
Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí Obec Rakovnica

Hosťami rokovania boli – 
starosta obce Ľuboš Lešták a 
odborný lesný hospodár Milan 
Štefanka.

Schôdzu viedol Jaroslav Lin-
dák. Po doplnení a schválení 
programu sa uskutočnila voľba 
komisií. Správa mandátnej ko-
misie bola potešujúca. Zo 127 
podielnikov bolo 88 prítom-
ných čo činilo 70 percent.

Správu o činnosti predložil 
predseda výboru Ján Dányi. 
Pozostávala z kľúčových čin-
ností práce LPS. Venoval sa 
ťažobnej, pestovnej činnosti. 
Dotkol sa celkového hospodá-
renia a ochrany lesov. 

Za obdobie rokov 2005 – 
2011 bola celková ťažba 1236 
m3. Z tohto objemu sa časť 
predala ako guľatina. Ostat-
né drevo bolo spracované do 
metrov na palivové. 

Pestovná činnosť bola boha-
tá. Zalesnilo sa 2,95 ha. Pre-
rezávky boli vykonané na plo-
che 31,05 ha. Ochrana kultúr 

Urobil sa veľký kus práce 
v prospech celého spoločenstva

vyžínaním na 5, 5 ha a výsek 
krovín na 2, 4 ha.

V roku 2011 skončila plat-
nosť hospodárskeho plánu. 
Následne nato boli vykonané 
previerky štátnym dozorom. 
Výsledok bol jednoznačný.  
V rámci hospodárenia v súlade 

s hospodárskym plánom ne-
boli zistené žiadne porušenia, 
nedostatky. 

Od roku 2012 sa hospodá-
ri podľa nového plánu, ktorý 
platí do roku 2021. Pozitívom 
plánu je nárast ťažby, ktorý by 
mal zabezpečiť ekonomickú 

stabilitu LPS a uspokojenie 
potrieb vlastníkov palivovým 
drevom.

Rok 2013 priniesol určité 
zmeny. V platnosti je nový zá-
kon o lesných spoločenstvách, 
urbariátoch. Zo zákona vyplý-
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Záber z priebehu volieb.   Foto na str.: Dr. SaboJaroslav Lindák počas vedenia schôdze.

Pohľad na predsednícky stôl.

pokračovanie na 3. strane

Významnou udalosťou tohto roku bolo Valné zhromaždenie Lesného pozemkového 
spoločenstva (LPS) v Rakovnici, ktoré sa konalo 30. augusta v Dome kultúry



RakOVnIcké Obecné nOVIny2

 Rekordná
Zima bola rekordná. Podľa 
odhadu napadalo viac ako je-
den meter snehu. Pamätníci ju 
prirovnávajú k zime aká bola v 
1991 roku.

 Reklamácia
Obec podala 17. mája re-
klamáciu na stavebné práce 
Domu kultúry. Fasáda miesta-
mi opadávala,  popraskala, far-
ba bledla a objavila sa vlhkosť 
v sále.

 Oporný múr
Rizikové miesto v časti „Za 
chrásko“ bude odstránené. 
Dňa 25. mája bolo stavebné 
územné konanie. Obec dostala 
prísľub, že akcia sa uskutoční 
tohto roku. V prípade kompli-
kácií na budúci rok.

 Opravená
Na budove bývalej materskej 
školy bola v máji opravená 
strecha, vyčistené žľaby.

 Kolaudácia
Dňa 6. júna bola kolaudácia 
prístupových ciest k vodoje-
mu. Skolaudované.

 Výrub povolený
Obec v júli získala súhlas na 
výrub nebezpečných stromov 
za Domom smútku. Ako ná-
hradnú výsadbu obec zasadí 
20 kusov tují.

 Nová dohoda
Obec, prostredníctvom staros-
tu obce Ľ. Leštáka, uzavrela 
s mestom Rožňava dohodu o 
zriadení spoločného školského 
obvodu. Na základe toho naši 
žiaci budú môcť navštevovať 
základnú školu v Rožňave.  

 Vyčistili
Pri „Vyšnom mlyne“ bol vo-
dou zanesený most. V spo-
lupráci obce s LPS sa potok 
uvoľnil, vyčistil.

 Vymaľované
Oplotenie obecného parku a 
bývalej materskej školy bolo 
nanovo vymaľované. Na akcii 

sa podieľali, prostredníctvom 
obce, aktivační pracovníci a 
členovia STK.

 Dom smútku
V mesiaci júli bola budova 
Domu smútku opravená. Časť 
strechy, fasáda, okapové rúry 
sú v poriadku. Všetky práce 
zabezpečil OcÚ prostredníc-
tvom aktivačných pracovníkov.

 Vyčistili
Po spílení porastov pod vyso-
kým napätím, ktoré realizovali 
VSE, ostala v údolí pri ceste 
na „ Hostinec“ drevina. Pros-
tredníctvom LPS sa celá rokli-
na vyčistila.

 Problém sa odstráni
Otvoreným problémom ostáva 
prívod vody na obecný cinto-
rín. Zariadenie je prestárnuté, 
a preto sú časté poruchy. Situ-
ácia sa zmení napojením cin-
torína na verejný vodovod.

 Osobne poďakoval
Starosta obce Ľ. Lešták osob-
ne poďakoval riaditeľovi OR 
PZ v Rožňave pplk. Mgr. Iva-
novi Brondošovi za úspešnú a 
prínosnú akciu ku Dňu detí v 
obci.

 Absolvovala
Pracovníčka OcÚ Zuzana Te-
raiová sa zúčastnila školenia 
súvisiaceho s registratúrou ar-
chívu 18. apríla.

 Školenie
Školenie aktivačných pra-
covníkov zamerané na proti-
požiarnu ochranu a bezpeč-
nosť pri práci sa zrealizovalo  
2. mája.

 Žeby
Vraj sa u nás pletky šíria rých-
lejšie ako internet. Či je to 
pravda? Nevieme. Možno na 
tom niečo bude.

 Vynovená 
Požiarna zbrojnica je úplne 
vynovená. Nová omietka , dve-
re, strecha upúta už na prvý 
pohľad.

 Tabuľa 
Na obecnom cintoríne je 
umiestnená vkusná informač-
ná tabuľa.

 Cez Rakovnicu
Trojtýždňové really historic-
kých vozidiel Peking – Paríž 
sme mohli vidieť 24. apríla na 
„ Hostinci“.

 Pravidelné
Pravidelné očkovanie psov 
bolo v obci 13. júna. Majitelia 
psov mali aj možnosť očipovať 
si svojho miláčika.

 Zábava
Magdolénska zábava bola 27. 
júla v Dome kultúry. Zorga-
nizovala ju HM & PM s. r. o. 
v spolupráci s OcÚ. Do tanca 
hrali Sendrejovci.

 Bohatý deň
Na akcie bohatý deň bol 28. 
júl. V dopoludňajších hodi-
nách bola sv. omša v kato-
líckom kostolíku sv. Márie 
Magdalény pod Tureckou. V 
popoludňajších hodinách sa 
uskutočnil futbalový turnaj a 
memoriál J. Hlaváča a J. Ko-
žára.

 Turisti
V nedeľu 4. augusta cez obec 

prešlo 42 turistov na Plešivec-
kú planinu. Pochádzali z Čes-
kej republiky z mesta Třinec a 
okolia. Na planinu vystupo-
vali po známej značke okolo 
Grígerovcov. 

 Na kúpaliská
V letných horúcich dňoch sa 
občanom obce žiadalo ísť za 
vodou. Obec prostredníctvom 
obecného úradu už niekoľko 
rokov organizuje zájazdy na 
kúpaliská. Tohto roku sa v júli 
uskutočnili dva. Jeden do Egru 
a druhý do Bogácsa.

 Zasadali
Rakovnica sa stala 6. augus-
ta miestom rokovania mik-
roregiónu Štítnická dolina. 
Okrem iného sa zoznámili so 
zmenami na úrade práce, v sa-
mospráve s informáciami zo 
snemu ZMOS-u.

 Zabezpečený
Objekt multifunkčnej budovy 
obecného úradu je elektronicky 
zabezpečený. K ochrane patrí 
aj videozámok na hlavnom 
vstupe do budovy. Jeho úče-
lom je predchádzanie voľným, 
bezúčelným, zbytočným, ob-
medzujúcim pohybom v prie- 
storoch OcÚ.

Vážený pán starosta, Ľuboš Lešták

Už odzneli mnohé vinše,
pripájame k nim naše, trocha inšie.
Oheň a lávu do zdravých žíl,
do nôh a rúk veľa, veľa síl.
Čas – ten stále niekam ponáhľa sa
míľovými krokmi.
Nikoho z nás nevynechá,
pridáva aj 40 – te roky.
Mladosť nakláňa sa k starobe
a čln sa hojdá na vode.
Každým rokom človek zreje,
múdrosťou rozširuje nádeje,
že čln života udrží sa na hladine
v pokojnej a šťastnej obecnej
i tej vašej rodine.

To všetko želá redakcia RON celá.

    Krátke
informácie
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Uznesenie
z 13.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 11. marca 2013

1/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie overovateľov zápisnice 
 Ing. Moniku Genčiovú a JUDr. Oskara Hudeca

2/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie úpravu Programu zasadnutia 

OZ, kde sa vypúšťa bod 7.

3/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Schvaľuje Výsledok hospodárenia za rok 2012 

vykázaný v zostatkoch jednotlivých účtoch 
v celkovej čiastke 877,80 €, preúčtovať do 
rezervného fondu obce v plnej výške. O použití 
rezervného fondu bude rozhodovať OZ svojim 
uznesením.

4/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie stanovisko HK  obce k záve-

rečnému účtu za rok 2012 a berie na vedomie 
stanovisko FK.

5/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2012 bez 

výhrad.

6/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Schvaľuje Rozpočet na rok 2013.

7/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Berie na vedomie odborné stanovisko k rozpoč-

tu na rok 2013-2015.

8/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

HKO za rok 2012.

9/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na rok 2013.

10/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Berie na vedomie informáciu starostu obce za 

uplynulé obdobie.

11/03/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Schvaľuje uznesenie OZ z 11. marca 2013.

Uznesenie
z 14.zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 3. mája 2013

1/05/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie overovateľov zápisnice La-

dislava Kováča a Želmíru Nemetovú

2/05/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie vzdanie sa poslaneckého 

mandátu pani Zuzany Teraiovej

3/05/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie vymenovanie nového poslan-

ca Obecného zastupiteľstva Ivana Bradáča

4/05/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici 
 Berie na vedomie činnosť jednotlivých komisií

5/05/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Ukladá obecnému úradu vypracovať rozpočtové 

opatrenia na najbližšie OZ. 

6/05/2013 Obecné zastupiteľstvo v Rakovnici
 Schvaľuje uznesenie OZ z 3. mája 2013.

čenstvo každoročne ziskové“. 
Od existencie spoločenstva je 
to v jeho histórii prvýkrát.

V rámci ochrany lesov bolo 
poukázané na nezákonné vý-
ruby. Odhalené a potrestané 
boli len dva prípady. Je potreb-
né, aby sa do ochrany zapojili 
všetci vlastníci, nielen volené 
orgány.

Finančná správa poukázala 
na solventnosť, ziskovosť spo-
ločenstva a tým aj možnosť fi-
nančného ocenenia, prípadne 

rozdeľovanie zisku medzi po-
dielnikov. Všetko ostáva otvo- 
rené. 

Schôdza, správy, diskusia 
poukázali na životaschopnosť 
nášho LPS. Urobil sa veľký 
kus práce. I keď ich čaká nová, 
náročná práca, veríme, že ne-
stratia elán.      

Poznámka: Do uzávierky 
RON nebolo zasadnutie no-
vého výboru, a preto rozdele-
nie funkcií uvedieme v ďalšom 
čísle.      Dr. Sabo

va, že je potrebné vypracovať 
nové stanovy, nový hlasova-
cí poriadok, presný zoznam 
vlastníkov s aktuálnymi výme-
rami a v budúcom roku zvolať 
valné zhromaždenie za účasti 

zástupcov Slovenského po-
zemkového fondu a podpísať 
nové nájomné zmluvy na pre-
nájom poľovných revírov.

Predseda výboru sa právom 
pochválil, že počas celého pô-
sobenia výboru „bolo spolo-

pokračovanie z 1. strany

Predseda výboru LPS Ján Dányi počas rokovania. Foto: Dr. Sabo

Číslo 3    September 2013



RakOVnIcké Obecné nOVIny4

V obci a jej okolí sa nachá-
dzajú pamätníky, ktoré nám 
pripomínajú ťažké obdobie II. 
svetovej vojny s menami pad-
lých našich spoluobčanov. Na 
znak úcty a vďaky k nim, našou 
snahou bude udržiavať pamät-
níky a ich okolie v dobrom, 
čistom stave. V spolupráci s ob-
cou, ZPOZ-om a ďalšími or-
ganizáciami, ktoré v našej obci 
pôsobia, chceme organizovať 
spomienkové akcie, pripomínať 
si najmä začiatok SNP a koniec 
II. svetovej vojny.

Po 42 rokoch sme sa dozve-
deli, že pamätník postavený v 
lokalite obce Rožňavské Bys-
tré - na „Zemoch“ prinále-
ží obci Rakovnica . Účastník 
odboja,  Vojtech Róth, ktorý 
zahynul v partizánskom odbo-
ji  30.11.1944 v týchto priesto-

 Náš miestny odbor Matice 
slovenskej (MO MS) bol za-
ložený 28. marca 1948 roku 
a jej predsedom bol brat Ján 
Pástor. V tom čase mal 36 čle-
nov. V roku 1949 sa stal pred-
sedom miestneho odboru On-
drej Bradáč, bývalý richtár.  O 
dva roky neskôr miestny odbor 
zaniká a to z dôvodu, že bývalý 
režim znárodnil matičnú tla-
čiareň Neografiu. Politické or-
gány postupne zobrali Matici 
vedeckú prácu a rozpustili jej 
členskú základňu. Inštitúciu 
zredukovali na ústredie osve-
tovej práce. 

Po demokratických zme-
nách v Slovenskej republike 
po novembri 1989 vzrástol zá-
ujem o Maticu aj v našej obci a 
dňa  8. marca 1998 nastáva jej 
obnovenie  a predsedom sa stal 
Ing. Ladislav Sedlák. Po smrti 

Spojili svoje sily a zveľadili 
pamätníky v obci a v okolí

roch, bol obyvateľom obce 
Rakovnica. Z toho dôvodu sa 
členovia ZO JDS, ZO SZPB a 
Obecný úrad v Rakovnici roz-
hodli, tak ako prisľúbili, skrášliť 
okolie aj samotný pamätník. 

Aj ostatné pamätníky, 
pomníky potrebujú údržbu, a 
preto menované zložky v obci 
si ich vzali pod svoj patronát a 
začali s údržbou. Pri pamätní-
ku  na „ Zemoch“ sa zúčastnili: 
predseda ZO JDS Mgr. La-
dislav Fábian, člen ZO Ladislav 
Lešták, predseda ZO SZPB 
Ing. Ondrej Lorko, člen SZPB 
a syn nedávno zosnulého pria-
meho účastníka odboja pán Ján 
Fábian a za obec pán Zoltán 
Vavrek. 

Pri pomníku v obci, v miest-
nom parku, sa skrášľovaniu 
okolia a samotného pomníka 

venovali – predseda ZO JDS, 
členovia ZO a ZO SZPB p. 
Ružena Hudecová, Oľga Leš-
táková, Anna Fábianová, Peter 
Hutník, Božena Hutníková, 
Hana Sedláková a mládežníci z 
obce. Všetky materiálne potre-
by zabezpečil starosta obce pán 
Luboš Lešták.

Organizátori, ktorí prevza-
li patronát nad pamätníkmi v 

„Hrabine“ skrášlili, upravili a 
doplnili pamätník hviezdou. Aj 
takou aktivitou prispeli a po-
mohli obci za jej starostlivosť o 
dôchodcov. S hrdosťou  pri tom 
spomínali, spomínajú a nezabú-
dajú na tých, ktorí za náš lepší 
život položili svoje životy. Boli 
to naši starí rodičia, občania na-
šej obce.

   Mgr. Ladislav Fabián

Vážime si a máme radi 
ľud, národ, kultúru 
a život slovenský

K cieľom našej ZO SZPB v Rakovnici patrí 
predovšetkým pripomínať účasť našich 
spoluobčanov v národnooslobodzovacom procese 
a nezabúdať na priamych účastníkov SNP    

„Slovenská Matica je jednota milovníkov národa a života 
slovenského a jej cieľ: v členoch slovenského národa mravnú 
a umnú vzdelanosť budiť, rozširovať a utvrdzovať; sloven-
skú literatúru a krásne umenia pestovať a podporovať a tým  
i hmotný dobrobyt slovenského národa napomáhať a na jeho 
zveľaďovaní pracovať.“     Stanovy Matice slovenskej, 1863 (§ 1)

Rok 2013 je okrem iného významný tým, že si 
pripomíname 150. výročia založenia Matici Slovenskej 

predsedu, miestny odbor pre-
brala PaedDr. Eva Blažeková.   
Po krátkej stagnácii  odbor sa 
oživil dňa 19. júla 2007 roku.

Náš MO MS napĺňal a stá-
le napĺňa svoje poslanie a plní 
úlohy v oblasti zvyšovania ná-
rodnej i miestnej kultúry,  ži-
vota ľudí, zachovávania tradí-
cií, zvykov, miestneho nárečia. 
K úspešným aktivitám v mi-
nulom období patrilo zvyšo-
vanie kultúrneho povedomia 
a to vďaka folklórnej skupiny 

Veršinok, ktorá sa zúčastňo-
vala mnohých mimoobecných 
podujatí a festivalov a tak šírila 
dobré meno obce.

 V súčasnosti má miestny 
odbor 22 členov.  Predsed-
níčkou je Katarína Nociarová, 
podpredsedníčka Mgr. Marta 
Gadušová. Matica spolupra-
cuje s obcou, jej predstaviteľmi, 
ZPOZ-om a ďalšími organi-
záciami, ktoré pôsobia v ob- 
ci i mimo nej. 

Prostredníctvom MS v Rož- 

ňave morálne a hmotne sa 
podporujú jednotlivci i ko-
lektívy v rôznorodej kultúrno 
– spoločenskej činnosti. Stará-
me sa o ochranu a propagáciu 
pamätných miest a objektov 
národnej kultúry v rámci už-
šieho i širšieho teritória.

Nezabúdame ani na osob-
nosti slovenských dejín a vý-
znamné udalosti. V roku 2008 
sme si pripomenuli 180. výro-
čie narodenia Pavla Emanu-
ela Dobšinského, ktorý u nás 
pôsobil v rokoch 1855 – 1858. 
Tohto roku si pripomíname 
185. výročie jeho narodenia. 
Čaká nás ešte veľa plodnej 
práce na poli kultúrno – spo-
ločenskej činnosti.  Robíme to 
preto, lebo si vážime a máme 
radi ľud,  národ a život sloven-
ský.

Katka Nociarová
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Pohľad na pamätníky na „Zemoch” a v  „Hrabine”.  Foto: Mgr. L. Fabián

   Katka Nociarová.                               Foto: Dr. Sabo
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Pred nedávnom som bol po-
žiadaný, aby som sa vám, rakov-
ničanom, predstavil. Uvediem 
len zopár faktografických úda-
jov, lebo spoznávať sa budeme 
pri spoločných aktivitách, pri 
ktorých sa ľudia najviac spozná-
vajú a vidia, čo sa skrýva v tom 
druhom. Skôr by som predo-
strel plány, ktoré by sme nutne 
potrebovali zrealizovať, tak na 
poli duchovnom, ako aj mate-
riálno-technickom. 

Pochádzam z malebného údo- 
lia obkoleseného horami zo se-
verovýchodu, ornými pôdami 
zo západu, na sútoku Hrona  
a Dunaja, z Kamenice nad 
Hronom. Teologické štúdiá 
som ukončil na Teologickom 
inštitúte UK v Spišskom Pod-
hradí. Po kňazskej vysviacke,  
v roku 2001, som začal pôsobiť 
ako kaplán v rožňavskej farnos-
ti. Po troch rokoch som odišiel 
na postgraduálne štúdiá cir-
kevného práva do Ríma, ktoré 
som ukončil v roku 2007, s aka-

Spoločná práca zjednocuje 
aj spoločenstvo, rozvíja 
človeka a pobáda ho tvoriť

demickým titulom «Licenciát 
kánonického práva». Po návrate 
zo štúdií som pôsobil v Hode-
jove, ako farský administrátor,  
a zároveň, od roku 2008 pôsobím 
na rožňavskom cirkevnom súde.  
V roku 2009, keď Mons. Vla-
dimír Filo sa stal diecéznym 
biskupom našej diecézy, povo-
lal ma za sekretára biskupské-
ho úradu. Po necelých dvoch 
rokoch som sa pýtal naspäť do 
pastorácie, a tak som krátko 
pôsobil v Petrovciach a v Tor-
nali. Ako tridsaťosemročný, od 
1. júla t.r. som bol menovaný 
za farára do farnosti Rožňava  
a dňa 23.7. som bol uvedený do 
úradu.

Naša farnosť sa ocitla v po-
zmenených podmienkach, na-
koľko sa rozdelila, a z bývalej 
farnosti boli odčlenené sídlisko 
Juh, filiálky Brzotín a Kružná. 
Keďže Saleziáni don Bosca 
pomaly končia svoje pastorač-
né pôsobenie na území našej 
farnosti, po dvadsiatich rokoch 

sme dostali späť spravovanie fi-
liálky Rakovnica. 

Oproti obdobiu spred dvad-
siatich rokov, zažívame morálne 
výzvy našej doby, ale aj ekono-
mické ťažkosti, s ktorými sa 
musíme popasovať, lebo v opač- 
nom prípade riskujeme, že prúd 
nás bude unášať tam, kde by 
sme nechceli byť. Rakovnica 
je už v tom špecifická, že sú tu 
dva kostoly: jeden pútnicky - 
románsky kostol Svätej Márie 
Magdalény a druhý, ktorý bežne 
využívame – klasicistickom slo-
hu postavený, Svätého Michala, 
archanjela. Obidva kostoly si 
nárokujú opravy exteriéru, ako 
aj interiéru. Je to dedičstvo na-
šich predkov, práca ich rúk, kto-
ré nemôžeme nechať schátrať, 
naopak, mali by sme byť hrdý 
na tieto dva skvosty a urobiť 
všetko preto, aby sa mohli skvieť 

vo svojej pôvodnej kráse, a tak 
ich odovzdať nastupujúcim ge-
neráciám. V prvom rade musí-
me mať chuť, elán, odhodlanie 
sa pustiť sa do rekonštrukcie 
kostolov. Keď máme tento zá-
kladný predpoklad, neodradia 
nás ani prípadné ťažkosti, ktoré 
sa môžu objaviť. Tak ako ke-
dysi, aj dnes je nenahraditeľná 
práca našich rúk, a to všetkých 
občanov Rakovnice, aby sme 
zachovali dedičstvo našich ot-
cov. Z tejto perspektívy by som 
sa chcel pustiť do opráv, totižto, 
čo vieme urobiť sami, svojpo-
mocne, to nás posunie vpred. 
Spoločná práca zjednocuje aj 
spoločenstvo, rozvíja človeka  
a pobáda ho tvoriť.

      ICLic. Mons. Richard Vojta

Číslo 3    September 2013

Predstavujeme 

Kostol sv. Márie Magdalény pod Tureckou.         Foto na strane: Dr. Sabo

Záber zo sv. omše pred kostolíkom sv. Márie Magdalény.

 ICLic. Mons. Richard Vojta

Kostol sv. Michala v obci.
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Denný stacionár pre senio-
rov, ktorého zriaďovateľom je 
Obec Rakovnica v spolupráci 
s Obecným úradom od aprí-
la, s nástupom novej sociálnej 
pracovníčky, uskutočnil Jánsku 
opekačku, Magdolénsku a po 
Zuzane akciu. 

Jánska opekačka sa zrealizo-
vala v areáli bývalej materskej 
školy. Táto sa konala pri príle-
žitosti oslavy mena Ján, ktoré 
je spájané so Svätojánskou no-
cou, a preto dňa 24. júna stacio- 
nár ju zorganizoval. 

Slnečný pondelok sa nezačal 
ako každý iný, lebo bol napl-
nený niečím novým. Hneď od 
rána sa pripravili nevyhnutné 
veci na opekačku. S ochotným 
pomocníkom sme nosili stoly, 
stoličky, drevo... Všetko sme 
umiestnili na vhodné miesto 
v tieni, aby klientom nebolo 
horúco. V obchode sa nakú-
pilo jedlo. Dôležitou súčasťou 
boli ražne. Bez nich to nešlo. 
Tie, počas víkendu, zabezpečil 
ochotný klient Pavel Kašai.

O desiatej hodine sa postup-
ne začali schádzať klienti. Pri 
ohni sa opekalo. Postupne ako 
sa špekačky opekali, slaninkou 
sa kvapkal chlebík s bryndzou 
a cibuľkou, za stolom prebiehal 
srdečný rozhovor. Ak ohník 

Našim cieľom sú 
prijemné zážitky 
a spokojnosť klientov

a pomocník dopiekli, nosilo 
sa na stoly a s chuťou sme sa 
pustili do papania. Predtým sa 
ešte zagratulovalo nášmu oslá-
vencovi Jánovi Molnárovi. K 
poobednajšej sieste sme si do-
priali kávu, ku ktorej sa otvoril 
dezert od Jána a jedli čerstvo 
naoberané čerešne. Opekačka 
sa vydarila, prítomným sa to 
páčilo a rozišli sa spokojní. 

Magdolénska akcia sa 
uskutočnila v utorok 30. júla 
v priestoroch stacionára, v 
spoločenskej miestnosti. Bola 
spojená so sviatkom sv. Márie 
Magdalény. Prvým krokom 
bolo gratulovanie oslávenky-
niam Magdaléne Kožarovej a 
Oľge Leštákovej. Po nej sa po-
dávali chutné zákusky, voňavá 
kávička a pochutiny. Atmosfé-
ra posedenia bola príjemná a 
uvoľnená. Všetci medzi sebou 
navzájom, s úsmevom na tvári, 
komunikovali. 

Pre spestrenie programu boli 
pripravené ukážky z histórie 
kostolíka a zo života sv. Má-
rie Magdalény, patrónky obce. 
Takto boli klienti nasmerovaní 
na spomienky a zážitky, ktoré 
mali v minulosti, ako to bolo 
kedysi. Zároveň to porovnávali 
so súčasnosťou.

Zo spomienok sme sa do-

zvedeli, že to bola slávnosť, 
udalosť na ktorú chodilo 
omnoho viac ľudí aj z ďaleké-
ho okolia  a pešo. Pri púťovom 
mieste boli postavené stánky 
s pestrými ponukami. Malé 
deti dostávali rôznofarebné 
perníky, zažili aj fotografova-
nie. Mladé devy boli obdaro-
vané, od svojich nápadníkov, 
svätým obrázkom. S tým sa 
však báli isť domov, aby ne-
dostali od svojej matky pokar-
hanie. Omše sa konali vonku 
pred kostolíkom, čo pretrváva 
dodnes. 

Celá akcia bola pre všetkých 
prínosom. Veľa sme sa dozve-
deli. Klienti si zaspomínali na 
časy, keď boli malými deťmi, 
mladými devami a švárnymi 
mládencami. 

Akciu po Zuzane sme po-
menovali podľa mena Zuza-
na. Týmto aktom sme začali 
budovať tradíciu spojenú s 
oslavami mien našich klientov. 
Stretnutie sa začalo  12. au-
gusta o 10. hodine v stacionári. 

Prvým krokom bola úprimná 
a milá gratulácia prítomnej 
Zuzke Jesenskej a Fabiánovej. 
Na pripravenom stole bolo na-
chystané občerstvenie. Oslá-
venkyne prispeli chutnými ko-
láčmi. Zuzky si zaspomínali na 
to, ako sa meniny slávili doma. 
Počas debaty si pochutili na 
obložených chlebíčkoch.   

Tak ako to býva, človek si 
rád zaspomína. Klienti sa vrá-
tili spomienkami do minulos-
ti. Spomínalo sa na to, ako vy-
zerala obec Rakovnica, domy, 
kto v nich býval. Mnohé teraj-
šie domy neboli ešte ani posta-
vené, niektoré už zbúrané, iné 
zase prestavané. Zmenili sa a 
vyrástli aj ľudia v nich. 

Pred odchodom si klienti 
dali príjemne voňavú kávičku. 
Všetci boli veľmi radi, že sa 
znova stretli. Ich pobyt v sta-
cionári mal pozitívny náboj, 
energiu, vitalitu, radosť, pote-
šenie. Klienti boli spokojní a 
šťastní a to bolo našim cieľom.

     Mgr. Erika Gallová

 

Číslo 3    September 2013

Sociálna pracovníčka pri obsluhe klientov.                 Foto na str.: Dr. Sabo

Vchod do denného stacionára.

Stretnutie klientov v dennom stacionári.
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Tak sme sa dočkali. Koneč-
ne prišiel deň „D“. Bola sobo-
ta ráno 1. júna 2013. Slniečko 
nám krásne svietilo, no kvôli 
predchádzajúcemu nepriazni-
vému počasiu sa musel konať 
Deň detí v sále Kultúrneho 
domu v Rakovnici. Miestny 
rozhlas ešte tesne pred začiat-
kom informoval o bohatom 
programe. 

Pri príchode na akciu ob-
držalo každé dieťa malú po-
zornosť vo forme balíčka so 
sladkosťami a k tomu lístok 
na malé občerstvenie. Po krát-
kom uvítaní všetci netrpezlivo 
očakávali príchod ohlásených 
členov Policajného zboru v 
Rožňave aj s ich „štvornohými 
kolegami“. Po pripravených zá-
bavných hrách dorazili. 

Po príhovore pána policajta 
sa všetci presunuli do parku. 
Tam mali možnosť vidieť ukáž-
ky zo spolupráce policajta a psa. 
Bolo to naozaj obdivuhodné. 

Je to pocit na nezaplatenie 
urobiť niekomu radosť

Psík počúval všetky povely a 
riadil sa podľa nich. Bola to 
nádherná súhra „dvoch kole-
gov“. Sledovali sme to chvíľami 
so zatajeným dychom. 

Po úchvatných ukážkach 
nám ďalší člen policajného 
zboru predviedol pomôcky, 
ktoré policajti používajú vráta-
ne zbraní. Bolo to fascinujúce. 

Po ukončení tohto pestrého 
a zaujímavého programu sme 
sa presunuli do sály, kde sa po-
kračovalo v zábavných hrách. 
Už tradične, pred koncom 
podujatia, deti čakala „mačka 
vo vreci“. Každé dieťa si vytiah-
lo svoje malé prekvapenie. Deti 
sa vyšantili v  sprievode dobrej 
hudby a pomaly sa začali roz-
chádzať domov. 

Boli sme radi, že Deň detí 
sa vydaril a tváričky detí žiari-
li šťastím. Je to pocit na neza-
platenie, keď niekomu môžete 
urobiť radosť a deťom zvlášť.

          Zuzana Teraiová

Číslo 3    September 2013

Vystúpenie policajtov zaujalo všetkých.

Špeciálna prehliadka oslovila chlapcov aj dievčatá.    Foto na str.: Dr. Sabo

Spoločenská
kronika

Jubilantom srdečne blahoželáme.

Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Životné jubileá
60 rokov

Zuzana Hencelová  august
Ivan Lörinc  september

Zuzana Vecková  september
Anna Krištofčová  september

Dušan Fabián  október
70 rokov

Helena Genčiová  júl
Edita Osvaldová  september

75 rokov
Ladislav Genči  júl

Michal Šromovský  august
Ján Molnár  september

Narodili sa
Laura Lorková  jún

Tobias Gallo  júl
Lilien Hencelová  júl

Maximilián Demeter  august

Rozlúčili sme sa:
Zuzana Koltášová, rod. Grígerová

 21. 05. 2013 - 91 ročná  

Deti boli šikovné.

Nových občanov vítame s láskou.
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Za roky svojej existencie je stá-
le životaschopný. Členovia spol- 
ku sa každoročne pravidelne 
stretávajú. Zúčastňujú sa na ak-
ciách nielen na miestnej, obecnej 
úrovni, ale aj okresnej, celoštát-
nej. Svojou účasťou deklarujú 
jednotu, spolupatričnosť starého 
a môžeme povedať prastarého 
profesného spoločenstva. 

Mesiac jún sa zapísal do histó- 
rie baníctva významným podu- 
jatím. V dňoch 6. – 9. júna 2013 
sa v Košiciach uskutočnili 15. 
Európske dni baníkov a 6. stret- 
nutie banských miest a obcí Slo-
venska. 

Na tomto významnom podu- 
jatí sa zúčastnili aj zástupcovia 
nášho baníckeho spolku. Ondrej 
Bradáč, Ján Molnár, Milan Hla-

Všetci veľmi dobre vieme, že 
títo dvaja solúnski bratia na naše 
územie – konkrétne na Veľkú 
Moravu prišli v roku 863. Na 
našom území sa zaslúžili o šíre-
nie Božieho slova – kresťanstva, 
ale tiež aj vzdelanosti.

Dnes si ani neuvedomujeme 
akú máme obrovskú možnosť 
čítať knihy v zrozumiteľnom ja-
zyku. Pokladáme to už za niečo 
samozrejmé. V dobe, kedy prišli 
solúnski bratia na naše územie 
boli za liturgické jazyky považo-
vané: hebrejčina, gréčtina a la-
tinčina. Jednoduchí ľudia zvesti 
Božieho slova v týchto biblic-
kých jazykoch nerozumeli a tu 
si môžeme naplno uvedomiť vý-
znam toho, že solúnski bratia so 
sebou priniesli aj prvé slovanské 
písmo – hlaholiku. Azda naj-
väčším darom, ktorý so sebou 
priniesli bol preklad Biblie do 
staroslovienskeho jazyka. Kvôli 
tomu Konštantín a Metod za-
žili aj určité peripetie, kedy mu-
seli obhájiť tento preklad a svoje 

Jedinečný zážitok na celý život
váč, Ján Pisár, Arpád Kerekeš 
dôstojne reprezentovali nielen 
banícky spolok, ale aj obec Ra-
kovnicu. Hrdo a jednotne tvorili 
pevnú súčasť slávnostného sprie-
vodu po vyznačenej trase mesta 
Košice. Pred našou skupinou 
bola tabuľa s označením obce. 
Vlajku spolku niesol Ján Mol-
nár. Tejto funkcie sa perfektne 
zhostil a to nielen v Košiciach, 
ale aj na iných reprezentatívnych 
stretnutiach baníkov. 

V sprievode sa vystriedali ba-
nícke spolky z Európy aj ďalších 
kontinentov. Podľa slov Ondreja 
Bradáča: „Bola to paráda, nád-
hera, nezabudnuteľný zážitok na 
celý život. Pestrý sprievod tvorili 
baníci v národných uniformách 
s tradičnými znakmi, vlajkami, 

mnohí aj s vlastnou hudbou. 
Zazneli aj banícke hymny.“       

Bola to pastva pre oči, ale aj 
demonštrácia sily a jednoty ba-
níkov. „Mali sme hlboký záži-
tok. Rôznorodosť spolkov a ich 

Banícky spolok v Rakovnici má svoju tradíciu, históriu 
účastníkov okúzľoval. Získali 
sme veľmi veľa pekných dojmov, 
zážitkov, pocitov,“ dokreslil at-
mosféru podujatia Ján Molnár.

Účastníci jedinečného stret- 
nutia prišli domov v neskorých 
nočných hodinách. Neľutovali 
to. Veď priamo, osobne sa zú-
častniť takejto akcie – stálo za to.

               -sa-

Konštantín a Metod
učenie pred pápežom Hadriá-
nom II. v Ríme. Tento schválil 
preklady bohoslužobných kníh 
do staroslovienskeho jazyka.

Takým ďalším významným 
prekladom Biblie, ktorú použí-
vali evanjelici bola česká Kra-
lická Biblia. Táto sa používala 
do rokov 1936 – 1937 kedy sa 
urobil prvý evanjelický preklad 
Biblie. V tomto roku, teda roku 
2013 si budeme pripomínať ešte 
jedno významné jubileum, ktoré 
sa týka prekladu Biblie – Bo-
žieho slova. Bude to 400 rokov 
Kralickej Biblie.

V roku 1977 vyšiel taktiež 
Nový slovenský evanjelický pre-
klad Biblie. V súčasnosti sa mô-
žeme stretnúť aj s Bibliou pre 
športovcov, ale aj mnohými iný-
mi. V roku 2007 vyšiel Sloven-
ský ekumenický preklad Biblie.

Božie slovo prešlo naozaj 
dlhým vývojom. Prešlo mno-
hými úskaliami, kým sa do-
stalo k ľuďom. My dnes máme 
otvorené možnosti študovať a 

čítať Božie slovo – Bibliu a to 
dokonca v rôznych jazykoch. 
Napriek tomu túto možnosť 
nevyužívame a možno aj na tej 
„našej“ Biblii sa nachádza vrstva 
prachu, ktorá hovorí o tom, ako 

často ju používame. Pripomí-
name si 1150. výročie príchodu 
Konštantína a Metoda a to ich 
dielo, ktoré urobili. Využime 
preto naplno tú možnosť, ktorú 
máme.            Mgr. Ján Székely

V tomto roku si pripomíname 1150. výročie 
príchodu vierozvestov Konštantína a Metoda.

Číslo 3    September 2013

Členovia nášho baníckeho spolku.  Foto: súkromný archív

Pohľad na časť veriacich.

Účastníci bohoslužby.  Foto na str.: Dr. Sabo


