Rok 2015

Úvod
Rok 2015 bol pre našu obec významný preto, lebo bol prvým rokom výkonu funkcie novej starostky
obce a nových poslancov OcZ. Konalo sa viac kultúrnych akcií, vzniklo občianske združenie, bol
zriadený Dobrovoľný hasičský zbor a vďaka tomu sa občania začali častejšie stretávať a navzájom
spoznávať.

Samospráva obce
Starostkou obce bola pani Lýdia Nemogová Gallová. Pracovníčkou bola pani Daša Poľašková.
Starostka obce aj pracovníčka svedomito pristupovali k svojej práci a zodpovedne plnili rôzne úlohy.
Starostka obce po celý rok spolupracovala s poslancami OcZ a spoločne riešili všetky vzniknuté
problémy na zastupiteľstvách. Obecné zastupiteľstvo zasadalo pravidelne aj mimoriadne. Riešili sa
požiadavky i sťažnosti občanov, starostka pravidelne informovala poslancov o tom, čo sa v obci
urobilo. Starostka obce sa pravidelne zúčastňovala stretnutí Mikroregiónu Magnezit ako aj rôznych
školení a seminárov.
Dňa 16.2.2015 na treťom zasadnutí OcZ poslanci zriadili Dobrovoľný hasičský zbor. Veliteľom sa stal
Milan Takáč ml., veliteľom zásahu Igor Gužák. Počet členov je 25. Po celý rok sa hasiči stretávali na
tréningoch a zúčastňovali sa na súťažiach. Dňa 5.9.2015 na II. ročníku Memoriálu Jozefa Očenáša
v obci Belín sa umiestnili v kategórii muži na 1. mieste.

Referendum o rodine
Deň konania referenda: 07.02.2015
Predseda okrskovej komisie: Katarína Poliaková
Podpredseda okrskovej komisie: Michaela Bánesová
Členovia: Irena Gužáková, Linda Miartinová, Roman Štromp
Zápisnica okrskovej komisie:
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie

333

Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky

16

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov

16

Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov

14

Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov

2

Znenie otázky:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku
medzi jedným mužom a jednou ženou?
Počet hlasov

ÁNO

11

NIE

2

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie
/adopcia/ detí a ich následná výchova?
Počet hlasov

ÁNO

12

NIE

2

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Počet hlasov

ÁNO

13

NIE

1

Výstavba a zmeny charakteru obce
Odstránili sa divoké skládky, upravil sa terén v ich okolí – zatlačením. Vyčistilo sa mulčovaním
priestranstvo pod autobusovou zastávkou na Rákošskej Bani. Mulčovali sa aj plochy okolo hlavnej
cesty od Rákošskej Bane smerom do Rákoša. Mulčovacie práce previedla firma PM Hrabiny.
Boli osadené značky „Zákaz sypania smetí“ na miestach, kde občania tvoria divoké skládky. So
súhlasom Okresného úradu v Revúcej, odboru starostlivosti o životné prostredie boli vypílené
dreviny pri cintoríne, ktoré ohrozovali hrobové miesta. Drevná hmota sa spracovala a drevo sa
použilo ako palivové pre obec. V obci sa previedlo asfaltovanie – oprava obecnej komunikácie od č.
63 po č. 102, vstup do cintorína v Rákoši a most pri č. 92. Na cintoríne v Rákoši bolo osadené kovové
oplotenie so vstupnou bránou. Výrobu a osadenie previedla firma PROVENTUS Rožňava. Uskutočnil
sa nákup pletiva a rúr. Svojpomocne sa urobilo oplotenie cintorína. Firma pani Evy Kilíkovej z Revúcej
previedla pri dome smútku terénne a výkopové práce, úpravu terénu, odvodnenie, položenie
zámkovej dlažby, osadenie schodov, gabiónov, zatrávňovačov a obrubníkov. V ďalšom roku sa bude
pokračovať v terénnych prácach. Boli osadené lavičky na Rákošskej Bani. Rozobrala sa stará dreváreň
pri Obecnom úrade . Pribudli nám nové stĺpy verejného osvetlenia .

Činnosť podnikov
Obchod s rozličným tovarom patril manželom Tóthovcom. Potraviny na Rákošskej Bani patrili pani
Jarmile Hamlíkovej. Vedúcou pošty bola pani Eva Pavelkov, ktorá zároveň doručovala poštu na
Rákošskej Bani. V obciach Rákoš a Nandraž doručovala poštu pani Radoslava Pavelková. Knižnica
bola otvorená každú sobotu pod vedením pani Boženy Miartinovej. Záujem o knižnicu upadá.
V tomto roku zatvoril prevádzku pohostinstva na Rákošskej Bani pán Július Pavelko a predajňu
potravín v Rákoši pani Blanka Neužilová.

Školstvo 2015
Riaditeľkou bola pani Eva Badínová a školníčkou bola pani Katarína Štrompová. Prevádzka 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 školský rok vzorne
starala o deti, pripravovala rôzne aktivity a bohatý program. Pri kultúrnych podujatiach v našej obci
nacvičila s deťmi pekné vystúpenia.
Zoznam detí:
Rákoš – Pavol Jurin, Dominik Galic, Jakub Bánes, Zdenko Tamáš-Žiga, Liliana Pompová, Karin
Čunderlíková, Roman Galic, Marek Pavelko , Kristína Csonková
Nandraž - Ružena Javorčíková, Janka Poliaková, Lenka Grendelová, Daniela Donová, Jesica
Anderková, Vivien Kótaiová, Sandra Kótaiová, Ivana Ruszóová, Justín Vojtech Kótai
Rákošská Baňa – Róbert Derda
Červeňany – David Grendel
V septembri 2015 začali navštevovať základnú školu: Milan Kortiš, Dominika Kováčová - nastúpili do
ZŠ v Sirku , Marek Pompa, Jakub Čonka, Rebeka Donová, František Cibuľa, Miroslav Anderko, Patrik
Brindzák - do ZŠ v Jelšave.

Zmeny v počte obyvateľov
Počet obyvateľov k 31.12.2015 bol 418.
Narodenie : Dávid Galic, Kristián Csonka, Tímea Gonová, Karmen Bartóková, Marek Tamáš - Žiga,
Ema Rusová , Radko Tarda
Úmrtie: Anna Cinková, Ján Zelina st., Hedviga Gabčová, Judita Miartinová, Margita Grendelová
V tomto roku uzavreli manželstvo : Lukáš Sendrei – Monika Podhorská
Z trvalého pobytu sa odhlásili : František Obrtal st., František Obrtal ml.
Na trvalý pobyt sa prihlásili: Erik Csonka, Lucia Čonková, Slavomír Seman, Lenka Simanová, Karin
Čunderlíková, Emil Ruso, Adriana Luteránová, Zuzana Luteránová, Kristián Luterán, Zuzana
Kováčová, Dávid Luterán
Nezamestnanosť v obci: k 31.12.2015 bolo evidovaných 79 nezamestnaných obyvateľov, čo
predstavuje 18,90% z celkového počtu obyvateľov obce.

Cirkevný život
Evanjelická cirkev: Bohoslužby sa konali raz mesačne a to vždy druhú nedeľu v mesiaci, administruje
ich pán farár Mgr. Dušan Hrivnak z Muránskej Dlhej Lúky. Opakovane sa konala besiedka s deťmi.
V máji sa začala výučba konfirmácie. V decembri si cirkevníci pripomenuli desiate výročie pôsobenia
pána Mgr. Hrivnaka u nás.
Rímskokatolícka cirkev: Patrila pod farnosť Jelšava. Bohoslužby vykonával farský administrátor Mgr.
Peter Krajč. Cirkevníci sa schádzali raz mesačne v priestoroch OcÚ.
O rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice je veľký záujem zo strany turistov. Aj napriek tomu, že
v ňom prebiehajú opravy, chodia sa naň pozerať návštevníci zo Slovenska, Čiech a Maďarska.

Práca zboru pre občianske záležitosti
Členkami boli pani Katarína Poliaková a slečna Gabriela Gužáková. Na žiadosť občanov vysielali
blahoželania k narodeninám v miestnom rozhlase a organizovali uvítania do života. Spolu so
starostkou obce zorganizovali oslavu pri príležitosti okrúhlych narodenín našich občanov. Pani
starostka aj naďalej pomáhala členkám ZPOZ-u pri smútočných obradoch.

Kultúra
Dňa 23.10.2015 sa v kultúrnom dome v Rákoši konala oslava pre našich občanov, ktorí sa v tomto
roku dožili okrúhleho životného jubilea :
90 rokov – Judita Miartinová, Ján Valko
80 rokov – Helena Pôbišová
75 rokov – Judita Koreňová, Július Rusňák
70 rokov – Božena Litavská, Mária Pavlíková, Juraj Hodermarszki, Anton Takáč, Štefan Tószegi
65 rokov – Vladimír Bánes, Ladislav Berente, Ján Keder, Milan Mikloš, Jozef Regula
60 rokov – Oľga Berenteová, Elena Miklošová, Karol Sendrei
Slávnosť sa začala o 12,30 hod. básňou v podaní členky ZPOZ-u a uvítaním starostky obce. Po ňom
vystúpili s pestrým programom plným básničiek a pesničiek deti z Materskej škôlky. Potom si
jubilanti vypočuli príhovor členky ZPOZ-u slečny Gužákovej. Pre oslávencov bol prichystaný
slávnostný obed. Pri domácich koláčoch a príjemnej hudbe si oslávenci zaspomínali na prežité roky
i na to, čo ich ešte čaká v budúcnosti. Každý z nich dostal kvet a malý darček.
Dňa 9.5 naši dobrovoľní hasiči spolu s miestnou mládežou postavili vatru na počesť osláv 70. výročia
ukončenia II. Svetovej vojny. Pri zapálení vatry sa občanom prihovoril poslanec OcZ pán Pavelko.

Starostka obce spolu s členkou ZPOZ–u pani Poliakovou a pánom Ondrejom Štrbom pripravili pre deti
Mikulášske prekvapenie. Dňa 6.12.2015 našu obec navštívil Mikuláš a Čert na voze, ktorý ťahal koník.
Po domoch rozvozili sladké balíčky všetkým deťom v Rákoši aj na Rákošskej Bani. Koníka s vozom
nám poskytol pán Slavomír Seman, ktorému patrí naša vďaka. Po celý čas hrala v miestnom rozhlase
vianočná hudba. Občanom sa to veľmi páčilo.
Dňa 19.12.2015 sa pred budovou Kultúrneho domu v Rákoši ako aj na Rákošskej Bani podával
vianočný punč a tradičné vianočné pečivo. Stretnutia zorganizovalo občianske združenie Rákošská
Cächa spolu s pani starostkou. Naši občania sa tak mohli stretnúť pri vianočných stromčekoch
a precítiť pri chutnom občerstvení vianočnú atmosféru.

Počasie 2015
V dňoch 30.1.2015 až 31.1.2015 napadlo u nás v obci v priebehu niekoľkých hodín až 30 cm ťažkého
a mokrého snehu. V dôsledku tejto kalamity bola na 12 hodín prerušená dodávka elektrického prúdu,
nefungoval telefón ani internet.
Leto 2015 bolo na celom Slovensku extrémne horúce a suché, čo sa v našej obci prejavilo vysychaním
prameňov pitnej vody. Preto sa počas tohto obdobia dovážala pitná voda cisternou do vodojemu.
V dňoch 5. – 8. 7 vystúpili denné teploty až na hodnoty 35 – 38 °C. Nočné teploty neklesali pod 30 °C.
Toto leto bolo výnimočné aj tým, že vôbec nerástli huby.

Zaujímavosti
Dňa 4.2.2015 navštívili našu obec pracovníci súkromnej televízie JOJ. Prišli nakrútiť dokument o našej
obci, ktorý bol odvysielaný v Hlavných správach TV JOJ. Starostka obce im porozprávala o našej
histórii aj súčasnom dianí. Previedla ich po obci a ukázala im najzaujímavejšie miesta – evanjelický
a rímskokatolícky kostol, chránenú lipu a starú baňu, kde žijú chránené druhy netopierov. Poslanec
OcZ pán Grendel im porozprával o histórii baníctva u nás.
Dňa 13.5.2015 náš občan Michal Urban /študent SOŠ – automobilovej v Košiciach/ spolu so svojím
spolužiakom zastupoval Slovenskú republiku na súťaži I – SWEEEP 2015 v Houstone / USA /. Chlapci
tam predstavili svojho robota, s ktorým zvíťazili na Festivale vedy a techniky v Bratislave. Robot je
určený na lezenie a meranie rôznych hodnôt /vrátane emisií/ vo výškach. V konkurencii študentov
z celého sveta obsadili krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme !

Organizácie a združenia
Dňa 24.2.2015 bolo založené občianske združenie Rákošská Cächa. Cieľom združenia je vyvíjať rôzne
aktivity v záujme ekonomického, hospodárskeho a kultúrneho rozvoja obce Rákoš a Rákošská Baňa –
napr. získavať finančné prostriedky na realizáciu projektov, spolupracovať s neziskovými
organizáciami, občianskymi združeniami, samosprávou, podnikateľskými subjektmi a štátnou
správou, podieľať sa na projektoch pre aktívne zapájanie sa rómskej komunity do diania

v spoločnosti, zabezpečovať propagáciu vlastnej činnosti združenia. Zakladajúcimi členmi sú Ing. Ján
Keder, Július Pavelko a Ivica Valková. Na IV. Zasadnutí OcZ poslanci schválili poskytnutie miestnosti
bývalého Pohostinstva na Rákošskej Bani tomuto združeniu pre zriadenie baníckeho múzea aj ako
spoločenskú miestnosť pre potreby združenia.

Katarína Poliaková
kronikárka obce

