, že na Slovensku je asi 
6000 čiernych skládok od-
padu. V  našom teritóriu ich 
nájdeme na brehu či v koryte 
Genčanského potoka, na lú-
kach, v  lese okolo haldy pri 
bývalej bani. Je viacero príčin 
tohto správania nezodpo-
vedných spoluobčanov. Jed-
nou z  nich je nevedomosť, 
občania nepoznajú dôsledky 
svojho konania, nepripúšťajú 
si vplyv čiernych skládok na 
životné prostredie a v koneč-
nom dôsledku na naše zdra-
vie. 

V  lesoch, pri vodných to-
koch alebo zelených častiach 
na okraji našej obce ľudia vy-
tvárajú mnoho čiernych sklá-

dok. Vo väčšine prípadov ide 
o odpad, ktorý by mohli bez-
platne odovzdať na zbernom 
dvore. Napriek tomu ho rad-

šej z motorového vozidla vy-
ložia v prírode, ktorú znečis-
tia a ohrozia jej návštevníkov. 
Nelegálne skládky svojou 
prítomnosťou negatívne pô-
sobia na krajinu a  jej zložky. 
Uložené odpady majú rôzne 
zloženie a  obsahujú látky, 
ktoré sa buď dlho rozklada-
jú alebo rozkladom uvoľňujú 
nebezpečné látky do pôdy, 
povrchovej či spodnej vody 
a  prostredníctvom rastlín sa 
dostavajú do potravinového 
reťazca.

Obec vynakladá nemalé 
finančné prostriedky na ich 
odstránenie, avšak všeobec-
ným javom je, že v krátkom 
čase po odstránení nelegál-

nej skládky, vyčistení územia 
a odvezení odpadov sa čierna 
skládka znova vytvorí. Tento 
stav sa nepáči nielen samo-
správe, ale ani väčšine čest-
ných obyvateľov.

Vytváranie „čiernych“, ne-
legálnych skládok odpadov, 
či už ide o pohodenie zopár 
plastových, sklenených fliaš, 
konzerv, je v  rozpore so zá-
konom. Oprávnenie boja 
proti nelegálnemu uloženiu 

odpadu je v rukách obcí. Na 
pomoc obciam sú posilnené 
aj kompetencie polície.

Súčasný zákon o odpadoch 

zakazuje uložiť alebo pone-
chať odpad na inom mieste 
ako na mieste na to určenom. 
Za porušenie tohto zákona 
hrozí previnilcovi pokuta do 
výšky 16 596 eur, pokiaľ ide 
o  podnikateľa, alebo takmer 
166 eur, ak ide o  fyzickú 
osobu. Ak sa nezistí osoba 
zodpovedná za umiestne-
nie odpadu, obvodný úrad 
životného prostredia začne 
konanie na zistenie, či osoba 
zodpovedná za umiestnenie 
odpadu je vlastník, správca 
alebo nájomca nehnuteľ-
nosti. Ak sa to nepotvrdí, 
zneškodnenie komunálnych 
či drobných stavebných od-
padov by mala zabezpečiť na 
svoje náklady dotknutá obec.

K  zabráneniu vytvárania 
divokých skládok chce obec 
výraznejšie pristupovať pro-
stredníctvom Obecného 
zastupiteľstva v  Rakovnici 
a  jeho komisií na to urče-
ných a  spolu so starostkou 
obce robiť pravidelné kon-
troly a obhliadky území, kde 
sa skládky zvyčajne tvoria. 
Prispieť k záchrane životné-
ho prostredia môžu aj obča-
nia nahlásením miesta novej 
skládky.

Spojme svoje sily a chráň-
me svoje čisté životné pro-
stredie v  intraviláne ale aj 
v extraviláne. Robíme to nie-
len pre seba, ale aj pre ďalšie 
generácie do ktorých patria 
naše deti, vnúčatá.            -sb-

Po nástupe do funkcie sta-
rostky si dala, okrem iného, 
urobiť analýzu stavu miest-
nosti, elektrickej inštalácie, 
internetovej siete, osvetlenia, 
dlážky, nábytku...Na základe 
zistených výsledkov dospela 
k záveru, že je potrebné jed-
notlivé miestnosti upraviť, 
vyčistiť, dezinfikovať, zútul-
niť. Podľa finančných mož-
nosti sa sústredila najmä na 
prioritné miestnosti, ktoré 
sú permanentne využívané. 

Išlo o  predsieň, kanceláriu 
prvého kontaktu, miestnosť 
starostky a  kompletnú re-
konštrukciu WC.

S  odhodlaním zmeniť 
existujúci, zastaraný, neeko-
nomický, neestetický stav sa 
pustila do práce. Zabezpeči-
la financie, materiály a  ľudí, 
ktorí to zrealizovali. Začalo 
sa jednou miestnosťou a  až 
po jej ukončení nasledova-
la ďalšia. Všetky miestnosti 
majú znížený strop, bodo-

vé osvetlenie, novú dlážku, 
čisté steny, renováciu dverí 
a ďalšie úpravy. Počas práce 
rekonštrukcia nemala vplyv 
na chod obce.

Priblížime vám súčasné 
jednotlivé miestnosti. Pri 
vstupe do predsiene získa-
te dobrý pocit. Príjemné 
osvetlenie upokojuje. Kreslo 
so stolíkom sa ponúka na 
sadnutie. Výstavná skrin-
ka, náučný panel Sloven-
ska dokresľujú miestnosť. 
Miestnosť prvého kontaktu 
je estetickejšia, príjemnejšia 
a má nový pultík.

Reprezentačná miestnosť 
s  náležite vybaveným ná-
bytkom a  jeho rozložením 
patrí starostke. Je dôstoj-
ná pre obec, starostku obce 
a pripravená prijať občanov, 
mimoriadne alebo vzácne 
návštevy. Nachádza sa v nej 

praktický stôl s  potrebným 
vybavením. Na stenách je 
štátny znak, erb obce, por-
trét prezidentky. Po otvore-
ní dvier sa priamo pozeráte 
na starostku za pracovným 
stolom. Upútajú vás vkus-
ne rozložené kvety prime-
ranej veľkosti. Dekoračná 
sklenená váza s  výzdobou. 
Príjemný kútik s pohovkou, 
elegantným stolíkom, tabu-
retkou sa núka dať si kávičku 
a  otvorene sa porozprávať. 
Skrine sú prakticky a  vy-
vážene uložené v  priestore. 
V  miestnosti sa cítite prí-
jemne a uvoľnene.

Celá investícia je ukážkou 
praktičnosti, dobrou inová-
ciou, zvýšenie kultúrnosti, 
dôstojnosti na primeranú 
reprezentáciu obce a jej oby-
vateľov.

-js-

Čierne skládky sú v rozpore so zákonom
Čierne skládky sú dve slová, ktoré sa často opakujú 

v médiách, ale aj pri rokovaniach vo všetkých orgánoch 
štátnej moci i samosprávach. Už sme v situácií, kedy ne-
stačí o tom rozprávať. Už je najvyšší čas, ak nie neskoro, 
konať. Kto to spôsobil? Odpoveď je jasná – človek! Kto 
to môže odstrániť? Človek! Nie sú to filozofické otázky, 
ale skutočnosť.

Obecný úrad je inštitúcia, ktorá riadi obec a zabezpe-
čuje jej nerušený chod. Zároveň reprezentuje obec a  jej 
občanov. Pre občanov je to dôležité miesto na ktorom si 
vybavuje, rieši všetko čo v rámci zákona potrebuje. Pri 
spätnom pohľade sme videli, že pôvodná stavba zákonite 
potrebovala rekonštrukciu. V prvej etape sa menila stre-
cha, okná, dvere. Zateplila sa celá budova. Urobilo vnú-
torné WC. Kúrenie sa prestavilo na ekonomický a účel-
nejší chod. Druhá etapa bola zameraná na vnútornú 
rekonštrukciu. Tá ostala na novej starostke.

Obecný Deň Zeme bol venovaný
upratovaniu obce a jej okolia

(Pokračovanie z 3. strany)
Z  toho dôvodu sme sa 

rozhodli urobiť brigádu, 
aby sme prírode zabezpe-
čili voľný rozvoj a  vytvorili 
na to optimálne podmien-
ky. Dňa 24.04.2021 sme sa 
spojili a zrealizovali brigádu 
v  našej obci a  jej krásnom 
okolí, do ktorej sa zapo-
jili ochotní dobrovoľníci 
a detičky z obce ako aj PZ 
Gerlach skupina Rakovnica 
a Banícky spolok v Rakov-
nici.

Uvedomujem si, že zapo-
jenie sa do takejto aktivity 
nie je povinné, a  preto mi 
dovoľte, aby som Vám všet-
kým vyslovila úprimné po-

ďakovanie za podporu tejto 
myšlienky, aktívnej účasti 
na brigáde a prácach s ňou 
spojených, zameraných na 
vyčistenie našej obce a  jej 
okolia, čím sme tak všetci 
spoločne prispeli k  zlepše-
niu kvality nášho životného 
prostredia. 

Keďže je úspešnosť takej-
to aktivity podmienená len 
dobrou vôľou a  záujmom 
správnych ľudí, pevne ve-
rím, že sa i  v  budúcnosti 
stretneme pri ďalších pod-
ujatiach zameraných na 
ochranu prírody. Ďakujem 
vám. Ste skvelí ľudia

Zároveň apelujeme na 
znečisťovateľov nášho pro-

stredia, aby odpad odha-
dzovali do nádob na to 
určených alebo ho odviezli 
do zberných dvorov. V bu-

dúcnosti budeme okolie 
obce pravidelne monitoro-
vať a všetky porušenia budú 
hlásené a riešené políciou.“

-jb-

Dobrá investícia
pomohla skultúrniť a spríjemniť

prostredie obecného úradu
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Odstraňovanie protizákonnej skládky

Objavená čierna skládka

Aj takto sa odvážal odpad
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Obec Rakovnica
a jej starostka
ďakujú obyvateľom,
že svojou činnosťou
pri triedení odpadu
pomáhajú k zvyšovaniu
separácie v našej obci,
čím prispievajú k lepšiemu
životnému prostrediu a na
druhej strane tým ušetria
finančné prostriedky
na likvidáciu komunálneho
odpadu.
Dôkazom toho je ocenenie –
Certifikát za rok 2020,
ktoré obec dostala.
Ďakujeme.

Mali sme možnosť oslo-
viť tri sestry, ktoré dokázali 
niečo úžasné. Boli to, fami-
liárne povedané, Birkové 
dievčatá z Rakovnice. Dnes 
už dospelé ženy so svojimi 
rodinami. V  Kapure sa ši-
rokej verejnosti prezentovali 
nádhernými krojmi, zaují-
mavými temer zabudnutými 
piesňami. Už po prvom kole 
si získali veľké sympatie. 

Oslovili sme ich a  požia-
dali o  rozhovor. Boli ústre-
tové, ochotné a  rady s  tým 
súhlasili. Čitateľom pred-
kladáme naše otázky a  ich 
odpovede.

Vďaka vášmu vystúpe-
niu v  relácií Kapura ste sa 
dostali do pozorností ve-
rejnosti. Radi by sme vás 
predstavili čitateľom. Mô-
žete niečo o sebe povedať?

Katka: Ja som najstaršia, 
momentálne na materskej 
dovolenke. A  už takmer 15 
rokov mám to šťastie byť ako 
moderátorka súčasťou tímu, 
ktorý tvorí reláciu Kapura.

Ľubka: Som Ľubka (tá 
prostredná Birková) šťastná 
mama, vzorná manželka, to 
je asi to najpodstatnejšie. 

Zuzka: Hoci som naj-
mladšia, za sestrami ne-
zaostávam, takže som tiež 
momentálne na materskej 
:) Okrem toho, pokiaľ to sú-
časná situácia dovoľuje pra-
cujem a  tvorím v  kolektíve 
mestského divadla Actores 
v Rožňave.

Kto prišiel s nápadom vy-
stúpiť v televízií?

Katka: Pandemická situ-
ácia nám nedovolila vyrábať 
klipy s  kolektívmi. Ak sme 
chceli v  nových častiach 
pokračovať, museli sme na-
krúcať klipy komornejšie. 
A  tu prišiel s  nápadom re-
žisér Kapury Peter Hudák, 
či by som si trúfla zaspievať 
v klipe. Vnímala som to ako 

výbornú príležitosť spropa-
govať naše rekenské piesne – 
nuž a ako inak – so sestrami. 

Ľubka: Oslovila ma sestra, 
Katka. V  prvom momen-
te ma to zaskočilo a  mala 
som v sebe veľa pochybností. 
Predsa len Katka so Zuzkou 
sú ozajstné speváčky a  ja 
len rada spievam. A  potom 
som si povedala, že Kapu-
ra je práve o  tom... o  láske 
k piesni, zvykom, starým ro-
dičom… Sme sestry. Keď už, 
tak všetky spolu!

Čo predchádzalo v  prí-
prave a  realizácií vystúpe-
nia i s ohľadom na COVID 
– 19?

Zuzka: Realizácia video-
klipu je skutočne náročným 
a  vyčerpávajúcim procesom, 
o čom som sa presvedčila na 
vlastnej koži. Navyše, bolo 
nevyhnutné celý priebeh 
zorganizovať a  prispôsobiť 
tak, aby každý bod programu 
korešpondoval s  platnými 
nariadeniami ÚVZ. Ja osob-
ne som sa najviac obávala 
najmä toho, či sa nám vôbec 
podarí stretnúť sa a nacvičiť 

si vybrané piesne aspoň deň 
pred nakrúcaním. Našťastie 
sa nám to podarilo.

Vaše vystúpenie zaujalo 
nielen samotným podaním, 
spevom, krojom, ale aj vý-
berom piesni. Ktoré menej 
známe ľudové piesne ste 
vybrali?

Katka: Toto bola asi naj-
náročnejšia úloha, keďže 
tých piesní je neúrekom 
a všetky spievame rady. Sna-
žili sme sa vybrať naozaj tie 

menej známe tak, aby jednak 
sedeli nám a aby spolu paso-
vali. Spievali sme bez muzi-
ky, pretože ďalší účastníci by 
už kvôli opatreniam v klipe 
byť nemohli. Začali sme 
pomalou piesňou Kot sä tot 
maj milý, druhú sme zvolili 
rezkejšiu Aký herdý tot maj 
frejär a zakončili sme to sólo 
uspávankou Hajóky, hajóky.

Z rodného hniezda ste sa 
všetky tri rozleteli na rôzne 
strany. Vykonávate každá 
inú profesiu. Máte svoje 
rodiny. Ako ste zmenežo-
vali tvorbu videa?

Ľubka: Tu platí to staré 
známe: Keď sa chce, tak sa 
dá. V práci som si vzala voľ-
no a môj muž (veľký fanúšik 
rekenského nárečia) nemal 
problém ostať sám s deťmi. 

Zuzka: Tiež mi s  malým 
pomohol manžel a  rodičia, 
keďže to bol hektický deň.

Katka: V  Košiciach nám  
pomáhal môj manžel a svo- 
kra. Jednak sa starali o moje 
detváky a tiež nám pomohli 
s prípravou krojov. 

(Pokračovanie na 8. strane)

Nezabúdajú na krásne roky
prežité v rodnej obci

Ľudové piesne majú svoje pevné miesto v histórií, ale aj 
v súčasnosti. Šíria ľudovú múdrosť a sú jedinečné, trvalé 
a hlboko emotívne. Podávajú sa z generácie na generáciu, 
uchovávajú na rôznych nosičoch. Aj slovenská televízia 
na dvojke prispieva k záchrane duševného pokladu v re-
lácií Kapura.

Vývoz odpadu podľa druhov za rok 2020

Mesiac
Papier          
a lepenka Sklo

Plasty 
celkom Kovy

Viacvrstvo-
vé kombi-
nované 
materiály

Biologicky 
rozložiteľný 
odpad

Zmesový 
komunálny 
odpad

Objemný 
odpad

Január 1,212 0,542 0,010 0,014 6,504
Február 0,892 0,341 0,012 0,014 4,778
Marec 0,886 0,432 0,008 0,009 3,400 5,560
Apríl 1,194 0,579 0,010 0,015 3,760 7,833
Máj 1,159 0,622 0,009 0,018 4,780 9,295
Jún 2,100 0,780 0,593 0,012 0,019 4,630 6,481 0,107
Júl 0,965 1,115 0,018 0,007 7,890 6,632
August 0,963 0,537 0,009 0,010 8,100 6,908
September 1,143 0,793 0,025 0,011 7,870 6,503
Október 1,152 0,609 0,023 0,029 6,050 11,290
November 1,175 1,076 0,022 0,034 12,200 8,489
December 0,744 0,612 0,017 0,017 3,244
Rok 2020 2,100 12,265 7,851 0,175 0,197 58,680 83,517 0,107

Poznámka
Všetky číselné údaje sú vyjadrené v tonách
Separujeme aj batérie (monočlánky). Zber je 2x do roka.

Plasty – z toho kovy a VKM

Vývoz odpadu
podľa druhov
za rok 2020
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(Pokračovanie zo 7. strany)

Je o  vás známe, že po-
chádzate z  rodiny, ktorá 
má rada spev a zvlášť staré, 
temer zabudnuté, ľudové 
piesne. Ostal spev stálou 
súčasťou vášho života?

Ľubka: Boli sme od mala 
k  spevu a  folklóru vedené, 
občas aj nútené. Dalo by sa 
povedať, že sme s  ním žili. 
Preto je prirodzené, že sa 
spev stal mojou súčasťou, 
spája sa mi s detstvom, s do-
movom, rodnou dedinou. 

Zuzka: Určite si stále 

rada zaspievam. Napríklad 
uspávanku (Hajóky, hajóky), 
ktorú v klipe spievala Katka, 
takmer každý večer spievam 
svojmu malému Miškovi 
a veľmi si ju obľúbil.

Katka: S  deťmi si doma 
veľa spievame, niekedy sa 
manžel smeje, že nám ani 
rádio netreba. Samozrejme 
sú piesne súčasťou každého 
rodinného stretnutia. Bez 
toho to jednoducho nejde. 
Preto naše veľké poďakova-
nie patrí starkej Zuzane Bir-
kovej, mamke a ockovi, ktorí 
nás od mala viedli k folklóru, 

lásku k piesňam do nás všte-
pili aj tým, že sami nimi žili 
a stále žijú. Tiež sme vďačné 
generácii Rekencov, s ktorý-
mi sme mohli prežiť krásne 
roky vo FKS Veršinok a veľa 
sa od nich o rekenských tra-
díciách a zvykoch naučiť. Aj 
keď sme toho, najmä ako tí-
nedžerky, mali niekedy plné 
zuby, s  odstupom času to 
všetko vnímame ako úžas-
ný základ a krásnu tradíciu, 
ktorú sa snažíme udržiavať 
aj s našimi novými rodinami.

Čo plánujete do budúc-
nosti?

Ľubka: Súčasná situácia 
ma naučila neplánovať. Ak 
budeme zdraví, určite bude-
me mať veľa príležitostí na 
radosť a spev.

Katka, Zuzka: Ľubka to 
vystihla úplne za nás všet-
ky. Budeme rady, ak sa nám 
podarí aj naďalej v zdraví sa 
spolu stretávať so svojimi 
deťmi a  rodinami. Určite 
tiež využijeme každú prí-
ležitosť, kde budeme môcť 
s hrdosťou prezentovať svoje 
korene, rodnú dedinu a  jej 
kultúru. 

RON ďakujú za rozhovor

Po ukončení štúdia som 
pracovala ako učiteľka 
v Materskej škole v Čiernej 
Lehote, odkiaľ som odiš-
la na materskú dovolenku, 
počas ktorej sa mi naskytla 
spomínaná nová pracovná 
príležitosť. 

Aj za takýto krátky čas 
som sa obohatila o nové zá-
žitky a  skúsenosti, i keď to 

nemáme všetci ľahké, keďže 
máme pandemickú krízu. 
Moju prácu neberiem len 
ako prácu, ale vkladám do 
nej aj kus seba a svojho srd-
ca. Seniori si zaslúžia našu 
úctu, veľkú dávku empatie 
a hlavne porozumenie. 

Najpodstatnejším prv-
kom je komunikácia, ktorá 
často starším ľuďom chý-

ba. Budem sa snažiť všetky 
moje vedomosti vkladať do 
práce najlepšie ako viem, 
aby klienti k  nám chodili 
radi, cítili sa dobre, odchá-
dzali s  novými zážitkami 
a  poznatkami a  aby chvíle, 
ktoré spolu strávime boli 
obojstranným pozitívnym 
prínosom v našich životoch. 

Na záver by som sa chcela 
poďakovať našej starostke 
Ing. Radoslave Uhrinovej, 
celému obecnému úradu 
a  v  neposlednom rade aj 
mojim kolegom za prijatie 
do kolektívu a za príjemnú 
doterajšiu spoluprácu. Mo-
jim mottom je táto myš-

lienka: „Práca s ľuďmi je tou 
najťažšou a zároveň najkraj-
šou prácou.“

Mgr. Zuzana Halászová

Práca s ľuďmi je tou najťažšou
a zároveň najkrajšou prácou

Dovoľte mi, predstaviť sa Vám. Volám sa Mgr. 
Zuzana Halászová a od marca tohto roku som no-
vou vedúcou sociálnou pracovníčkou v dennom sta-
cionári v  Rakovnici. V  obci bývam už šesť rokov. 
Vyštudovala som sociálnu prácu na UPJŠ (Bc.) a na 
VŠZaSP v Rožňave Mgr.

Nezabúdajú na krásne roky
prežité v rodnej obci
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