Rok 2009

Úvod
Prvý deň roka 2009 bol pre Európsku úniu historickým dňom. V tento deň sa Slovensko pripojilo
k Belgicku, Cypru, Fínsku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Írsku, Luxembursku, Malte, Nemecku,
Portugalsku, Rakúsku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku ako ďalší člen eurozóny a prijalo euro ako
svoju menu. Korunovými bankovkami a mincami sme mohli platiť do 16. Januára 2009. Slovenské
banky bezplatne vymieňali korunové bankovky do konca roka 2009 a mince do konca júny 2009. Táto
bezplatná výmena bola obmedzená na maximálne 100 bankoviek a 100 ,mincí na osobu a transakciu.
Národná banka Slovenska bude vymieňať mince až do konca roka 2013, bankovky a pamätné mince
bude vymieňať bez časového obmedzenia. Prechod na euro zvládli občania dobre. Aj starší ľudia sa
naučili platiť touto menou. Problém bol len s rozlišovaním jedno a dvoj centových mincí.

Samospráva obce
Obecný úrad viedol pán Jaroslav Grendel. Pracovníčkou bola pani Dáša Poľašková. Pomocnou
pracovníčkou bola pani Lýdia Nemogová. Starosta obce i pracovníčka zodpovedne a svedomito
pristupovali k svojej práci. Každý deň riešili úlohy. Ktorých bolo veľa. Práce na OcÚ stále pribúda.
Starosta obce spolupracoval s poslancami OcÚ. Všetky vzniknuté úlohy sa riešili na zastupiteľstve.
Zastupiteľstvo zasadalo pravidelne i mimoriadne. Riešili sa tu i sťažnosti od občanov a starosta
pravidelne informoval poslancov o tom, čo sa v obci spravilo a to hlavne ako pokračovali práce na
vodovode a v dome smútku . Starosta obce na verejnej schôdzi informoval i obyvateľov o všetkom čo
sa v obci spravilo. Odpovedal na ich otázky i pripomienky. No účasť občanov bola veľmi nízka.
Zúčastnilo sa na nej 25 občanov. Otázky zo strany občanov smerovali hlavne k výstavbe vodovodu,
domu smútku, oplotenia cintorína, opravy ciest v obci.
Voľby: 21.3. 2009 a 4.4.2009/ druhé kolo/ sa uskutočnili voľby prezidenta Slovenskej republiky.
Predsedom volebnej komisii bol Ján Valko, podpredseda bola Ema Weisová a členovia Linda
Miartinová, Mária Rempelová a Pavel Štefanka. Zapisovateľka bola pani Daša Poľašková. Celkový
počet osôb v prvom kole 21.3.2009vo volebnom okrsku bol 351,počet voličov, ktorým boli vydané
obálky bol 127, počet odovzdaných obálok bol 127, počet platných hlasov bol 127. Výsledky volieb
v prvom kole: Bollová Dagmar 1hlas, Gašparovič Ivan 81 hlasov, Martináková Zuzana 2 hasy, Melník
Milan 21 hlasov, Mikloško František 0 hlasov, Radičový Iveta 20 hlasov, Sidor Milan 2 hasy. V druhom
kole 4.4.2009sa na hlasovaní z celkového počtu osôb vo volebnom okrsku 351 zúčastnilo 154 osôb.
Počet odovzdaných obálok bol 154 a počet platných obálok bol 154. Výsledky v druhom kole:
Gašparovič Ivan 131 hlasov, Radičová Iveta 23 hlasov
-

6.6.2009 sa uskutočnili voľby do Európskeho parlamentu

Predsedom volebnej komisii bola Lýdia Nemogová, podpredseda Ján Valko, členovia Maroš Gužák,
Silvia Polomková, Mária Repelová a Pavel Štefanka. Zapisovateľka bola pani Daša Poľašková. Celkový
počet osôb vo volebnom okrsku 349, počet voličov, ktorým boli vydané obálky 47, počet
odovzdaných obálok 47, počet platných hlasov 46. Účasť na týchto voľbách bola veľmi nízka.
14.11.2009 sa uskutočnili voľby predsedu Banskobystrického
a zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja.

samosprávneho kraja

Predsedom okrskovej volebnej komisii bol Imrich Nagy,podpredseda Ondrej Horváth,členovia Lýdia
Nemogová, Mária Repelová, Ľubica Šándorová, , Július Rusňák, Vlasta Horváthová, Pavel Štefanka,
Okrsková volebná komisia zistila tieto výsledky: počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku
346,počet voličov, ktorým boli vydané obálky 113, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných do
zastupiteľstva 113, počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných za predsedu 104.
V druhom kole , ktoré sa konalo 28.11.2009 za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
bolo vydaných 67 obálok, jedna obálka obsahovala neplatný hlasovací lístok. Výsledky : V druhom
kole Vladimír Maňka získal 61 hlasov a Jaozef Mikuš 5 hlasov.

Výstavba a zmeny charakteru obce
V tomto roku sa do domu smútku zaviedol vodovod , ktorý sa kopal od vodovodnej šachty pani
Matejovej v dĺžke 120m až do domu smútku. Výstavba vodovodu pokračovala podľa plánovaných
prác. Dokončil sa vodojem v Červeňanoch o objeme 100 metrov kubických a odvzdušnovacie šachty a
hlavné vedenie po vodojem č. 2 Rákoš. Spravil sa obklad okolo katafalku, lišty, kúpilo sa súkno na
vozík. V tomto roku boli prerobené na OcÚ priestory WC a miestnosť pri kuchynke na zasadačku. Do
zasadačky sa zakúpili nové stoličky, záclony a závesy. Kuchynka bola zariadená novou kuchynskou
linkou, ktorú na mieru zhotovil pán Jaroslav Grendel mladší, ktorý zhotovil aj poličky a stoly do
zasadačky. Zakúpil sa kompletný obedový servis a poháre pre 120 ľudí, a zakúpil sa elektrický sporák.
Do kultúrneho domu v Rákoši sa zakúpili stoly a stoličky. Prekryla sa strecha na kultúrnom dome
v Rákoši. Starý eternit sa nahradil novým plechom s povrchovou úpravou. Starý eternit likvidovala
firma Detox . Prekrytie strechy previedol súkromný podnikateľ pán Vladimír Bánes. Na Rákošskej Bani
sa z obecného bytu spravilo účelové zariadenie s kuchynkou, chodbou s WC a spoločenskou
miestnosťou. Zakúpil sa kombinovaný sporák do kuchynky. Vymaľovala sa sála kultúrneho domu.
Zakúpili sa nové svietidlá a záclony.

Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce
Obchod a pohostinstvo patrilo manželom Tóthovcom. Pojazdná predajna mäsa každý útorok okrem
zimných mesiacov dovážala mäso a mäsové výrobky. Potraviny na Rákošskej Bani patrili pani
Hamlíkovej. Pohostinstvo patrilo pánovi Pavekovi. Vedúca pošty bola pani Pavelková Eva,ktorá

doručovala poštu na Rákošskej Bani. V obci Rákoš a Nandraž doručovala poštu pani Radoslava
Pavelková. Knižnica bola otvorená každú sobotu pod vedení m pani Miartinovej Záujem o knižnicu
bol malý.

Školstvo
Riaditeľkou bola pani Eva Badínová a školníčkou bola pani Lýdia Nemogová. Prevádzka škôlky bola
poldenná. Do materskej školy dochádzali deti z Rákoša , Rákošskej Bani a Nandraža. Dochádzka detí
do škôlky bola veľmi dobrá.
Zoznam detí: Rákoš – Lukáš Bánes, ,Miroslava Kortišová, Vanesa Kortišová, Rastislav Gabčo, Štefan
Šramko, Kristián Gabčo, Tomáš Hudaček
Rákošská Baňa – Aneta Laciaková, , Milan Miartin, Natália Tószegiová
Nandraž – Mária Brindzáková, Jakub Javorčík, , Kristián Havran, Alexandra
Prochádzková, Marian Berente, Natália Poliaková, Michal Brindzák, Diana Požgová.
V tomto školskom roku pribudol do škôlky nový nábytok a tiež spravila sa plávajúca podlaha do
jedálne a vymenil sa gumolit v chodbe. Opravila a zamaľovala sa vonkajšia fasáda na celej budove .
ĽS HzDS venovalo pre deti preliezku s hojdačkami a šmýkačkou, ktorá bola umiestnená pri obecnom
úrade.
Základnú školu navštevovali deti v Sirku, Jelšave, Lubeníku a v Revúcej.

Zmeny v počte obyvateľov
Narodenie : Marek Pompa
Natália Paceková
Peter Samko
Úmrtie: Klára Zelinová
Vladimír Weiss
Zdeněk Volek
Eva Holzknechtová
Júlia Štrbová
Želmíra Vavrinčíková

Mária Galicová
Emil Farkaš
Etela Pavlíková
Július Barna
V tomto roku uzavreli manželstvo Jiří Tomka – Andrea Balogová
Ľudovít Jurín – Zuzana Švihlová
Jozef Pekarčík – Blažena Antalíková

Cirkevný život
Evanjelická cirkev
Administrátor – Mgr. Hrivnak Dušan
Kurátorka – Šedivá Irena
Pokladníčka – Regulová Jarmila
Bohoslužby boli raz mesačne a to druhú nedeľu v mesiaci o 13 hodine, filiálny cirkevný zbor patril
k cirkevnému zboru Ratkovské Bystré. Priemerná účasť na bohoslužbách bola 12-20 ľudí.

Katolícka cirkev
Na prácach na obnove vnútorných fresiek v katolíckom kostole pre nedostatok financií sa v tomto
roku nepokračovalo. Prekryla sa strecha na kostole novou krytinou. Sväté omše sa pre malú účasť
veriacich nevykonávali.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Členkami boli pani Ivica Valková a Lýdia Nemogová a Katarína Poliaková. Vykonávali smútočné
rozlúčky . Na žiadosť občanov vysielali blahoželania k narodeninám v miestnom rozhlase.

Počasie
Prvý január 2009 bol mrazivý a bez snehu. Snežiť začalo 5.1. Do 13.1 boli silné denné i nočné mrazy.
14.1. nastalo oteplenie. Od tohto dňa prevládalo teplé a daždivé počasie. Teploty sa pohybovali
okolo nula stupňov Celzia. Ochladenie prišlo so snežením 10.2. Koniec februára a celý marec boli
nadmerné snehové i dažďové zrážky a chladno. Mesiac apríl a máj bol nadpriemerne teplý a suchý.
Vyskytovalo sa len málo zrážok. Ochladenie a zrážky prišli koncom mesiaca .V letných mesiacoch sa
striedali extrémne horúčavy s chladným a daždivým počasím. September bol slnečný a teplý koniec
babieho leta nastal 9.10, počasie sa zhoršilo a citeľne sa ochladilo. Mierne oteplenie nastalo
1.11.bolo slnečno. Prvé sneženie prišlo 4.11. Od 16.11.do 20.11. bolo krásne slnečné počasie a teplo
.Celý november bol nadpriemerne teplý. Snežiť začalo 16.12. a nastala zima. Snežilo aj 21. a22.
decembra no potom začalo pršať a oteplilo sa. Teploty stúpali nad nulu. Vianoce boli v tomto roku
daždivé no pomerne teplé.

Lýdia Nemogová Gallová
kronikárka obce

