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      Nech sú sviatky plné 
 láskavosti, porozumenia,
spokojnosti a dobrosrdečnosti
Vážení spoluobčania, 

Vážení a milí občania obce Veselé Vianočné sviatky 
a šťastný nový rok 2013

Čarovný potok

Zimný pohľad na miestnu časť Piasok Aj taký pohľad máme v obci  |  Foto na str.: Dr. Sabo

Nech najkrajšie Vianočné sviatky
prinesú do každej rodiny čo najviac

príjemných chvíľ,
Nech pod žiariacim stromčekom

vládne rodinná pohoda,
pokoj v našich mysliach,

radosť a šťastie v našich srdciach.

už len niekoľko dní nás delí 
od najkrajších sviatkov roka, 
ktorými sú Vianoce. Sú to 
sviatky, ktoré by mali byť plné 
láskavosti, porozumenia, spo-
kojnosti a dobrosrdečnosti.

Budeme prežívať chvíle, 
v  ktorých máme jedinečnú 
príležitosť zamyslieť sa, 
zhodnotiť končiaci sa rok, 
prehodnotiť svoje skutky, 
vykonané a  nesplnené sľuby. 
Okrem toho spomíname si aj 
na svojich blízkych, ktorí už, 
bohužiaľ nie sú medzi nami, 
ale stále žijú v našich srdciach 
a spomienkach.

Pod vianočný stromček Vám prinášame vaše obľúbe-
né Rakovnické obecné noviny v „nových šatách“.

Už na prvý pohľad zbadáte rozdiel oproti starším vydaniam. 
K tvorbe novín sme získali nového spolupracovníka, grafika, 
čo sa zjavne prejavilo na dôstojnej reprezentácii starostu obce, 
obecného zastupiteľstva, občanov obce a obce samotnej.

Novinkou je, že vaše noviny si môžete prečítať na oficiál-
nej stránke obce www.rakovnica.sk a po novom aj na face-
bookovej stránke Obce Rakovnica (www.facebook.com/
ObRakovnica) a na novej facebookovej stránke našich novín 
 (www.facebook.com/RakovnickeObecneNoviny).       -ron-

Pri príležitosti vianočných 
sviatkov Vám chcem, vážení 
spoluobčania, poďakovať za 
vašu prácu v  tomto roku. Za 
prácu vykonanú vo vašich 
domácnostiach, na vašich 
pracoviskách, ako aj za prácu 
v  prospech našej malebnej 
obce.

Želám Vám, milí spolu-
občania radostné a  pokojné 
prežitie vianočných sviatkov, 
aby sa Vám splnili vaše sny, 
priania a  predsavzatia. Via-
noce sú zároveň obdobím 
blížiaceho sa konca roka 
a očakávania nového roka. 

Do nového roku 2013 
Vám prajem všetko dobré, 
hlavne veľa šťastia, 
zdravia, aby počas 
celého nadchádza-
júceho roka Vás 
sprevádzal 
len pokoj 
a pohoda. 

Ľuboš Lešták
starosta obce

V novom roku 
vinšujeme Vám nastokrát
teplé slnko nad domovom,

zdravia, šťastia akurát,
aby Vás mal každý rád.

              Vaša redakcia RON
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    Krátke
informácie

 Pokuta
Obec 10.júna prichytila pána 
Č. pri čiernom vývoze smetí 
v  našom chotári. Na základe 
žiadosti vývozcu odpadu bol 
mu schválený splátkový kalen-
dár na zaplatenie pokuty.

 Kontrolný deň
Na kontrolnom dni výstavby 
vodovodu dňa 13.júna sa kon-
štatovalo, že hlavné rozvody 
boli urobené. Ostali ešte dve 
ulice na ktoré sa projekt ne-
vzťahoval. Bola vypracovaná a 
realizovaná projektová doku-
mentácia na ulice kde bývajú 
p. D. Uhrin a p. V. Sečkár.

 Výberové konanie
Dňa 9.júla obec urobila vý-
berové konanie na dodávateľa 
materiálu a prác na realizáciu 
plynového kúrenia Denné-
ho stacionára. Prihlásili sa tri 
firmy. Najvýhodnejšiu ponu-
ku mala firma Bulditech s.r.o. 
z Rožňavy. Firma kúrenie rea-
lizovala na základe podpísanej 
zmluvy zo dňa 14.júla.

 Doplnený freón
V  Dome smútku boli 14.júla 
doplnené mraziace boxy freó-
nom a  uskutočnená kontrola 
chladiaceho zariadenia.

 Nachystali
V dňoch 13.-14. augusta obec 
v spolupráci z TJ Baníkom na-
chystali 24 metrov palivového 
dreva na kúrenie do budovy 
bývalej Materskej školy.

 Opravili
Dňa 16. augusta bola oprave-
ná strecha na budove bývalej 
Materskej školy. Strecha bola 
miestami v  havarijnom stave. 
Zatekala.

 Opravené
Tri nefunkčné verejné osvetle-
nia boli opravené 17. augusta 
v dolnej časti obce.

 Prichytení 
Dňa 15. augusta vo večerných 
hodinách boli prichytení vý-
vozcovia nelegálneho odpadu 
v lokalite Stádlo. Vývozca po-
chádzal z  Markušky. Vyrúbe-
ná mu bola na mieste pokuta 
165,96 €.

 Altánok
Altánok v  Hänclovej doline 
zatekal. Obec v  spolupráci 
s  Baníckym spolkom strechu 
opravili.

 Oslavy
Priestor v Dennom stacionári 
pre seniorov je účelovo viaza-
ný. V jeho priestoroch sa v mi-
nulosti uskutočňovali rôzne 
oslavy. Na oslavy sa teraz vyu-
žíva Dom kultúry. Zrealizovali 
sa oslavy napr. k päťdesiatke a 
iné.

 Uvítanie do života
Obec na základe žiadosti rea-
lizuje uvítanie detí do života. 
V  tomto roku 2.9.2012 bolo 
uskutočnené uvítanie Kevina 
Engela a  23.9.2012 Natálky 
Tóthovej.

 Krstili
Na krste knihy Rožňava a oko-
lie sa zúčastnili aj zástupcovia 
obce. V knihe je zahrnutá naša 
kultúrna pamiatka románsky 
kostolík svätej Márie Magda-
lény pod Tureckou.

 Cintorín
Okrem obecného cintorína 
máme aj malý židovský cinto-
rín. O tento sa obec stará. Dňa 
24.9. bol vyčistený, vykosený.

 Spoje
Starosta obce sa zúčastnil 28.9. 
na schôdzi v Eurobuse. Na zá-
klade dohody autobusové spo-
je ostávajú tak, ako doteraz.

 Turecká
Dňa 25.augusta bol Výstup na 
Tureckú spojený so slávnost-
ným odovzdaním vyhliadko-
vej veže ako súčasti Náučného 
chodníka Turecká. Na akcii sa 
zúčastnili aj naši turisti. Obec 
Rakovnica finančne podporila 
túto akciu.

 Vandalizmus
V  noci z  28.9.-na 29.9. bolo 
rozbité sklo na informačnej ta-
buli v obci. Páchateľ bol rýchlo 
odhalený. Na vlastné náklady 
všetko dal do pôvodného sta-
vu.

 Povrázky
Na Povrázkoch je problémom 
cesta a povrchová kanalizácia. 
Dňa 23.10. sa cesta upravila 
štrkovým podkladom a 8.no-
vembra sa natiahol zimný as-
faltový koberec.

 TIC
Novootvorené Turistické in-
formačné centrum(TIC) bolo 
31.10. v Štítniku. Zásluhu 
na tom majú obce združené 
v Mikroregióne Štítnická do-
lina. Obec Rakovnica patrí do 
tohto združenia ako riadny 
člen.

Vyhladková veža na Tureckej  |  Foto: L. ĎuránNaše námestíčko  |  Foto: Dr. Sabo

 Nové
V obci máme nové pohostin-
stvo na mieste predchádzajú-
ceho. Otvorené bolo koncom 
júla. Názov pohostinstva je 
Antistres.

 Sucho, premnožovanie ži-
vočíchov
Rok 2012 sa vyznačoval veľ-
kým suchom. Mnohé studne 
vyschli. Okrem toho sa pre- 
množili hryzce. Narobili po-
riadnu škodu na poliach. Aj 
premnoženie vtákov malo 
zásluhu na ničení úrody če-
rešní, marhúľ, broskýň a iných 
plodov. Počas pobytu v  obci 
sa nám tohto roku vyliahli tri 
bociany. V pohode odleteli na 
juh.

 Rekonštrukcia
Rekonštrukcia obecného 
rozhlasu ide postupne podľa 
množstva financií. Dňa 20.6. 
boli vymenené 4 amplióny(re-
produktory). Dva pred OcÚ, 
jeden na konci obce smerom 
na Rožňavu a  jeden smerom 
na Rožňavské Bystré. V  re-
konštrukcii sa bude pokračo-
vať. Menia sa káble a  repro-
duktory.
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Slová, ktoré predniesla Tánička Palečková 
urobili úvod do osláv Dňa obce Rakovnica  
6. októbra. „Uplynulo už 685 rokov od prvej písomnej zmienky 
o našej obci“, zdôraznila v úvodnom slove konferencierka Dáška 
Králiková a následne privítala okrem občanov aj vzácnych hostí: 
Želmíru Gonosovú starostku Rožňavského Bystrého, Jarmilu 
Pavlíkovú starostku Gočaltova, Júliusa Kerekeša starostu Rudnej, 
Ing. Štefana Baštáka starostu Slavošoviec.

Po privítaní konferencierka urobila krátky prierez histórie obce 
a  za tým sa slova ujal starosta obce Ľuboš Lešták. Slávnostný 
prejav bral ako „vzácnu príležitosť na to, aby sme si pripomenuli 
to čo sme prežili“ a zároveň poprial „našej dedinke, aby rástla do 
krásy, aby bola domovom len dobrých a šťastných ľudí.“

Básnička v  podaní Janky Palečkovej dokreslila a zvýrazni-
la vzťah k  rodnej obci. Po jej vystúpení už nasledoval skvelý 
kultúrny program. Piesne v  podaní Dominiky Ďurskej a  za 
doprovodu Ing. Ivana Nemčoka urobili vstup do defilé folklórnej 
skupiny Dubina z Rožňavy. Pod vedením vedúcej FS Ing. Ivany 
Nemčokovej sa na pódiu vystriedali detský súbor Haviarik, FS 
Dubina s tanečníkmi a spevákmi.

Ak sa vám zdá, že vystúpením folklórnych skupín sa to skončilo, 
ste na omyle. Oslavy Dňa obce pokračovali v Parku slobody vy-
stúpením šermiarskej skupiny presnejšie skupiny historického 
šermu Kolovrat z Rožňavy pod vedením Petra Molnára.

Stále to ešte nebolo všetko. Milé prekvapenie pre všetkých pri-
pravila Milena Turcsanyiová známa návrhárka, krajčírka, rodáčka 
z  Rakovnice. Nielenže predstavila firmu Mima fashion, ale  
pripravila, prezentovala sériu zaujímavých módnych návrhov 
z vlastnej dielne, od historických až po súčasné.

Po tejto módnej šou nasledovalo podávanie tradičného chut-
ného Rekenského gulášu, ktorý varil pán s menom opakujúcim 

Sústredený pohľad na zaujímavý program

sa i pri iných gulášoch, a podľa toho čo mal na tričku 
napísané, bol ním „Dvorný kuchár obce Rakovnica“ 
pán Milan Hlaváč.

Žeby gulášom sa všetko skončilo? Nie! Záver Dňa 
obce patril Rekenskej tanečnej zábave, ktorá sa začala 

o 2000 hod. v Dome kultúry. Do 
tanca hrala hudobná skupina 
Impulz z Vyšnej Slanej pod 
vedením Aďa Koršinského.

Verte, že to bol vydarený Deň 
obce. Kto to celé zažil nám to 

iste potvrdí. Veď to aj tak 
má byť. Naši občania vedia 

nielen tvrdo a vytrvalo 
pracovať, ale 

sa aj do-
bre zabávať, 
a aj o tom je 
život v našej 
stále krajšej 

a príjemnejšej 
obci. 

Dr. Sabo

Program zaujal aj M. Turcsanyiovú(prvá z prava)  |  Foto na str.: Dr. Sabo

Z vystúpenia Haviarika

Slávnostný príhovor starostu Ľ. Leštáka
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O  čo išlo? V  dňoch 14.-16. 
septembra mali ľudia možnosť 
vidieť na vlastné oči historické 
automobily v  Rožňave ako aj 
ich jazdy po okrese. Najviac 
zvedavcov pritiahla prezentácia 
majiteľov historických vozidiel 
so svojimi „tátošmi“.

Posledným dňom akcie 
bola nedeľa 16. septembra. Tá 
sa hlboko vryla do pamäti aj 
občanom Rakovnice. Prečo? 
Lebo v  čase od 1330 do 1600 
hod. sme mali možnosť všetky 
autá vidieť osobne. Účastníci 
„spanilej“ jazdy sa u nás zastavili 
na obed a  predstavili svojich 
nablýskaných krásavcov. 

Akciu v rámci Asociácie his-
torických vozidiel Slovenskej 
republiky usporiadal  Auto ve-
terán Gemer v Rožňave.    -sb-

Výstupu predchádzala pekne 
graficky a  obsahovo spracova-
ná pozvánka, osobné pozvanie 
starostu obce v miestnom roz-
hlase, ako aj vopred uskutočne-
ná príprava terénu na určenom 
stanovišti.

Ôsma hodina odštartovala 
všetkých tých, čo chceli niečo 
urobiť pre svoje zdravie, radosť 
z pohybu, pobytu v prekrásnej 
prírode, v  dobrej spoločnosti. 
Vo väčších, menších skupinách 
či individuálne sa to celé pohlo. 
Už z obce bola radosť pozerať 
na to, ako dospelí i deti v poho-
de kráčajú cez Kopan smerom 
na našu planinu.

        Zažili smenádheru veteránov

Krása veteránov získala priazeň občanov  |  Foto: Dr. Sabo

Zraz bol na tomto úžasnom mieste  |  Foto: Ing. M. Genči

Jedinečná scenéria, pekný deň,
       plno nezabudnuteľných zážitkov

Pri príchode na miesto 
stretnutia návštevníci obdržali
účastnícky list, ktorý im bude 
pripomínať deň i  miesto, na 
ktoré sa dostali vlastným pri-
činením. Oficiálne tohtoročný 
výstup otvoril starosta obce 
Ľuboš Lešták.

Turisti mali možnosť občer-
stviť sa, zajesť si dobrý guláš 
od nášho gulášmajstra Milana 
Hlaváča, ale najmä spoznať, čo 
možno najlepšie na vlastné oči, 
krásy planiny.

Spoločenská 
kronika

Narodili sa:
Jarko Blahút         - 20. 7. 2012
Paľ ko Blahút - 20. 7. 2012

Novým občanom, 
dvojčatám gratulujeme.

Tri dni v okrese Rožňava patrili akcii pod stručným názvom „Gemer 2012“.

Okrem občanov Rakovni-
ce sa akcie zúčastnili i turisti 
z  Rožňavy, Rudnej, Rožňav-
ského Bystrého a ďalších obcí. 
Organizátori akcie zazname-
nali medzi účastníkmi turistov 
z  Košíc, Nemecka, Švédska. 
Zastavili sa aj dvaja cyklisti, 
ktorých zastávka potešila, po-
silnila. Po skvelom oddychu 
pokračovali vo svojej pláno-
vanej ceste. Podobne turisti 
z Košíc boli nadšení akciou, na 
ktorú sa náhodne dostali. Bol 
to pre nich zážitok. Podľa od-

hadu na akcii bolo okolo 100 
účastníkov.

Po vyvrcholení akcie sa 
účastníci pomaly rozišli plní 
dojmov, dobrých pocitov, zážit-
kov, radosti nielen z  akcie, ale 
aj z pekného počasia, ktoré im 
prialo.

Čo dodať na záver? Napo-
vedia to stručné vyjadrenia 
účastníkov akcie: „Bolo to fajn. 
Máme veľa zážitkov. Páčilo sa 
nám to. Sme radi, že obec robí 
takúto akciu. Tešíme sa na ďal-
šie stretnutie.“        Dr. Sabo

Druhý ročník výstupu na Plešiveckú planinu sa uskutočnil v sobotu 8. septembra.
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Sobota 22. septembra pria-
la všetkým, lebo bola spojená 
s celkom príjemným počasím. 
Tak ako po minulé roky aj te-
raz akciu pripravilo Združenie 
podnikateľov obce Rakovnica 
a ich priatelia. O dobrú náladu 
sa postaral Matúš Genči. Do 
súťaže sa zapojilo dvanásť par-
tií. Prítomných bolo temer sto 
účastníkov. Znalci boli štyria, 
rokmi overení. Konferencie-
rom pri vyhodnotení bol pán 
Miroslav Tomko. Zvládol to 
úspešne, tak ako v  predchá-

V popoludňajších hodinách 29. augusta sa pri pomníku zišli 
občania obce, členovia ZPOZ – u, pozostalí po partizánoch 
a ďalší. Úvodným aktom bol spomienkový sprievod účastníkov 
k pamätníku padlých. Príhovorom starostu obce Ľubošom Leš-
tákom sa začal slávnostný akt.

V kultúrnom programe sa predstavili členky ZPOZ – u. Hu-
dobno – slovné pásmo hlboko citovo zvýraznilo udalosti, ktoré 
sa pred 68. rokmi udiali. Pri tejto príležitosti použili aj menej 
známu baladu „Sokol v Cachovni“ od Ing. Ladislava Sedláka. 
Súčasťou osláv bol aj seminár k SNP v obci Rakovnica. Seminár 
otvoril Ing. Ondrej Lorko, predseda ZO SZPB v  Rakovnici. 
Cieľom seminára bolo lepšie spoznať ľudí z obce, ich život pri 
zapojení sa do tejto dejinotvornej udalosti. Z tohto uhla pohľa-

 Jubilejný piaty ročník
   Majster kuchár
 potvrdil tradíciu podujatí

miesta získali traja Ladislavo-
via, všetci z Rakovnice. Okrem 
Ladislava Kraveca aj Ladislav 
Bene a Ladislav Kučera.

Piaty ročník sa úspešne 
ukončil. Dobrá hudba, voľná 
zábava, tanec spečatili pekný 
víkend.               -sa-

Víťaz s dcérou a M. Kováčovou

Kytica vďaky

Členky ZPOZu pri vystúpení  |  Foto na str.: Dr. Sabo

       Máme na pamäti, nezabúdame na tých čo 

bojovali za našu slobodu

du si očami príbuzných pripomenúť osobné zážitky konkrét-
nych ľudí.

Seminár viedla Mgr. Mária Sabová. Po úvodnom slove vy-
zvala prítomných na priblíženie príbehov i osudov jednotlivých 
partizánov. Diskusia bola plodná, úspešná a veľa vecí sa ujasnilo, 
objasnilo, potvrdilo. Zaujímavé bolo každé vystúpenie  napr.: 
pani Šikúrovej, Fabiánovej dcér J. Gonosa Frunča. Názory  
p. Hudecovej, Osifovej, Bradáča, Dovcovej, Molnára, Ďuráno-
vej, Lorka dokresľovali to o čom už skoro nikto dnes nevie. Slo-
vami Mgr. M. Sabovej seminár naplnil svoj zámer, cieľ. Účast-
níci si pripomenuli „Obraz osoby konkrétneho človeka. Kto to 
bol, čo pre obec znamenal, aký osud napĺňal.“         -js-

dzajúcich ročníkoch. 
Čas plynul. Nastúpili znalci. 

Na „sudcovskom“, hodnotia-
com stole sa objavili tanieriky 
so vzorkami gulášov. Porotco-
via postupne ochutnávali to, 
čo im bolo predložené a dávali 
body. Po obodovaní, ktoré sa 
konalo pod dohľadom všet-
kých, sa stanovilo poradie. 
Slova sa ujal konferencier, kto-
rý v spolupráci s pani Máriou 
Kováčovou, odovzdali ceny 
víťazom.

Tohtoročným víťazom sa 

stala skupina na čele s  La-
dislavom Kravecom. Radosť 
z víťazstva a získanej ceny bola 
oprávnená. Svedčila o  skve-
lom kuchárskom umení maj-
stra Ladislava. A  keď sme už 
pri mene Ladislav tak môže-
me pripomenúť, že popredné 

Dvanásť súťažných gulášov prilákalo stovku gurmánov.

Šesťdesiatosem rokov uplynulo od významnej historickej udalosti Slovenského národného povstania. 
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Uznesenie
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20. augusta 2012

Uznesenie
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 18. októbra 2012

Obecné zastupiteľstvo

1/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Berie na vedomie overovateľov zápisnice JUDr. Oskara Hudeca a Želmíru Németovú.

2/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Berie na vedomie Správu nezávislého audítora o uskutočnenom audite účtovnej závierky k 31.12.2011 
Obce Rakovnica.

3/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Berie na vedomie plnenie rozpočtu za 1.polrok 2012.

4/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2012.

5/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje Smernicu o miestnych poplatkoch na území Obce Rakovnica.

6/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Berie na vedomie informáciu starostu obce o činnosti Obecného úradu v Rakovnici.

7/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje Územný plán Obce Rakovnica.

8/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje otvorenie prevádzky Pohostinstva Antistres.

9/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje otváracie hodiny Pohostinstva Antistres.

10/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje ročnú dotáciu TJ Baník Rakovnica vo výške 750,00 Eur.

11/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Odporúča starostovi obce zabezpečenie vodovodnej prípojky k Domu smútku, Dennému stacionáru, 
OcÚ, Kultúrneho domu a Domu smútku.

12/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje výstup na Plešiveckú planinu dňa 8.9.2012.

13/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje preinštalovať elektrické radiátory z Denného stacionára do Domu smútku.

14/10/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje prípravu a realizáciu Dňa obce Rakovnica dňa 6.10.2012.

1/11/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
Berie na vedomie overovateľov zápisnice pána Ladislava Kováča a pani Zuzanu Teraiovú

2/11/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje realizáciu investičného úveru zo Slovenskej Sporiteľne maximálne do výšky 25 000 € v zmysle 
predloženej ponuky a zároveň poveruje starostu obce podpísaním Zmluvy o úvere.
Zabezpečenie úveru bude vlastnou bianko zmenkou obce. 

3/11/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje poskytnutie priestorov sály KD  Stolnotenisovému klubu Baník Rakovnica podľa tréningové-
ho plánu 

4/11/2012 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
Schvaľuje uznesenie OZ

Ľuboš Lešták, starosta obce

Ľuboš Lešták, starosta obce
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Hlavným aktérom filmu bol 
Tomáš Gonos z Rožňavského 
Bystrého. Ďalšími účinkujúci-
mi boli Milan Birka, Zuzana 
Birková, Ľubica Birková a Lu-
káš Koltáš. Ostatné menšie, 
vedľajšie úlohy hrali občania 
z Rakovnice.

Väčšina filmu sa tvorila 
v obci Rakovnica. Zábery sú aj 
z blízkeho okolia, z Lubeníka. 
Tvorcovia filmu boli: Námet, 
scenár, réžia Roman Fábian, 
kamera Ivo Miko, Martin 
Čech, zvuk Juraj Baláž, strih 
Peter Harum, produkcia Janko 
Melikant, hudba David Kollar 
a  Peter Katina. Dielo vzniklo 
za podpory Slovak audiovisual 
fundu a  VŠMU v  Bratislave. 
Konzultantmi R. Fábiana boli 
Prof. Stanislav Párnický a Pa-
vol Fábian.

O  čom film pojednáva? Je 
to príbeh osemnásťročného 
chlapca, ktorý si hľadá svo-
je miesto v  súčasnom živote. 
Hlavou mu víria myšlienky, 
nápady, čo a kde by rád robil. 
Stavia si mladícky nereálne 

       Film Romana Fábiána:

Ja som baník,
             kto je viac.

Prvý hraný film v histórii obce

o nás, aj pre nás

„vzdušné zám-
ky“. Jeho pred-
stavy v  ťažko 
skúšanom kra-
ji bez reálnej 
perspektívy sa 
postupne rú-
cajú. Skúša to, 
i  ono. Pri hľa-
daní toho, čo 
by chcel, má 
podporu zo 
strany frajer-
ky, ktorú hrá 
Zuzana Birko-
vá. Aj keď ho 
má rada vidí, 
že to čo robí 
nemá perspektívu. Aj jeho 
najlepší kamarát, v  podaní 
Lukáša Koltáša, sa snaží mu 
pomôcť. Nedarí sa mu to, lebo 
Tomáš má svoju víziu a  snaží 
si ju naplniť. Lenže. Aj tu je 
to „lenže“. Život je o niečom 
inom. Ten mu dáva na vedo-
mie, že tadiaľ cesta nevedie.

Osemnásťročnému mlá-
dencovi zasahuje do života 
otec v  podaní Milana Birku. 

Pracuje v prosperujúcej bani – 
Lubeníku. Ponúka mu prácu 

v  bani. Po prvej skúse-
nosti, pobyte v  bani, 

mladík kapituluje 
a  o  práci v  bani 
nechce ani po-
čuť. Otec, hrdý 
na baníctvo, 
v  ktorom trá-
vil celý život, 
v  rozčúlení vy-

háňa syna z domu.
Situácia sa až na-

toľko komplikuje, že 
jeho frajerka odišla 
pracovať do Prahy, 
najlepší kamarát do 
Mladej Boleslavi. 
A  on? Odchádza 

Dom kultúry v Rakovnici zaznamenal po prvýkrát v histórii premietanie  
magisterského filmu študenta Filmovej a televíznej fakulty VŠMU v Bratislave  
Romana Fábiana – Ja som baník, kto je viac.  Piatok 19. júla 2012 o 20,30 hod.  
sa celá sála naplnila zvedavcami. 

z  domu na jedinom majetku, 
ktorý bol jeho – motorke... 
Otvorený koniec filmu na-
značuje: „Ak chceš žiť, prežiť, 
treba ísť za prácou tam, kde je, 
a to nielen mimo rodnú obec, 
ale i štát. Hranice máš otvore-
né“.

Výber adeptov na film bol 
znamenitý. Okrem Lukáša 
Koltáša, ktorý už mal skúse-
nosti z  herectva, všetci ostat-
ní boli začiatočníci. I  napriek 
tomu to zvládli bravúrne. Film 
nadchol všetkých divákov. 
Všetci si našli to, čo chceli, 
a  preto bola všeobecná spo-
kojnosť. A  nakoniec, bol to 
prvý hraný film v histórii obce 
o nás, aj pre nás.       Dr. SaboFilmári v akcii  |  Foto: Dr. Sabo

Náš Roman Fábian scenárista, režisér  |  Foto: Dr. Sabo

Ukážka z filmu  |  Foto: internet
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Náš Dom kultúry by mohol 
o  tom rozprávať, keby vedel. 
V ňom sa odohrávali zaujímavé 
stretnutia. Víťazstvá i prehry.
V  posledných desaťročiach sa 
pravidelné turnaje robili na jar 
alebo v zime. Príčina bola jas-
ná – počasie. Spočiatku to boli 
Veľkonočné turnaje. Pozdejšie 
Vianočné. Tento rok znamená 
zásadný obrat v  hre. Vznikol 
organizovaný stolnotenisový 
klub (STK) Baník Rakov-
nica. „Šéfom“ (predsedom) 
STK je Štefan Murza st., 
jeho zástupcom Stanislav Bla-
hút. Členovia: Viliam Máťaš, 
Radoslav Chlebuš, Ľubomír 
Sedlák, Ľubomír Gallo. 

Obecné zastupiteľstvo, sta-
rosta obce Ľuboš Lešták klu-
bu vyšli maximálne v  ústrety. 
V Dome kultúry môžu tréno-
vať, súťažiť, odohrávať zápasy 
v rámci rozpisu. Pravidelne sa 

Kolo Zápas Výsledok
1. Pača – Rakovnica 7:2
2. Rakovnica – Kružná 0:3
3. Jovice – Rakovnica 4:1
4. Rakovnica – Kečovo 5:1
5. Štítnik – Rakovnica 1:0
6. voľno
7. Rakovnica – Brzotín 4:2
8. Krh. Dlhá Lúka – Rakovnica 4:2
9. Rakovnica – Čoltovo 0:3

10. Niž. Slaná – Rakovnica 6:4
11. Rakovnica – Honce 0:12

12. Plešivec – Rakovnica x

Výsledky jesennej časti
futbalového ročníka

2012/2013

x - pre nedostatočný počet hráčov klub nevycestoval.

TJ Baník bol odhlásený z oblastnej futbalovej súťaže
II. triedy súťažného ročníka 2012/2013. 

 
            Ľuboš Lešták - predseda TJ Baník

Dvere
    stolnotenisového klubu Baník
sú otvorené pre všetkých
Stolný tenis, starší názov ping – pong, má v našej obci dlhú tradíciu, 
ktorá sa prenáša z generácie na generáciu.

stretávajú v  pondelok, stredu 
a  piatok vo večerných hodi-
nách. Starosta obce zabezpečil 
pre hráčov dresy s erbom obce 
a označením klubu. „Sme radi, 
že táto športová aktivita našla 
záujem a  ohlas medzi občan-
mi obce. Teší nás, keď občania 
žijú čo najaktívnejšie“, povedal 
nám starosta obce. „Ďakuje-
me OZ, starostovi obce, že 
nám umožnili realizovať tento 
šport. Napomohli pri založení 
STK. Budeme sa snažiť dob-
re reprezentovať klub i  obec“, 
zdôraznil predseda klubu. 
„Dvere do klubu sú otvorené 
pre všetkých záujemcov. Uva-
žujeme o vytvorení B mužstva, 
v  ktorom by boli združení 
mladší športovci“, dodal.

Veríme, že základný team sa 
postupom času rozrastie o ďal-
ších členov, mládencov, mužov 
aj ženy.       Dr. Sabo

Zľava do prava - Ľ. Sedlák, V. Máťáš, S. Blahút, Ľ. Gallo, Š. Murza st., R. Chlebuš
Foto na str.: Dr. Sabo

Vedenie STK - S. Blahút, Š. Murza st.


