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Vianoce prežime v zdraví, šťastí a láske
Vážení spoluobčania,
čas neúprosne letí a v kalendári sme otočili posledný
list, čo je znakom, že už je december. Rozžiarené sviečky na adventnom venci nám signalizujú, že za chvíľu
nám na dvere zaklopú Vianoce. Sú to najkrajšie sviatky roka, sviatky spojené so súdržnosťou a spolupatričnosťou. Sviatky pokoja, lásky, radosti, vzájomnej úcty
a porozumenia.
Pre každého z nás prinesú iskričku nádeje, ktorá
rozžiari naše srdcia. Deti sa
tešia na darčeky, dospelí sú
vďační, že sa môžu zastaviť,
spomaliť a tráviť spoločné
chvíle s rodinou a priateľmi.
Ale pre všetkých sú tieto
dni darom, kedy nastane
ticho a pokoj v našich v poslednej dobe uponáhľaných
životoch. Je to čas, kedy
chceme robiť radosť svojim
blízkym, držať ich za ruku
a povedať im, akí sú pre nás

dôležití.
Dnes však žijeme v dobe,
na ktorú nás nikto nepripravil, ktorá sužuje naše životy už od minulého roku.
Nevieme čo nás čaká dnes,
zajtra, preto svoju lásku
a pomoc rozdávajme každý deň, nielen na Vianoce. Buďme vďační za naše
rodiny, ktoré občas považujeme za samozrejmosť.
Preto nezabúdajme vyjadriť
svojimi činmi svoju lásku,
ktorá je tým najväčším da-

rom, aký môže človek dostať. Som presvedčená, že
ani v tejto dobe poznačenej
pandémiou, očkovaním, či
testovaním, by sme nemali
zabúdať, že všetci sme si seberovní a plávame na jednej
lodi. Všetko čo nám život
kladie pod nohy, nás učí ako
byť lepší, silnejší a pripravenejší na zvládnutie všetkých
situácií v budúcnosti.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, popriať Vám krásne prežité vianočné sviatky
v kruhu svojej rodiny. Vianoce prežité v zdraví, šťastí a láske, ktorú si musíme
navzájom opätovať, pretože
láska je poklad, ktorý nikto
neschová, ktorý sa nedá len
tak vlastniť.
Tak ako plynú dni, uvedomujeme si, že sa pomaly
končí rok 2021, s ktorým

sa určite radi rozlúčime, ba
ktorý by sme rovnako ako
rok 2020 spolu s pandémiou potlačili do úzadia.
Netreba však všetko hádzať do jedného vreca. Rok
2021 v našej obci priniesol
aj momenty, na ktoré nezabudneme, ktoré pohladili
dušu a rozžiarili myseľ.
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a podporu
v roku 2021 a želám všetkým občanom obce Rakovnica krajší rok 2022, rok
slobodnejší, rok bez obmedzovania.
Hlavne želám v novom
roku pevné zdravie, spoločné chvíle v kruhu rodiny
a známych a splnenie všetkých snov.
Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce Rakovnica
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Krátke

informácie
Prístup na internet
V obci máme oddychové
zóny, ktoré sú pokryté signálom na príjem internetu
v rámci WIFI 4 YOU. Jednotlivé zóny sú na týchto
miestach: okolo kultúrneho
domu (KD), v altánku za
KD, pri stacionári, v Parku
slobody, pri požiarnej zbrojnici, na cintoríne, na Piasku,
na Bujačnici a na Hostinci.
Na týchto miestach je možné
pomocou vlastného počítača
„surfovať“.
Nové úkazy
Ostatné roky si obzvlášť
všímame a vnímame dianie
na oblohe. Často sa stáva,
že počas dňa na oblohe vidíme rôzne úkazy ako napr.:
zvláštne mraky, čiary, kríže alebo písmeno x... Nové
úkazy sú aj na nočnej oblohe. Náš spolupracovník nás
v auguste informoval o nočnom jave. Podarilo sa nám
to vidieť. Na prvý pohľad to
bola bežná, čistá nočná obloha. Mesiac svietil a iba jeden
veľký biely mrak sa nachádzal na obzore. V mraku sa
dlho a nepravidelne blýskalo
s rôznou intenzitou a osvietením. Hotové svetelné „divadlo.“ Záhadou bolo, že celý
čas sme nepočuli hrmenie,
tak ako sme na to zvyknutí.

hasiči a zamestnanci obce
prostredníctvom techniky,
ktorá je v požiarnej zbrojnici.“ Odstránením nadmerného štrku sa prietok zrýchlil.
Čistil sa aj zapchatý kanál
v hornej časti obce, pri ihrisku, ktorým neodtekala voda.

Ako sa zorientovať
V dnešnej dobe preplnenej
rôznymi informáciami je veľmi ťažko správne sa zorientovať. Na pomoc nám môžu
poslúžiť myšlienky z dávnej
minulosti, ktorým hovoríme
zrnka múdrosti. Ako príklad
uvádzame to, čo napísal Aurelius Marcus Antonius. „
Čokoľvek počujete, je názor...
Čokoľvek vidíte, je uhol pohľadu...“ Každý sám sa rozhodne, čomu verí a čo vidí.

Rýchlosť
Nadmerná rýchlosť osobných i nákladných automobilov cez miestnu časť
„Hostinec“ sa rieši veľa rokov. Obyvatelia sa sťažujú
na tzv. dopravné špičky, kedy
sa nevedia vlastným autom
dostať na cestu pre zhustenú
dopravu. Pridáva sa k tomu
nebezpečná rýchlosť dopravných prostriedkov, ktorá je až
život ohrozujúca. Ťažkotonážne auta spôsobujú nebezpečné vibrácie poškodzujúce
rodinné domy. Doteraz sa
nepodarilo nájsť a realizovať
Vyčistili
vhodné riešenie. RealizovaPotok, ktorý tečie popri teľné nápady môžete predoRK kostola sv. Michala, už strieť poslancom alebo priaobec riešila. Urobila všetko mo starostke obce.
preto, aby chránila majetok
občanov pred možným zaHKO
plavením. Tohto roku urobila
HKO je skrátka pre oznaposledný krok zameraný na čenie hlavného kontrolóra
zvýšenie prietoku. Brzdou obce. Táto funkcia je pre
bol štrkový nános pod mos- chod obce veľmi dôležitá. Jej
tom smerom na „Zachrásko“. výpadok spôsobuje problémy,
Veľká technika sa nedala po- ktoré sa môžu kedykoľvek
užiť. Podľa vyjadrenia staros- vyskytnúť. Predchádzajúci
tky obce na odstránení náno- kontrolór odstúpil, a preto
su „ sa podieľali dobrovoľní obec úradnou, predpísanou
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formou hľadala náhradu.
Vzhľadom ku kovidovej situácii sa našla cesta ako uskutočniť voľbu HKO. Zrealizovala sa formou hlasovania
per rollam (prostredníctvom
internetového hlasovania)
jedinej možnej a efektívnej
cesty. Starostka obce predniesla zápisnicu týkajúcu sa
voľby na 22. zasadnutí OZ.
Do funkcie bola zvolená Ing.
Monika Genčiová, jediná
uchádzačka. HKO je v pracovnom pomere s účinnosťou od 1. 8. 2021.

Košického samosprávneho
kraja za rok 2020. Spomedzi devätnástich ocenených
osobností a dvoch kolektívov bola udelená Čestná
cena predsedu Košického
samosprávneho kraja in memoriam aj pani Helene Mišurdovej, obyvateľke obce
Rakovnica. Slávnostného ak
tu udeľovania ocenení sa zúčastnila MUDr. Helena Potocká, vnučka ocenenej Heleny Mišurdovej, ktorá ocenenie prevzala a navrhovateľ
PhDr. Marek Koltáš, PhD.

Sankcie
Pre každého občana obce
platí zákon o nakladaní
s odpadom. Starousadlíci
to rešpektujú a podieľajú sa
aj na odstraňovaní čiernych
skládok a tak i na ochrane
životného prostredia. Novousadlíci berú na vedomie,
že musia mať štandardnú
zbernú nádobu, zaplatený
poplatok a na základe toho
dostanú určitý počet žetónov.
Vytváranie čiernych skládok
je neprípustné. Za nedodržanie nariadenia sa ukladá pokuta. Obec už takéto prípady
eviduje a po prerokovaní na
obecnom zastupiteľstve poslanci už schválili pokutu vo
výške 150 €.

Pripomenuli si
V nedeľu 31. októbra 2021
si evanjelickí veriaci na slávnostných službách Božích
pripomenuli pamiatku reformácie a zároveň si s láskou zaspomínali, prvýkrát
v histórii, na svojich zosnulých veriacich počas roku
2021. Pozvanie na slávnostné
služby Božie prijali okrem
pravidelných návštevníkov
i pozostalé rodiny. Zomrelo
šesť členov cirkevného zboru. Symbolickým zapálením
sviece za každého zosnulého
počas bohoslužby prítomní
dali najavo svoju spoluúčasť
k ich pamiatke.

Mráz
Koncom septembra 28. 9.
Stretnutie
2021 sa ohlásil prvý mráz
V sobotu 4. 9. 2021 sa Ba- s teplotou -4 ⁰C. Meranie
nícky spolok v Rakovnici bolo realizované pri potoku.
zúčastnil 13. stretnutia banEkumena
ských miest a obcí Slovenska
Dňa
1.11.2021 sa na Obecv Nižnej Slanej. Bol to krásny
nom
cintoríne
pri pamätnom
zážitok kde si banícke spolky,
drevenom
kríži
uskutočnicechy a združenia pripomela
Ekumenická
pobožnosť,
nuli význam baníctva a ťažkej práce. Zároveň pouká- ktorú spoločne odbavili Mgr.
zali na hodnotu baníckeho Peter Hlavatý, námestný faremesla svojimi uniformami rár Cirkevného zboru ECAV
a postojom k tomuto remeslu na Slovensku CZ Rožňavské
ho aspoň takto zachovávajú Bystré a Mgr. Ján Horvát,
kaplán v rímskokatolíckej
pre mladšie generácie.
farnosti Rožňava-mesto. Vo
Čestná cena
svojich zamysleniach sa snaPredseda Košického sa- žili upriamiť pohľad spomímosprávneho kraja Ing. Ras- najúcich od temnoty hrobu
tislav Trnka v sobotu 4. sep- do reality večnosti a zároveň
tembra 2021 v Štátnom di- povzbudiť prítomných k šívadle v Košiciach udeľoval reniu lásky v každom okaminajvyššie verejné ocenenie hu nášho života.
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Čo sa udialo počas uplynulého roka
nosti na moju osobu ma
oslovil a začali sme pomáhať. Potravinovú pomoc
osamelým a istou mierou
znevýhodneným osobám
a dôchodcom roznášame
približne 5-6 krát do mesiaca. Ide pritom o roznos
pečiva, zeleniny, ovocia,
niekedy aj iných suchých
potravín. Verím, že tieto
vednosťou prispeli k zvýše- potraviny pomôžu každej
niu zaočkovanosti v našej rodine. Ďakujeme!
obci, ktorá je na úrovni 50%.
Dňa 7. decembra 2021
Poďakovanie
zamestsa v sále kultúrneho domu nancom v prvej línii boja
uskutočnilo druhé mo- za našu záchranu. Zo srdca
bilné očkovanie v spolu- v mene svojom, ale verím, že
práci s RÚVZ v Rožňave aj v mene všetkých občanov
a Nemocnicou sv. Barbory obce vyslovujem úprimné
v Rožňave, kde sa prišlo za- ĎAKUJEME, za všetko,
očkovať 39 občanov 3. dáv- za to, že už takú dlhu dobu
kou a 2 občania 1. dávkou. nasadzujete svoje zdravie
Nerozdeľujme však ľudí a životy. Obetovali ste svoj
na zaočkovaných a nezaoč- čas, svoje rodiny, aby ste zakovaných, ale všetci dbajme chraňovali životy chorým,
na dodržiavanie opatrení, aby ste pomohli zvládnuť
ktoré eliminujú riziko ná- pandémiu.
kazy.
Patrí Vám za to naša
obrovská VĎAKA. OceV núdzi poznáš priate- ňujeme prácu a obetavosť
ľa. Táto neistá doba nám všetkých pracovníkov aj
dala šancu zistiť čo je naj- dobrovoľníkov, ktorí podôležitejšie. Že za penia- máhali aj v našej obci, boli
ze si zdravie nekúpime, že ste vždy v správnom čase na
súdržnosť a zodpovednosť správnom mieste. Ďakujem
k našim seniorom, ale aj všetkým za zodpovednosť.
sebe samému je potrebná.
Naši seniori boli najviac
Naše deti sa učili dištančohrození, preto ich pohyb ne. Nikto to nečakal, no zo
na verejnosti bol vyhrade- dňa na deň ostali brány škôl
ný, no nie každý z nich to zatvorené. Žiaci vymenili
akceptoval a bol tiež nezod- svoje lavice v škole za učepovedný sám voči sebe, keď nie z domu. Máme šťastie,
išiel nakupovať v inom čase, že moderné technológie
čím zase netoleroval potre- nám umožňujú pripojiť sa
by ostatných občanov.
online a ostať v kontakte.
Dlhými úvahami ako po- Rozbehlo sa vyučovanie
môcť v tejto dobe sme hľa- cez rôzne aplikácie, na čo
dali správne cesty. Impulz si museli zvyknúť študenti,
od prednostu Okresného učitelia, no ale aj rodičia, či
úradu v Rožňave, Potra- starí rodičia. Pre učiteľov
vinovej banky Slovensko to bola práca naviac, naa prenesením zodpoved- koľko museli koordinovať

Nevítaný hosť menom „COVID 19“. Od roku 2020 sa
život vo svete, ale aj v našej dedine zmenil. Od výskytu
prvého prípadu nakazenia sa koronavírusom na Slovensku, prišli opatrenia spojené najmä so zvýšenou hygienou, nosením rúškov na verejnosti. Zatvorili sa školy,
zakázali sa hromadné podujatia a ľudia sa izolovali. Vyhlásil sa núdzový stav, zatvorili sa obchody a fungovala
len donášková služba a s obmedzeniami boli otvorené len
esenciálne obchody, kde bol čas vymedzený pre seniorov.
Život akoby zastal a my
sme stratili kontakt so svojimi priateľmi a hlavne rodinou, pretože sme sa báli
nákazy. Z pozície, ktorú zastávam a s podporou krízového štábu a zamestnancov
obce sme začali pomáhať.
Keďže s rúškami bol problém, rozhodli sme sa sadnúť
za šijacie stroje, šiť rúška,
ktoré sme následne distribuovali medzi občanov. Situácia neustupovala a začalo sa testovať. Zriadili sme
mobilné odberové miesto
priamo v Rakovnici, kde
sme každý víkend testovali
našich občanov až do mája
2021. Bohužiaľ aj u nás sa
potvrdili prípady pozitívne
testovaných osôb, ktorým
sme želali skoré uzdravenie
a hlavne silu odlúčenia od
svojich blízkych. Obec pravidelne dezinfikovala verejné priestranstvá, starala sa
o ľudí v karanténe, pomáhala rozdávaním respirátorov.
Prísnym opatreniam sa
nevyhlo ani zatvorenie
Denného stacionára, pričom jeho pracovníci boli
svojím klientom nápomocní a pomáhali im s nákupmi a donáškou liekov, ak to
potrebovali.
Veľké poďakovanie patrí
všetkým, ktorí svojou mierou pomoci prispeli v obci
s bojom proti koronavírusu.
Veľké ďakujem patrí aj ľuďom, ktorí svojou zodpo-

výučbu telefonickým alebo
mailovým kontaktovaním,
museli pripravovať prezentácie učiva online. Pre deti
to bolo niečo nové, museli
pochopiť, že nemajú prázdniny, ale musia sa učiť a plniť dištančné úlohy. Treba
však konštatovať, že to čo
sa naučili v škole, sa nedá
vysvetliť za pár hodín bez
priameho kontaktu s vyučujúcim. Pre tých najmenších si museli oprášiť svoje
vedomosti aj rodičia.
Deťom to možno prinieslo jedno, naučiť sa samostatnosti. Pre všetkých to
bola a bohužiaľ stále je lekcia zdokonalenia sa v oblasti technických zručností.
Na záver chcem poďakovať všetkým učiteľom za trpezlivosť a deťom za snahu,
aby všetko zvládli a pochopili.
Mik-mik, Mikuláš, čo
nám dáš? Očakávaný príchod Mikuláša do Rakovnice s radosťou v očiach
podvečer uvítali deti pred
bránami svojich príbytkov.
Na mikulášsku púť svetielkami rozžiarenom aute sa
dostavil 5. 12. 2021 s anjelikom, škriatkom a strašidelným čertom, ktorý mu však
nezabránil rozsvietiť stromček a soba, ani porozdávať
balíčky všetkým dobrým
deťom. Cestou k deťom ho
sprevádzali melódie vianočných piesní, ktoré v každom z nás prebudili pocit,
že Vianoce sa blížia.
Touto cestou by som sa
chcela veľmi pekne poďakovať všetkým sponzorom,
ktorí finančným alebo vecným darom, sladkosťami, či
ovocím podporili túto krásnu akciu.
(Pokračovanie na 4. strane)
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lo vylepšenie materiálnych
podmienok, zabezpečenie
funkčnosti a údržby požiarnej techniky. Splnenie
tohto plánu bolo podmienené kolaudáciou požiarnej
zbrojnice a následne sme
posielali žiadosti o pridelenie hasičského automobilu.
Koncom roka 2021 sme sa
dočkali a podpísali zmluvu o výpožičke hasičského automobilu Iveco CAS
15 v obstarávacej hodnote
114 000,- EUR, ktoré nám

pomoci ľuďom v karanténe,
stráženie repatriantov. Tiež
sme boli nápomocní pri
zásahu v Krásnohorskom
Podhradí. Každý prispel
a pomohol ako mohol.
Obec
v
spolupráci
s DHZ obce Rakovnica
plánuje ešte tento rok alebo
hneď začiatkom roku 2022
preventívne
prehliadky
v rodinných domoch, ktoré
budú zamerané na kontrolu
komínov.
Boli sme si svoje zruč-

DHZ obce Rakovnica
napreduje.
Dobrovoľný
hasičský zbor v Rakovnici
je stále aktívnym zborom,
v ktorom samozrejme nájdeme aj štrbiny a nezáujem
niektorých členov o jeho
chod a napredovanie. No,
na druhej strane sme nesmierne radi, že za členov
sa hlásia mladšie generácie,
ktoré svojou aktivitou určite prispejú k zviditeľneniu
nášho hasičského zboru.
Hlavnou úlohou sa sta-

bude nápomocné pri rôznych zásahoch, či akciách.
V priebehu roka 2021
sme zatiaľ kvôli opatrenia nestihli urobiť členskú
schôdzu, ktorú plánujeme,
ak sa uvoľnia obmedzenia
na 20. 12. 2021. Aj preto,
že rok 2021 bol náročný na
dodržiavanie opatrení, vážim si prácu členov dobrovoľného hasičského zboru,
ktorí pomáhali pri testovaní, dezinfikovaní verejných
priestranstiev, poskytovaní

nosti preveriť aj na previerkach pripravenosti v Nižnej
Slanej, kde sme predviedli
požiarny útok na kuželky
a splnili limit, pre zaradenie
do kategórie „B“.
Verím, že spoločnými
silami zvládneme všetky
mimoriadne a nečakané situácie, a že mottom nášho
zboru bude: „Spolu chráňme životy a majetok občanov“.
Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce
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Vážení spoluobčania, drahí bratia a sestry!
Len hádať vieme, čo pocítili tí, ktorí sa vyslobodili z nejakého väzenia. Napr., keď sa otvorili brány koncentračných
táborov, v ktorých trpeli tisíce, ba desaťtisíce ľudí v beznádeji, kde ľudia hromadne umierali, boli vraždení. V dokumentárnych filmoch vidíme, ako takíto plakali, blažene objímali svojich osloboditeľov a za čas nevedeli ani uveriť, že
ich vyslobodenie je skutočnosťou.

Dr. Sabo

Sociálne služby sú našou
prioritou. Dôležité ingrediencie sú láska, empatia,
rešpekt a profesionálny prístup. No nemôžeme zabudnúť na dostatočnú dávku
trpezlivosti a kreativity.
Takto nejak by som mohla charakterizovať činnosť
a starostlivosť, ktorú pracovníci Denného stacionára
poskytujú seniorom. Svoju
prácu považujú za dôležitú
a snažia sa svojim klientom poskytnúť maximálnu
starostlivosť a ochotne im
ponúkajú podporu v každej
situácii. Nakoniec, klienti sa
krátkym dotazníkom mohli
vyjadriť k všetkému, čo súvisí s ich pobytom v stacionári.
Hodnotili kvalitu prístupu pracovníkov, kvalitu
poskytovaných služieb, kvalitu stravovania a prepravy,
využívanie voľného času.
Zhodnotenie
dotazníka
je kladné, to znamená, že
klientom sa páči atmosféra,
ktorú pracovníci vytvárajú
pre potešenie a pokoj v duši
seniorov, ktorá je neraz
poznačená ťažkými životnými príbehmi. Sú radi, že
svoj čas môžu tráviť v spoločnosti, čo v nich potláča
pocit samoty. Som vďačná,
že našu snahu podporuje finančne aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.
Verím, že rešpektovanie
dôstojnosti seniorov, o ktoré sa v Dennom stacionári
v Rakovnici usilujeme, by
malo byť samozrejmosťou
pre nás všetkých. Pretože
každý z nás bude raz starý
a bude potrebovať pomocnú ruku.
No nielen klienti v stacionári sú seniormi. Samo-

správa obce nezabúda ani
na dôchodcov, ktorí nevyužívajú služby stacionára,
no prislúcha im status senior. Mysleli sme na nich
a pripravili sme aj pre nich
skromné darčeky, ktoré sme
im s veľkou radosťou odovzdali pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Bolo
nám ľúto, že sme sa nemohli spoločne stretnúť, ale
veríme, že rok 2022 bude
voči nám lepší.

RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY

Nechajme sa viesť
Ježišom Kristom

Čo sa udialo počas uplynulého roka
(Pokračovanie z 3. strany)

December 2021

Za chvíľu budeme prežívať veľkolepé Vianočné
sviatky. Naplní nás radosť,
neha, túžba mať rád toho
druhého človeka a niečím
pekným mu to aj prejaviť;
sami budeme intenzívne túžiť po láske. Všade sa bude
hovoriť o sviatkoch pokoja.
Je však potrebné, aby sme si
priznali, že túto atmosféru
prináša do nášho života narodenie konkrétneho dieťaťa,
ktorému rodičia dali meno
Ježiš. S obdivom ho obstáli
pastieri, múdro o ňom svedčili nemé zvieratá. Matka,
Panna Mária ho s láskou
vinula k svojmu srdcu, sv.
Jozef bol v strehu, aby ich
ochránil. Hoci mal v ruke
len obyčajnú palicu, predsa
bol pripravený obhájiť voči
celému svetu pravdu: Boh sa
stal človekom, aby vyslobodil
človeka, celé ľudstvo, ba celý
svet z otroctva hriechu. Tak
sa stáva Vykupiteľom, Osloboditeľom, aby sa človek opäť
mohol stať Božím dieťaťom
a dedičom večného, blaženého života.
Pán Ježiš nás vo svojich
príkazoch a láskyplných radách poúča, čo máme robiť
preto, aby sme vo svojom
osobnom, rodinnom, spoločenskom živote boli skutočne šťastní.
V roku 1840 sa v Belgicku narodil Jozef Damián de
Vester. Stal sa kňazom, misionárom. V roku 1873 sa
dobrovoľne prihlásil na službu na ostrove Molokai v Havajskom súostroví. Na tomto
ostrove vláda v Honolulu
sústreďovala malomocných
– trpiacich na lepru, aby ich
tu izolovala a nechala pomaly

a bolestne zomrieť. Občas im
z lodí zhodili jedlo, ale nemali
tu ani lekára, ani nemocnicu.
Pre hrozné pomery, ktoré tu
panovali, ľudia Molokai volali „Peklom“, alebo „Ostrovom
smrti“. Páter Damián tu žil
až do svojej smrti 15. 4. 1889.
Postavil nemocnice, školy, sirotince, domy, spolu asi 600
budov. Bol lekárom pre telá
aj duše. Z „Pekla“ pomocou
Ježiša Krista urobil Raj. Keď
sa sám nakazil a zomrel, obyvatelia Molokai ho oplakávali ako svojho otca. V roku
1936 jeho ostatky slávnostne
previezli domov, do Belgicka
a ctia si ho ako národného
hrdinu. V hlavnom meste
Honolulu, ako aj v budove
amerického kongresu, ho
pripomína socha. Cirkev ho
zaradila medzi svätých.
Bratia sestry! Ak sa necháme viesť Ježišom Kristom, on
je schopný zmeniť k lepšiemu
náš život! Vyberme ho z tých
jasličiek a dajme mu priestor
v našom živote! Neutekajme pred ním, neuzavierajme
sa pred nim, nevykážme ho
z nášho života, z našej spoločnosti, z nášho sveta, pretože bez Neho sa To všetko
ľahko stane peklom! Dajme
mu možnosť, aby nás oslobodil! On to vie urobiť!
Prajem Vám krásne, pokojné, šťastné sviatky Vianoc
a šťastný Nový rok! Verte,
s Pánom Ježišom napriek
všetkým problémom, ktoré
nás v pozemskom živote pokúšajú také Vianoce a Taký
Nový rok budú
S úctou
Gabriel Rákai
katolícky kňaz, farár
v Rožňave

Dr. Sabo
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Dôležitou súčasťou Vianoc je duchovná príprava
Pán prichádza. Toto stručné oznámenie ohromnej, radostnej skutočnosti je zároveň i výzvou a napomenutím
pre veriaceho človeka. Pán prichádza, Spasiteľ sa blíži a my
musíme byť na tento príchod pripravení.
Vianočná atmosféra spojená s istou dávkou zhonu
a stresu pravdepodobne v živote neminula nikoho z nás.
Každý sa usilovne snaží o čo
najdokonalejšie prežitie vianočného času v kruhu najbližších. Zameranie sa však
iba na prípravu príbytkov,
jedál či darčekov nie je tou
pravou prípravou na prijatie
Pána.
Ako veriaci ľudia totiž
chceme prijať malé Jezuliatko do našich sŕdc nie len
dočasne – ako hosťa, ale natrvalo. Betlehemská maštaľ
a skromné podmienky pri
Kristovom príchode krásne
symbolizujú prostredie a atmosféru, aká by mala vládnuť
v našom srdci. Nie je tam
miesto pre pompéznosť, ale
pre jednoduchosť, ako bola
jednoduchá i samotná maštaľ. Ježiš neleží v postieľke
s baldachýnom, ale pokorne v jasličkách, a predsa sa

mu už vtedy klaňali pastieri
i mudrci sveta.
Tou najlepšou prípravou,
duchovnou prípravou vnútra
pre prijatie Pána, je teda pripodobnenie sa k samotnému
Pánovi v každom aspekte
nášho života. Iba tak môže
prebývať On v nás a my
v Ňom. Narodenie Pána Ježiša Krista v Betlehemskej
maštaľke by tak pre nás nemalo zostať iba ako pripomienka historickej udalosti,
ale malo by byť zároveň narodením Ježiša Krista v našom srdci.
Počas týchto vianočných
sviatkov si to môžeme nanovo uvedomovať a prosiť
Hospodina o to, aby nám
udelil milosť a podal pomocnú ruku pri našej aktívnej
príprave pre hodné prijatie
Ježiša Krista. Amen.
Mgr. Peter Hlavatý
CZ Rožňavské Bystré
– námestný farár
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Ekonomická a štatistická bilancia
v roku 2021
Dovoľte mi teraz niekoľkými vetami zbilancovať
končiaci sa rok a tiež informovať vás o plánovaných
krokoch obce v roku 2022.
Miestna evidencia obyvateľstva eviduje v Rakovnici
ku koncu roka 2021 spolu
599 obyvateľov, čo je o 2
viac, ako v predchádzajúci
rok. V roku 2021 sme na
poslednej ceste odprevadili
10 našich zomrelých spoluobčanov, z toho 6 mužov
a 4 ženy, čo je rovnako, ako
v predchádzajúci rok. Naopak, medzi nami sme privítali 2 narodené deti, len 2
chlapcov, čo je o 5 menej,
ako v predchádzajúci rok.
Do obce sa tento rok prisťahovalo 19 nových obyvateľov a odsťahovalo sa ich 10.
Celkovo bolo uzatvorených
7 manželstiev, pričom nie
všetci bývajú v Rakovnici,
len majú v Rakovnici trvalý
pobyt.
Dovoľte mi teraz zhrnúť
dôležité míľniky rozvoja obce v roku 2021. Som
veľmi rada, že sa obci darí
udržiavať informovanosť
obyvateľov na vysokej úrovni prostredníctvom internetovej stránky obce a facebookovej stránky, ktoré sa
tešia obľube medzi obyvateľmi. Zároveň som hrdá na
obecné noviny, ktoré v obci
vychádzajú už 21 rokov
a verím, že budú pokračovať
i naďalej. Na ich vydávanie
dostávame od vás pozitívne
ohlasy, za čo ďakujeme.
Napriek tomu, že sa rok
2021 niesol z dôvodov dopadov pandémie na slovenskú ekonomiku v znamení
úsporných opatrení, obec
v roku 2021 ťažila zo svojej
aktivity pri získavaní grantov a dotácií a zrealizovala

viacero investícií do obecného majetku:

• Z hygienických a bezpečnostných dôvodov sme
zrekonštruovali
sociálne
zariadenia obecného úradu,
pokračovali sme v obnove
a modernizácii kancelárii
starostky obce, pracovných
priestorov zamestnancov
obce, vymenili sme interiérové vybavenie kancelárií, zmodernizovali sme
elektroinštaláciu, čím sme
prispeli k zníženiu energetickej náročnosti, posilnili
sme počítačovú sieť, zakúpili multifunkčnú tlačiareň
v hodnote s inštaláciou 1
800,- EUR, ktorá je maximálne vyťažená nielen pre
potreby obecného úradu,
ale aj denného stacionáru a v rámci spolupráce so
spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v obci im
vďaka obnovenej technike
vieme administratívne vypomáhať.

musia hanbiť, ba dokonca
• Z dotácie Ministerstva
niektoré výkony boli vyni- práce, sociálnych vecí a rokajúce.
diny je podporovaný Denný
• Z úveru sme čerpali fi- stacionár v Rakovnici, prinančné prostriedky len na čom finančné prostriedky
pokrytie kapitálových vý- môže obec využívať len na
pokrytie mzdových nákladavkov.
- Projektová dokumen- dov. V roku 2021 nám mitácia „Výstavba tribúny na nisterstvo poskytlo dotáciu
futbalovom ihrisku“: 1000,- vo výške 43 620,- EUR,
pričom obec musí zamestEUR.
- Dofinancovanie krytia návať 3 pracovníkov.

nákladov na výstavbu tribúny z vlastných zdrojov:
12000,- EUR.
- Kúpa rodinného domu
č. 151 (pod Obecným úradom): 7500,- EUR. Dom
bol zaradený do majetku
obce, ktorý obec plánuje
využiť a požiadala o dotáciu
na jeho rekonštrukciu za
účelom vybudovania apartmánového ubytovania s kapacitou do 10 ľudí a zriadenie baníckej pamätnej izby.
- Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia miestnych komunikácií I. etapa“:
1500,- EUR
- Refinancovanie kúpy
obecného automobilu v roku 2020: 7000,- EUR. Slúži pre všetky potreby obecného úradu – oprávnení vodiči boli preškolení BOZP,
slúži pre potreby klientov
Denného stacionára v Rakovnici a pre športové kluby.

• Zmodernizovali sme
priestory vo výške 4309,47
EUR, pričom rekonštrukciu sme vykonávali svojpomocne, prostredníctvom
projektovo zamestnaných
• Z dotácie Ministerstva
pracovníkov, čím sme ušetrili značnú časť finančných vnútra SR sme obnovili požiarnu zbrojnicu a zmoderprostriedkov.
nizovali sme ju z pridelenej
• Z dotácie, ktoré obec dotácie podľa zaradenia vo
poskytovala organizáciám, výške 3000,- EUR o pospolkom a klubom pôso- trebnú techniku. V novembiacich v obci sme vyčerpali bri 2021 sme si prevzali
3000,- EUR. Bohužiaľ si- na základe zmluvy o výpotuácia nám neumožnila or- žičke na 5 rokov hasičský
ganizovať spoločenské pod- automobil IVECO CAS
ujatia, obmedzila činnosť 15 v obstarávacej hodnote
športovým klubom, ktoré sa 114000,- EUR.
za svoje výkony vôbec ne-

• Z dotácie Ministerstva
vnútra – dotácia na vo výške 2000,- EUR bolo zrekonštruované a skultúrnené
prostredie okolo pamätníka
SNP, z ďalších dotácií sme
obnovujeme postupne ostatné registrované vojnové
hroby v našej obci.

• Z dotácie Ministerstva
financií SR sme obdŕžali
dotáciu na výstavbu tribúny
vo výške 8000,- EUR, ktorú zúčtujeme do konca roka
2021.

• Obecný úrad bol vybavený novým informačným
systémom, ktorý je využívaný pri správe daní a poplatkov a tiež správe pozemkov
vo vlastníctve obce.
Mrzí ma, že i napriek
maximálnemu úsiliu, ktoré
vedenie obce vynaložilo na
rôzne vyhlásené projekty,
úzkym výberom prešlo len
pár z nich. Príprava celej
projektovej dokumentácie
je čoraz náročnejšia na čas,
byrokraticky niekedy až neúnosná, nakoľko časové termíny sú čoraz kratšie a ich
spracovanie čoraz náročnejšie. Ale ani to nás neoberá
o energiu a i naďalej pokračujeme v monitorovaní
vyhlásených projektov, na
ktoré ihneď reagujeme, ak
máme pocit, že vyhlásený
projekt bude v prospech
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rozvoja našej obce.
Teší ma, že v uplynulom
roku sa nám podarilo vysporiadať vlastnícke práva
k niektorým pozemkom
a miestnym komunikáciám.

RAKOVNICKÉ OBECNÉ NOVINY
V snahe postupného vysporiadania vlastníckych práv
k pozemkom pod stavbami
či miestnymi komunikáciami budeme pokračovať.

Čo obec čaká v roku 2022?
Obec má spracovaný obecný rozpočet, podľa ktorého plánuje obec v roku 2022 hospodáriť. Obec nemenila výšku miestnych daní, taktiež výška poplatku za
odpady zostáva rovnaká ako minulý rok a to aj napriek
tomu, že náklady na likvidáciu odpadov vo všeobecnosti rastú a viaceré samosprávy okresu Rožňava boli
nútené zvýšiť poplatok za odpady. Dovoľte mi touto
cestou poďakovať Vám všetkým, ktorí poctivo separujete a tým zároveň šetríte naše životné prostredie. Najmä vďaka vám môžeme udržať cenu poplatkov tak, ako
ju máme v súčasnosti nastavenú. Snažíme sa do odpadového hospodárstva v rámci možností vniesť viac
spravodlivosti a odmeniť za snaživé triedenie poctivé
domácnosti. Forma tejto odmeny bude prerokovaná na
obecnom zastupiteľstve a v prípade jej schválenia Vás
budeme o nej informovať.
V roku 2022 plánujeme:

• Za účelom pomoci občanom, zveľaďovania verejných priestorov a rozvoja obce sme predložili na
obecnom zastupiteľstve zakladateľskú listinu na založenie podniku Obecné služby Rakovnica s.r.o., ktoré sa
budú môcť transformovať
na registrovaný sociálny
podnik, ktorého hlavnou
činnosťou by bola pomoc
starým a osamelým ľuďom
s domácimi prácami v interiéri aj exteriéri (na základe
voľných živností), napr.:
- pílenie dreva a údržba
zelene,
- údržba a čistenie komunikácií,
- upratovacie služby
- prevádzkovanie výdajne
stravy a iné…
• V kultúrnom dome
chceme
zrekonštruovať
priestory kuchyne, nakoľko
súčasný inventár je už nevyhovujúci z bezpečnostného
i energetického hľadiska.
Zároveň by sme chceli doplniť základné vybavenie
kuchyne.

športovo-vedomostné súťaže, orientáciu v prírode,
spoločné túry – Plešivecká
planina, Turecká a opekačka pri kaplnke na Iváďove.
Spoločne s animátormi sa
postaráme o pestrý program,
návštevu ZOO, termálneho
kúpaliska v prípade priaznivého počasia. Ponúkame
krásne prežitý týždeň s pestrým programom a čarovnou atmosférou pre deti od
5 – 13 rokov. Bližšie informácie budú včas zverejnené na internetovej stránke
a úradnej tabuli obce.
• Letné koncerty
Spoločenský život bol výrazne obmedzený aj v našej
obci, preto sa budeme snažiť
spestriť kultúrny život organizovaním podujatí.

• Organizované výlety
na termálne kúpaliská
Keďže už druhý rok sedíme doma a väčšina z nás
musela zrušiť dovolenky
kvôli obmedzenia, obec
plánuje v roku 2022 organizovať spoločné letné výlety
počas horúcich dní, aby sa
utužovali vzťahy, ktoré boli
a zatiaľ stále sú pod vplyvom pandémie potláčané do
úzadia. Strávime spolu čas,
ktorý sme si museli v súčasnej dobe odopierať.

• Budeme pokračovať
v skvalitňovaní systému verejného osvetlenia.
• Budeme pokračovať
v revitalizácii miestneho
parku, ktorý je v poslednom
období využívaný na rôzne
kultúrne i spoločenské akcie.
• V rámci racionalizácie výdavkov v odpadovom
hospodárstva budeme in• Premietanie rozprávok
vestovať do prípravy zbera filmov na ihrisku
ného dvora, kompostárne,
Prečo sa nevrátiť do čias
ktorý v obci chýba.
našej mladosti. Spomeňte
si na „festivalky“, bol to čas
Ľudia sú už unavení
strávený s rodinou a priaz pandemickej izolácie, zateľmi. Zažime aj v súčasnej
slúžia si relax. Ak to spolodobe nezabudnuteľné zážitčenská situácia povolí, saky kina pod holým nebom
mospráva obce v spolupráci
s neopísateľnou atmosférou.
s občianskym združením
• Súťaž vo varení kotlí„NAŠA RAKOVNICA“
v záujme vzájomného spá- kových špecialít
Poďme si zasúťažiť, zabajania sa našich občanov pláviť sa, dobre si navariť a najnuje:
esť sa v kruhu priateľov a pri
• Denný letný tábor
dobrej hudbe.
v prírode
• Zabíjačka spojená
Ide o organizovanie týž
denného tábora počas let- s vianočnými trhmi
Kedysi sa pred Vianocaných prázdnin 2022 v okolitej prírode. Táborový pro- mi v každom dome zabíjalo
gram bude zameraný na a dedinou sa šírila typická
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zabíjačková vôňa, o ktorej
už súčasná mládež, len málo
čo vie. Spojme sa a urobme
si radosť navzájom pri výrobe tradičných mäsových
výrobkov, ktoré samozrejme
hneď skonzumujeme a zapijeme vareným vínkom.
V obci je množstvo problémov a nedostatkov, ktoré je potrebné riešiť, avšak
všetko nie je možné zrealizovať hneď šibnutím čarovného prútika. Riešenia
vyžadujú veľké množstvo
finančných zdrojov, ktoré je
potrebné získať. A to sa nám
postupne darí, čo je vidieť aj
v náraste hodnoty obecného
majetku vedenej v účtovnej
evidencii. V roku 2021 sme
odviedli veľa práce a v nastavenom tempe chceme
pokračovať aj v novom roku.
Dovoľte mi, teraz, po
predstavení plánu na rok
2022, poďakovať každému
občanovi, ktorý sa v uplynulom roku akýmkoľvek
spôsobom pričinil o rozvoj
obce a šírenie jej dobrého
mena. Ďakujem každému,
kto sa ako dobrovoľník zapojil do boja s pandémiou,
či už šitím rúšok, poskytnutím materiálu, alebo ich
roznosom seniorom. Špeciálne ďakujem zamestnancom Denného stacionára
a členom Dobrovoľného
hasičského zboru za pomoc
pri realizácii protipandemických opatrení. Ďakujem
Občianskemu
združeniu
Naša Rakovnica a všetkým
spoločenským organizáciám pôsobiacim na území
obce za ich aktivitu a za
ich kultúrno-spoločenský
prínos, za to, že prikladajú
ruku k dielu a pracujú nie
len pre seba, ale aj pre obec.
Ďakujem tiež poslancom
obecného
zastupiteľstva
za ich nasadenie, názory
a konštruktívny prístup pri
rozvoji obce.
Ing. Radoslava Uhrinová
starostka obce
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Rekonštrukciou vodárničky zachránia
objekt, ktorý sa všeobecne využije
Ako mnohí naši spoluobčania iste viete, že naše
poľovnícke združenie pôsobí na poľovných plochách
viacerých obcí, aj v teritóriu katastrálneho územia
obce Rakovnica. Členmi
pracovnej skupiny Rakovnica, ktorá je organizačnou zložkou poľovníckeho
združenia sú výlučne naši
súčasní občania alebo rodáci. S obcou dlhodobo
spolupracujeme, či už vo
forme brigádnickej činnosti
pri príležitosti „Dňa zeme“,
ale aj pri každoročnej účasti
na organizovaní „Dní obce
Rakovnica“. Toľko ku predstaveniu našej poľovníckej
organizácie, ale teraz mi
dovoľte v krátkosti predstaviť Vám projekt ako taký.
Prvopočiatkom podnetu na vypracovanie zámeru
projektu zo strany PZ Gerlach Rožňavské Bystré, bola
nevyhnutnosť nájsť vhodné
priestory na zabezpečenie
technicko-oddychového
zázemia pre potreby nášho PZ. Táto nevyhnutnosť
vyplynula najmä z nariadených opatrení Štátnou veterinárnou a potravinovou
správou pre všetky poľov-

nícke organizácie v okrese.
Bohužiaľ, žiadne zariadenie
v našom vlastníctve nespĺňalo podmienky pre tento
účel a nebolo možné žiaden
náš objekt takto prebudovať. Z uvedeného dôvodu
sme začali hľadať vhodné
priestory. Ako som už vyššie uviedol, naše PZ sa rozprestiera na území od obce
Nadabula po obec Honce
vrátane, teda ďalším z dôvodov realizovania tohto
projektu práve v Rakovnici
bola aj lokalita našej obce
v tzv. srdci poľovného revíru. Objekt „bývalej vodárničky“ nachádzajúci sa na
„Nižnom konci“ smerom
od lokality „Na piasku“ na
„Povraz“ sme si vytypovali
z dôvodu jeho umiestnenia
na okraji zastavaného územia obce s jednoduchým
prístupom spevnenou komunikáciou aj v zlých poveternostných podmienkach
a v neposlednom rade pre
možnosť napojenia na elektrickú rozvodnú sieť.
Z vonkajšej obhliadky objektu bolo okamžite
zrejmé, že sa jedná o rokmi
schátraný objekt, ktorý pre
bujnú vegetáciu už ani ne-

Dr. Sabo

Vážení obyvatelia obce Rakovnica, vážení spoluobčania, dovoľte mi, aby som Vás v krátkom príspevku oboznámil so zaujímavým projektom Poľovníckeho združenia Gerlach Rožňavské Bystré, ktorý je realizovaný
v našej obci.

bol z blízkej komunikácie
viditeľný, ktorý však úplne
spĺňal naše požiadavky. Vo
výbore nášho poľovníckeho
združenia sme prijali jednohlasné, kladné rozhodnutie
a oslovili sme najprv pani
starostku a následne obecné
zastupiteľstvo, s návrhom
na uzavretie nájomného
vzťahu medzi našim poľovníckym združením a obcou
Rakovnica ako vlastníkom
objektu. Súčasťou žiadosti
bol aj zámer rekonštrukcie
a revitalizácie. V mesiaci
október došlo k podpisu
nájomnej zmluvy a prakticky okamžite sme sa pustili
do práce, zatiaľ pri čistení
blízkeho okolia.
Som presvedčený, že realizáciou projektu „Vodárnička“ prispejeme k skrášleniu a zatraktívneniu našej

obce. Zrekonštruovaný objekt, ktorého súčasťou bude
aj vonkajší altánok so sedením, bude slúžiť predovšetkým našej poľovníckej
organizácii, ale budú ho
môcť bezodplatne využívať aj občania našej obce
a organizácie pôsobiace
v obci. Rekonštrukcia objektu bude hradená výlučne
z prostriedkov nášho poľovníckeho združenia.
Záverom mi dovoľte
v mene Poľovníckeho združenia Gerlach Rožňavské
Bystré zaželať Vám príjemné a pokojné prežitie Vianočných sviatkov a úspešný
štart do Nového roka.
JUDr. Ivan Gallo
Predseda poľovníckeho
združenia Gerlach
Rožňavské Bystré
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