Rok 2017

Úvod
Rok 2017 sa niesol v znamení volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja. V týchto
voľbách sa rozhodlo o tom, kam bude smerovať náš kraj. Pre našu obec to bol rok zmien a rôznych
úprav, vďaka čomu sa dosť podstatne zmenil celkový vzhľad našej obce.

Samospráva obce
Starostkou obce bola pani Lýdia Nemogová Gallová. Administratívne práce vykonávala pani Daša
Poľašková. Starostka obce aj pracovníčka svedomito pristupovali k svojej práci a plneniu rozmanitých
úloh. Pravidelne sa zúčastňovali školení a seminárov. Starostka obce sa pravidelne zúčastňovala
pracovných stretnutí Mikroregiónu Magnezit, ktorého je naša obec členom. Aj v tomto roku sa
zúčastnila súťaže vo varení kapustnice v Revúcej na Mikuláša. Obe sa snažili vyhovieť požiadavkám
našich občanov. Práce a povinností na OcÚ je stále viac. Starostka obce úzko spolupracovala
s poslancami OcZ, všetky problémy a žiadosti občanov sa riešili na pravidelných aj mimoriadnych
zastupiteľstvách. Starostka pravidelne informovala poslancov o tom, aké práce sa v obci vykonali.
17.02.2017 na zasadnutí OcZ poslanci tajným hlasovaním schválili za hlavnú kontrolórku obce Rákoš p.
Irenu Gužákovú na obdobie od 1.3.2017-28.2.2023.
Voľby:
Dňa 04. 11. 2017 sa uskutočnili voľby do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja
Predsedom volebnej komisie bol pán Roman Štromp, podpredseda pani Katarína Poliaková, členovia
Emília Badínová, Irena Gužáková, Gizela Hatvaniová. Zapisovateľkou bola pani Daša Poľašková.
Výsledky:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov

322

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

81

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

81

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva

80

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby predsedu

80

DO ZASTUPITEĽSTVA:
Meno a priezvisko

počet platných hlasov

1. Svetoslav Albíni, Ing. Mgr., MBA

11

2. Pavel Alexa

19

3. Ondrej Bafia, Mgr.

11

4. Ján Brzáč

12

5. Július Buchta, Ing.

8

6. János Deák, Ing.

1

7. Dušan Ďuriška, Ing.

9

8. Mária Duszová, Mgr.

5

9. Dávid Galovič, Mgr.

6

10. Zsuzsa Hunyák

0

11. Milan Kolesár, MVDr.

40

12. Roland Kovács

1

13. Martin Kvetko

10

14. Július Laššan, Ing.

20

15. Ladislav Lukáč

3

16. Hilda Puterová

8

17. Stanislav Ružáni

13

18. Anna Szogedi, Mgr.

0

19. Vladimíra Šmídtová

19

20. Gabriela Tamášová

2

21. Anna Zelinová

0

NA PREDSEDU:
Meno a priezvisko

počet platných hlasov

1. Viliam Baňák, Ing.

0

2. Miroslav Gálik, PaedDr.

0

3. Pavel Greksa, Ing.

0

4. Martin Juhaniak, Mgr.

3

5. Michal Kantor, Mgr.

0

6. Igor Kašper, Ing.

8

7. Martin Klus, doc., PhDr., PhD., MBA

0

8. Vojtech Kokény, Mgr.

2

9. Marian Kotleba, Ing., Mgr.

45

10. Ján Lunter, Ing.

14

11. Stanislav Mičev, PhDr., Phd

1

12. Zdenek Očovan, Ing.

0

13. Alena Pivovarčiová, PhDr.

0

14. Ivan Saktor, Mgr.

0

15. Jozef Sásik, Ing.

0

16. Jozef Šimko, JUDr.

0

17. Milan Urbáni, JUDr., CSc, MPH

7

Výstavba a zmeny charakteru obce
Prevedené práce za rok 2017
-

-

Zhotovenie a osadenie verejných tabúľ
Prekrytie strechy na R.B.- kultúrny dom- firma p. Ján Berzéty
Zakúpenie a osadenie lavičiek, krbu, tabúľ , zábradlia na Rákošskej Bani a v Rákoši
Výroba a osadenie 4 ks autobusových zastávok - firma Gemer Kovo Sirk
Realizácia projektu „Zvýšenie bezpečnosti a prevencia proti vandalizmu v obci Rákoš
a Rákošská Baňa“
Zakúpenie stavebného materiálu na opravu zadnej časti pošty, nové okná + parapety,
stavebný materiál a prekrytie kanálu pri autobusovej zastávke. Práce sa prevedú v roku 2018
dodávateľsky – Daniel Siman.
Zakúpenie materiálu na odvodnenie budovy pošty

Obchod s rozličným tovarom patril manželom Tóthovcom. Pojazdná predajňa mäsa každý utorok
dovážala mäso a mäsové výrobky. Potraviny na Rákošskej Bani patrili pani Hamlíkovej do 01.08.2017.
02.10.2017 začal pán Marek Urban prevádzku potravín. Vedúca pošty bola pani Pavelková Eva, ktorá
doručovala poštu aj na Rákošskej Bani. V obci Rákoš a Nandraž doručovala poštu pani Radoslava
Pavelková. Knižnica bola otvorená každú sobotu pod vedením pani Miartinovej. Záujem o knižnicu bol
malý.

Školstvo 2017
Riaditeľkou bola pani Eva Badínová a školníčkou bola pani Katarína Štrompová. Prevádzka škôlky bola
poldenná. Do materskej školy dochádzali deti z Rákoša, Rákošskej Bane, Nandraža a Nových Červenian.
Dochádzka detí do škôlky bola veľmi dobrá. Pani riaditeľka sa po celý rok s láskou starala o výchovu a
vzdelávanie detí.
Zoznam detí :
Rákoš – Liliana Pompová, Tobias Zán, Kristína Csonková, Daniel Tamáš-Žiga, Karin Čunderlíková, Roman
Havran, Marek Pavelko, Terézia Jurinová, Juraj Takáč, Lukáš Pompa, Milan Fedák, Alex Teyerl, Tomáš
Pompa, Patrik Bánes
Nandraž – Veronika Kótaiová, Ivana Ruszóová
Červeňany – David Grendel, Terézia Kubica, Filip Grendel, Ondrej Paušura

Zmeny v počte obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2017 bol 410.
Nezamestnanosť: k 31.12.2017 bolo evidovaných 56 nezamestnaných, čo predstavuje 13,66 %
Narodenie : Marek Bánes, Tomáš Samko, Marcel Lányi
Úmrtie : Anna Pavlíková, Helena Širilová, Pavel Siman, Ladislav Berente, Irena Bánesová
Z trvalého pobytu sa odhlásili : Ing. Jaroslav Frák, Pavelko Tomáš, Patrik Holbík,
Na trvalý pobyt sa prihlásili : Melánia Fedáková, Milan Fedák, Beáta Fedáková, Lívia Radičová
Uzavretie manželstva: Erik Csonka a Martina Súkeníková, Miroslav Konečný a Ingrid Morosová, Pavel
Frák a Martina Tamášová

Cirkevný život
Evanjelická cirkev - Bohoslužby boli raz mesačne a to druhú nedeľu v mesiaci , administruje pán farár
Mgr. Dušan Hrivnak z Muránskej Dlhej Lúky.
Katolícka cirkev – pre malý počet cirkevníkov sa schádzali raz mesačne v priestoroch OcÚ. Farský
administrátor Mgr. Peter Krajč.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Členkami boli pani Katarína Poliaková a slečna Gabriela Gužáková. Vykonávali smútočné rozlúčky a na
žiadosť občanov vysielali blahoželania k narodeninám v miestnom rozhlase a organizovali uvítania do
života ako aj akcie pri rôznych príležitostiach. Pani starostka po celý rok pomáhala členkám ZPOZ-u pri
všetkých akciách.

Kultúra
Vo februári sa konalo druhé stretnutie Rákošskej cächy s obyvateľmi obce pri príležitosti pripomenutia
si tradície popolcovej stredy, ktorú založila Banská poctivá cecha. Pán Július Pavelko si pripravil
zaujímavú prednášku o histórii obce.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa dňa 11.03.2017 v kultúrnom dome v Rákoši konalo
posedenie s miestnymi obyvateľkami. Pre ženy bol pripravený zaujímavý program. Privítanie urobila
pani Poliaková, vystúpili deti z Materskej školy, príhovor mal poslanec OcZ pán Július Pavelko, báseň
predniesla slečna Gužáková a potom vystúpila spevácka skupina Ľahota z Muránskej Lehoty. Chutný
obed navarila pani Jana Nemogová. Pre všetkých boli pripravené malé darčeky a kvety.
Oslavy Medzinárodného dňa detí sa konali 10.06.2017 o 10,00 hod, na Strelnici. Všetkých privítala
starostka obce pani Lýdia Nemogová Gallová. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže ako kreslenie,
skákanie vo vreci, streľba zo vzduchovky, striekanie s hasičskou prúdnicou a potešili ich balíčky so
sladkosťami a hračky. Vďaka patrí našim sponzorom – Jánovi Hudačekovi, manželom Tóthovcom a pani
Liptákovej z Kamenian.
Október je mesiac úcty k starším a pri tejto príležitosti sa dňa 20.10.2017 v kultúrnom dome v Rákoši
konalo posedenie s našimi jubilantmi, ktorí oslávili životné jubileá:
85 rokov - Elena Nemogová
75 rokov - Irena Gužáková, Kornélia Pavelková
70 rokov - Vojtech Šebén, Anna Štrompová
65 rokov - Emil Balog, Emil Gabčo, Viera Grendelová, Gizela Hatvaniová, Vlasta Horváthová, Jaroslav
Palic, Elena Špaková
60 rokov - Ľubomír Bánes, Dušan Horváth, Viera Ivaničová, Gejza Sendrei, Magdaléna Zelinová
Na začiatku vystúpili so svojím programom deti z MŠ, ktoré zožali veľký potlesk. Potom hostí privítala
p. Poliaková a príhovor mala pani starostka. Po podpísaní do pamätnej knihy obce všetci dostali kyticu
kvetov a malý darček. Pani Nemogová im naservírovala chutný obed a boli pripravené aj sladké
zákusky. Krásnu a výbornú tortu upiekla p. Emília Badínová.
Dňa 10.12.2017 sa pri OcÚ v Rákoši konalo stretnutie Mikuláša s deťmi, pri ozdobenom vianočnom
stromčeku a peknej vianočnej hudbe dostali deti balíčky so sladkosťami. O dobrú náladu sa postarali aj
členky ZPOZ – u p. Poliaková a sl. Gužáková v maskách anjela a čerta. Mikuláša aj tento rok robil p.
Ondrej Štrba. Stromček venovala rodina Pavelková. Ozdobili ho Ivica Valková, Eva Pavelková a Lýdia
Nemogová.
Dňa 23.12.2017 zorganizovalo občianske združenie Rákošská Cächa spolu so starostkou obce
stretnutie s občanmi pri OÚ v Rákoši a na Rákošskej Bani. Pre dospelých bol pripravený vianočný punč
a pre deti jeho verzia bez alkoholu. K tomu sa dalo ochutnať vianočné pečivo. Šikovné členky združenia
zhotovili rôzne vianočné darčekové predmety, ktoré boli na predaj. Výťažok z predaja bol použitý pre
potreby združenia. Najpredávanejším darčekom sa stal kalendár na rok 2018 s fotografiami našej obce,

ktorý nafotil a dal vytlačiť pán Július Pavelko. Na Rákošskej Bani manželia Viera a Miroslav Simanovci
uvarili chutnú kapustnicu pre všetkých občanov.
Dňa 31.12.2017 sa v kultúrnom dome v Rákoši stretli občania, aby sa pri tanci a dobrej hudbe rozlúčili
s rokom 2017. Stretnutie zorganizovali manželia Eva a Július Pavelkovci spolu so starostkou obce.
Nálada bola veľmi dobrá a zábava trvala až do rána.

Šport
Naši hasiči v januári vyrobili ľadové ihrisko a urobili tak deťom veľkú radosť.
06.05.2017 naši hasiči zapálili vatru pri príležitosti výročia konca druhej svetovej vojny.
05.08.2017 členovia DHZ Rákoš boli na výlete s malými hasičmi a ich rodičmi v ZOO Košice – sponzor
p. Ján Hudaček.

Dosiahnuté výsledky DHZ obce Rákoš v tomto roku:
-

10.06.2017 – nočná hasičská súťaž v Jelšave

2. miesto

-

20.05.2017 – pohárová súťaž v Hronci, klasika

1. miesto

-

17.06.2017 – previerka pripravenosti v Ratkovskom Bystrom

3. miesto

-

17.06.2017 – pohárová súťaž v Ožďaňoch

1. miesto

-

12.07.2017 – XI. Ročník o pohár predsedu mikroregiónu Teplý vrch

1. miesto

-

15.07.2017 – 8. ročník súťaže o pohár starostky obce Plešivec

1. miesto

-

12.08.2017 – 2. kolo OHL RA v Muránskej Dlhej Lúke

1. miesto

-

12.08.2017 Nočná súťaž v Kunovej Teplici

1. miesto

-

02.09.2017 – OHL v Rákoši

klasika 1. miesto
nalievačka 3. miesto

-

16.09.2017 – súťaž o pohár starostu obce České Brezovo

klasika 1. miesto
šport 2. miesto

Členovia DHZ obsadili v Okresnej hasičskej lige krásne prvé miesto, za ktoré im ďakujeme.

Výsledky hasičskej súťaž - mladí hasiči:
- 03.06.2017 branný pretek hry Plameň – 850 metrov krásnej trate na Strelnici v Rákoši si vyskúšali deti
Revúckeho okresu, 1. a 2. miesto obsadili naše družstvá.

- 05.07.2017 – Letný zraz mladých hasičov v Jelšave, kde naši chlapci obsadili 2. miesto
- 29.08.2017- DHZ Rákoš – plameň- súťaž v požiarnom útoku v Kameňanoch – 1. miesto chlapci

18.11.2017 Občianske združenie Rákošská cächa v spolupráci s obcou Rákoš a KST Dúbrava Jelšava
uskutočnili výstup na vrch Železník po novovzniknutom turistickom chodníku, ktorý zrealizovalo OZ
Rákošská cächa v spolupráci s KST Dúbrava Jelšava. Chodník vedie z obce Rákoš na vrch Železník, cez
Ladislavu do Sirka a odtiaľ sa napája na druhý nový turistický chodník, ktorý vedie z obce Polom a končí
v obci Rákoš.

Zaujímavosti
23.11.2017 bol v našej obci štáb zo Slovenskej televízie. Natočili dokument pre reláciu
Televíkend. Pán Július Pavelko a pani Ivica Valková s nimi prešli po turistickej trase od našej
obce až po vrch Železník. Po skončení túry im pani Eva Pavelková pripravila na OcÚ pohostenie.
Uvarila im miestnu špecialitu - gemerské guľky.
06.04.2017 v Žiline bol udelený titul zaslúžilý člen DPO SR nášmu občanovi pánovi Deziderovi
Pavelkovi. Pán Pavelko sa osobne zúčastnil tohto odovzdávania. Patrí mu gratulácia.

Počasie
V apríli našu obec zasiahla vlna mrazov, ktorá zasiahla ovocné stromy a preto v tento rok
nebola takmer žiadna úroda ovocia. Zamrzli jablone, hrušky aj slivky.
Koncom mesiaca september začali po dlhej prestávke rásť huby – hlavne dubáky. Bol ich plný
les a do našej obce kvôli nim chodili ľudia zo širokého okolia.

Katarína Poliaková
kronikárka obce

