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Prvý deň sa tradične ko-
nal v  obecnom parku (Par-
ku slobody). Moderátor-
kou programu bola Katka 
Nociarová. Po slávnostnom 
otvorení sa k prítomným pri-
hovorila starostka obce Ing. 
Radoslava Uhrinová. Pred-
stavila a  privítala vzácnych 
hostí: prednostu Okresného 
úradu v  Rožňave Mgr. Ja-
roslava Šípa, starostov obcí 
Jarmilu Pavlíkovú z  Go-
čaltová, Ing. Štefana Baš-
táka zo Slavošoviec, Mgr. 
Roberta Hlaváča z  Honiec, 
zástupcu primátora z  Rož-
ňavy Mgr. Michala Dren-
gubiaka, zborového kaplána 
ECAV v  Rožňavskom Bys-
trom Mgr. Petra Hlavatého, 
zamestnankyňu stavebného 
úradu Eriku Olexovú, po-

slancov Obecného zastupi-
teľstva v Rakovnici.

V  úvode pripomenula si-
tuácia z roku 2020. „Už mi-
nulý rok bola „naša Mag-
doléna“ poznačená a  do 
istej miery veľmi ovplyvne-
ná pandémiou. Tešili sme 
sa, že sa opatrenia uvoľňujú 
a  situácia sa zlepšuje. Žiaľ, 
v  septembri sa situácia opäť 
zhoršila a  mnohí z  nás na 
vlastnej koži pocítili vplyv 
Covidu-19, ktorý nás stále 
prenasleduje.“ Vyjadrila ľú-
tosť nad tragickými udalos-
ťami slovami: „tento vírus tak 
silno a  tragicky zasiahol aj 
našu obec, že sme sa museli 
rozlúčiť s našimi občanmi. Je 
to obrovská bolesť nielen pre 
ich rodiny, ale aj pre všetkých 
nás, ktorým nám boli priateľ-

mi. Nikto ich už nenahradí.“ 
Život je však nevyspyta-

teľný a prináša situácie, kto-
ré nikto nečaká. Stalo sa tak 
minulého roku, kedy došlo 
k  smutnej udalosti. V  čase 
konania osláv zomrel jeden 
občan. Tak to bolo aj 23.7. 
tohto roku, keď náhle doma 
v  kruhu svojej rodiny nás 
opustila naša spoluobčianka. 
Po vyjadrení úprimnej sú-
strasti celej smútiacej rodine 
požiadala prítomných, aby 
minútou ticha zaspomínali, 
zasmútili a uctili si pamiatku 
všetkým, ktorí nás opustili.

Pozornosť účastníkov ob-
rátila k  pandémií, ktorá „sa 
nás žiaľ drží ako kliešť a stá-
le musíme dodržovať rôzne 
opatrenia, ktoré nás obme-
dzujú, ale na druhej strane 
aj vďaka našej zodpoved-
nosti sme sa tu dnes mohli 
stretnúť. Veľká vďaka patrí aj 
ľuďom, ktorí týždeň čo týž-
deň obetovali svoj voľný čas, 
ale aj svoje zdravie, aby po-
mohli zvládnuť epidemiolo-
gickú situáciu v obci.“ 

Pri príležitosti Dňa obce 
starostka udelila Cenu sta-
rostky zainteresovaným ako 
poďakovanie za pomoc, obe-
tavosť a  zodpovednosť pri 
zabezpečovaní opatrení, or-
ganizácii a bezproblémového 
priebehu testovania počas 
pandemickej situácie v  obci. 
Občania tak mali možnosť 
spoznať ľudí bez ochran-
ných overalov, ktoré na sebe 
mali počas testovania. Cenu 
starostky získali: Mgr. Ivana 
Sečkárová, Monika Dányio-
vá, Mgr. Martina Kučerová, 
Sophia Murzová, Vladimír 

Kóňa, Patrik Kóňa. K  cene 
patrili aj kvety, ktoré ocenení 
dostali. 

Zároveň vyslovila poďako-
vanie občanom, ktorí svojou 
zodpovednosťou pomohli 
a  stále pomáhajú chrániť 
nielen svoje zdravie, ale aj 
zdravie ostatných. Zvlášť 
poďakovala zamestnancom 
úradu, spolkom a  organizá-
ciám v  obci, dobrovoľníkom 
a každému občanovi, ktorí sa 
počas celého roka aktívne za-
pájali do rôznych projektov 
a aktivít, ktoré prispeli k zve-
ľadeniu a rozvoju našej obce.

Po prejave nasledoval kul-
túrny program. Otvorilo ho 
detské pásmo pod vedením 
Katky Nociarovej. V  pek-
nom vystúpení naše deti 
ukázali aké sú šikovné a  čo 
všetko dokážu. Za detským 
vystúpením boli samostatné 
dve sólové hry na hudobnom 
nástroji. Na husliach zahral 
prvýkrát Ondrejko Bozó. 
Flautu brilantne zvládli To-
máš Kováč a  Matej Kováč, 
ktorí vystupovali minulého 
roku so svojou učiteľkou. Za 
ten čas sa zdokonalili natoľ-
ko, že mali samostatné, prí-
ťažlivé vystúpenie.

I  tento rok si ZPOZ pri 
Obecnom úrade v Rakovni-
ci nenechal ujsť príležitosť 
predstaviť sa svojimi auten-
tickými rakovnickými pies-
ňami. Pravdou je, že oni sú 
jediní nositelia našich ľudo-
vých piesni. Nie je to ľahká 
práca, ale zato prospešná. 
Piesne nám pripomínajú 
našu spevom opradenú mi-
nulosť.

(Pokračovanie na 3. str.)
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Významnou udalosťou obce sú jedinečné Dni obce. Na tieto 
sviatky sa celý rok tešili občania obce, rodáci žijúci v rôznych 
častiach sveta i  hostia. Tohtoročné sviatky sa zrealizovali 
24.7. a 25.7. 2021 v Parku slobody a pri kostolíku sv. Márie 
Magdalény patrónky obce pod Tureckou. Počas dvoch dní sa 
otvárali pomyselné brány, ktoré ponúkali možnosť prežitia 
príjemných chvíľ v  kruhu svojich priateľov, známych, so 
svojou rodinou. 

Dni obce ponúkli možnosť prežitia
príjemných chvíľ, zážitkov i duchovnú obrodu
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 Krátke
informácie

 Asistované sčítanie 
obyvateľov obce Rakovnica 
2021

 Počas asistovaného sčíta-
nia bolo sčítaných 7 obča-
nov, z toho mobilný asistent 
sčítal 3 občanov našej obce, 
stacionárny asistent sčítal 
jedného občana z Rakovnice 
a troch občanov z iných obcí. 
K  ukončeniu sčítania mala 
naša obec sčítaných 97,21 %  
obyvateľov. Rozdiel 2,79 % 
tvoria prevažne dlhodobo ži-
júci občania v zahraničí.

 Zmenia sa 
Tradície patria k  živo-

tu občanov ako súčasť ich 
existencie. Ich nositeľmi sú 
väčšinou staršie generácie. 
Názory novšej generácii 
sa uberajú iným smerom. 
Časom, pod vplyvom ob-
jektívnych i  subjektívnych 
činiteľov, sa niektoré môžu 
meniť. Nová situácia spoje-
ná s  „Covidom“ ukázala na 
to, čo už pravdepodobne nie 
je nevyhnutné, potrebné ani 
opodstatnené alebo aj pre-
žité. Príkladom je posedenie 
pri neboštikovi pri otvore-
nej rakve. Počas obmedzení 
spojených s  koronavírusom 
nebolo umožnené tento akt 
realizovať. Podľa odborní-
kov malo to svoje opodstat-
nenie nielen z  rozhodnutia 
štátu, ale aj z  hygienických, 
zdravotných, sociálnych, psy-
chických aj ďalších príčin. Na 
základe nových poznatkov sa 
tento akt začína považovať 
za prekonaný. (Množia sa 
prípady, kedy rodina zosnu-
lého si to neželá.) V mestách 
tieto akty nepoznajú, je to 
pre nich aj neuskutočniteľné. 
Na dedinách to ešte prežíva. 
Obdobne sa pomaly upúšťa 
od „karu“. Veľké, honosné 
sa stenčujú na úzko rodinnú 
záležitosť alebo sa vôbec ne-
konajú.

 Stretnutie
Miestny odbor Matice slo-

venskej v  Rakovnici (MO 
MS) uskutočnil zhromažde-
nie členov dňa 29.06. 2021 
v  Obecnom klube. Okrem 
členov matice sa zúčastni-
li aj milí hostia. Za Maticu 
slovenskú z Rožňavy na ak-
cií bola Ing. Zlatica Halková 
predsedníčka a  pracovníčka 
Tatiana Tomková.

 V teréne
V  mesiaci apríl 2021 sa 

na území obce Rakovnica 
uskutočnilo terénnymi pra-
covníkmi overovanie (pre-
šetrovanie) Geodetickým 
a  kartografickým ústavom 
z Bratislavy prostredníctvom 
ZBGIS. Terénny pracovník 
zisťoval vlastnosti objektov, 
ktoré nebolo možné zistiť 
inými metódami a  zároveň 
vykonával kontrolu už zo-
zbieraných údajov. Terén-
ny pracovník neprešetroval 
žiadne vlastnícke vzťahy ani 
nič súvisiace s  katastrom 
nehnuteľnosti.

 Stopa
V čase zbierania húb v me-

siaci júl 2021 boli objavené 
v našom chotári čerstvé stopy 
po medveďovi. Jeden hubár 
si stopu medveďa zazname-
nal na mobil a  porovnal ju 
s  veľkosťou svojich topánok. 
Náš spolupracovník tak ve-
rifikoval zistenú skutočnosť. 
Nebola ta až taká veľká no-
vinka, lebo tu medvede boli 
aj v predchádzajúcom období 
o čom sme už písali.

 Bojujeme 
So slizniakmi už bojuje-

me niekoľko rokov za sebou. 
Tento rok sa objavili oveľa 
skôr ako sme očakávali. Dob-
re nás zamestnali. Používali 
sa všakovaké prostriedky, aby 
sa obmedzilo ich vyčíňaniu 

na našej úrode. Zaujímavos-
ťou bolo, že už im nestačila 
naša záhradka. Žrali všetko 
čo im prišlo do cesty i okras-
né kvety.

 Škodcovia
Okrem ovocných stromov 

pestujeme aj kríkové plody. 
Maliny, čučoriedky, ríbezle, 
aronie, josty a  ďalšie drobné 
ovocie sú dobrou pochúť-
kou pre škorcov. Tento, pre 
nich priaznivý rok, sa vyzna-
čil tým, že je ich až priveľa. 
Často sa stávalo, že úrodu 
nám vyzbierali skôr ako sme 
to plánovali urobiť. Istý pes-
tovateľ večer pozrel na úrodu 
a nahlas si povedal, že zajtra 
všetko pooberá. Na druhý 
deň sa nachystal oberať, ale 
nemal čo. Všetko za neho 
urobili vtáci. Mal „podozre-
nie“ na to, že asi vtáci poro-
zumeli tomu čo chcel urobiť, 
a preto ho predbehli. Jedinou 
ochranou sú husté siete. Platí 
to aj pre hrozno.

 Krajší
V  našom Parku slobody 

pribudla nová výbava. Všim-
nete si nový drevený vláčik, 
sedenie z  narezaných pňov 
pre deti i  rodičov uložené 
tak, že v  strede sa nachádza 
stolík. Všetko je pekne natre-
té farbou. Dobrý nápad i re-
alizácia. 

 Čo sa stalo
Sedíte si v  pohode v  izbe, 

popíjate kávičku a zrazu vám 
niečo buchne do okna. Spo-
zorniete a  rozmýšľate čo to 
bolo. Odpoveď sa našla. Bol 
to mladý vták neznali pros-
tredia okolo seba. Obyčajne 
to pre neho znamenalo po-
naučenie alebo smrť. Stávalo 
sa to mnohým.

 Údržba zelene
Obec má plán údržby ze-

lene. Dôležitou súčasťou 
bolo pravidelné kosenie 
trávy. V  prvom rade sa ko-
sil cintorín a  potom verejné 
priestranstvá patriace obci. 
Radi by pokosili aj ostatné 
plochy, ktoré nie sú obecné. 

Problémom bol nedostatok 
pracovných síl. Jednoducho 
povedané nemal to kto uro-
biť. Tu bolo jednoduché rie-
šenie. Priložiť ruku k  dielu 
a  tak ako to bolo voľakedy 
urobiť, pokosiť to, čo bolo 
pred naším domom. Tí čo 
tak robili pomohli sebe ako 
aj obci. Veď pokosená tráva 
je naša vizitka, ktorá hovorí 
o nás a našom vzťahu k obci. 
V mnohých obciach na Slo-
vensku je to samozrejmosť 
mať čisto pred svojim do-
mom.

 Návrh na využitie
Obec výhodne kúpila dom 

číslo 151 nachádzajúci sa 
pod multifunkčnou budo-
vou obce so súhlasom obec-
ného zastupiteľstva. Okrem 
iného sa tak splnila jedná 
z  úloh predstaviteľov obce 
zveľaďovať a  rozširovať ma-
jetok obce, ktorá vyplýva zo 
zákona. Návrhov na využitie 
majetku je viacero. Do úvahy 
pripadá vytvorenie banícke-
ho a  obecného múzea. Ak 
máte zaujímavé alternatívne 
nápady môžete ich predo-
strieť poslancom, starostke 
obce.

 Opravy
Vieme, že obecné cesty nie 

sú v najlepšom stave. Obecný 
úrad, starostka obce i poslan-
ci si to veľmi dobre uvedomu-
jú. Hľadajú i realizujú možné 
riešenia. V  rámci nevyhnut-
nej údržby ciest boli opra-
vené cesty v časti Zachrásko, 
pod katolíckym kostolíkom, 
Na povrázkoch a  iné. Na 
kompletné asfaltovanie sú 
potrebné financie a  povedz-
me si otvorene, nemalé. Za-
tiaľ sa urobí iba toľko, na koľ-
ko postačia financie. Obec sa 
s tým neuspokojila a zaoberá 
sa vypracovaním projektu na 
realizáciu asfaltovania ciest. 

 Jeden
Pravidelnými letnými hos-

ťami sú naše bociany. Tešíme 
sa na ich príchod, pobyt u nás 
a  na to koľko ich pribudlo. 
Podľa nášho spolupracovníka 

(Pokračovanie z 1. str.)
 Účastníci si vypočuli tie-

to piesne: Ej chto by mä 
chcial v  tom Rekenu milo-
vať, Nebrante mi mamko od 
toho šuhajä, Aká pekná sto-
listová ružiška. Vystúpenie 
ocenili poslucháči i starostka 
kvetinami.

Svoje kvality potvrdila ďa-
leko známa dvojica z  Rož-
ňavského Bystrého Domi-
nika Ďurská spev a  Marián 
Molnár harmonika zaujíma-
vým repertoárom. Dvojhlas-
ne piesne zazneli vtedy, keď 
k Dominike sa pripojila Mgr. 
Zuzana Vargová (Birková). 
Ladilo im to profesionálne. 
Zuzana obdarila posluchá-
čov aj sólovým spevom.

Chýrna folklórna skupina 
Haviar len potvrdila, to čo 
sme vedeli, že je stále výborná 
a žiadaná. Spev žien, chlapov, 
tance rozohriali srdcia i duše 
svojim originálnym spôso-
bom. Bolo sa na čo pozerať, 
čo počúvať a spolu sa z toho 
tešiť. Hudobná skupina I. 
Galatu Limband zabrala už 
po prvých tónoch. Pestrá po-
nuka vábila do tanca. Mnohí 
sa pridávali k piesňam, ktoré 
zneli.

Nezabudlo sa na konzu-
movanie jedál od šéfkuchá-
rov z Rakovnice, PZ Gerlach, 
každoročné držky od Braňa 
Pástora... Novinkou, okrem 
guľášu, bolo pečené jahňa 
od Stana Blahúta. Sortiment 
ponúk spestrila a postarala sa 
pojazdná palacinkáreň. Po-
núkala palacinky, hranolky, 
hot-dog, cukrovú vatu. Bolo 
z čoho vyberať.

Pri dodržiavaní pitného 
režimu bol pripravený stánok 
s  občerstvením s  pestrým 
výberom. Prekvapením bola 
pestrá ponuka zaujímavých, 
chutných až exotických drin-
kov pripravených skúsenými 
barmankami. Pochutili si 
na tom deti, dospelí i  „fajn-
šmekri.“

Treba spomenúť, že všet-
ci občania obce pred dňami 
obce dostali domov obálky 
v  ktorých bola pekná po-
zvánka na oslavu a  lístky na 
osobu na jedno jedlo, podľa 
vlastného výberu a jedno ob-
čerstvenie zadarmo.

Program pokračoval ne-
únavnou hudobnou skupinou 
Impulz, ktorá vydržala hrať 
až do samého konca. Zábava 
za zvukov hudby gradovala 
a nadobúdala na intenzite.

Zlatým klincom večerné-
ho programu bola tombola. 
Okolo osemdesiatpäť a mož-
no aj viac cien ponúkalo mož-
nosť získať výhru. Stálou sú-
časťou tohto bodu bola vždy 
starostka obce, ktorá osob- 
ne odovzdávala a blahoželala 
výhercom. Napätie, očakáva-
nie a  po vylosovaní i  výhra 
spôsobili, že všetko naraz vy-
striedala veľká radosť.

Druhý deň 25.7. v  dopo-
ludňajších hodinách patril 
Slávnostnej svätej omši pri 
kostolíku sv. Márie Magda-
lény pod Tureckou. Tohto-
ročná púť bola výnimočná 
tým, že ju prvýkrát celebroval 
rožňavský diecézny biskup, 
Mons. Stanislav Stolárik. Vo 
svojej homílii priblížil život 
patrónky kostola, sv. Márie 
Magdalény, s  posolstvom 
o  nasledovaní Krista v  po-
kání a pokore. Pri príležitos-
ti 1. svetového dňa starých 

rodičov a  seniorov osobitne 
vyzdvihol ich nezastupiteľnú 
úlohu pri zapaľovaní a  odo-
vzdávaní iskierok viery pre 
budúce generácie. 

Účasť, v porovnaní s pred-
chádzajúcimi rokmi, bolo 
rekordná. Počet prítomných 

bol odhadom 175 ľudí. Par-
kovisko na vymedzenom 
mieste bolo plné. Často pri-
chádzali aj taxíky. Novinkou 
bol verejne oznámený a  po-
dávaný guľáš i pivo zadarmo. 
Všetko sponzoroval súkrom-
ný podnikateľ z obce za po-
moci jeho priateľov.

V  popoludňajších hodi-
nách sa dlhodobo realizovali 
futbalové turnaje. Tohto roku 
sa všetko tak skomplikova-
lo, že turnaj bol v  „ofsajde.“ 
Športu chtiví občania i hos-
tia sa vynašli. Dohodli sa a na 
počkanie zorganizovali „retro 
futbal.“ Z  prítomných po-
skladali dve mužstva v  kto-
rých boli zastúpené všetky 
vekové kategórie. Výsledok 
nebol rozhodujúci. Hralo sa 
oduševnene, pre radosť, zá-
bavu, potešenie. Zabávali sa 
hráči i diváci. 

Dni obce boli perfektné. 
Pripravené, zorganizované, 
uskutočnené v  zmysle všet-
kých protipandemických 
opatrení. Splnili svoj účel, 
poslanie, naplnili a obohatili 
každého účastníka zážitkovo 
i duchovne.                     -ao-

Dni obce ponúkli možnosť
prežitia príjemných chvíľ, zážitkov

  i duchovnú obrodu

tento rok bol slabý. Vyľahol 
sa a dospel len jeden bocian. 
Na takýto slabý prírastok sa 
nepamätáme. 

 Vrabce
Už zopár rokov sa o nich 

hovorilo ako o  pomaly vy-
hynutom druhu. Zmenili 
sa podmienky na ich obživu 
natoľko, že ich to zdecimo-
valo. V  obci máme jeden 
kŕdeľ. Posúva sa po celej 
dedine. Svojim štebotaním 
nám pripomínajú, že sú tu. 
Chráňme si ich.

 Neplatia 
Predpovede počasia vo 

forme pranostík boli v  mi-
nulosti alfou i  omegou pre 
ľudí, ktorí sa venovali poľno-
hospodárstvu. Podľa nich sa 
roky rokúce gazdovia riadili. 
Boli to pre nich hlavné uka-
zovatele, lebo vedeli kedy 
čo majú robiť. V  súčasností 
pranostiky neplatia. Spôso-
bujú to klimatické zmeny. 
Tieto sa menia nečakane 
a  sú ťažko predpovedateľné 
a  tým komplikujú súčasnú 
poľnohospodársku výrobu.

 Neriskovať
Na cestách sa pohybujú 

auta, cyklisti, chodci. Pre 
všetkých platia pravidlá 
cestnej premávky. Ak ich 
dodržujeme sme v  bezpečí. 
Pri porušovaní dochádza 
k  zbytočným kolíziám, po-
raneniam alebo smrti. Ta-
kéto prípady sme už v obci 
mali. Nebezpeční sú cyklisti. 
Obyčajne nová generácia si 
mýli cestu s voľným priesto-
rom. Predvádzajú rôzne 
kúsky napr.: pustia kormidlo 
z ruky. Po ceste riskujú tým, 
že sa pohybujú z jednej stra-
ny cesty na druhu. Skúšajú 
všelijaké šmyky atď. Naj-
horšie sú zatáčky. Sekun-
dová nepozornosť môže 
skončiť katastrofálne. Stačí 
sa stretnúť s akýmkoľvek au-
tom. Kto je vinný? Dieťa na 
bicykli? Vodič auta? Rodič! 
Vždy rodič, lebo nepoučil 
svojho potomka ako sa má 
správať na ceste.
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Slávnostná členská 
schôdza sa konala dňa 2. júla 
2021 v  Kultúrnom dome 
v Rakovnici. Z dôvodu pan-
demickej, nepriaznivej si-
tuácie sa baníci, ale aj ich 
hostia stretli až po takmer 
dvoch rokoch. Banícky spo-
lok má v  súčasnosti 48 čle-
nov, z ktorých sa na podujatí 
zúčastnilo 39. Tento fakt bol 
prejavom potreby stretnúť sa, 
navzájom vidieť, porozprávať 
a tak dokázať vzájomnú spo-
lupatričnosť. 

V  úvode stretnutia už 
tradične zaznela Banícka 

hymna a po nej prítomných 
privítal Ing. Milan Birka, 
podpredseda baníckeho 
spolku. Pozvanie na pod-
ujatie prijali vzácni hostia: 
zástupcovia Gemerského 
baníckeho spolku Bratstvo 
v Rožňave Ing. Dušan Ora-
vec, predseda spolku a  jeho 
členovia Ing. Arpád Kave-
čanky, RNDr. Ondrej Roz-
ložník, Ing. Štefan Molčík 
a Ing. Norbert Werner, ktorý 

je zároveň členom Výkon-
ného výboru Združenia ba-
níckych spolkov a  cechov 
Slovenska. Ďalšími hosťami 
boli starostovia obcí: Ing. 
Radoslava Uhrinová – Ra-
kovnica, Želmíra Gonosová 
– Rožňavské Bystré, Mgr. 
Róbert Hlaváč – Honce 
a Ladislav Belányi – Štítnik. 
Osobitne boli privítaní aj 
členovia Obecného zastu-
piteľstva v  Rakovnici: Ing. 
Ondrej Lorko, zástupca sta-
rostky, Milan Hlaváč, On-
drej Doboš, Ján Čapó a Igor 
Čižmár

Po privítaní hostí predse-
da spolku Ján Lindák pred-
niesol slávnostný príhovor, 
v  ktorom bilancoval 15. 
ročné pôsobenie baníckeho 
spolku. Poukázal na význam 
baníctva v  minulom obdo-
bí, keď „baníctvo živilo nás, 
naše rodiny a celé generácie. 
Dávalo prácu a  obživu celej 
doline aj našej dedine pod 
kopcom Mních.“

Pozornosť venoval aj vývo-

ju baníctva v našom regióne. 
„Písomné záznamy sú už od 
15.storočia, ale predpokladá 
sa, že počiatky ťažby siahajú 
do hlbšej a dnes ťažko presne 
definovanej minulosti. Sláv-
na éra baníctva na mnohých 
miestach zanechala po sebe 
množstvo starých banských 
miest, ping, odvalov a  tech-
nických pamiatok. Zvlášt-
nu kategóriu technických 
pamiatok na Gemeri tvoria 
vysoké pece, huty, hámre 
a  železiarne, ktorých stopy 
sa zachovali pre širokú verej-
nosť.“

Región okolo Rožňavy 
je známy tým, že sa tu „po 
stáročia vykonávala banská 
činnosť sústredená hlavne na 
ťažbu železných rúd. Najväč-
šie ložiská limonitu a  side-
ritu sa nachádzali v  katastri 
obcí Drnava, Krásnohorské 
Podhradie, Rožňavy, Na-
dabulej, Rakovnice, Rudnej 
a  Rožňavského Bystrého. 
Najviac boli banské práce 
realizované v  podzemí ma-
sívu Turecká, Mních, Rákoš 
a  Malý vrch. Tieto územia 
sú doslova prerazené tisíc-
kami metrov banských diel 
rôzneho druhu. Ruda, ktorá 
sa v  dávnej minulosti ťažila 
v  Rakovnici, pod masívom 
Mních, sa čiastočne spraco-
vala v  lokalite Vyšný mlyn, 
kde sa súčasne používa aj 
názov Huta do dnes. Žiaľ 
o  tejto hute zatiaľ nemáme 
žiadne písomné historické 
záznamy.“

Dotkol sa aj útlmu baníc-
tva. „Bane, kde väčšina z nás 
pracovala zanikli v  90-tých 
rokoch minulého storočia, 
keď vláda rozhodla o  útlme 
rudného baníctva aj v  na-
šom regióne. Veľmi nás to 
zasiahlo, ale banícka hrdosť, 
priateľstvo, súdržnosť, ktoré 
sú hlboko zakorenené v srd-

ci každého baníka nám nedá 
na baňu zabudnúť. Baňa, 
ťažobný úsek Mier, kde väč-
šina z nás pracovala zanikla 
v roku 1992.“

Sústredil sa aj na vznik 
spolku. „Náš Banícky spolok  
bol založený 10. mája 2006 
po rozpade Spolku bývalých  
baníkov v Rožňavskom Bys- 
trom. Zakladali ho bývalí ba- 
níci: Ján Šály, Ondrej Lindák,  
Ľudovít Bradáč, Peter Bradáč,  
Ján Gonos u Miška, Ladislav 
Genči, Ľudovít Šmelko, Jú-
lius Hlaváč, Ján Lindák a Ja-
roslav Blahút za prítomnosti 
starostu obce Ing. Ondreja 
Lorka. Nový spolok združil 
42 členov z  Honiec, Rud-
nej, Nadabulej a  Rakovnice. 
Neskôr vstúpili do spolku 
aj noví členovia z  Rožňav-
ského Bystrého a  Rožňavy. 
Prvý výbor pracoval v zlože-
ní: Predseda – Ján Šály, pod-
predseda – Jaroslav Blahút, 
hospodár – Ján Lindák.“

Zvlášť sa vyjadril k  celo-
slovenským aktivitám. „Náš 
spolok sa od tretieho ročníka 
zúčastňoval stretnutí Baníc-
kych miest a  obcí Sloven-
ska, ktoré boli organizované 
Združením Baníckych spol-
kov a  cechov. Žiaľ, v roku 
2020 pre pandémiu nebolo.“ 
Trináste stretnutie 4.9.2021 
sa uskutočnilo v Nižnej Sla-
nej.

Na úrovni obce sa „členo-
via baníckeho spolku aktív-
ne zapájali do rôznych ak-
cií napríklad: príprava Dní 
obce, Dňa detí, Dňa Zeme 
a rôznych iných činností pri 
verejno-prospešných prá-
cach.“ Osadili informačné 
tabule s baníckou tematikou 
na autobusových zastávkach 
pred obecným úradom i  na 
Hostinci a  pri kostolíku sv. 
Márie Magdolény pod Tu-
reckou. Písomnú a obrazovú 

časť týchto tabúľ spracoval 
RNDr. Ondrej Rozložník.

Významnou udalosťou 
bol „realizovaný návrh Ge-
merského baníckeho spolku 
Bratstvo v  Rožňave, keď na 
stretnutí Slovenských ban-
ských miest a  obcí v  Ban-
skej Bystrici v  roku 2015 
bol nášmu spolku udelený 
Čestný odznak Ministerstva 
hospodárstva Slovenskej re-
publiky.“

Záverom vystúpenia poďa-
koval sponzorom „ktorí nás 
podporujú v  našej činnos-
ti a  bez pomoci ktorých by 
sme nemohli uskutočniť ani 
toto naše slávnostné stretnu-
tie. Hlavným sponzorom je 
Obec Rakovnica. Ďalšími 
sponzormi sú obecné úrady 
Rožňavské Bystré, Štítnik, 
Honce, Rudná a  Agro-
spol Honce. Toto podujatie 
podporil aj Viliam Koltáš 
mladší. Poďakovanie patrí aj 
všetkým ostatným, ktorí nás 
počas 15-tich rokov nášho 
pôsobenia podporovali.“ Po-
ďakoval aj všetkým, ktorí sa 
na príprave aktuálneho pod-
ujatia akýmkoľvek spôsobom 
podieľali. Vyzdvihol veľmi 
dobrú spoluprácu s  Gemer-
ským baníckym spolkom 
Bratstvo v Rožňave.

Zdôraznil, že „hlavným 
poslaním Baníckeho spol-
ku je udržiavať a  rozvíjať 
banícke tradície, rozširovať 
poznatky o  baníctve a  jeho 
histórii a  zachovávať baníc-
ke pamiatky. Vyjadril pria-
nie v tom, aby ich „snaženie 
pokračovalo aj naďalej a aby 

sa duchovné i  materiálne 
dedičstvo našich otcov za-
chovalo aj pre budúce gene-
rácie.“

Po slávnostnom príhovore 
si všetci prítomní minútou 
ticha pripomenuli a  uctili 
pamiatku zosnulých členov 
spolku Jána Máťaša a  Jána 
Pisára.

Podľa programu nasle-
dovalo ocenenie jubilantov. 
Za rok 2020 ich bolo 9 a za 
rok 2021 – 12 jubilantov. 
Všetkým boli odovzdané 
pamätné listy za udržiavanie 
baníckej tradície na Gemeri 
a sympatie k baníctvu spolu 
s  milými darčekami. Jubi-
lantky potešili aj kvetmi.

Odovzdaním ďakovných 
listov za dlhoročnú aktív-
nu spoluprácu poďakoval 
spolok obciam Rakovnica, 
Rudná, Rožňavské Bystré, 
Honce, Štítnik, Gemerské-
mu baníckemu spolku Brat-
stvo v Rožňave a sponzorovi 
Agrospol Honce. Predstavi-
teľom obci ako aj Agrospolu 
boli venované pamätné su-
veníry vo forme krčahu s ba-
níckym označením.

V  ďalšej časti programu 
vystúpila starostka Obce 
Rakovnica Ing. Radoslava 
Uhrinová so svojim prího-
vorom. Vyjadrila hrdosť na 
to, že „vy všetci s  podporou 
starostov a  iných partnerov 
zachovávate kultúrne dedič-
stvo nášho regiónu, našu ba-
nícku minulosť, že ste v ťaž-
kej spoločensky nepriaznivej 
pandemickej kríze udržali 
spolok činným a  teraz sme 

všetci spolu oslávili toto 
krásne 15. výročie.“

Pripomenula, že „je nes-
mierne dôležité, aby sa na 
baníctvo nezabudlo, aby sa 
uchovali pamiatky a  spo-
mienky, ktoré sú s ním spo-
jené. Robíte všetko preto, 
aby v  obci nevymizla tema-
tika baníctva zveľaďovaním 
verejného priestranstva a tak 
zanechávate hlboké a  trvalé 
stopy po baníctve, za čo vám 
veľmi pekne ďakujem.“ 

Do ďalších rokov popriala 
„hlavne pevné zdravie, poho-
du a radosť z dobre vykona-
nej práce v  spolku a  pokra-
čujúcu vzájomne prospešnú 
a  úspešnú spoluprácu s  ob-
cou, lebo si nesmierne váži-

me, čo pre nás robíte.“ Prí-
hovor ukončila baníckym 
pozdravom Zdar Boh.

Člen Výkonného výboru 
Združenia baníckych spol-
kov a cechov Slovenska Ing. 
Norbert Werner prítomných 
informoval o  činnosti a  ak-
tuálnej situácii v združení. 

Po oficiálnej časti nasledo-
vala voľná diskusia a  občer-
stvenie. Podujatie sa nieslo 
v  pozitívnom duchu. Všet-
ci sa tešili, že sa takmer po 
dvoch rokoch mohli stretnúť, 
porozprávať, pospomínať 
a  samozrejme aj plánovať 
činnosť Baníckeho spolku 
v  Rakovnici do budúcnosti. 
ZDAR BOH.

Ing. Milan Birka

Dôstojná oslava 15. výročia založenia
Baníckeho spolku v Rakovnici

Banícky spolok má svoje pevné miesto v obci. Vyznačuje 
sa pestrou činnosťou, aktivitami, udržiavaním baníckych 
tradícií a zvykov. V jedinečnej podobe sa uchovávajú ba-
nícke uniformy, ktoré pri slávnostných akciách, spoločných 
stretnutiach majú na sebe ich majitelia. Motto tohtoročné-
ho stretnutia členov spolku bolo: „Nech v našom spolku ba-
nícky stav žije, nech také srdce v našej hrudi bije, čo nedáva 
nám na baňu zabudnúť.“

Keď sa nad týmito veľkými 
osobnosťami zamýšľame hoci 
po odstupe stáročí, nejde len 
o  pripomenutie si histórie, 
ale súčasne o otázku, čo z ich 
duchovného odkazu je aktu-
álne aj pre dnešok. Spomien-
ka na Cyrila a  Metoda nás 
má viesť k tomu, aby sme sa 
venovali zásadným úvahám 
o  význame slova Božieho 
a  význame samotnej pravdy 
v osobnom, cirkevnom i spo-
ločenskom živote.

 Tieto veľké osobnosti bra-
li vážne Božie slovo a  spo-
mienka na nich nás vyzýva, 
aby sme prijali i  my rozho-
dujúce pravdy Božieho slova. 

Ich príklad nás povzbudzuje 
k tomu, aby sme pri osobnom 
a  spoločenskom formovaní 
dneška mysleli na zajtrajšok, 
aby budúce generácie na-
šich potomkov nemuseli na 
nás pozerať s  opovrhnutím. 
Až vtedy, keď začneme pri 
formovaní prítomnosti pro-
stredníctvom Božieho slova 
myslieť na budúcnosť, stane 
sa naša prítomnosť skutoč-
ne plnohodnotnou, v  kto-
rej bude radosťou žiť. Kiež 
nám k  takémuto zmýšľaniu, 
hodntám a  obnove života 
pomáha sám Hospodin.

Mgr. Peter Hlavatý

Dňa 5. júla 2021 sme si pripomenuli veľké postavy na-
šich náboženských a  národných dejín: vierozvestov Cyrila 
a Metoda. Po neúspešnej žiadosti kniežaťa Rastislava voči 
Rímu sa knieža obrátil na byzantského cisára Michala III., 
aby mu poslal biskupa či učiteľa, ktorý by pomohol položiť 
základy kresťanskej cirkvi na Veľkej Morave. Vierozvesto-
via Cyril a Metod priniesli našim predkom slovo Božie v im 
zrozumiteľnej reči. To bola udalosť prvoradého významu, 
lebo sa stala základom nielen náboženského presvedčenia, 
ale aj základom pre budovanie národnej kultúry. 

Pri osobnom a spoločen-
skom formovaní dneška 
myslíme na zajtrajšok
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Slávnostný ceremoniál sa 
začal úvodným príhovorom 
PhDr. Mareka Koltáša, PhD, 
autora projektu. Privítal všet-
kých zúčastnených a  zvlášť 
starostku obce Ing. Radosla-
vu Uhrinovú, Ing. Zlaticu 
Halkovú, riaditeľku Domu 
Matice slovenskej v Rožňave 
a prof. PhDr. Máriu Kilíko-
vú, PhD. vedúcu detašované-

ho pracoviska Vysokej školy 
zdravotníctva a  sociálnej 
práce sv. Alžbety v Bratislave, 
školiace pracovisko Rožňava.

 Po úvodnom slove zaznela 
skladba „Aká si mi krásna“. 
Potom nasledoval slávnostný 
akt odovzdávania Ceny obce, 
čomu predchádzal príhovor 
starostky obce. V  zastúpení 
ocenenej sa všetkým poďako-
vala MUDr. Helena Potocká, 
ktorá si cenu spolu s kyticou 
prevzala z rúk starostky obce. 

„Výnimočnosť Heleny Mi-
šurdovej“ bol názov odbornej 
prednášky, ktorú prezentoval 

PhDr. Marek Koltáš, PhD. 
Komentovaná prezentácia 
bola publiku prednesená for-
mou obrazovo-zvukových 
informácií, ktoré boli pre 
mnohých účastníkov podu-
jatia bezpochyby nové, ob-
javné. 

Po ukončení slávnostného 
aktu sa slávnostné zhromaž-
denie presunulo do exteriéru, 

pred budovu Denného staci-
onára, kde podujatie pokra-
čovalo slávnostným odhale-
ním pamätnej tabule hrdinke 
Helene Mišurdovej.

Pri tejto príležitosti Zbor 
pre občianske záležitosti pri 
OcÚ zaspieval partizánsku 
pieseň „Pod brieskou.“ Ďa-
lej nasledovali krátke ďako-
vacie príhovory v ktorých sa 
PhD. Marek Koltáš, PhD. 
poďakoval Obci Rakovnica, 
konkrétne starostke Ing. Ra-
doslave Uhrinovej za finanč-
nú podporu pri realizácii 
pamätnej tabule a za ústreto-

vosť pri myšlienke uskutočniť 
toto podujatie. Poďakovanie 
patrilo aj Matici Slovenskej 
v zastúpení riaditeľky Domu 
matice slovenskej v Rožňave 
Ing. Zlatici Halkovej za fi-
nančnú podporu pri vydaní 
leporela o Helene Mišurdo-
vej. Ďalšie poďakovania za-
zneli aj z  úst starostky obce 
za nápad, spracovanie, tvor-
bu, realizáciu hodnotného, 
oceňovaného diela a jeho ce-
lému teamu. 

Potom sa PhDr. Marek 
Koltáš, PhD. prihovoril 
MUDr. Helene Potockej 
a  požiadal ju o  súhlas k  vy-
konaniu slávnostného aktu 
odhalenia pamätnej tabule 
jej starej matky našej hrdin-

ke Heleny Mišurdavej. Po 
odhalení pamätnej tabule 
zdôraznil, že toto dielo bude 
odteraz nielen nám všetkým, 
ale i  budúcim generáciám, 
v  srdci obce Rakovnica, na-
trvalo pripomínať výnimoč-
nosť, odvahu a  láskavosť 
jednoduchej ženy s  veľkým 
srdcom a  ešte väčšími skut-
kami. 

Deň 29. august 2021 bol 
bezpochyby veľkým dňom 
nielen pre rodinných prís-
lušníkov Heleny Mišurdovej, 
ale aj pre celú obec. Bodku 
za celým slávnostným po-
poludním dala PaedDr. Eva 
Blažeková, ktorá zarecitovala 
záverečnú báseň. „Stretnúť 
človeka.“                      -MK-

Pamätná tabuľa nám bude pripomínať
výnimočnú, odvážnu, hrdinskú občianku

Dňa 29. augusta 2021, v deň 77. výročia SNP sa okrem 
spomienkových osláv uskutočnilo aj slávnostné podujatie 
venované výnimočnej osobnosti, žene s  veľkou odvahou 
a  hrdinskými skutkami, obyvateľke obce Rakovnica pani 
Helene Mišurdovej. Presne o  15:00 hodine sa v  sále Kul-
túrneho domu začal slávnostný akt udeľovania najvyššieho 
obecného ocenenia Ceny obce, ktorú získala práve Helena 
Mišurdová. Cena bola udelená in memoriam a prevzala ju 
vnučka MUDr. Helena Potocká. ZO JDS bola založená 28. 

januára 2000 v  Obecnom 
klube v  Rakovnici za prí-
tomnosti predsedu OO JDS 
vRožňave Ing. Jána Lamača. 
Na zakladajúcej schôdzi bolo 
prítomných 23 zakladajúcich 
členov, zvolili 5 členný výbor, 
ktorého predsedom sa stal 
pán Ondrej Bradáč.

Zo zakladajúcich členov 
ostali aktívni: Mgr. Ladislav 
Fábian, Milan Hencel, Ma-
tilda Gallová, Ondrej Bra-
dáč, Mária Genčiová, Anna 

Krištofčová, Karol Šípoš. 11 
zakladajúcich členov nás už 
bohužiaľ opustilo navždy a 5 
vystúpili z našej organizácie. 

Za 20 rokov sa vo funk-
cii predsedu vystriedali traja 
predsedovia: 

 Ondrej BRADÁČ, 2000 – 
2005, 5 rokov

 Anna KRIŠTOFČOVÁ, 
2005 – 2006, 1 rok

 Mgr. Ladislav FÁBIAN, 
2006 – 2020, 14 rokov.

Všetkým patrí poďakova-
nie za prácu ktorú pre orga-
nizáciu a jej členov vykonali.

Dnes je v matričnej knihe 

zapísaných 162 členov a ak-
tuálny stav členskej základne 
je 84 členov. Zmena stavu 
členskej základne je zákoni-
tá, lebo na jednej strane do 
organizácie vstupujú noví 
členovia, na druhej strane 
nás naši členovia prirodzene 
opúšťajú.

Činnosť našej organizácie 
bola zameraná na organizo-
vanie podujatí tak, aby sa na 
jednotlivých akciách mohlo 
zúčastniť čo najviac členov. 
Cieľom bolo stretnúť sa, 

porozprávať, niečo zjesť a  aj 
vypiť na lepšiu náladu. Me-
dzi akcie ktoré sa pravidelne 
opakovali patrili opekač-
ky v  Dolinke pri studničke 
spojené s  varením gulášu, 
predvianočné posedenie Pod 
jedličkou, rôzne podujatia 
zamerané na kultúrne a spo-
ločenské vyžitie, neskôr aj 
turistické a  športové, či fol-
klórne popoludnia. 

V  spolupráci s  obecným 
úradom a  ostatnými spo-
ločenskými organizáciami 
pôsobiacimi v  obci sa naši 
členovia aktívne podieľali 

na upratovaní a  skrášľova-
ní obecných priestranstiev 
a  úprave okolia pamätníkov, 
pomáhali pri organizovaní 
Dní obce, Dňa detí a  iných 
spoločenských udalostí. 

V roku 2015 sa začala spo-
lupráca neformálneho zdru-
ženia R3 (začiatočné pís-
mena troch obci Rakovnica, 
Rožňavské Bystré, Rudná) 
a potom R4 (pribudli Honce 
aj bez písmena „R“). Bol to 
nápad nášho predsedu Mgr. 
Ladislava Fabiána. Išlo o re-
alizáciu spoločných stretnutí 
miestnych organizácií JDS 
z  okolitých obcí. Následne 
návrh podporili aj predsedo-
via ZO JDS v  Rožňavskom 
Bystrom Ing. Tibor Barna, 
ZO JDS v  Rudnej Irena 
Tokárová a ZO JDS v Hon-
ciach Igor Palička. 

Túto myšlienku odobrili aj 
starostovia obcí a  podporili 
realizáciu tohto nápadu. Boli 
to prvé kroky, ktoré vyústili 
do spoločnej dohody medzi 
predsedami ZO JDS. Vy-
naložená energia sa v  praxi 
prejavila na prvom spoloč-
nom stretnutí v Rožňavskom 
Bystrom. O výbere stretnutia 
rozhodlo losovanie. Druhá 
akcia bola v Rakovnici, tretia 
v Rudnej, štvrtá v Honciach. 
O  tom, čo sa odohrávalo 
na jednotlivých stretnu-
tiach, sme písali aj na strán-
kach RON. Verte, že každé 

stretnutie bolo originálne, 
jedinečné, spojené s  pekný-
mi spomienkami, zážitkami. 
ZO JDS sa dôstojne, repre-
zentačne predstavili. Pripra-
vili programy, ktoré zaujali 
a obohatili všetkých účastní-
kov. Prínosom bola aj osobná 
účasť starostov obcí na na-
šich podujatiach. 

Naši členovia sa aktív-
ne zúčastňovali aj podujatí 
organizovaných okresnou 
organizáciou JDS a po úspe-
chu na okresných športových 
hrách seniorov sa zúčastnili 
aj na krajských a celosloven-
ských kolách.

Prežitých 20 rokov bolo 
plodných a  zaujímavých. 
Ďakujeme za to i  terajšej 
starostke Ing. Radke Uhri-
novej, ale aj jej predchodcom, 
ktorí nám všemožne pomá-
hali a  vychádzali v  ústrety. 
Ďakujeme našim bývalým 
predsedom za to, že vedeli 
všetko úspešne zorganizovať. 
Ďakujeme všetkým členom 
doterajších výborov, ktorí 
vedeli aktívne priložiť ruku 
k  dielu, bez ich pričinenia 
by naše akcie boli omnoho 
chudobnejšie, niektoré by 
možno ani neboli. A  v  ne-
poslednom rade ďakujeme 
všetkým členom a  členkám 
našej organizácie, ktorí ste 
aktívne prispievali k zdarné-
mu priebehu všetkých orga-
nizovaných akcií a do ďalšej 
našej činnosti si želáme veľa 
zdravia a chuti do spoločnej 
práce.

Ing. Ondrej Lorko,
predseda ZO JDS

Prežitých dvadsať rokov
bolo plodných a zaujímavých

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Rakovnici (ZO JDS) dovŕšila v roku 2020 svoje 20. ročné 
jubileum. Toto okrúhle výročie svojho vzniku si pripomenu-
la, tak ako OH 2020 v Tokiu, ktoré sa konali v roku 2021, 
aj ZO JDS vzhľadom na pandemickú situáciu a epidemio-
logické opatrenia si toto výročie pripomenula až 4. augusta 
2021.
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Vystúpenie ZPOZ-u

Predsedovia spriaznených ZO JDS
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Stavba vatry
Vatra bola postavená 25. 

augusta na obvyklom mies-
te „na Kopani“. Stavalo ju 
sedem statočných obča-
nov. Medzi nimi boli hasiči 
DHZ, pracovníci OcÚ, ak-
tivační, poslanec. Ochotne 
priložili ruku k  dielu, ktoré 
sa podarilo.

Slávnostné zapálenie vatry 
sa uskutočnilo 28. augusta 
o 20,00 hod. Účasť bola dosť 
vysoká cca 139 ľudí. Prevlá-
dali rodičia s deťmi. O oheň 
až do jeho dohorenia sa sta-

rali členovia DHZ Patrík 
Kóňa a  Ladislav Gemerský. 
Hudba podporila dobrú ná-
ladu. O  občerstvenie bolo 
postarané formou rôznych 
nápojov a obľúbené čapované 
pivo. Deťom sa ušli chutné 
lízatka. Grilované klobásky 
od Braňa Pastora lákali gur-
manov. 

Vatra žiarila a  bolo ju vi-
dieť do ďaleka. Účastníci 
mali dobrú náladu, zaujíma-
vé zážitky. Domov sa veľmi 
neponáhľali. Rozchádzali sa 
po polnoci.

Slávnostné stretnutie
Slávnostné stretnutie na 

oslave SNP pri pamätníku 
sa uskutočnilo 29. augusta 
o 14,00 hod. v Parku slobody. 
Spomienkový veniec padlým 
položila starostka obce Ing. 
R. Uhrinová s  predsedom 
ZO SZPB Ing. O. Lorkom. 
Po tomto akte sa k účastní-
kom prihovorila starostka 
obce slovami: „Tak ako kaž-
dý rok sa opäť stretávame pri 
pamätníku, ktorý nám pri-
pomína životné osudy našich 
spoluobčanov, ktorí svoj ži-
vot položili aj preto, aby sme 
sa my tu teraz mohli takto 
stretnúť. To, že sloboda nie je 
samozrejmou súčasťou nášho 
života nám ukazujú udalos-
ti z  rôznych kútov sveta aj 
v dnešnej dobe.

Zapálením vatry, na kto-
rom sme sa zišli skutočne 
v hojnom počte, ako aj týmto 
naším stretnutím si na jednej 
strane pripomíname životy 
všetkých mužov a žien, ktorí 
neváhali obetovať sami seba, 
aby umožnili existovať a  žiť 
svojim blízkym, rodinám, 

priateľom a aj nám všetkým. 
Na strane druhej je povin-
nosťou nás, ktorí aktuálne ži-
jeme, poďakovať sa všetkým, 
ktorých mená sú uvedené na 
tomto pamätníku, ale aj os-
tatným nemenovaným mu-
žom a  ženám, vďaka obete 
ktorých tu dneska stojíme. 
Na túto povinnosť sa však 
pozeráme nie ako na núte-
nú každoročnú súčasť nášho 
života, ale ako na možnosť 
s  úctou, pokorou a  dôstoj-
nosťou spomínať a  nikdy 
nezabudnúť na všetkých tých 
o ktorých hovoríme.“ 

O  kultúrne vystúpenie sa  
vždy postaral ZPOZ pri 
OcÚ. Prítomným naše ženy 
zaspievali dve piesne. Prvá 
bola „Tichý vánok letí“ 
a druhá „Mladá partizánka“. 
Báseň „Vdova Mária túži po 
mieri“ predniesla Lucia Bla-
hútová. 

Po programe starostka zo 
srdca poďakovala účinku-
júcim i  všetkým, ktorí prišli 
pokloniť sa hrdinstvu tých, 
ktorí bojovali a padli za našu 
slobodu.                           -sa-

Vatra  slobody  žiarila  do  ďaleka
Vatra slobody je stálou súčasťou osláv SNP. Chystá sa 

v predstihu, tak aby v predvečer osláv bola slávnostne zapá-
lená. Je to symbol slobody, úcty k padlým hrdinom, trvalou 
spomienkou na to ako sa sloboda rodila a aká je stále vzácna 
ako aj trvalú nutnosť boja za mier. Akt osláv sa realizoval 
29. augusta slávnostným kladením venca k pomníku pad-
lým miestnym hrdinom, príhovorom k  účastníkom a  kul-
túrnym programom.
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