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Rok 2010
Motto: „V roku 2010 bolo vo svete veľa prírodných katastrof, viac ako po iné roky.“
Alexander Maduda, kronikár.

1. Úvod

R

ok 2010 akoby priťahoval prírodné katastrofy. Po zemetraseniach
na Haiti, v Čile, v Číne, po výbuchu sopky na Islande a po
veľkých lesných požiaroch v Rusku, ohrozovali povodne a záplavy
nielen ľudí v Európe, ale najmä v Ázii. Ešte stále trápila ľudí vo svete
kríza.
Záplavy boli aj na Slovensku. Voda zaplavila veľké plochy
a spôsobila, veľa škôd, najmä poškodením ciest, zrútením domov
a zničením úrody na poliach.
Po voľbách sa dostala k moci pravicová vláda, ktorá hneď dala
na vedomie, že pripravuje zvyšovanie daní a zdražovanie základných
potravín, čo najviac pocítia občania.
Kríza trvala aj u nás. Bola veľká nezamestnanosť. Slovensko
patrilo medzi najchudobnejšie krajiny v Európe.
V Betliari sa ukončilo kamenné oplotenie cintorína. Vybudovali
sa chodníky na námestí J. Pavlíka, v malom parku, na Kaštieľnej ulici
a
pred evanjelickým kostolom. Pre nedostatok peňazí
sa nepokračovalo v stavbe čističky odpadových vôd.
Občania si pripomenuli 680. výročie prvej písomnej zmienky
o obci. Vo voľbách koncom roka bol opäť zvolený doterajší starosta,
a niektorí noví poslanci obecného zastupiteľstva.
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2. Samospráva obce
V roku 2010 sa uskutočnilo 7 riadnych a 2 mimoriadne zasadnutia
Obecného zastupiteľstva (OZ). OZ sa zaoberalo najmä týmito
hlavnými bodmi:
V januári schválilo plán rokovaní OZ, rozpočet obce a program
obce na rok 2010. Vzalo na vedomie správu o výbere daní a poplatkov
za rok 2009. Prerokovalo zoznam dlžníkov, ktorí neplatia poplatok
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za komunálny odpad. Súhlasilo s čerpaním úveru od VÚB Rožňava
na úhradu nákladov, spojených s realizáciou projektu na úpravu
verejných priestranstiev a parku v centre obce.
V marci schválilo záverečný účet obce, ako aj rozbor
hospodárenia za rok 2009. Vzalo na vedomie správu o bezpečnosti
a priestupkoch na území obce a tiež správu o činnosti Dobrovoľného
hasičského zboru. Súhlasilo s prenájmom parkovacích plôch v obci
pre p. Petra Bernátha a s vyčlenením peňazí na zhotovenie mapy
rozmiestnenia hrobových miest na cintoríne.
Na mimoriadnom zasadnutí v apríli schválilo podanie žiadosti
o nenávratné finančné prostriedky na projekt „Turisti po stopách
Andrássyovcov“.
V máji schválilo VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
vzalo na vedomie informáciu o ochrane životného prostredia, a tiež
správu o ochrane pamiatkového fondu, ako aj správu o sociálnych
službách. Riešilo rôzne sťažnosti občanov. Vypočulo si tiež
informáciu starostu obce o priebehu prác pri výstavbe chodníkov
v obci.
Na mimoriadnom zasadnutí v júni schválilo zmenu zoznamu
verejnoprospešných prác a síce zaradenie športovo-rekreačného
areálu do územného plánu obce. Súhlasilo tiež s organizovaním
zbierky na pomoc obciam, postihnutým povodňami.
V júli zhodnotilo plnenie rozpočtu obce, a tiež plnenie
Programu obce, ako aj správu o úrovni poskytovania služieb pre
návštevníkov obce za 1. polrok 2010. V súvislosti s chystanými
voľbami do OZ v novembri, stanovilo počet poslancov OZ na 7
a určilo, že starosta obce bude pracovať na plný úväzok. Schválilo
tiež rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva.
V septembri prerokovalo správy: O otvorení školského roku
2010/2011 v základnej i v materskej škole, o výbere daní a poplatkov
za rok 2010 a správu o plnení úloh v oblasti starostlivosti o sociálne
a zdravotne odkázaných občanov. Schválilo program stretnutia
s dôchodcami v októbri, a tiež zápis do obecnej kroniky a síce
životopisy 21 už nežijúcich významných občanov obce. Schválilo
program osláv 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci, a tiež
zoznam občanov, ktorým bude udelený pamätný list pri tejto
príležitosti.
V novembri schválilo VZN o miestnych daniach a poplatkoch.
Zhodnotilo plnenie Programu obce za rok 2010, a tiež prácu OZ
za volebné obdobie rokov 2007 až 2010.
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Vzhľadom na to išlo o posledné zasadnutie vo volebnom období,
nieslo sa rokovanie v slávnostnom duchu. Básňami prispeli členky
ZPOZ Gabriela Kukurová a Štefánia Kaňúrová. Starosta obce
poďakoval poslancom za aktívnu prácu a odovzdal im ďakovné listy
a darčeky. Po skončení zasadnutia sa všetci prítomní zúčastnili
na slávnostnej večeri v reštaurácii pri kaštieli.
Dňa 27. novembra 2010 boli na Slovensku voľby starostov
a primátorov ako aj poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.
Členmi miestnej volebnej komisie boli: Ingrid Sihelská –
predsedníčka, Emília Griegerová, Michal Potočný, Ján Vido, Kristína
Živkovičová – členovia a Valéria Hladká – zapisovateľka.
Pre voľbu starostu obce boli zaregistrovaní: (Za menom uvedený
vek). Za stranu Smer - sociálna demokracia (Smer – SD) Július
Farkašovský, 63, poľnohospodársky technik, za Slovenskú
demokratickú a kresťanskú úniu, Demokratická strana (SDKÚ-DS)
Mgr. Beáta Šlosárová, 42, ekonómka – manažérka, za Komunistickú
stranu Slovenska (KSS) Vojtech Rišpán, 62, ekonóm, nezávislí
kandidáti: Marián Feješ, 54, živnostník a Miloš Kočtúch, 57, manažér.
Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva boli zaregistrovaní:
Za stranu Smer – SD: Ľubica Butkovičová, 50, ošetrovateľka, Jozef
Ďurán, 52, opravár TV, Mgr. Erika Jergová, 42, učiteľka, Štefánia
Kaňúrová, 65, dôchodkyňa, Ján Kolesár ml., 34, vodič, Ladislav Kováč,
42, vodič, Ivan Tököly, 45, obl. manažér, za stranu SDKÚ-DS: Ľubomír
Zatroch, 50, štátny zamestnanec, Jarmila Žúdelíková, 27,
administratívna pracovníčka, za Slovenskú národnú stranu (SNS):
Marta Gubeková, 41, kuchárka, Michal Teraj, 35, lesník a Lenka
Plačková, 44, zdravotná sestra, za ľudovú stranu Hnutie
za demokratické Slovensko (ĽS HZDS) Tibor Benedik, 45, technik,
za KSS: Vojtech Rišpán, 62, ekonóm a Július Sihelský, 73, dôchodca.
Dňa 23. novembra 2010 bolo v kultúrnom dome predstavenie
kandidátov za Smer – SD, za hojnej účasti občanov. Na stretnutí
oboznámil
starosta
obce
Július
Farkašovský
prítomných
s dosiahnutými výsledkami v obci za uplynulé volebné obdobie
a s volebným programom strany Smer – SD na nasledujúce obdobie.
Volebný program je zameraný na spoločenskú časť, na ekonomickú
časť, na podporu životného prostredia, na podporu športu a kultúry
a na sociálnu oblasť. Po diskusii zotrvali prítomní občania a kandidáti
v družnej debate pri poháriku vína.
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Volebná miestnosť bola v kultúrnom dome. Do zoznamu
voličov bolo zapísaných 794 voličov. Voličom bolo vydané 511 obálok,
ktoré všetky boli aj odovzdané. Z toho vyplýva 64,35 % účasť.
Pre voľby do obecného zastupiteľstva odovzdali voliči 498
platných hlasovacích lístkov a pre voľby starostu obce 505 platných
hlasovacích lístkov.
Za starostu obce bol zvolený Július Farkašovský, ktorý získal
292 hlasov. Ostatní kandidáti získali: Marián Feješ 101, Mgr. Beáta
Šlosárová 55, Miloš Kočtúch 53 a Vojtech Rišpán 3 hlasy.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení
s nasledovným počtom získaných hlasov: Ľubomír Zatroch 301, Jozef
Ďurán 275, Jarmila Žúdelíková 246, Mgr. Erika Jergová 238, Lenka
Plačková 235, Štefánia Kaňúrová 208 a Marta Gubeková 199.
Náhradníkmi sa stali kandidáti, ktorí neboli zvolení
za poslancov a získali nasledovný počet hlasov: Michal Teraj 196,
Ľubica Butkovičová 192, Ján Kolesár 164, Ivan Tokoly 141, Ladislav
Kováč 123, Tibor Benedik 52, Július Sihelský 40 a Vojtech Rišpán 19.
Celoštátne sa na voľbách zúčastnilo 49,69 % voličov.
Najúspešnejší boli nezávislí kandidáti, ktorí obsadili 979 pozícií
starostov a primátorov a 4 764 miest poslancov zastupiteľstiev.
Z politických strán najúspešnejší bol Smer, ktorý získal 599 starostov
a primátorov a 4 576 poslancov. Získal tiež primátorov v najväčších
mestách ako Bratislava, Košice, Žilina a Nitra. V Rožňave ostal
primátorom doterajší primátor MUDr. Vladislav Laciak, nezávislý.
Ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva v Betliari
bolo dňa 20. decembra 2010 v kultúrnom dome. Po oboznámení
s výsledkami volieb predsedníčkou miestnej volebnej komisie zložil
novozvolený starosta Július Farkašovský sľub do rúk bývalého
poslanca Ľubomíra Árvayho a ujal sa vedenia ustanovujúceho
zasadania OZ. Potom zložili do jeho rúk sľub novozvolení poslanci.
Vo svojom príhovore oboznámil starosta obce prítomných
s najbližšími úlohami, ktoré čakajú na obecné zastupiteľstvo.
Ustanovujúce zasadnutie OZ poverilo poslanca, Bc. Ľubomíra
Zatrocha, zvolávaním a vedením zasadnutí OZ v prípadoch, keď tak
nebude môcť urobiť starosta obce.
Ďalej ustanovilo nasledovné komisie a zvolilo týchto
predsedov komisií:
Komisia ochrany verejného poriadku – Lenka Plačková,
480

KRONIKA

BETLIAR

Komisia výstavby, územného plánovania a životného
prostredia – Bc. Ľubomír Zatroch,
Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu – Jozef Ďurán,
Komisia sociálna a bytová – Jarmila Žúdelíková.
Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – Mgr. Erika
Jergová,
Zbor pre občianske záležitosti – Štefánia Kaňúrová.
Školská rada pri materskej a základnej škole – Marta
Gubeková.
Ďalej obecné zastupiteľstvo zriadilo obecnú radu a za jej
členov zvolilo poslancov: Mgr Eriku Jergovú, Lenku Plačkovú
a Bc. Ľubomíra Zatrocha.
Schválilo tiež plat starostu obce.
Po skončení ustanovujúceho zasadania odobrali sa prítomní
do kaštieľa, kde ich privítala riaditeľka Mgr. Eva Lázárová, ktorá ich
previedla po miestnostiach, kde si mohli prezrieť vianočnú výzdobu.
Vzhľadom na to, že v budove kaštieľa bolo chladno, pripravili
im pracovníci obecného úradu na zahriatie, pohárik vodky resp.
koňaku a kávu.
Úlohy z Programu obce na rok 2010, schváleného Obecným
zastupiteľstvom 24. januára, zamerané na významné dni obce a na
spoločenské a kultúrne podujatia sa splnili takto:
65. výročie oslobodenia obce pripomenuli občanom dňa
22. januára žiaci základnej školy reláciou v miestnom rozhlase
a položením symbolického venčeka vďaky pod pamätnú tabuľu.
Dňa 7. mája si občania pripomenuli 65. výročie víťazstva
nad fašizmom položením venca k pomníku padlým v 1. a v 2. svetovej
vojne na cintoríne. Vo svojom príhovore oboznámil prítomných
Alexander Maduda s priebehom bojov počas druhej svetovej vojny.
S pekným programom vystúpili žiaci základnej školy. Potom bolo
v kultúrnom dome stretnutie členov SZPB a občanov, prítomných
na cintoríne.
Dňa 9. mája bola oslava Dňa matiek. Slávnostný príhovor
predniesol starosta obce Július Farkašovský. V programe vystúpila
členka ZPOZ Gabriela Kukurová, žiaci základnej a deti z materskej
školy.
Dňa 22. mája, za veľkej účasti občanov, v predvečer turíčnych
sviatkov, bol pred obecným úradom postavený máj, pre všetky
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dievčatá a ženy v obci. S pekným programom vystúpil folklórny súbor
Haviar z Rožňavy.
Dňa 29. mája bol už 17. ročník obecného výstupu na Volovec.
Pod Skaliskom sa účastníci zapísali do pamätnej knihy. Dostali
pamätné listy a odznaky. Potom prešli, už za začínajúceho dažďa
do chaty na Stádielku, kde ich čakal guláš, ktorý navaril Ľubomír
Árvay s partiou. Cestou do dediny riadne zmokli, lebo dážď
neustával.
Deň detí sa uskutočnil dňa 5. júna tak, ako po iné roky,
na futbalovom ihrisku, s pekným programom a s rôznymi atrakciami,
v dopoludňajších hodinách. Popoludní bol futbal a večer diskotéka.
Oslavy 66. výročia SNP sa konali dňa 27. augusta na cintoríne.
Po položení venca k pomníku padlých v dvoch svetových vojnách,
a po krátkom programe členov ZPOZ a žiakov základnej školy
sa k prítomným prihovoril starosta obce. Vyzdvihol význam SNP
a pripomenul tiež aj Deň ústavy SR. Za tým nasledovalo stretnutie
členov SZPB a občanov prítomných na tejto pietnej slávnosti.
Stretnutie bolo v kultúrnom dome. Večer bola zapálená symbolická
vatra v priestore nad Zálesákom. Potom bola na ihrisku diskotéka
na rozlúčku s letom, pri skončení prázdnin.
V Programe obce boli tiež preteky Mini rely cup a Hubertova
jazda, o ktorých sa podrobne píše v časti 11. Telovýchova a šport,
tohto zápisu. Taktiež o stretnutí dôchodcov v októbri sa píše v časti
10. Spolky a organizácie.
Dňa 2. októbra sa uskutočnilo stretnutie 50-ročných
v priestoroch kaštieľa.
Tak ako v minulosti, aj tohto roku rozdával Mikuláš darčeky
deťom v priestoroch kaštieľa.
Za veľkej účasti občanov sa uskutočnilo vítanie roka 2011 pred
obecným úradom. Účastníci sa podpísali do pamätnej knihy, pozreli
si ohňostroj a občerstvili sa prevareným vínom. Prihovoril sa k nim
starosta obce.
Okrem týchto podujatí, ktoré boli naplánované v Programe
obce na rok 2010, sa uskutočnili v obci tieto akcie:
Dňa 10. apríla o 9⁵ᵒ hodine prišiel do Betliara historický
motorový vlak M-131 s názvom „Gemerský expres.“ Túto jazdu
zorganizoval Klub historických a koľajových vozidiel pri rušňovom
depe Haniska pri Košiciach. Z vlaku vystúpilo množstvo cestujúcich.
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Privítal ich starosta obce, ktorý im predstavil obec a pozval ich
do kaštieľa. Takéto motorové vlaky jazdili u nás do roku 2001, kedy
bola zrušená osobná železničná doprava na trati Rožňava – Dobšiná.
Popoludní o 16ᵒᵒ hodine vlak odišiel naspäť do Košíc.
Dňa 5. júna sa ani občania z Betliara, ani ostatní výletníci, ktorí
sem prišli, nemohli dostať do parku, ani do kaštieľa. Tieto priestory
boli na 12 hodín prenajaté na firemný Deň detí zamestnancov
Východoslovenskej energetiky. Počítalo sa s účasťou 3 000 ľudí.
Obyvateľov obce po celý deň vyrušovala hlasná hudba, ktorá
sa ozývala z parku. Desiatky áut zaplnili všetky voľné miesta v centre
Betliara. Bolo pripravené parkovanie na lúkach neďaleko futbalového
ihriska. Plochy však boli mokré a nedali sa použiť. Účastníci nechali
po sebe veľký neporiadok a množstvo odpadkov.
V dňoch 9. až 14. júna sa na obecnom úrade uskutočnila
zbierka na pomoc postihnutým povodňami. Zbierku vyhlásilo
Združenie miest a obcí Slovenska. Zúčastnilo sa na nej 52 občanov.
Futbalový oddiel Tatran Betliar venoval celé vstupné z futbalového
zápasu. Vyzbieralo sa celkom 533,- €, ktoré boli odoslané na účet
zriadeného fondu.
Dňa 18. júna sa v kaštieli uskutočnila inaugurácia poštovej
známky v hodnote 40 centov, na ktorej je zobrazený kaštieľ v Betliari.
Známku vydala poštová správa v rámci emisného radu „Krásy našej
vlasti“.
V roku 2010 bolo v chatovej osade ubytovaných 241 osôb, ktorí
tam absolvovali 566 prenocovaní. V porovnaní s minulým rokom
je to veľký pokles. Ubytovaných osôb bolo o polovicu menej ako vlani
a iba štvrtina z toho, čo bolo v rokoch 2007 a 2008. Kým v minulosti
tvorili podstatnú čiastku príjmov školské výlety, v roku 2010 bol iba
jeden školský zájazd. Záujem o ubytovanie mali hlavne rodiny
s deťmi.
Peniaze z tržieb za ubytovanie sa v prevažnej miere investovali
do rekonštrukcie a do vybavenia obidvoch chát Kamila.
V čase od 1. 1. do 30. 9. 2010 poskytovala obec opatrovateľskú
službu Jánovi Barkaimu. Opatrovateľkou bola jeho manželka Zuzana
Barkaiová.
V roku 2010 sa narodilo 7 detí, zomrelo 15 občanov
a manželstvo uzavreli 3 páry.
483

CHATOVÁ
OSADA

OPATROVATEĽSKÁ
SLUŽBA

OBYVATEĽSTVO

KRONIKA

BETLIAR

VEREJNÝ

Narodili sa: 13. 8. 2009 Lucas Sebastian Preda, 5.1. Viktória
Rumanová, 11.2. Dávid Adam a Natália Gažiková, 16.3. Jozef Filický,
15.7. Drahoslav Fafrák a 22.7. Rastislav Ivanko.
Zomreli: 2.1. Anna Dulíková, 28.1. Ján Lux, 5.3. Eva
Kúkelčíková, 29.3. Ján Rybár, 21.4. Mária Hroncová, 7.5. Rudolf
Sedlák, 8.6. Mária Luxová, 16.6. Emília Astalošová, 26.6. Klára
Smereková, 31.8. Anna Mervová, 11.9. Jozef Dulík, 17.9. Ľudovít
Poťmák, 18.11. Júlia Pál Balážová, 26.11. Daniel Jurčo a 23. 12. Zuzana
Jergová.
Manželstvo uzavreli: 13.3. Rastislav Ivanko a Zuzana Mihóková,
23.5. Ľubomír Schlosár a Jarmila Antalíková a Kieran Joseph
Mc Carthy a Janka Sušková.
V roku 2010 sa do Betliara prisťahovalo 23 občanov
a odsťahovalo sa 24 občanov.
K 31. 12. 2010 bolo k trvalému pobytu v Betliari prihlásených
920 občanov.
Podľa správy Okresného riaditeľstva policajného zboru
v Rožňave, obce Betliar, Gemerská Poloma a Henckovce boli
začlenené do územnej časti služobného obvodu č. 4, ktorú mali
od 1. 9. 2008 do 1. 2. 2011 na starosti referenti s územnou a objektovou
zodpovednosťou (ÚOZ) na Obvodnom oddelení PZ Rožňava,
práp. Tibor Völgyi a npráp. Alexander Muránsky. Títo mali na starosti
aj obce: Nadabula, Rožňavská Baňa, Rudná, Rakovnica, Brzotín
a Kružná.
Na území obce Betliar bolo v roku 2010 11 trestných činov,
ktorých objasnenosť bola 45,45 %. Väčšina z týchto trestných činov
je podrobne popísaná v časti 11. Mimoriadne udalosti, v tomto zápise.
V týchto troch obciach sa stalo 41 dopravných nehôd.
V roku 2010 dosiahla obec Betliar takéto plnenie svojho
rozpočtu v €:
Rozpočet
Upravený
Skutočnosť
rozpočet
Príjmy
286 110,888 200,883 177,89

PORIADOK
V OBCI

PLNENIE
ROZPOČTU

Výdavky

286 110,-
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Väčšie zdroje príjmov: 131 473,- podielová daň, 46 891,- daň
zo stavieb, 11 867,- za komunálne odpady, 12 000,- za prenájom
parkoviska, 1 298,- cintorínske poplatky, 325 715,- prijatý úver,
dotácia z vlády na preklenutie krízy, 278 756,- dotácia z PPA
na splatenie úveru.
Väčšie položky výdavkov: 341 745,- rozvoj obce, 9 388,miestne kultúrne stredisko, 3 970,- pohrebníctvo, 35 451,- materská
škola, 2 847,- opatrovateľská služba, 14 158,- komunálny odpad.

3. Štátna správa

D

ňa 12. júna 2010 boli na Slovensku voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky (NR SR). O priazeň voličov sa uchádzalo
18 politických strán, v rámci ktorých boli zaregistrovaných
2 397 kandidátov. Predvolebné zhromaždenia sa konali v Rožňave.
Volebná miestnosť v Betliari bola v kultúrnom dome.
Do zoznamu voličov bolo zapísaných 807 občanov. Hlasovacie lístky
a obálky boli vydané 526 voličom. Z toho vyplýva účasť na voľbách
65,18 %. Všetky vydané obálky boli odovzdané do urny.
Z odovzdaných hlasov bolo 520 platných.
Jednotlivé strany získali v Betliari nasledovný počet hlasov:
1. Európska demokratická strana (EDS )
9
2. Únia pre Slovensko (ÚNIA)
1
3. Strana rómskej koalície (SRK)
2
4. Paliho Kapurková, veselá politická strana (PK)
6
5. Sloboda a solidarita (SaS)
62
6. Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
21
7. Strana maďarskej koalície – Magyar koalíció pártja(SMK) 3
8. Ľudová strana – Hnutie za demokrat.Slovensko (HZDS) 26
9. Komunistická strana Slovenska (KSS)
9
10. Slovenská národná strana (SNS)
44
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11. Nová demokracia (ND)
1
12. Združenie robotníkov Slovenska (ZRS)
2
13. Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)
8
14. Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS)
16
15. Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická
Strana (SDKÚ-DS)
84
16. AZEN – Aliancia za Európu národov
2
17. Smer – sociálna demokracia (Smer – SD)
202
18. MOST- HÍD
22
Na Slovensku sa na voľbách zúčastnilo 58,83 %% zapísaných
voličov. Títo odovzdali 2 529 385 platných hlasov. Do parlamentu
sa dostalo 6 politických strán, ktoré získali nasledovné percentá
hlasov a nasledovný počet kresiel: Smer – SD 34,79 – 62, SDKÚ – DS
15,42 – 28, SaS 12,14 - 22, KDH 8,52 – 15, MOST – HÍD 8,12 – 14. SNS
5,07 – 9.
Do parlamentu sa nedostali strany, ktoré nedosiahli 5%
hranicu hlasov, takto: SMK 4,33, HZDS 4,32, SDĽ 2,41, ĽSNS 1,33, KSS
0,83, ÚNIUA 0,7, PK 0,5, EDS 0,4, ND 0,31. SRK 0,27, ZRS 0,24
a AZEN 0,13 %.
Predvolebná kampaň sa vyznačovala hrubými a surovými útokmi
proti strane Smer. Tí, ktorí mali k dispozícii veľa peňazí, založili
aj nové strany a zaplavovali domácnosti svojimi letákmi, na ktorých
často chýbala kultúrnosť a ľudskosť. Napríklad leták, kde na jednej
strane boli nakreslené tri bravy a pod nimi mená: Jano, Robo a Vlado
a na druhej strane fotografie členov Občianskej konzervatívnej
strany, ktorých mená sa majú zakrúžkovať na kandidátke strany Most
– Híd, aby tým získali preferenčné hlasy.
Niektoré strany poskytovali bohaté občerstvenie a jedlá
účastníkom predvolebných zhromaždení. V Dobšinej, v Plešivci
a v Kobeliarove sa vyskytlo aj kupovanie hlasov, keď Rómom dávali
po 5,- € za hlasovanie. Keď chceli tieto peniaze dostať, museli
z volebnej miestnosti vyniesť nepoužité hlasovacie lístky. Nikto
sa však nepriznal, že volil za peniaze.
V čase predvolebnej kampane vrcholili na Slovensku povodne.
Predseda vlády Fico po nociach organizoval opravy hrádzí a iné
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opatrenia proti povodniam, zatiaľ čo iné strany si robili predvolebnú
agitáciu.
Zúrivé útoky proti vláde a proti jej predsedovi prebiehali
nielen pred voľbami, ale počas celých štyroch rokov pôsobenia vlády.
Milionár Igor Matovič, majiteľ vydavateľstva inzertných novín, u nás
známych pod názvom Gemersko, za celé štyri roky na stránkach
týchto novín surovo a vulgárne osočoval Fica a členov vlády,
za peniaze, ktoré mu podnikatelia zaplatili za uverejnenie inzercie.
Tieto noviny, vychádzajúce
týždenne sa zadarmo dodávali
do poštových schránok 1 500 000 domácností na Slovensku.
V závere predvolebnej kampane vyzval čitateľov, aby jeho
meno a mená troch jeho priateľov zakrúžkovali na kandidátke strany
SaS. Poslúchli ho, a tak sa všetci štyria dostali do parlamentu, ako
členovia platformy Obyčajní ľudia. Na otázku reportéra, aký má
majetok, odpovedal, že žiaden, lebo všetko odovzdal svojej manželke.
To je hrubý podvod a zavádzanie verejnosti.
Do nenávistnej kampane proti vláde, a proti strane Smer, sa po celé
štyri roky intenzívne zapájali novinári. Je známe, že v minulých
rokoch pravicové vlády rozpredali
zahraničným súkromným
podnikateľom nielen priemyselné podniky, ale aj noviny. Tak
napríklad Pravdu predali firme Perex v Anglicku, noviny Sme
a Korzár firme Petit Press v Nemecku. Tým tieto noviny prestali
slúžiť našim občanom, pretože noviny museli písať tak, ako im
nariadil zahraničný majiteľ novín. Keď im rozkázal, že musia nadávať
na vládu, tak ju nesmeli pochváliť. Tak isto o predsedovi vlády
nesmeli napísať nič kladného, len ho stále kritizovať a zosmiešňovať.
Noviny Pravda raz napísali, že Fico je jediný predseda vlády v Európe,
proti ktorému sú všetci novinári.
V Košickom kraji bola účasť na voľbách 54,25 %, čo
je najmenej zo všetkých krajov. Najvyššie percentá hlasov získali:
Smer 31,61, SDKÚ 16,07, SaS 11,02, Most 10,13, KDH 8,16 a HZDS 5,36.
V Rožňavskom okrese získali: Smer 21,87, Most 21,17, HZDS
12,20, SMK 11,15, SDKÚ-DS 10,97, SaS 7,57, SNS 4,00, ĽSN 2,84, SDĽ
2,96, KDH 1,50, KSS 1,13, EDS 0,89, Únia 0,57, SRK 0,51, PK 0,46, ZRS
0,34, ND 0,31 a AZEN 0,07 %.
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Prezident republiky Ivan Gašparovič poveril zostavením vlády
Róberta Fica, predsedu strany Smer-SD, ktorá vo voľbách získala
najviac hlasov. Žiadna z pravicových strán (SDKÚ-DS, SaS, KDH
a Most-Híd) neprijala jeho výzvu na rokovanie o vstupe do vlády.
Preto R. Fico po uplynutí týždňovej lehoty vrátil poverenie
prezidentovi.
Potom prezident poveril zostavením vlády Ivetu Radičovú.
Nová vláda, zložená z príslušníkov spomínaných štyroch strán má
14 členov takto:
Za SDKÚ–DS: Iveta Radičová – premiérka, Mikuláš Dzurinda –
zahraničie, Ivan Mikloš – financie, Lucia Žitňanská – spravodlivosť,
Eugen Jurzyca – školstvo,
za SaS - Jozef Mihál – práca, Ľubomír Galko – obrana, Daniel
Krajcer – kultúra, Juraj Miškov – hospodárstvo,
za KDH: Ján Figeľ – doprava, Ivan Uhliarik – zdravotníctvo,
Daniel Lipšic - vnútro,
za Most – Híd: Zsolt Simon – poľnohospodárstvo, Rudolf
Chmel - podpredseda pre menšiny.
Dňa 18. 9. 2010 bolo na Slovensku referendum, ktoré navrhol
predseda strany SaS Richard Sulík. Občania mali odpovedať
na 6 otázok. Referendum bolo úplne zbytočné, pretože témy,
ktorých sa otázky týkali, dali sa vyriešiť aj rokovaním v parlamente.
Výdavky na referendum, ktoré činili viac ako 7 miliónov eur sa mohli
využiť na potrebnejšie účely.
V Betliari bolo do zoznamu na hlasovanie zapísané
784 občanov. Hlasovacie lístky boli vydané 179 občanom, čo je účasť
22,84 %. Ten istý počet hlasovacích lístkov bol odovzdaný a všetky
boli platné. Na jednotlivé otázky odpovedali voliči takto:

1. Zrušenie poplatkov za rozhlas a televíziu
2. Obmedzenie poslaneckej imunity
3. Zníženie počtu poslancov NRSR na 100
4. Maximálna cena vládnych limuzín 40 000 €
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5. Voľby cez internet
116 47
6. Vyňatie osôb poverených výkonom verejnej funkcie
z práva na odpoveď
116 42
Celoštátne hlasovalo v referende 498 000 voličov, čo je účasť
22,84 %. Keďže sa na referende nezúčastnilo 50 % občanov, bolo
referendum neplatné.
V okrese Rožňava bolo zapísaných 48 589 občanov
a zúčastnilo sa 10 540, čo je účasť 21,69 %.

4. Významné návštevy

V

roku 2010 neuskutočnila sa ani na obecnom úrade, ani v kaštieli
návšteva žiadnej významnej osobnosti.

5. Výstavba a zmeny charakteru obce

V

roku 2010 bolo ukončené kamenné oplotenie cintorína.
V roku 2010 sa realizoval
projekt
„Úprava verejných
priestranstiev a parku v centre obce.“ Práce sa robili z prostriedkov
Európskej únie.
Ešte v priebehu rokov 2008 a 2009 bol spracovaný zámer,
a potom bola vpracovaná žiadosť o poskytnutie nenávratného
príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 až 2013, časť Obnova
a rozvoj obcí.
Žiadosť bola odovzdaná Pôdohospodárskej platobnej agentúre,
Regionálne pracovisko v Košiciach začiatkom apríla 2009. V priebehu
posudzovania bola žiadosť doplnená v máji 2009. Dňa 14. 1. 2010
padlo rozhodnutie o pridelení maximálnej výšky nenávratného
príspevku 284 305,57 eur na tento účel. Potom bola podpísaná
zmluva medzi obcou Betliar a Pôdohospodárskou agentúrou
Bratislava.
Vo verejnom obstarávaní bola úspešná spoločnosť ARPROG,
a.s. Poprad, ktorá sa stala hlavným dodávateľom stavebných prác.
Podľa uzavretej zmluvy mali byť práce ukončené do 30. júna 2010
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a stavebné dielo odovzdané do užívania do 15. júla 2010. Tento
termín bol dodržaný.
V obci sa vybudovali tieto objekty: Chodník z dlaždíc
v malom parku, chodník na ulici Kaštieľnej, chodník na námestí
Jozefa Pavlíka a úprava verejného priestranstva pred evanjelickým
kostolom.
Tieto práce prispeli k zvýšeniu kvality života obyvateľov obce
Betliar, k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšeniu atraktivity obce
ako vyhľadávaného centra cestovného ruchu. Uskutočnila sa tak
rekonštrukcia pešej trasy v centre obce a dotvoril sa centrálny
priestor pri evanjelickom kostole.
Skratka TKM znamená Tenisový klub mladých.
Podnikateľ Ing. Rudolf Dulík pokračoval v dokončovacích
prácach na stavbe tenisovej haly. Naposledy sa o tejto stavbe písalo
v obecnej kronike v zápise za rok 2005. Od tejto doby sa urobili tieto
práce:
- dobudovanie parkoviska pre 25 aut s príjazdom z hlavnej
cesty,
- otvorenie posedenia s barom a pizzeriou,
- otvorenie posilňovne,
- otvorenie ubytovacej časti penziónu s 8 izbami v celkovej
kapacite 18 osôb.
V roku 2010 sa urobili tieto práce:
- vybudovanie Squashového kurtu,
- vybudovanie Bowlingovej dvojdráhy,
- prístavba, spájajúca bar a bowling. V nej pribudli ďalšie stoly
a stoličky, čo umožnilo podávať stravu väčšiemu počtu ľudí.
V tejto prístavbe je aj detský kútik.
- vybudovanie detského ihriska.
V zápise za rok 2009 bolo uvedené, že firma Eurotank Racing
chce otvoriť penzión v areáli bývalého závodu Zdroj. Podľa vyjadrenia
majiteľa firmy Igora Liptáka sa penzión neotvoril, ale budova
sa zmenila na rodinný dom, ktorý slúži občas na ubytovanie
športovcov, pretekajúcich v motokrose.
Občan, Rudolf Pažitka ml., obyvateľ z Rožňavy, Tehelná ul. 13,
ktorého stará matka pochádzala z Betliara, kúpil dom č. 165 na
Rožňavskej ulici. Je to prvý dom pri potoku. V roku 2010 začal tento
dom prerábať. Chce v ňom zriadiť ateliér na remeselné
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spracovanie dreva. Práce sa do konca roka 2010 neskončili. Ale aj tak
púta tento dom pozornosť ľudí. Pred domom, a tiež vo dvore,
sú rozmiestnené rôzne sochy. Aj brána do dvora je riešená
netradične. Až budú všetky práce ukončené, bude možné podrobne
opísať tento dom.
Firma Notes, a. s. Betliar, v roku 2010 vyasfaltovala polovicu
dvora. V ďalšom asfaltovaní bude pokračovať v budúcnosti, až bude
mať na túto prácu financie.

6. Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod
Rožňava, Lesná správa Betliar

Z

amestnanci Lesnej správy Betliar sa v ťažobnej činnosti venovali
takmer výlučne spracovaniu smrekovej podkôrnikovej a vetrovej
kalamite, a taktiež spracovaniu vetrovej kalamity listnatých drevín.
V rámci toho sa v roku 2010 vyťažilo 16 075 m³ hmoty, z toho bolo
10 955 m³ ihličnatej a 5 120 m³ listnatej hmoty.
V rámci výchovy boli v porastoch do 50 rokov vykonané
prebierky v objeme 384 m³ na ploche 23,98 ha.
Lesná správa Betliar bude v prevažnej miere aj naďalej
spracovávať náhodnú ťažbu.
V pestovateľskej činnosti sa v roku 2010 urobili tieto práce:
Obnova lesa na ploche 65,65 ha, z toho umelou obnovou 59,08 ha
a prirodzenou obnovou 6,57 ha. Zasadených bolo 215 200 kusov
sadeníc. Po spracovaní náhodných ťažieb bolo vyčistené 17,67 ha
plôch po ťažbe. Ochrana mladých lesných porastov vyčistením bola
urobená na ploche 93,07 ha a proti zveri na 86,63 ha. Značná
pozornosť sa venovala plecím rubom a výsekom. Veľké kalamitné
plochy, ktoré vznikli v rokoch 2000 až 2006, a ktoré boli úspešne
zalesnené v rokoch 2000 až 2008 zarastali plevelnými drevinami
ako breza a rakyta. Tieto boli vysekané na ploche 30 ha. To znamená,
že je možné konštatovať, že na betliarskom lesnom celku je geneticky
a druhove stabilný základ budúcich lesných porastov.
Ako každoročne, aj v roku 2010 sa venovala zvýšená intenzita
ochrane lesných ekosystémov. Robila sa asanácia porastov, plôch,
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ciest a potokov po spracovaní náhodných ťažieb. Prevádzkovali
sa feromónové lapače a lapáky. Týmito ochranno-obrannými
opatreniami sa podarilo dosiahnuť najnižší početný stav podkôrneho
hmyzu za posledné roky.
Tento rok je možné hodnotiť veľmi kladne, ako stabilizujúci
rok v zachovaní zdravých ekosystémov a lesných porastov v okolí
Betliara.
Do lesnej správy Betliar patril aj zverník o rozlohe 1 696 ha.
V tomto zverníku bolo v roku 2010 v poľovnej sezóne ulovené
nasledovné množstvo zveri: Jelenia 12 kusov, danielia 49 kusov,
muflonia 13 kusov, diviačia 31 kusov a srnčia 2 kusy. Okrem toho
bolo, odchytených
76 kusov živej zveri, ktorá bola dodaná
do malého zverníka v Krásnohorskom Podhradí.
Z ulovenej zveri mimoriadnu hodnotu mali:
1 jeleň – strieborná medaila, 206,26 bodov CIC,
1 daniel – zlatá medaila, 186,88 bodov CIC,
1 muflón – zlatá medaila, 222,95 bodov CIC.
Ďalej boli dovezené:
1 jeleň z CHPO Poľana,
8 kusov muflónov z Teplého vrchu.
8 kusov muflónov z Vojenských lesov a statkov Mimoň.

Lesy SR š.p. odštepný závod Rožňava, Manipulačno–expedičný
sklad, Betliar
K 1. 1. 2010 boli na sklade zásoby 3 580 m³ dreva. Na konci
roka, k 31. 12. 2010 boli na sklade zásoby 1 659 m³ ihličnatého dreva
a 1 113 m³ listnatého dreva, celkom 2 772 m³.
V priebehu roka 2010 bolo na sklad prijaté 151 496 m³ dreva.
Vyexpedované bolo 126 222 m³ ihličnatého dreva 24 436 m³
listnatého dreva, celkom 150 658 m³ dreva.
V areáli expedičného skladu sa v mesiacoch november
a december zrekonštruovala strecha na garážach. V mesiaci októbri
sa na kanceláriách vymenili exteriérové a interiérové dvere.
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Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo (UPPS),
Betliar
Dňa 6. marca 2010 bolo valné zhromaždenie UPPS. Účastníci
dostali písomný prehľad o výnosoch a nákladoch za roky 2007, 2008
a 2009. Správa o činnosti 3 roky, odkedy sa nekonalo valné
zhromaždenie, nebola vypracovaná. Ústne na túto tému hovoril
predseda spoločenstva Ing. Ján Kravárik. Informoval tiež o stave
súdneho sporu, týkajúceho sa pasienkovej časti. Spor nie
je ukončený.
Neuskutočnila sa voľba nového výboru, ani novej dozornej
rady. V diskusii sa niektorí prítomní kriticky vyjadrovali k činnosti
vedenia UPPS. Začalo sa hovoriť o problémoch, ktoré mal vyriešiť
výbor. Kritika došla do takého stavu, že po troch hodinách trvania
valného zhromaždenia sa prítomní rozišli bez prijatia uznesenia a bez
uskutočnenia volieb.
Dňa 23.mája 2010 bolo valné zhromaždenie UPPS s jediným
bodom, voľba nového výboru a novej dozornej rady. Zhromaždenie
zvolala stará dozorná rada, ktorej predsedníčkou bola MUDr. Ľubica
Hašková. Účastníci dostali návrh kandidátky, na ktorej bolo 12 mien.
Hlasovalo sa zakrúžkovaním čísla pred menom navrhovaného
kandidáta. Podľa toho, ktorí získali najviac hlasov, mali byť zvolení
ôsmi, z nich 5 do výboru UPPS a 3 do dozornej rady. Každý
z navrhnutých kandidátov predtým písomne potvrdil, že súhlasí
s kandidatúrou.
Zvolené boli komisie: Mandátová, volebná a návrhová, a tiež
zapisovateľka, ktorou sa stala Štefánia Kaňúrová. Na základe podanej
pripomienky bolo na kandidátku dopísané meno Ing. Ján Kravárik.
Podľa správy volebnej komisie,
zvolení boli ôsmi
z navrhnutých kandidátov, s nasledovným počtom
hlasov:
Ing. Stanislav Mertan 84, Miroslav Poťmák 82, Jozef Árvay 81,
Ing. Oto Fehér 81, Štefan Kaňúr 76, Pavol Kušnier 69, Ing. Ján
Demko 54 a Mgr. Beáta Šlosárová 51.
Títo zvolení členovia sa zišli 25. 5. a rozdelili si funkcie takto:
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Výbor UPPS: Predseda Štefan Kaňúr, podpredseda Ing. Oto
Fehér a členovia výboru Jozef Árvay, Ing. Ján Demko a Mgr. Beáta
Šlosárová.
Dozorná rada: Predseda Ing. Stanislav Mertan, členovia
dozornej rady Miroslav Poťmák a Pavol Kušnier.
Nový výbor a nová dozorná rada sa vo svojej činnosti
zameriavali na dve hlavné úlohy:
1./ Likvidácia kalamitného dreva, a to hlavne ihličnatého,
konkrétne smreka, ktorý je na zozname vyhynutých drevín, a síce
škodlivým pôsobením podkôrneho hmyzu – kôrovca. To znamená,
že je potrebné zabezpečiť ťažbu, a potom predaj drevnej hmoty. Túto
úlohu sa v roku 2010 darilo plniť.
2./ Po ťažbe kalamitného dreva, vykonanej ešte v roku 2005
sú plochy vysadené prevažne listnatými drevinami. Tieto plochy
sa nachádzajú vo zverníku, kde je množstvo zveri. Aby boli malé
stromčeky chránené
pred
ohryzením zverinou, sú chránené
oplôtkami z drôteného pletiva. Tieto oplôtky poškodzujú diviaky,
ktoré robia diery do pletiva, cez ktoré sa dostane vysoká zver a ohrýza
stromčeky .
Sadenice tiež je potrebné chrániť pred burinami a kríkmi,
ako aj pred inváznymi rastlinami vyžínaním. To tiež stojí veľa peňazí.
Veľké náklady vznikli pri údržbe lesných zvážnic, ktoré boli
poškodené pri vlaňajších lejakoch.
Aj v nasledujúcom roku bude potrebné pokračovať v likvidácii
kalamity a v obnove lesa výsadbou sadeníc.
Za rok 2010 dosiahlo UPPS Betliar tieto výsledky: Ťažba dreva
1 879,36 m³, tržby za drevo 68 580,55 €, náklady 32 542,77 €,
hospodársky výsledok z lesnej činnosti 33 437,78 €.
Výsledky za rok 2010 zhodnotilo valné zhromaždenie dňa
20. 2. 2011, ktoré sa konalo pod vedením nového výboru,
v konštruktívnej
a pracovnej atmosfére, a ktoré odsúhlasilo
aj výplatu dividend členom vo výške 10 € za 1 podiel. Tieto boli
na zhromaždení aj vyplatené prítomným členom.
Pohrebné podporné združenie na Slovensku (PPZ),
Ústredie Betliar
Významnou udalosťou bolo 28. valné zhromaždenie PPZ.
Zúčastnilo sa na ňom 92 delegátov z odbočiek s hlasom
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rozhodujúcim, 14 členov Ústredného výboru a dozorného výboru
PPZ. 20 hostí a 1 pracovníčka ústredia.
Valné zhromaždenie prijalo uznesenie, že členom PPZ sa môže
stať občan Európskej únie vo veku od 18 do 55 rokov.
Ďalej schválilo s platnosťou od 1. 1. 2011:
Výšku zápisného podľa veku: Od 18 do 35 rokov 0,- €, od 35 do
45 rokov 5,- € a od veku 45 do 55 rokov 10,- €.
Výšku členského príspevku za rok 10,- €.
Výšku pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva: Do 1 roku
0,- €, od 1 do 5 rokov 100,- €, od 5 do 10 rokov 150,- €, od 10 do 15
rokov 200,- € a nad 15 rokov členstva 285,- €.
V roku 2010 bolo prijatých 1 584 nových členov, vylúčených
pre neplatenie členských príspevkov bolo 148 členov a zomrelo 1 561
členov. Celkový stav členov poklesol o 125. K 31. 12. 2010 malo
združenie 52 000 členov v 213 odbočkách. Pohrebné podpory boli
vyplatené v sume 411 108,-€.
V roku 2010 zomrel vo veku 91 rokov dlhoročný funkcionár
a predseda Združenia pán Jozef Dulík.
Vyšší počet nových členov sa dosiahol vďaka tomu,
že rozhodnutím ÚV PPZ bolo novým členom odpustené platenie
zápisného v dobe od marca 2009 do marca 2010.
Odbočka číslo 1 v Betliari v roku 2010 prijala 45 nových členov,
zomrelo 19, vylúčení boli 3, pristúpilo z iných odbočiek 6 a prestúpili
do iných odbočiek 4 členovia.
K 31. 12. 2010 mala odbočka 737 členov, čo je o 25 členov viac
ako mala ku koncu roka 2009.
Výbor odbočky pracoval v zložení: Gejza Čižmár – predseda,
Gizela Šlosárová – tajomníčka, Danka Farkašovská – pokladníčka
a Emília Griegerová – revízorka.

Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar
V jednotlivých objektoch Múzea bola v roku 2010 návštevnosť:
Kaštieľ Betliar 47 805, hrad Krásna Hôrka 57 710 a Mauzóleum 7 360,
spolu 112 885 návštevníkov. Z nich bolo 35 858 zo zahraničia, čo je
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21,5 %.
V porovnaní s rokom 2009 prišlo o 10 984 ľudí menej, z toho:
Krásna Hôrka –4 758, Betliar –5 727 a Mauzóleum –502 návštevníkov.
V rámci programu „Noc múzeí a galérií 2010“ navštívilo kaštieľ
v Betliari dňa 15. 5. 2010 do 16³° hodina 184 osôb a od 18ᵒᵒ do 22ᵒᵒ
hodiny 268 osôb a hrad Krásnu Hôrku do 16³° hod. 246 osôb a od 17ᵒᵒ
do 22ᵒᵒ hod. 450 osôb. Návštevníkov sprevádzali lektorky v dobových
kostýmoch. V Betliari bol každý večerný vstup oživený malým
cimbalovým a klavírnym koncertom. V ten deň bola v Betliari
otvorená výstava Vedecká hračka a v stánkoch sa predávali výrobky
remeselníkov. V parku kaštieľa bola živá socha. Výstavu Vedecká
hračka v dobe do 16. 6. 2010 videlo 4 446 návštevníkov.
Ďalšou výstavou bola v Betliari od 18. júna o 16. septembra
„Tá pravá šálka kávy“, ktorú videlo 3 688 návštevníkov. Tradičnú
výstavu „Vianoce v kaštieli“ videlo od 1. 12. 2010 do 15. 1. 2011
210 návštevníkov. Múzeum organizovalo výstavy aj v iných mestách
ako Košice, Levoča, Martin, Banská Bystrica a Bratislava.
V rámci programu „Kultúrne leto v kaštieli a v parku Betliar“
múzeum zorganizovalo koncerty Retro Music Bandu z Rožňavy
v dňoch 10. júla a 7. augusta 2010.
Ďalším kultúrnym podujatím začiatkom septembra boli
prednášky Jeseň v historickej knižnici s výstavou reštaurátorských
prác zbierok z knižnice kaštieľa. Na koncerte starej hudby na gotickej
ceste v kaštieli v Betliari sa zúčastnilo 128 návštevníkov.
V rámci dlhodobej vedecko-výskumnej činnosti sa bádalo
v štátnom archíve v Levoči, o hospodárskych výsledkoch železiarne
v Drnave. V spolupráci so Spišským múzeom v Levoči pracovalo naše
múzeum na projekte „Levočská Biela pani – historické, kultúrne
a umelecké súvislosti“. Zavŕšením trojročného bádania bola
prezentácia výsledkov na výstave v Levoči. Táto výstava bude v lete
2011 na Krásnej Hôrke.
Zbierkový fond múzea sa obohatil o jedálenskú súpravu
z tenkého porcelánu a o vázu, ktoré boli zakúpené za 2 000,- €.
Vo vlastných reštaurátorských dielňach boli opravené 2 kusy
nábytku a na konzervátorsko–reštaurátorský zásah bolo vyčlenené
9 kníh zo 16. storočia z historickej knižnice.
V roku 2010 sa realizovali rôzne opravárske práce, najmä
odstraňovanie škôd, zapríčinených povodňami a vetrom ako oprava
poškodeného zábradlia na Veľkom vodopáde, vyrúbanie stromov
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a odstránenie koreňov na brehu potoka, opravy porušených častí
chodníkov pre peších, odstránenie zvyškov 51 kusov vyvrátených
stromov a polomov, rekonštrukcia poškodených mostov
a odstraňovanie náletových drevín.
V kaštieli sa uskutočnilo 26 občianskych sobášov a v kaplnke
na hrade 4 cirkevné sobáše.
Organizácia, Múzeum Betliar, dosiahla vo svojej činnosti
za rok 2010 celkové výnosy 762 046 € a náklady 816 578 €, rozdiel –
strata 54 532,- €. Za rok 2009 boli výnosy 805 404,- € a strata
25 809,- €.
V organizácii pracovalo 41 zamestnancov.

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Gemerskej Polome
Pri pestovaní jednotlivých plodín dosiahlo družstvo v roku
2010 tieto výsledky:
Zberová plocha
Úroda v q
Plodina
v ha
celkom z 1 ha
Pšenica ozimná
179,47
3 546
19,Jačmeň ozimný
31,96
450
14,Jačmeň jarný
28,40
420
14,Tritikále
7,91
130
16,Ovos
22,29
170
7,6
Obilniny spolu
270,4 716
17,4
Repka ozimná
124,90
1 236
10,Kukurica na siláž
76,91
2 194 t 28,Miešanky ozimné, jarné a strniskové
257,18 120
Viacročné krmoviny – lucerka a trávy
180,23 600 t

Úroda obilia bola vplyvom počasia katastrofálna. Podobná
úroda bola naposledy v roku 1974, keď bol tiež podobný mokrý rok.
Nepodarilo sa zabezpečiť dostatok jadrového krmiva pre živočíšnu
výrobu. Preto bolo treba redukovať stavy ošípaných a všetkým
kategóriám hospodárskych zvierat znížiť množstvo jadrového krmiva
v kŕmnej dávke, čo sa nepriaznivo prejavilo na ich úžitkovosti.
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Nízka úroda repky ozimnej bola tiež zapríčinená daždivým
počasím, ktoré vyplavilo živiny, dodané hnojením. Znemožnilo tiež
včelám a inému hmyzu opeliť repku. Nebolo možné kvôli
rozmočenému terénu aplikovať zakúpené tekuté hnojivá na list. Tieto
ostali na budúci rok.
Slabá úroda kukurice na siláž bola preto, lebo pre neustále
dažde sa kukurica siala neskoro, až v júni. Veľké škody spôsobila
diviačia zver, ktorá zničila úrodu na 15% osiatej plochy.
Spolu sa vyrobilo 63 688 ton objemových krmovín, čím
sa tesne naplnila potreba pre živočíšnu výrobu, bez toho, aby
sa museli redukovať počty hospodárskych zvierat, mimo ošípaných.
Úsek živočíšnej výroby sa v roku 2010 úspešne spamätával
z následkov ekonomickej a odbytovej krízy. Postupne narastajúca
cena mlieka a aj hovädzieho mäsa boli stabilizačné prvky.
Vyrobilo sa 1 308 541 litrov mlieka. Družstvo utŕžilo zaň
o 138 000 € viac ako pred rokom. Tým sa podarilo prekonať problémy,
vyplývajúce z výpadkov za tržby v rastlinnej výrobe. Všetko mlieko
bolo v špičkovej kvalite. Takto sa pozitívne prejavila investícia
do rekonštrukcie farmy dojníc.
Odpredalo sa 131 kusov mladého dobytka. Koncom roka však
bol nadmerný úhyn teliat, čo sa nepriaznivo prejaví v roku 2011.
Odpredalo sa tiež 54 kusov jatočných kráv. Ošípaných sa odpredalo
o 11 ton viac ako vlani.
V chove oviec sa odpredalo o 60 jahniat viac ako pred rokom.
Horšia situácia nastala po začatí výroby syra, keď nový personál
nevedel vyrobiť syr v kvalite, požadovanej odberateľom. Celková
výroba syra bola 5 403 kg.
Družstvo zakúpilo vysokovýkonnú rezačku krmiva.
Pri zbere objemových krmovín boli ťažkosti, ako dostať zelenú
hmotu z poľa pre rozmočený terén. Žatva prebehla bez väčších
zrážok, a to čo sa urodilo, obilie, či slama, boli vo vyhovujúcej kvalite.
Celkove však rok 2010 bol pre poľnohospodárov na Slovensku
katastrofálny. Bol najhorší v novodobej histórii Slovenska. Pričinili
sa o to dopady doznievajúcej hospodárskej krízy, krajne nepriaznivé
počasie a absolútny nezáujem pravicovej vlády, napomôcť pri riešení
problémov slovenského poľnohospodárstva. Na celom Slovensku
pokračovala demontáž poľnohospodárskej prvovýroby
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a potravinárskeho priemyslu v prospech výrobcov z krajín západnej
Európy.
Za rok 2010 dosiahlo družstvo výrobu za 636 318,- €. Z tejto
výroby sa podarilo dosiahnuť tržby 616 878.- €. Na základe uvedených
problémov, družstvo nedosiahlo zisk, ale stratu 197 522,47 €.
Na úhradu tejto straty sa použije 155 751,74 € zo zabezpečovacieho
fondu na elimináciu strát a škôd a 41 770,73 € z fondu rozvoja
družstva tak, aby nebol ohrozený majetok družstva, a tým
aj majetkové podiely členov a oprávnených osôb.
Veľkou akciou bola premena družstevných podielových listov
zo zaknihovanej na listovú formu, čo v budúcnosti zníži náklady
členov a oprávnených osôb.
Dosiahnuté výsledky svedčia o tom, že v družstve sa pracovalo
zodpovedne a odborne.

COOP Jednota, predajňa potravín a dozorný výbor, Betliar
Dňa 21. mája 2010 bola výročná členská schôdza COOP Jednoty
v Betliari. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku predsedu
dozorného výboru Jána Luxa, ktorý zomrel vo februári 2010.
Do dozorného výboru bola prizvaná Katarína Jergová. Voľby
dozorného výboru budú v roku 2011.
V roku 2009 sa dozorný výbor schádzal podľa potreby. Robil
kontroly v predajni, zamerané na dodržiavanie čistoty a hygieny,
uloženie tovaru a dodržiavanie záručných lehôt.
V roku 2010 mal každý člen spotrebného družstva doplatiť
13 eur. 76 členov doplatilo a 24 členov požiadalo o výstup. Ešte ostalo
20 členov, ktorí sa nerozhodli.
Gejza Čižmár, ktorý podával správu o činnosti, vyzval členov,
aby chodili do predajne nakupovať so sivou nákupnou kartou. Túto
však neberie pokladnica, berie len starú nákupnú kartu.
Predajňa potravín v Betliari dosiahla v roku 2010 tržby za tovar
609 418,54, tržby za platby cez Unikasu 32 957,74 a za dobíjanie
kreditov do mobilných telefónov 18 918,-, celkom 661 314,28 €.
V júni odišla z predajne Miroslava Tomášiková a nastúpila Jana
Šmelková, ktorá odišla v auguste. V septembri pracovala Inez
Müllerová. V októbri nastúpila Janka Chocholová.
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Notes, a.s., Betliar
Firma začala vyrábať nový sortiment výrobkov, plastové euro
obaly.
Ekoplastika, spol. s r. o. Bratislava, Prevádzka Betliar
V roku 2010 sa v prevádzke vytriedilo a zlikvidovalo 4 000 ton
rôznych plastov z okresu Rožňava. Z tohto množstva bolo 3 000 ton
odoslané na ďalšie spracovanie do Slovenskej Novej Vsi a 1 000 ton
je pripravených na odoslanie do priemyselného parku, ktorý
má vzniknúť v Rožňave.
Počet zamestnancov sa zvýšil z 5 na 6.
Prevádzka sa pripravuje na odsťahovanie z Betliara
do Rožňavy, do budúceho priemyselného parku.
Milk – Agro, spol. s r.o. Prešov
Dňom 29.11.2010 nastala zmena vo vedení predajne. Doterajšia
vedúca Zuzana Fabíniová bola preložená do Gemerskej Polomy.
Vedúcou predajne sa stala
doterajšia zástupkyňa Miroslava
Fabianová.
Z predajne odišli dňom 31. 3. 2010 Jarmila Žúdelová a Iveta
Kelecsényiová do Gemerskej Polomy. Namiesto nich nastúpila
od 1. 4. 2010 Lýdia Kraková a Janka Chocholová a od 1. 12. 2010 Anna
Ďuričeková.
Práca v predajni išla plynule.
Drevárstav
Firma v roku 2010 vyrábala tie isté výrobky ako v minulosti, t.j.
palety pre železiarne v Košiciach. Zamestnávala 5 robotníkov.
Pošta
Vedúcou pošty bola Zuzana Šivecová, obyvateľka z Vlachova.
Dňom 1. 6. 2010 sa počet doručovateliek znížil z dvoch na jednu. Eva
Šimonová bola preložená do Gemerskej Polomy. Doručovateľkou
ostala Lýdia Janičková.
Vedúca pošty viedla tiež agendu Poštovej banky. Na poštu bol
dodaný počítač.
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Súkromní podnikatelia
Rok 2010 bol pre firmu Cirpal – Štefan Cirbus celkove ziskový.
Firma predala cca 600 ton uhlia zákazníkom v okrese Rožňava.
Prepravné práce sa zabezpečovali s 3 vozidlami LIAZ 706 MTSP 27.
Z týchto vozidiel koncom roka jedno vyradili pre zlý technický stav,
hoci firme slúžilo 14 rokov. Namiesto neho zakúpili nové, model LIAZ
– 150 – 201 Turbo.
V jeseni 2010 firma získala kúpou práčovňu v Rožňave. Začala
v nej rozbiehať pranie.
V roku 2010 prepravila firma 3 300 m³ dreva, ktoré sa vyťažilo
v Urbárnej a pasienkovej spoločnosti v Betliari. Počet zamestnancov
sa udržal.

CIRPAL

Dňa 1. 3. 2008 začal podnikať Pavol Gróf ml., v odbore porez
guľatiny. Vedľa rodinného domu na Železničnej ulici č. 145 v Betliari
má postavenú halu, v ktorej sú stroje na spracovanie dreva. Podľa
požiadaviek odberateľov vyrába rôzne tvary hranolov a dosák.
Od začiatku podnikania až do konca roka 2010 sa mu darilo dobre.
Písomnosti mu pomáha robiť matka Renáta Grófová.

PAVOL
GRÓF

Majiteľ firmy Ing. Boris Čillík hodnotil rok 2010 ako veľmi zlý.
Výletníci
nechodili takmer žiadni. Počas krátkej doby boli
v penzióne ubytovaní robotníci, ktorí pracovali pri úprave verejných
priestranstiev v obci.

PENZIÓN
BARÓNKA

V penzióne sa nerobili žiadne stavebné práce ani žiadne nové
služby sa nezaviedli. Turistická sezóna bola veľmi slabá, výletníkov
chodilo veľmi málo.
Predajňa napriek kríze dobre prosperovala. S dosiahnutými
výsledkami boli majiteľky spokojné.
Podľa vyjadrenia majiteľa firmy, Ondreja Fafráka, pretrvávali
aj v roku 2010 tie isté nedostatky ako v predošlom roku. Množstvo
objednaných výrobkov sa nezvýšilo.
Nový problém nastal, keď štátne lesy prestali dodávať firme
drevo. Firma musí drevo nakupovať od urbárnych spoločností.
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Ich drevo sa nachádza na vzdialených miestach, napr. Stromiš
vo Vlachove alebo Guyalapalag. Náklady na dopravu dreva sú oveľa
vyššie, ako keď sa drevo nakupovalo na sklade v Betliari.

7. Školstvo
ZÁKLADNÁ
ŠKOLA

V

januári boli do 1. ročníka zapísaní 3 žiaci. Nikola Ďuráková, Jana
Hajdučeková a Soňa Krištofová Do 2. ročníka prišla zo ZŠ
v Nižnej Slanej Lea Vavreková. Vo februári pribudol žiak Igor Suchý
z detského domova, ktorý bol zverený do starostlivosti otcovi Igorovi
Gáborovi. V júni bol otcovi odobratý a umiestnený v krízovom centre
v Spišskej Novej Vsi.
Vo februári sa žiaci zúčastnili na karnevale. V marci bola
rozhlasová relácia ku Dňu učiteľov a v apríli ku Dňu zeme.
V apríli navštívili školu: spisovateľka Marianna Grznárová
a redaktorka Eva Hornišová.
V máji bolo kultúrne vystúpenie na Deň matiek a v júni bol
Deň detí na športovom ihrisku. Na ihrisku v Betliari sa konala tiež
športová olympiáda žiakov malotriednych škôl. Naša škola získala
10 diplomov. Na školskom výlete boli žiaci v Baníckom
a prírodovednom múzeu v Rožňave.
Dňa 29. júna bolo v zasadačke kaštieľa slávnostné prijatie
starostom obce. Žiaci sa rozlúčili so štvrtákmi Radkom Fabínim,
Viktóriou Filickou a s Markom Tompošom.
V júli a v auguste boli vymaľované podlahy v školskej jedálni
a v riaditeľni.
Dňa 2. septembra bolo slávnostné otvorenie školského roka.
Do školy začalo chodiť 15 žiakov: Do 1. ročníka 4, do 2. ročníka 5,
do 3. ročníka 3 a do 4. ročníka 3.
V októbri navštívili žiaci predstavenie v OKC v Rožňave
a v novembri boli vo hvezdárni v Rožňave.
V decembri bol mikulášsky večierok, rozhlasová relácia
k Vianociam a posedenie „Pod jedličkou.“ Uskutočnila sa tiež beseda
s policajtkou, ktorou bola matka žiaka Adama Fuseka.
Pedagogické a prevádzkové pracovníčky boli tie isté ako v roku
2009.
V roku 2010 pokračovala škola v plnení vzdelávacieho
programu „Kráľovstvo histórie,“ ktorý sa začal v roku 2009.
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V januári sa zapísali do základnej školy 3 deti. Jedno dievča,
a síce Dominika Macková, šla do ZŠ na ulici Pionierov v Rožňave.
V tom istom mesiaci navštívili školu herci z divadla Actores
z Rožňavy, ktorí predviedli hru v anglickom jazyku. Predstavenie
sledovali aj žiaci zo základnej školy.
Vo februári bol karneval. Rodičia spolu s učiteľkami
zorganizovali zábavu a pripravili deťom masky. Deti boli tiež
na sánkovačke v parku pri kaštieli.
V marci sa zapísali do škôlky: Martin Pavelka, Ivana
Leštachová, Matej Kaňúr, Tamara Schvarzová, Vanesa Adamová,
Sofia Koóšová, Pavlína Čipčalová a Sofia Kováčiková.
Cez veľkonočné sviatky usporiadali výstavu výtvarných prác
vo výklade obchodu firmy Danev.
V apríli bola jarná poznávacia vychádzka na Bosniak.
V máji pripravili program ku Dňu matiek a mamičkám vkusné
darčeky z farebného papiera. V tom istom mesiaci boli na historickej
poznávacej vychádzke v parku pri kaštieli, kde tiež súťažili
v športových disciplínach. Zorganizovali tiež prehliadku v tanci
a speve, spolu s materskou školou v Gemerskej Polome, s odmenou
vo forme medailí z čokolády.
MDD sa oslavoval tak ako po iné roky, na športovom ihrisku,
s množstvom atrakcií, so súťažením a s pohostením párkami
a malinovkou.
Rozlúčka s predškolákmi bola v administratívnej budove
kaštieľa, so slávnostným programom. Oslavy pokračovali v materskej
škole. Letná prevádzka pokračovala do 16. júla 2010.
Nový školský rok sa začal 2. septembra s tými istými
učiteľkami a prevádzkovými pracovníkmi, akí boli v predošlom
školskom roku. Do materskej školy nastúpilo 17 detí, z toho 10 dievčat
a 7 chlapcov.
Deti vystúpili so svojim programom na stretnutí dôchodcov
v októbri a na oslavách 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci
v novembri.
V decembri vyzdobili výklad obchodu firmy Danev, a tiež
priestory materskej školy. Deň pred príchodom Mikuláša vyzdobili
stromček vo vstupnej miestnosti kaštieľa. Mikuláša privítali deti
programom. Učiteľky a pracovníčka materskej školy zabezpečili
mikulášske balíčky.
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Na vianočnej besiedke si zatancovali a zaspievali vianočné
piesne a koledy. V spolupráci s miestnymi organizáciami ako Lesy,
Obecný úrad, obchod Danev a reštaurácia firmy Schvarz, usporiadali
vianočné koledovanie s programom. Za odmenu dostali sladkosti,
ovocie a hračky.
Kalendárny rok ukončili učiteľky odchodom na dovolenku
a deti odchodom na vianočné prázdniny.

8. Kultúra
680.
VÝROČIE

FOTO
Č .178
(4X)

FOTO
Č .180
(4X)

N

a rok 2010 pripadlo 680. výročie prvej písomnej zmienky o obci
Betliar. Tohtoročné oslavy boli trošku skromnejšie ako boli
oslavy 670. výročia v roku 2000.
Prvým podujatím bola výstava pod názvom „Spomienka,
tvorivosť, práca a život,“ otvorená dňa 30. marca 2010 v kultúrnom
dome. Na výstave bolo zhromaždené množstvo materiálov,
pripomínajúcich minulosť obce, ale aj dokumentujúcich súčasný
život v obci. Boli tam staré a veľmi vzácne fotografie zo života
grófskej rodiny, ale aj fotografie zo života obyvateľov obce z dôb
minulých. Boli tam dokumenty o dejinách škôl v obci, o histórii
ochotníckeho divadla, hasičstva a športu. Výstavu obohatili aj albumy
a pamätné knihy. Pracovníci Lesnej správy sa pochválili filmom
o bohatstve našich hôr, s nádhernými zábermi z prírody. Firma Notes
tu mala výstavku svojich výrobkov. Umelci, žijúci v Betliari ako
Albert Šmihula, Ján Kostúr, Mgr. Jana Kušnierová a rodáčka z Betliara
Vlasta Bujnovská, bývajúca v Rožňave, vystavovali svoje maľby.
Okrem materiálov z Betliara boli na výstave aj panely,
približujúce návštevníkom krásy celého Gemera. Výstavu navštívil
veľký počet občanov. Prezreli si ju aj účastníci jazdy historickým
vláčikom, ktorý prišiel z Košíc do Betliara dňa 10. apríla 2010.
Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o Betliari
vyvrcholili v prvých novembrových dňoch.
Dňa 5. novembra 2010 o 16°° hodine bolo slávnostné odhalenie
pamätnej tabule na budove obecného úradu. Po príležitostnej básni a
slávnostnom príhovore starostu obce Júliusa Farkašovského, tento
tabuľu odhalil. Na tabuli je text: „Obec Betliar založená v roku 1330.
Na pamiatku prvej písomnej zmienky o obci, november 2010.“
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Prítomní občania potom prešli od obecného úradu
do kultúrneho domu. Tam si vypočuli dve prednášky. V prvej
na tému „Prínos Andrássyovcov pre Betliar a okolie,“ historička
múzea Mgr. Silvia Lőrinčíková nielen slovami hovorila na túto tému,
ale na pripravenom plátne ukázala aj fotografie z ich života. A čo je
najzaujímavejšie, ukázala tiež, ako vyzerá latinsky písaný záznam
zo súdneho sporu, uložený v štátnom archíve v Budapešti z roku 1330,
na ktorom sa spomína osada Betler. Tento záznam doteraz nikto
z Betliara nevidel.
V druhej prednáške na tému „Chráňme si minulosť a odkazy
našich predkov,“ Mgr. Edita Kušnierová pripomenula niektoré
udalosti z histórie obce Betliar.
Potom nasledovalo odovzdávanie Pamätných listov. Starosta
obce odovzdal celkom 85 pamätných listov. Pamätný list bol
vyjadrením uznania za doterajšiu prácu, vykonanú v prospech
rozvoja, propagácie a šírenia dobrého mena obce Betliar.
Prítomných bolo veľa občanov. Títo sa po skončení programu
zúčastnili na pohostení.
Dňa 6. novembra 2010 o 17°° hodine bol v kultúrnom dome
kultúrny program. Účinkovali deti z materskej školy a žiaci
zo základnej školy v Betliari. Potom vystúpil sólista opery
Slovenského národného divadla v Bratislave Mgr. Art. Ivan Ožvát.
Jeho program mal názov „Oslava rodného kraja.“ Zaspieval známe
piesne autorov Gejzu Dusíka, Zdenka Cóna, Dušana Pálku a iných.
Skoro všetky piesne si obecenstvo pospevovalo spolu s ním.
Orchestrálny sprievod mal nahraný na magnetofóne.
Dňa 7. novembra 2010 o 8°° hodine boli v evanjelickom
kostole v Betliari ekumenické služby Božie. Viedli ich: za evanjelickú
cirkev ThDr. Jerguš Olejár, PhD., senior Gemerského seniorátu
a Mgr. Jana Pabáková, seniorálna kaplánka z Rožňavy a za
rímskokatolícku cirkev: JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., z Gemerskej
Polomy. Týmto trom menovaným odovzdal starosta obce
Július Farkašovský Pamätné listy.
Tým sa oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky o Betliari
skončili.
Obecná knižnica v Betliari bola otvorená každú sobotu
od 13°° do 15°° hodiny. Členské bolo také isté ako v roku 2009, t.j. 1 €
od ekonomicky činných občanov a 0,50 € mládež a dôchodcovia.
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V roku 2010 sa prihlásili 2 noví členovia, takže počet členov sa zvýšil
na 46.
Počas roka navštívilo knižnicu 178 čitateľov, čo je o 46 menej
ako vlani. Vypožičali si 620 kníh, z toho 78 kníh pre mládež.
Internetové stránky počas roka navštívilo 97 mladých členov,
čo je o 169 menej ako vlani. Predpokladá sa, že pokles je zapríčinený
tým, že mnohí už majú internet doma.
V marci sa dokúpilo z príspevku obecného úradu 28 nových
kníh v hodnote 204,50 €. Vyradené bolo 150 opotrebovaných kníh.
V roku 2010 nemali záujem o návštevu knižnice miestne školy,
ani základná, ani materská.
V kultúrnom dome (KD) sa konali tréningy a súťaže v stolnom
tenise, a tiež šachový turnaj. Konali sa tiež voľby do NR SR,
referendum a voľby do obecného zastupiteľstva. V máji bola oslava
Dňa matiek a v októbri stretnutie s dôchodcami. Z príležitosti osláv
680. výročia prvej písomnej zmienky o obci bola v marci výstava
a v novembri hlavné oslavy.
V kultúrnom dome prebiehala aj bezplatná právna poradňa
pre občanov po celý rok. Po skončení Hubertovej jazdy sa v KD konal
posledný súd a zábava. Takmer každý mesiac boli v KD rôzne
predajné akcie, ktoré občania hojne navštevovali a pochvaľovali si
ich.
Rok 2010 sa ukončil silvestrovskou zábavou, ktorú
organizovala miestna hudobná skupina Vidly. Pripravoval sa aj grog
pre účastníkov vítania nového roka 2011 pred budovou obecného
úradu.
Hudobná skupina Betliarske vidly vznikala postupne, približne
od roku 1999. Členovia kapely sú takmer všetci pôvodnými
obyvateľmi Betliara Prvé vystúpenia sa odohrávali pri obecných
oslavách ako táborové ohne, výstupy na Volovec a podobne. Skupina
spočiatku mala len akustické nástroje. Jej pôvodnými členmi boli:
Marián Smerek - kontrabas a spev, Jaroslav Smerek – bubník a spev,
Marián Merva – gitara a spev, Ľudmila Mervová – spev a perkusie,
Peter Farkašovský – bendžo a Emil Palko – mandolína. Na krátky čas
si prišli k nim zahrať aj hudobníci Dušan Macko Beluš, Milan Košuth
a Patrik Gebe.
Keďže ich akustické nástroje nestačili na väčšie priestory
a sály, boli nútení investovať do nástrojov a do aparatúry. Vyskúšali
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si aj prácu v štúdiu, kde im ich priateľ a muzikant Patrik Gebe nahral
ich prvé, a zatiaľ aj posledné, CD.
V súčasnej dobe hrávajú v Rožňave a okolí na rôznych
podujatiach ako firemné akcie, rodinné oslavy, turistické stretnutia,
pivné slávnosti, Hubertova jazda a podobné.
Súčasné zloženie kapely je takéto: Marián Smerek – basová
gitara a spev, Jaroslav Smerek – perkusie a spev, Marián Merva –
gitara a spev, Patrik Gebe – bicie, Ľudmila Mervová – spev a perkusie,
Emil Palko – mandolína, Ľubomír Breznen a Štefan Laczko – sóloví
gitaristi.

9. Politické strany, hnutia a združenia

Z

politických strán pracoval v Betliari len Klub strany Smer –
sociálna demokracia. Tento sa zišiel v roku 2010 trikrát.
Dňa 21. mája sa zaoberal prípravou na voľby do Národnej rady

SR.
Dňa 3. septembra sa zaoberal prípravou na voľbu starostu
a poslancov obecného zastupiteľstva.
Dňa 29. septembra schválil mená kandidátov na funkciu
starostu obce, a tiež na poslancov obecného zastupiteľstva za stranu
Smer – sociálna demokracia.

10. Spolky a organizácie
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB), základná
organizácia, Betliar

V

roku 2010 zomrel člen SZPB Ján Rybár, ktorý bol predtým
dlhoročným predsedom základnej organizácie SZPB v Betliari.
Organizácia sa spolu s vedením obce
podieľala
na organizovaní osláv pamätných dní a síce 65. výročia víťazstva
nad fašizmom a 66. výročia SNP. Členovia sa na týchto oslavách
zúčastňovali, pokiaľ im to zdravotný stav dovoľoval. Po týchto
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oslavách sa konali v kultúrnom dome členské schôdza základnej
organizácie SZPB.
Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS), základná organizácia,
Betliar
V roku 2010 uskutočnila organizácia JDS tieto podujatia:
Dňa 12. marca bola výročná členská schôdza organizácie.
Zhodnotila sa na nej činnosť za uplynulý rok a prijalo sa uznesenie
o úlohách na rok 2010.
V dobe od 15. apríla do 22. júna 7 účastníkov z Betliara
chodilo na kurz základov používania počítačov a internetu, ktorý
usporiadala Okresná organizácia JDS. Kurz prebiehal v Gymnáziu
v Rožňave. Vyučovalo sa dvakrát týždenne od 13°° do 15³° hodiny.
Vyučovali profesorky
Gymnázia Mgr. Martina Petergáčová
a Mgr. Jana Halková. Každý účastník dostal certifikát o úspešnom
absolvovaní kurzu a dve knihy.
Dňa 17. júna sa konali v Brzotíne športové hry, ktoré
organizovala tiež Okresná organizácia JDS v Rožňave. Z našej
organizácie sa zúčastnili: Zuzana Ivanková, Štefan Kaňúr a Tibor
Szappanos. Družstvo získalo putovný pohár.
Dňa 21. júla sa uskutočnil zájazd autobusom na kúpalisko
do Vrbova a na Pieniny. Zúčastnilo sa celkom 43 účastníkov. Z nich
bolo 17 členov JDS, 9 nečlenov dospelých a 14 mládežníkov.
Po príchode do Vrbova vystúpilo z autobusu 21 účastníkov, väčšinou
mládeže a 22 išli ďalej do Červeného kláštora. Po prehliadke kláštora
navštívili ešte obec Niedzieca, kde sa narodil herec Michal
Dočolomanský.
O 12³° hod. nastúpili na plte a previezli sa po rieke Dunajec.
Túto plavbu si všetci pochvaľovali ako nevšedný zážitok. Cestou späť
vzali do autobusu tých, ktorí boli vo Vrbove. Domov došli o 18³° hod.
Dňa 21. októbra sa 4 členovia JDS z Betliara zúčastnili
na okresnom slávnostnom podujatí v Lipovníku. Na tomto podujatí
sa venovala tiež pozornosť 20. výročiu založenia Jednoty dôchodcov
na Slovensku. Pri tejto príležitosti dostali traja naši členovia pamätné
listy.
Dňa 23. októbra 2010 bolo v kultúrnom dome v Betliari
tradičné stretnutie z príležitosti mesiaca úcty k starším. Pozvaní boli
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okrem členov JDS aj ostatní dôchodcovia z obce. Hlavným
organizátorom bol Obecný úrad v spolupráci s organizáciou JDS.
Slávnostný príhovor ma starosta obce Július Farkašovský.
Zhodnotil v ňom starostlivosť, ktorú venuje obec staršín ľuďom.
Ocenil tiež prácu dôchodcov pre spoločnosť.
V krátkom programe vystúpili deti z materskej školy. Potom
nasledovalo pozdravenie jubilantov. ktorí sa v roku 2010 dožili
okrúhleho veku 60, 70, 80 a 90 rokov. Starosta obce im odovzdal
kvety a vecné darčeky.
V ďalšom kultúrnom programe vystúpil folklórny súbor Haviar
z Rožňavy. Na záver dostali prítomní večeru a občerstvenie.
Vo voľbách dňa 27. novembra bola za poslankyňu obecného
zastupiteľstva zvolená Štefánia Kaňúrová, členka výboru JDS
v Betliari. Navrhol ju výbor JDS, ktorý prijal ponuku Klubu strany
Smer – SD, aby na kandidátke tejto strany bola aj zástupkyňa Jednoty
dôchodcov.
Slovenský zväz včelárov, ZO Rožňava, časť Betliar
V roku 2010 bolo v Betliari 7 včelárov, ktorí mali spolu
30 rodín. Rok 2010 bol pre včelárov veľmi zlý. Znáška bola veľmi
slabá. Príčinou bolo veľmi zlé daždivé počasie.
Doterajší dôverník Jozef Málik sa koncom roka vzdal funkcie
a odovzdal agendu Ondrejovi Ďuránovi.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), Betliar
Výročná členská schôdza
DHZ bola 27. februára 2010
Zhodnotila činnosť zboru za rok 2009. Schválila tiež plán činnosti
na rok 2010. Niesla sa v kritickom duchu, ale zároveň s odhodlaním,
zlepšiť činnosť v tomto roku.
Ku koncu roka 2010 mal DHZ v Betliari 36 členov, z toho
3 ženy a 2 čestní členovia. Počet členov sa znížil, lebo dvaja členovia
Ján Rybár a Jozef Dulík zomreli a 6 členov výbor vyradil pre pasivitu.
V roku 2010 sa výbor schádzal podľa potreby. Zabezpečoval
plnenie „Plánu hlavných úloh,“ schváleného na výročnej schôdzi.
V tomto pláne boli 4 hlavné oblasti:
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Úsek protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom.
V rámci prevencie boli vysielané v miestnom rozhlase relácie
a vo vývesných skrinkách boli propagované materiály
s protipožiarnou tematikou.
Preventívne protipožiarne kontroly boli vykonané dňa
11. 9. 2010. Zúčastnilo sa na nich 7 požiarnikov v troch skupinách.
Zistilo sa, že stav protipožiarnej ochrany v obci je dobrý. Vážnejšie
nedostatky neboli zistené.
Na úseku odbornej prípravy, veliteľ a strojník, venovali veľkú
pozornosť príprave ľudských zdrojov a techniky. Jedno družstvo
sa zúčastnilo na súťaži o pohár zaslúžilých členov, ktorá bola dňa
4. septembra 2010 v Betliari. V poslednej dobe bolo badať slabší
záujem zo strany mladej generácie o prácu v hasičskom zbore.
Na úseku civilnej obrany výbor úzko spolupracoval
so starostom obce a s poslancami OZ. Konštatoval, že hasiči
sú pripravení poskytnúť
dobrovoľnú pomoc verejnosti
i jednotlivcom, najmä v nešťastí, v núdzi a v ohrození života, zdravia
a majetku.
Na úseku brigádnickej činnosti sa zamerali na úpravu okolia
a na vnútornú úpravu požiarnej zbrojnice. Vyčistili prepad pri pošte,
podieľali sa na čistení potoka a podieľali sa, formou asistenčnej
požiarnej hliadky, na organizovaní Dňa detí, spoločnosti Slovenská
energetika.

11. Telovýchova a šport
SLOVENSKO

D

ňa 29. 1. 2010 šestnásťročné tenistky, Jana Čepelová a Chantal
Škamlová na
grandslamovom turnaji Australian
Open
v Malbourne, získali titul vo štvorhre junioriek, keď vo finále zdolali
Maďarku Timeu Babosovú a Kanaďanku Gabrielu Dabrowskú 7:6
a 6:2.
Na 21. zimných olympijských hrách vo Vancouveri v Kanade,
ktoré boli v dobe od 12. do 28. februára 2010 získali medaily
v biatlone: Anastasia Kuzminová zlatú, v šprinte na 7,5 km
a striebornú, v stíhacích pretekoch na 10 km a Pavol Hurajt bronzovú,
v pretekoch s hromadným štartom biatlonistov na 15 km.
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Anastasia Kuzminová pochádza z mesta Ťumen na Sibíri.
Slovenský pas dostala v polovici decembra 2008. Keď otehotnela,
ruský biatlon stratil o ňu záujem. Presťahovala sa na Slovensko. Býva
v Banskej Bystrici.
Jej účasť na olympijských hrách bola ohrozená, pretože dňa
31. 12. 2009 počas tréningu spadla a zranila si ľavú ruku. Prvého
januára ju v rakúskom Linzi operoval známy chirurg Eduard Sporer.
Kostičky jej spojil titánovými platničkami. Pokračovala v tréningoch
v Osrblí – akurát si šetrila operovanú ruku.
Nad očakávanie dobre si na olympijských hrách počínali
hokejisti, medailu však nezískali. V základnej fáze v skupine A,
prehrali s Českom 3:1, vyhrali nad Ruskom 2:1 po predĺžení a nad
Lotyšskom 6:0. V kvalifikácii o postup do štvrťfinále vyhrali
nad Nórskom 4:3. V tomto zápase bol po hrubom faule zranený náš
hráč Ľuboš Bartečko. Vo štvrťfinále zvíťazili nad Švédskom 4:3.
V semifinále prehrali s Kanadou 3:2, a tak hrali o tretie miesto, kde
prehrali s Fínskom 5:3,hoci po druhej tretine viedli 3:1. V konečnom
poradí obsadilo Slovensko 4. miesto.
Na X. zimných paralympijských hrách vo Vancouveri, v dobe
od 14. do 21. marca 2010, získali slovenskí športovci 6 zlatých,
2 strieborné a 3 bronzové medaily. Slovensko sa tak dostalo
na 4. miesto. 1. bolo Nemecko, 2. Rusko a 3. Kanada, spomedzi
44 zúčastnených krajín.
Jakub Krako s navádzačom Jurajom Mederom a Henrieta
Farkašová z Rožňavy s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získali
po troch zlatých medailách. Sú to zrakovo postihnutí športovci
a úspechy dosiahli v zjazdových lyžiarskych disciplínach.
V dňoch 7. až 23. mája boli v Nemecku majstrovstvá sveta
v hokeji. Slovenskú reprezentáciu viedol kanadský tréner Glen
Hanlon. Nemal k dispozícii skúsených hráčov z NHL, lebo tam sa ešte
hralo. Do mužstva zaradil mladých hráčov, z ktorých niektorí ešte
nikdy neboli na takom podujatí.
V základnej časti prehralo Slovensko s Ruskom 3:1, vyhralo nad
Bieloruskom 4:2 a nad Kazachstanom 5:1. Do kvalifikačnej časti
(osemfinále) postúpilo z 2. a hneď na druhý deň hralo s Dánskom,
s ktorým prehralo 0:6. Prehralo tiež z Fínskom 2:5 a s Nemeckom 1:2.
Obsadilo posledné 12. miesto. Do štvrťfinále, medzi 8 najlepších
mužstiev, nepostúpilo a odcestovalo domov.
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V dňoch 11. júna až 11. júla 2010 boli v Juhoafrickej republike
Majstrovstvá sveta vo futbale, za účasti 32 štátov. Po prvý raz sa
na nich zúčastnili futbalisti zo Slovenska pod vedením trénera
Vladimíra Weissa. V skupine F remizovali s Novým Zélandom 1:1,
prehrali s Paraguajom 2:0 a vyhrali nad Talianskom 3:1, čo bola
senzácia, pretože Taliani mali titul majstrov sveta od roku 2006. Naši
postúpili do osemfinále, kde prehrali s Holandskom 2:1. Holandsko
sa dostalo až do finále, kde prehralo so Španielskom 0:1.
Dňa 22. decembra 2010 vyhlásili v Slovenskom národnom
divadle v Bratislave najlepších športovcov za rok 2010. Prvé tri miesta
obsadili: 1. Anastasia Kuzminová, biatlonistka. 2. Pavol Hurajt,
biatlonista a 3. Libor Charfreitag, kladivár.
V jarnej časti súťažného ročníka 1. triedy okresného
majstrovstva sa dosiahli tieto výsledky: Betliar – Lipovník 2:3,
Gemerská Poloma – Betliar 2:1, Betliar – Dlhá Ves 4:2, Krásnohorská
Dlhá Lúka – Betliar 9:1, Betliar – Dedinky 5:0, Dobšiná – Betliar 3:2,
Betliar – Krásnohorské Podhradie 0:1, Vlachovo – Betliar 1:1, Betliar –
Honce 2:0, Plešivec – Betliar 4:1, Jablonov n/T. – Betliar 7:1 a Betliar –
Rudná 3:0.
V stretnutí s Gemerskou Polomou bol vylúčený náš hráč
Orabinec na 4 zápasy. Stretnutie s Krásnohorskou Dlhou Lúkou
sa pre zlé počasie nehralo v riadnom termíne. V náhradnom termíne
bola hracia plocha v mimoriadne zlom stave, nebola vhodná
na futbal. V stretnutí s Honcami nastalo strkanie, vyprovokované
hráčom hostí Gallom, za čo ho náš hráč V. Kováč kopol bez lopty
a bol vylúčený. Na zasadaní disciplinárnej komisie, na pokyn diváka
z tribúny Chochola z G. Polomy boli vylúčení dvaja naši hráči
Ľubomír Árvay a brankár Kelíšek. Takto oslabené dohrávalo naše
družstvo súťažný ročník. Zápas s Rudnou sa nedohral, lebo hostia,
hrajúci len s 9 hráčmi, na druhý polčas nenastúpili.
Po skončení ročníka 2009/2010 obsadil Betliar v tabuľke
7. miesto, keď z 28 odohraných majstrovských zápasov 13 vyhral,
3-krát remizoval a 12 prehral. Získal 42 bodov a skóre 66:68.
Najlepšími strelcami boli: Martin Árvay 17 gólov, Zoran
Zdechovan 11, Roman Die 9, Jaroslav Gonos 8, Pavol Lukáč a Ján
Zdechovan po 5 gólov, Ľubomír Orabinec 4 góly, Ľubomír Árvay,
Vladislav Kováč a Ján Dávid po 2 góly a Ondrej Fabian 1 gól.
512

KRONIKA

BETLIAR

Do jedenástky roka Oblastného futbalového zväzu sa dostal
náš Jaroslav Gonos, hrajúci ako záložník.
Dňa 10. júla 2010 v rámci memoriálu Mariána Šlosára odohral
sa futbalový zápas medzi bývalými spoluhráčmi M. Šlosára a terajšími
hráčmi Tatrana Betliar, s výsledkom 4:4.
V jesennej časti súťažného ročníka 2010/2011 sa dosiahli tieto
výsledky: Vyšná Slaná – Betliar 2:2, Dlhá Ves – Betliar 3:2, Betliar Jablonov 2:2, Lipovník – Betliar 7:0, Betliar – Kr. Dlhá Lúka 2:1, Honce
– Betliar 1:0, Betliar – Gemerská Poloma 1:3, Plešivec – Betliar 0:1,
Betliar – Dobšiná 1:1, Rudná – Betliar 3:1, Betliar – Vlachovo 3:0,
Brzotín – Betliar 1:1, Betliar – Kružná 0:6 a Betliar – Vyšná Slaná 0:0.
Po skončení jesennej časti obsadil Betliar 10. miesto, keď zo 14
odohraných majstrovských zápasov 3 vyhral, 5-krát remizoval
a 6-krát prehral. Získal 14 bodov a skóre 13:30.
Najlepším strelcom bol Ľubomír Orabinec, ktorý dal 8 gólov.
Žiaci z Betliara vo veku do 12 rokov, ktorí hrajú futbal v rámci
súťaže, dosiahli na jednotlivých turnajoch v roku 2010 tieto výsledky:
Na turnaji v Dedinkách: Dedinky - Betliar 2:1, V. Slaná - Betliar
2:2.
Na turnaji vo Vyšnej Slanej: Dedinky - Betliar 4:1, V. Slaná Betliar 5:2.
Na turnaji v Betliari: Betliar - V. Slaná 8:3, Betliar - Dedinky
3:5.
Turnaj v Dedinkách sa nekonal pre zlé počasie.
Na turnaji vo Vyšnej Slanej: Dedinky - Betliar 1:1, V. Slaná Betliar 3:1.
Na turnaji v Betliari: Betliar - V. Slaná 2:2, Betliar - Dedinky
5:5.
V súťažnom ročníku 2009/2010 hralo družstvo stolného tenisu
Tatran Betliar vo 4. lige v skupine Spišsko-gemerskej. V konečnej
tabuľke obsadil Betliar posledné 12. miesto a zostúpil do 5. ligy,
skupina Gemer, kde hrajú družstvá z rožňavského okresu.
Odohral 22 zápasov, z nich 1-krát vyhral, 8-krát remizoval
a 13-krát prehral. Získal 32 bodov a skóre 160: 236.
Okrem Betliara hrali v tejto skupine družstvá, ktoré v konečnej
tabuľke obsadili toto poradie: 1. Krompachy B, postúpili do 3. ligy
mužov – západ, 2. Mlynky, 3. Rožňava D, 4. Letanovce, 5. Hrišovce,
6 Jamník, 7. Rožňava E, 8. BBF Spišská Nová Ves, 9. MPC Spišská
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Nová Ves B, a družstvá, ktoré a Betliar hrali: Michal Teraj, Peter
Šebesta, Ján Junger, Boris Šramko a Ján Džubák st..
Keď pretekár Štefan Cirbus vo februári 2010 utrpel úraz,
pri ktorom prestal vidieť na jedno oko, zdalo sa, že už nebude
na motocykloch pretekať. V jeseni sa predsa zúčastnil
na motokrosovom
podujatí vo Vyslanke, ktoré bolo
s medzinárodnou účasťou. Tam vo svojej kategórii MX2 (125 cm3)
obsadil vynikajúce 2. miesto.
Rok 2010 bol pre šachový život v Betliari novým medzníkom.
Prvý raz sa šachisti zapojili do Gemerskej ligy. Súťaž prebiehala
od februára do apríla 2010 za účasti 7 družstiev, ktoré hrali systémom
každý s každým. Dosiahli sa tieto výsledky: Bátka – Betliar 1,5:3,5,
Betliar – Tornaľa 4:1, Rimavská Sobota – Betliar 0,5:4,5, Betliar –
Štítnik A 2:3, Štítnik B – Betliar 1.5:3,5 a Betliar – Revúca 2:3.
V konečnej tabuľke obsadil Betliar 2. miesto, keď zo 6 zápasov
4-krát vyhral a 2-krát prehral. Získal 19,5 boda. Ostatné družstvá sa
v tabuľke umiestnili takto: 1. Štítnik A, 2. Betliar, 3. CVČ Revúca,
4. Tri ruže Rimavská Sobota, 5. Tornaľa, 6. Štítnik B a 7. Bátka.
O dobré výsledky Betliara sa zaslúžili títo hráči s uvedením
získaných bodov: Gabriel Barczi 4, Miroslav Ciberaj 3,5, Michal
Dovec 2, Štefan Ciberaj 6, Bc. Ľubomír Zatroch 0 a Ladislav Dono 1.
V súťaži jednotlivcov o majstra Gemera naši hráči neuspeli,
lebo hráči Štítnika obsadili prvé štyri miesta.
Koncom roka 2010 sa rozbehol nový 5. ročník Gemerskej ligy,
aj s účasťou Betliara.
Ďalšou významnou udalosťou bol 11. ročník Vianočného
turnaja, ktorý sa kvôli Gemerskej lige posunul na 6. januára 2011.
V kultúrnom dome v Betliari sa zišiel rekordný počet
30 šachistov z celého Gemera. Približne polovica z nich sa na turnaji
zúčastnila prvý raz. Mladým sa v Betliari páčilo. Niektorí mladí
nešetrili starších. Napríklad 14-ročný Norbert Barto z Tornale skončil
ako druhý. Hralo sa švajčiarskym systémom na 9 kôl. Zvíťazil Milan
Šafárik st. z Revúcej. Je to jeho prvé turnajové víťazstvo, hoci bol
na turnajoch niekoľkokrát. Na treťom mieste skončil Ondrej Johman
z Bátky.
Hlavným rozhodcom bol Ján Rogos st., ktorý nemal veľa práce,
lebo sa hralo férovo. Riaditeľom turnaja bol Ing. Miroslav Ciberaj.
Šachistov privítal aj starosta obce Július Farkašovský.
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K hladkému priebehu súťaže prispela aj moderná výpočtová
technika, ktorú spoľahlivo obsluhoval Ján Sisík ml..
Hlavný sponzor súťaže firma Brantner venovala hodnotné
a praktické ceny. V kultúrnom dome vládla po celý deň priateľská
športová atmosféra.
V sobotu 9. októbra 2010 sa uskutočnil 15. ročník Hubertovej
jazdy. Usporiadatelia boli tí istí ako vlani. Zúčastnilo sa viac ako
50 koní. Podujatiu prialo aj počasie, čo sa odrazilo aj na návštevnosti.
Prišlo veľa ľudí, viac ako organizátori očakávali. Diváci videli sprievod
obcou, slávnostný ceremoniál, rýchlostné preteky a chytanie líščieho
chvosta. Čo doteraz ešte nikdy nebolo, bola drezúra koní, ktorú
predvádzali jazdci z Maďarska. Všetko komentoval jeden
z usporiadateľov Barnabáš Szakal, ktorý laikom vysvetľoval každý
pohyb koňa i jazdca a ich spoločné umenie. Pri drezúre predvádzali
jazdci i kone výkony na úrovni Vysokej školy španielskej vo Viedni.
Boli to náročné prvky v podaní andalúzskych koní, lipicánov
a frézskeho koňa.
Líščí chvost sa podarilo chytiť vo výskoku na koni jazdcovi
z Maďarska Lajosovi Hatvanyimu. Tento jazdec bol spolu s Tomášom
Králikom víťazom aj v skoku cez prekážku. Organizátori ju postupne
dvíhali až dovtedy, kým nedosiahla výšku 160 centimetrov. Preskočili
ju obaja.
Počas Hubertovej jazdy sa pritrafilo niekoľko pádov z koní.
Na šťastie nik neutrpel úraz. Medzi jazdcami bolo aj niekoľko
nováčikov. Večer ich v kultúrnom dome
očakávalo takzvané
„pasovanie.“ V praxi to znamenalo, že im na krk zavesili chomút,
museli erdžať a ešte dostali aj po zadku.
Posledný súd zrátal každému jazdcovi jeho prehrešky voči
reglementu . Mladiství mali za trest sladkosti, spev alebo tanec. Starší
však platili tvrdým alkoholom. Buď jednou, či dvoma fľašami alebo
aj celou debnou.
Výsledky Tenisového klubu mládeže (TKM) za roky 2009
a 2010:
V roku
2009 postúpili mladší žiaci (MLŽ) do 1. ligy
na Slovensku. Starší žiaci (STŽ) tiež postúpili do 1. ligy na Slovensku.
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Oficiálne, cez Slovenský tenisový zväz (STZ) sa organizovali
rôzne turnaje od HTO (hľadáme talentovaných olympionikov), až
po dorast. V letných mesiacoch sa hralo vonku, na antukových
kurtoch a v zimných mesiacoch, vo vnútri, v tenisovej hale.
Organizovali sa amatérske turnaje s účasťou domácich
a cezpoľných hráčov.
Kluboví hráči sa zúčastňovali na rôznych turnajoch,
od najnižších až po celoslovenské.
V rebríčku hodnotenia klubov na Slovensku postúpili naši
na 49. miesto.
V roku 2010 postúpili mladší žiaci v 1. lige na záverečný
celoslovenský turnaj, kde získali bronzové umiestnenie.
Je to historický úspech, ktorý sa veľmi ťažko niekedy zopakuje.
Starší žiaci v 1. lige postúpili do finále a obsadili konečné
7. miesto na Slovensku.
Mladší i starší žiaci dosiahli úspechy na tenisových turnajoch
a víťazstvá na krajských majstrovstvách. Veľakrát sa zúčastnili
vo finále a v semifinále rôznych turnajov a kategórií.
V rebríčkoch postúpili jednotlivci až do prvej desiatky
a dvadsiatky Slovenska, a síce: Alexandra Lázarová (STŽ) šiesta,
Marko Cetner (MLŽ) šiesty, Rudolf Dulík ml. (MLŽ) devätnásty
a Tomáš Jarco (STŽ) dvadsiaty.
V rebríčku hodnotenia klubov Slovenska sme obsadili
19. miesto z 350 registrovaných tenisových klubov, a to bez mužov.
Medzi mládežou nám patrí 16. miesto.
Posledná septembrová nedeľa v Betliari už tradične patrí
motoristickému športu. Dňa 26. 9. 2010 sa uskutočnilo záverečné
podujatie automobilových pretekov
Minirely cup
(MRC),
pod názvom Minirely Betliar.
Na 100 km dlhej trati, za krásneho slnečného počasia súťažilo
62 posádok z celého Slovenska. Trať preverila všetky posádky
v rýchlostných skúškach, ktoré sa jazdili na horskom priechode
Súľová.
Oproti minulým ročníkom podujatie prekročilo nielen hranice
obce, ale aj hranice okresu, nakoľko časť trate sa nachádzala v okrese
Spišská Nová Ves. Organizátormi podujatia boli Obec Betliar a MRC
tím. Možno povedať, že skúsení organizátori náročné podujatie
zvládli. Hlavnou snahou organizátorov bolo, pripraviť podujatie
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na vysokej športovej úrovni a zabezpečiť všetko potrebné,
aby sa všetci účastníci v Betliari dobre cítili, a aby boli spokojní.
Záštitu nad podujatím prevzala pani Lea Grečková, poslankyňa
Košického samosprávneho kraja a viceprimátorka mesta Spišská Nová
Ves. Podujatie otvoril p. Július Farkašovský, starosta obce Betliar.
Po administratívnych záležitostiach boli preteky odštartované
o 10°° hodine.
Prvá etapa, v ktorej jazdci absolvovali dve rýchlostné skúšky,
sa skončila podľa plánu o 12³ᵒ hod. Po polhodinovej prestávke
na občerstvenie a drobné opravy
súťažných vozidiel, bola
odštartovaná druhá etapa. Prví pretekári došli do cieľa okolo
16°° hodiny.
V centre podujatia, v kultúrnom dome v Betliari, sa začalo
spracovanie výsledkov podujatia, a zároveň aj spočítavanie bodov
v rámci celého seriálu MRC 2010.
Stalo sa už nepísaným pravidlom, že majstri Slovenska v seriáli
Minirely cup sú vyhlasovaní práve v Betliari, pretože hlavní
organizátori seriálu žijú v obci Betliar. Vyhlasovania výsledkov
sa zúčastňujú pretekári, organizátori jednotlivých podujatí v rámci
Slovenska a samozrejme diváci, ktorí vytvoria búrlivú atmosféru
pri odovzdávaní cien.
Výsledky, články a fotografie z podujatia sú uverejnené
na stránke www.minirely.sk

12. Cirkevný život

P

odľa správy pre celozborový konvent dňa 30. 1. 2011, mal
Evanjelický Augsburského vyznania (ev. a. v.) cirkevný zbor
v Betliari k 31. 12. 2010 284 členov.
Počas roka sa uskutočnilo 61 hlavných služieb Božích (SB).
Cirkevný zbor (CZ) bol administrovaný z Rožňavy. Preto SB viedli
ThDr. Jerguš Olejár, senior a Mgr. Jana Pabáková, seniorálna
kaplánka, prípadne Mgr. Janka Maťová z Gemerskej Polomy. Počas
veľkonočných sviatkov vypomáhal na SB teológ Martin Ernihold.
Kantor a organista dochádzali z Gemerskej Polomy. Priemerná účasť
na SB bola 28 veriacich.
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Pôstne večerné SB sa konali 5-krát a adventné večerné SB
3-krát. S priemernou účasťou 10 ľudí. Biblické hodiny boli 19-krát
s priemernou účasťou 7 ľudí. Biblické hodiny pre mládež sa nekonali.
Na nedeľnej besiedke sa zúčastňovali 4 deti, od septembra do Vianoc,
celkom 16-krát. V rámci detskej besiedky sa dňa 4. 9. 2010 uskutočnila
Hroznová párty a dňa 27. 11. 2010 Arašidová párty. Program na detskú
besiedku pripravovala mládežníčka z Rožňavy Nikola Boldyová, spolu
s Mgr. Pabákovou. Deti vystúpili s programom na Vianoce.
V roku 2010 boli pokrstené 2 dievčatá a 1 chlapec. Večera
Pánova (VP) bola prislúžená 6-krát pre 106 žien a 39 mužov.
Dňa 1. 5. 2010 boli v Betliari cirkevníci z Rankoviec. Dňa
14. 12. 2010 bola seniorálna pastorálna konferencia, v rámci ktorej bola
spoveď a VP v kostole a porada s obedom na fare.
Dňa 16. 5. bola po dvoch rokoch slávnosť konfirmácie, počas
ktorej boli za dospelých členov cirkvi prijatí 3 chlapci. Konfirmandi
sa v dňoch 26. a 27. februára zúčastnili víkendového sústredenia
v Obišovciach, na ktorom boli tiež konfirmandi z Rožňavy
a z Rožňavského Bystrého.
V roku 2010 nebol žiaden sobáš. Zomreli 4 ženy a 3 muži.
Členovia presbyterstva sa stretli 2-krát. Náboženskú výchovu v škole
navštevujú dvaja žiaci. Prebieha v pondelok od 10⁴⁵ do 11³° hodiny.
V cirkevnom zbore neprebiehali žiadne väčšie opravy, iba
bežná údržba podľa potreby.
V zápise do kroniky za rok 2005 bolo uvedené, že betliarska
obyvateľka Eva Gažiková odišla na Evanjelickú bohosloveckú fakultu
do Bratislavy, kde bola prvou študentkou teológie z rómskej
komunity. Pre čitateľov kroniky je tu oznámenie, že menovaná
štúdium neukončila a z vysokej školy vystúpila.
Dňom 1. septembra 2010 bol dekrétom Biskupského úradu
v Rožňave odvolaný správca farnosti Mgr. Stanislav Urbánek a bol
menovaný za správcu farnosti v Hrachove.
Novým správcom farnosti pre Gemerskú Polomu, Betliar
a Nižnú Slanú bol od toho istého dňa menovaný JUDr. Mgr. Štefan
Magut, PhD., z Mníška nad Hnilcom.
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13. Mimoriadne udalosti

D

ňa 4. januára 2010 bol daný do užívania v arabskom emiráte
Dubaj mrakodrap Burdž Dubai, slovensky veža Dubaj, vysoký
824 metrov, v ktorom má pracovať 20 000 ľudí. Začali ho budovať
v roku 2004. Základy budovy sú 50 m pod zemou, kam ich ukotvilo
192 pilierov. V čase vrcholiacich prác pracovalo na stavbe až 12 tisíc
ľudí.
Dňa 12. 1. 2010 o 22⁵³ hodine stredoeurópskeho času zasiahlo
Haiti zemetrasenie o sile 7,3 stupňa. Trvalo 1 minútu. Jeho
epicentrum bolo len 15 km od hlavného mesta Port – au - Prince,
dvojmiliónovej metropoly
desaťmiliónovej krajiny. Štáty Haiti
a Dominikánska republika sa nachádzajú na ostrove v Karibskom
mori. Je to bývalá francúzska kolónia. Krajinu založili oslobodení
otroci po vzbure v roku 1804. Išlo o prvý nezávislý štát v Latinskej
Amerike, pod vedením černochov. Haiti je najchudobnejšia krajina
západnej pologule. Viac ako polovica obyvateľov žije z jedného dolára
denne.
V troskách ostalo množstvo budov. Na tretí deň pochovali
prvých 7 000 mŕtvol do spoločného hrobu.
Dňa 20. januára bolo na Haiti nové zemetrasenie o sile
6,1 stupňa, 60 km od hlavného mesta. Dňa 22. 1. oficiálne ukončili
hľadanie živých pod troskami. Živých ľudí pod troskami našli ešte
aj po 11-dňoch jedného a po 14-dňoch druhého muža. Dňa 28. 1.
vytiahli spod trosiek 16-ročnú dievčinu, keď susedia počuli jej volanie
o pomoc. Bola v kúpelni a voda jej pomohla prežiť.
Na záchranných prácach sa zúčastnili aj slovenskí záchranári
a lekári. Dodali sme poľnú nemocnicu, stany, postele a lieky.
Zemetrasenie zničilo prakticky celé hlavné mesto Port – au –
Prince. Zahynulo podľa oznámenia tamojšej vlády pol milióna ľudí.
O mesiac bolo zemetrasenie v Čile. Bolo silnejšie ako na Haiti,
ale krajina bola lepšie pripravená a škody boli menšie. Otrasy
poškodili 370 000 domov a zomrelo 486 ľudí.
Dňa 24. januára 2010 uviazlo dvetisíc turistov pod starobylou
pevnosťou Inkov Machu Picchu, odkiaľ vedie jediná železničná trať.
Túto zahatalo blato a zosuvy pôdy po dažďoch a záplavách v Peru.
Medzi nimi bolo aj 39 Slovákov. Dňa 26. 1. začali odvážať turistov
helikoptérami.
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Dňa 25. 1. 2010 lietadlo Boeing 737 – 800 spoločnosti Ethiopian
Airlines letiace z Bejrútu do Addis Abeby s 90 ľuďmi na palube,
v prudkej búrke a bleskoch spadlo do mora, 5 minút po štarte,
3,5 km západne od pobrežia. Záchranári vyniesli z mora na breh
23 mŕtvych tiel a šesť trosiek lietadla.
Dňa 8. 2. 2010 lavína zasypala 160 ľudí na ceste z Kábulu
v Afganistane.
Dňa 15. 2. v Belgicku sa čelne zrazili dva vlaky vo veľkej
rýchlosti.
Dňa 29. 3. 2010 v metre v Moskve, pri dvoch výbuchoch, ktoré
spôsobili
dve atentátničky,
keď na svojom tele
odpálili
trojkilogramové plastické trhaviny, prišlo o život 38 ľudí a okolo
100 ľudí bolo zranených. Zistilo sa, že výbuchy spôsobili dve mladé
vdovy, ktorých manželia boli zabití v bojoch v Čečensku.
O dva dni na to pri podobných výbuchoch v Dagestane
zahynulo 12 ľudí.
Dňa 10. 4. 2010 pri Smolensku havarovalo poľské lietadlo
s poprednými predstaviteľmi Poľska, ktorí šli na oslavy 70. výročia
zavraždenia poľských dôstojníkov v tzv. Katynskom lese. Zahynulo
96 ľudí, medzi nimi aj prezident Lech Kaczinski s manželkou. Letisko
v Smolensku neprijímalo pre hustú hmlu. Lietadlo malo príkaz vrátiť
sa do Moskvy alebo pristáť v Minsku. Pilot napriek tomu sa pokúšal
pristáť. Lietadlo narazilo do stromu. Nikto z ľudí v lietadle neprežil
katastrofu.
Koncom marca sa prebudila k životu sopka Eyjafjallajokull
na Islande. Najprv z nej vytekala láva. V polovici apríla namiesto lávy
vychrlila do ovzdušia prúd sopečného popola. Drobné čiastočky
horniny a sopečného skla sa dostali do výšky 10 km a obrovský oblak
sa začal posúvať smerom k Európe. Milióny ton vulkanického prachu
mohli poškodiť a vyradiť z činnosti prúdové motory lietadiel. Preto
zastavili leteckú dopravu najprv v Anglicku, potom vo Švédsku
a v Nemecku, a nakoniec v celej Európe. Lietadlá nelietali celý
týždeň. Neuskutočnilo sa 100 000 letov, nemohlo letieť 10 miliónov
ľudí. Straty
leteckých spoločností
vyčíslila Európska únia
na 2 miliardy €. Viacerí štátnici nemohli prísť na pohreb Lecha
Kaczinského do Poľska.
Dňa 20. 4. 2010 nastal výbuch na vrtnej plošine Deepwater
Horizon, patriacej firme British Petroleum, nachádzajúcej sa
v Mexickom zálive, pri juhovýchodnom pobreží USA, štátu Louisiana.
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Plošina sa potopila a 11 robotníkov ostalo nezvestných. Z vrtu
pod vodou v hĺbke 1 500 m začala prúdiť ropa. Vytekanie ropy
sa nepodarilo zastaviť. Na mori vznikla ropná škvrna, považovaná
za jednu z najhorších ekologických katastrof v histórii. Firma
sa pokúšala najprv zakryť vrt veľkým zvonom. Pokus sa nepodaril.
Dňa 16. mája do potrubia, z ktorého vytekala ropa, zasunuli iné
potrubie, ktorým odčerpávali asi 2/3 vytekajúcej ropy a plnili ňou
tanker. Ani to nestačilo. Z vrtu vytekalo do mora denne 5 000 barelov
ropy. Vytekanie ropy do mora sa podarilo zastaviť až začiatkom
augusta, keď vrt zabetónovali špeciálnym cementom.
Pri odstraňovaní následkov ropnej škvrny pracovalo denne
20 000 ľudí a neskôr až 30 000 ľudí. Celkom sa dostalo do mora
800 miliónov litrov ropy.
Dňa 14. apríla 2010 o 7⁴¹ hodine miestneho času, došlo
k výbuchu o sile 6,9ᵒ, v hĺbke 10 m, ktorý spôsobil zemetrasenie
v Číne pri meste Ju – šu v provincii Čching – Chaj. Zahynulo 2 000
ľudí. Je to chudobná oblasť, kde žijú pastieri v domoch postavených
z dreva a hliny. Praskla aj miestna priehrada, ktorú bolo treba
vypustiť. Priemerná nadmorská výška je tam 3 000 metrov.
Dňa 30. apríla bola slávnostne otvorená svetová výstava World
Expo Šanghaj 2010, na ktorej sa zúčastnilo 198 krajín. Slovenský
pavilón má rozlohu 1 000 m².
Dňa 12. 5. airbus líbyjských aerolínií, letiaci z Johannesburgu
do Londýna, pri pristávaní na letisku v Tripolise o 6¹° hod. SELČ
začal horieť, došlo v ňom k výbuchu, ktorý rozmetal lietadlo
na drobné kúsky. Celý ostal len chvost. Zahynulo 93 ľudí. Nažive ostal
len 8-ročný chlapec z Holandska. Previezli ho do Holandska. Jeho
rodičia i brat zahynuli.
Dňa 22. 5. havária lietadla Boeing 737 – 800 spoločnosti
Air India Expres pri meste Mangalír, ktoré letelo z Dubaja do Indie.
Na palube lietadla bolo 160 ľudí, z nich sa zachránilo 7. Pri pristávaní
stroj preletel pristávaciu dráhu a zastavil sa až za ňou. Vo veľkej
rýchlosti narazil do nerovností zalesneného terénu. Rozlomil sa
na dva kusy a začal horieť.
Dňa 24. 7. na technopárty Loveparade, v nemeckom meste
Duisburg, zahynulo v tlačenici 21 ľudí a 511 bolo zranených.
Do priestranstva, kde sa koncert konal, bol prístup len jedným
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200 m dlhým tunelom. Tunel bol preplnený, bola v ňom tma, a tých,
ktorí spadli na zem, dav zašliapal. Tí ktorí sa zabávali, tancovali
až do rána. O nešťastí ani nevedeli.
Ešte v máji sa začali záplavy v Číne a pokračovali aj v auguste.
Zasiahli rôzne časti krajiny a dotýkali sa viac ako dvesto miliónov
ľudí. Z obáv pred záplavami alebo zosuvmi pôdy, evakuovali
12 miliónov ľudí. Počet obetí prekročil číslo 2 500, no viac ako 10 000
ľudí bolo nezvestných.
Aprílová búrka v Bangladéši a vo východnej Ázii, pri ktorej
vietor dosahoval rýchlosť až 160 km za hodinu, trvala len 90 minút,
no jej následky boli zničujúce. Zasiahla až pol milióna ľudí, z ktorých
mnohí prišli o domovy. Zomrelo 140 ľudí.
Monzúnová sezóna priniesla v auguste do Pakistanu zničujúce
povodne, pri ktorých zahynulo najmenej 1 600 ľudí. Na pomoc bolo
odkázaných 14 miliónov ľudí. Zničené boli 2 milióny domov.
Začiatkom júla začali horieť lesy v Rusku. Požiare sa rýchlo
šírili lebo boli veľké horúčavy, až 40 °C. Trvali cez celý mesiac júl
a august. Vzniklo takmer 30 000 lesných požiarov na ploche takmer
milióna hektárov. Plamene zabili 62 ľudí. Popolom ľahlo 2 500
domov, zhorelo 77 dedín. Smog sa priblížil až k Moskve. Ministerstvo
hospodárstva oznámilo, že v súvislosti s mimoriadnymi horúčavami
a lesnými požiarmi zomrelo v júli 2010 o 14 500, a v auguste o 41 300
ľudí viac, ako v tých istých mesiacoch roku 2009.
Dňa 5. augusta nastal zával v bani na ťažbu zlata San José
neďaleko mesta Coplapo, ktoré je v púšti v Čile. V podzemí ostalo
33 baníkov. Druhý zával o dva dni znemožnil záchranné práce.
Záchranári začali vŕtať prieskumné vrty. Dňa 22. 8. našli na vrtnom
náradí lístok, na ktorom bolo napísané: „Všetci sme v úkryte a sme
v poriadku.“ Dňa 25. 8. im testovacím vrtom začali posielať potraviny,
vodu a lieky.
V úkryte o veľkosti malého bytu sa pre zlú kvalitu vzduchu
zdržiavali len najnutnejší čas. Väčšinu času trávili v bezpečných
chodbách, dlhých približne poldruha kilometra. Vo vyše 35 °C
horúčavách pili vodu z chladičov strojov a mlieko, ktoré našli v kryte.
V podzemí objavili aj zásoby tuniakových konzerv na 2 dni. Prísne
dávkovanie – dve lyžičky denne, im tak umožnilo prežiť na týchto
rybacích konzervách dva týždne. Zásoby sa im minuli tesne
pred ich objavením.
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Na záchranu baníkov pozvali z USA odborníka na vŕtanie
veľkopriemerových vrtov. Tento odborník Jaff Hart sa podujal
na vŕtanie takéhoto vrtu, ktorým by mohli baníkov vytiahnuť
na povrch. Najprv vyvŕtal prvú základnú sondu o priemere len
niekoľkých centimetrov. Túto potom rozšíril na priemer 66 cm,
aby sa do nej zmestila kabína pre jedného človeka.
Dňa 13. októbra o 5°° hodine nášho času vytiahli prvého
baníka, a potom všetkých ostatných. Vyťahovanie trvalo 23 hodín.
Pod zemou boli 69 dní, v hĺbke 700 metrov.
Dňa 4. októbra, večer, v meste Ajka v Maďarsku, 40 km
severne od Balatonu a 150 km južne od Bratislavy, v továrni na výrobu
kysličníka hlinitého, ktorý je vedľajším produktom pri výrobe
hliníka, pretrhla sa hrádza na jednej z 10 obrích nádrží, v ktorých
bolo 80 miliónov kubíkov kalu červenej farby. Vytieklo asi 1 000 000
kubíkov kalu. Ten zaplavil obce Kolondár a Somlóvásárhely. Ešte
v ten deň zahynuli 4 ľudia, a neskôr našli v bahne ďalších štyroch
mŕtvych. 120 ľudí bolo hospitalizovaných. Červený kal obsahuje ťažké
kovy ako olovo a arzén, ktoré rozleptávajú kožu.
Dňa 20. októbra bol zistený prvý prípad cholery na Haiti.
Táto sa rýchlo rozšírila a do konca roka zomrelo na ňu 350 ľudí.
V nemocniciach bolo 185 000 ľudí. Prvé prípady cholery hlásili
14. novembra v Dominikánskej republike a v USA.
Dňa 23. novembra v hlavnom meste Kambodže Phnom –
penhu, po skončení Vodného festivalu, zahynulo 350 ľudí, a tiež
toľko bolo zranených, keď dav sa hrnul na most spájajúci ostrov,
na ktorom bol koncert s hlavným mestom. Ľudia boli ušliapaní.
Od 1. januára bol na Slovensku zavedený systém
elektronického mýta, ktorým platia za jazdu po spoplatnených
cestách všetky nákladné autá nad 3,5 ton a autobusy. Kamióny, ktoré
prichádzali na Slovensko zo zahraničia, tvorili na hraniciach dlhé
kolóny, pretože ich vodiči nemali na autách namontovanú palubnú
jednotku. Mýto na Slovensku vybudovala prevádzkovala spoločnosť
Sky – Toll.
Na protest proti zavedeniu mýta zablokovali 7. januára
kamióny hlavné cestné ťahy v Bratislave a ochromili tak mestskú
hromadnú dopravu. Podobné kolóny nákladných aut sa tvorili
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8. januára aj v iných mestách na Slovensku. Rožňavská ulica
v Bratislave bola neprejazdná za 3 dni.
Blokáda Bratislavy sa skončila 11. januára po 19°° hodine,
po jednaní predsedu vlády Fica so zástupcami národnej diaľničnej
spoločnosti a Republikovej únie zamestnávateľov. Predseda vlády
pristúpil na zníženie spotrebnej dane na naftu, dočasne zastavil výber
mýta na 1 400 km ciest 1. triedy. Protesty organizovala nelegálna
tzv. Únia dopravcov.
Mýto na cestách 1. triedy začalo platiť od 1. 3 .2010.
Dňa 25. 1. boli na Slovensko dovezení traja väzni z americkej
základne na Qantanámo.
Dňa 1. 4. o 11³° hod. na železničnej stanici v Spišskej Novej Vsi
narazil rušeň do osobného vlaku, smerujúceho z Popradu do Košíc.
V rušni bolo 6 ľudí. Dvaja z nich ušli do zadnej kabíny, a potom
vyskočili. Zahynul 64-ročný programátor, 48-ročný rušňovodič
a 21-ročný železničiar. V ohrození života ostal 24-ročný muž
z lokomotívy. Po sedemhodinovej operácii zlomenín rúk, nôh a rebier
ostal v umelom spánku v nemocnici v Košiciach. Našťastie posledný
vagón osobného vlaku, do ktorého rušeň narazil, bol prázdny.
Desiatky cestujúcich z osobného vlaku utrpeli ľahšie zranenia.
Dňa 26. 5. 2010 maďarský parlament v Budapešti prijal zákon
o dvojakom občianstve, ktorý umožní Maďarom zo susedných
štátov získať maďarské občianstvo bez toho, aby predtým žili
v Maďarsku, keď ich predkovia žili v Uhorsku a ovládajú maďarský
jazyk.
Národná rada Slovenskej republiky prijala novelu zákona
o štátnom občianstve, podľa ktorej, kto na vlastnú žiadosť získa
cudzie
štátne občianstvo, prestáva byť občanom Slovenskej
republiky. Týmto zákonom NR SR reagovala na zákon o dvojakom
občianstve, ktorý prijal maďarský parlament.
Dňa 15. júla vznikol požiar budovy Virologického ústavu
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Okrem materiálnych škôd boli
zničené aj výsledky
desaťročia trvajúceho výskumu viacerých
vedeckých tímov.
Dňa 27. júla popoludní medzi 13°° hod. a 14°° hodinou v obci
Nacina Ves, v okrese Michalovce, pri rekonštrukcii budovy základnej
školy, prepadol sa krov, dva stropy a zrútila sa časť bočného múra.
Pod troskami ostali traja muži. Hasiči dvoch vyslobodili spod trosiek
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a odviezli do nemocnice. Jeden bol len ľahšie zranený a druhému
museli amputovať nohu. Tretieho vytiahli až pred polnocou,
ale už bol mŕtvy. Na mieste nešťastia zasahovalo 32 hasičov
z Michaloviec a z Humenného, desiatky policajtov a zdravotníckych
záchranárov, a tiež miestni občania.
Dňa 30. augusta v Devínskej Novej Vsi, 48-ročný Ľubomír
Harman, zastrelil samopalom 7 ľudí a 15 ľudí zranil. Keď ho policajti
postrelili, zastrelil aj sám seba.
Dňa 4. októbra 39-ročný Ľubomír Kračúnik z Veľkých
Kapušian, ktorý je vo väzení v Prešove, dostal mimoriadne voľno
a v Rožňave znásilnil 14-ročné dievča, ktoré bolo večer na prechádzke
so psíkom, v čase medzi 20°° hod. a 21°° hodinou. Potom v noci
medzi 1°° hod. a 2°° hodinou sa dostal do hotela Čierny orol. Tam
recepčnú priviazal ku stoličke a ukradol 600,- €. Hľadali ho desiatky
policajtov. Prenocoval v kríkoch medzi bytovkami a rodinnými
domami na sídlisku Podrákoš, kde ho našli policajti za pomoci
služobného psa. Násilníka spoznala návštevníčka krčmy Paravan
v Rožňave, podľa fotky uverejnenej v novinách, keď v krčme pil pivo.
Ďalší zákazník zavolal políciu.
Dňa 8. novembra 2010 zastrelili v obci Limbach advokáta
Ernesta Valku.
Dňa 14. 10. 2008 pri havárii osobného auta, cestou do Banskej
Bystrice si poranil hlavu Patrik Pitka, narodený 22. 7. 1981, obyvateľ
z Betliara. Auto sám neviedol. Po havárii padol do bezvedomia.
V takom stave, t.j. v bezvedomí, keď nehovorí, ale potravu prijíma,
ležal doma ešte aj koncom roka 2010. Ani po návšteve lekára sa jeho
stav nezlepšil. Opatrovali ho rodičia Hubert a Helena Pitkovci.
Dňa 18. 2. 2010 Štefan Cirbus ml. opravoval vstrekovacie
čerpadlo na nákladnom aute LIAZ. Keď po oprave zapol motor,
vyletela železná súčiastka, ktorá mu zasiahla pravé oko, a tiež kosť
pod okom. V nemocnici v Košiciach mu najprv operovali oko, ktoré
mu síce ostalo na svojom mieste, ale vidieť na neho už nebude. Počas
druhej operácie o 3 dni mu napravili zlomenú kosť pod okom.
Dňa 23. 2. 2010 o 2⁴⁵ hodine bol hasičom nahlásený požiar
drevenej chaty o rozmeroch 7 x 7 m na Nižnej Maši v Betliari. Chata
sa nachádzala na okraji lesa, nad domami. Hasiči z Rožňavy museli
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k nej dotiahnuť 200 m hadíc. Báli sa prejsť cez most, hoci tento bol
len pred nedávnom opravený. Zásah sa skončil o 5²⁵ hodine. Chata
zhorela do tla a v nej zhorel aj Ľubomír Goga, obyvateľ z Rožňavy.
Dňa 28. 2. 2010 o 23²° hod. bolo počuť výbuch a na oblohe
bolo vidieť žiaru. Podľa astronómov išlo o meteorit o veľkosti
futbalovej lopty, ktorý pri vniknutí do atmosféry zhorel vo výške
30 km nad povrchom zeme. Dňa 1. 4. bola v novinách správa, že pri
obci Vyšný Klátov, neďaleko Košíc, sa našli kúsky z tohto meteoritu.
Bolo ich 64 kusov. Najväčší mal vyše 11,8 cm a váhu 2,19 kg. Najmenší
mal len 8 milimetrov a vážil 57 gramov. Ide o prvý meteorit, ktorý
na územie Slovenska dopadol po 115 rokoch.
Dňa 4. 3. 2010 vznikol požiar v dome Štefana Gecelovského
na Novej ulici v Betliari, pri zváraní kovovej konštrukcie na závesný
vozík v garáži. Od iskier sa chytili horľavé látky ako farby a laky.
Zasahovali dve cisterny a 6 hasičov. Garáž vyhorela a majiteľ utrpel
popáleniny. Previezli ho do nemocnice v Šaci. Škoda na majetku bola
odhadnutá na 5 000,- €.
Dňa 9. 4. 2010 medzi 20°° hod. a 22°° hodinou vytiahol
40-ročný Peter Sihelský svojho 47-ročného brata Júliusa z domu von
za nohy a pri plote ho opakovane udieral po rukách a po nohách.
Spôsobil mu zlomeninu krčka stehennej kosti, zápästnej kosti,
odreninu bedra, čela a prstov rúk. Bol hospitalizovaný v nemocnici.
V apríli sa 18-ročný Lukáš Rolík – Mihók dvakrát vlámal
do domu č. 174 na Rožňavskej ulici, ktorý je neobývaný a patrí dcére
Márie Čižmárovej, bývajúcej v Poprade. Prvý raz vylomil okno
na dome a ukradol 10 litrov alkoholu a zo stodoly vzal drevené
hranoly a laty. Druhý raz sa vlámal do letnej kuchyne a ukradol
4 sekery, kotúčovú pílu, kosu s násadou a mačetu. Vošiel
aj do maštale a ukradol cirkulár. Majiteľke spôsobil škodu 1 800,- €.
Dňa 27. 10. 2010, večer o 21³° hod., občan z Gemerskej Polomy,
Róbert Cirbus, narazil osobným autom do osobného auta stojaceho
pred krčmou „U Valacha“ na Kaštieľskej ulici. Policajti mu namerali
3 ‰ alkoholu v krvi.
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Dňa 4. 6. 2010 bol stav vody v rieke Slaná taký vysoký, že voda
len – len, že pretiekla popod most, na ceste vedúcej z obce na Nižnú
Mašu.
Dňa 6. 10. 2010 osobné auto, ktoré prichádzalo od Rožňavy
a chcelo odbočiť doprava popred penzión Barónka, nevybralo zákrutu
a zbehlo do potoka. Zranený nebol nikto. Bola to ojedinelá udalosť,
aká sa dosiaľ na tomto mieste nestala.
Niektorí občania „na ochranu životného prostredia“ vysýpajú
nepotrebný stavebný materiál na tzv. „divoké skládky.“ Svedčí o tom
fotografia z priestoru za Domom smútku v Betliari.

14. Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka

P

rvé dni v januári boli chladné. Nočné teploty boli pod nulou. Dňa
6. januára po celý deň snežilo. Dňa 9. januára sa oteplilo a po celý
deň padal dážď, ktorý likvidoval jestvujúci sneh. 22. januára udreli
tuhé mrazy. Najchladnejšia noc bola na 25. januára, keď teplomer
ukázal – 15 °C. Pred týmto dňom, a po ňom, bolo len o 2 a 3 stupne
menej. Aj cez deň bolo veľmi chladno. 28. januára napadol sneh.
Studené počasie trápilo celú Európu. V Poľsku boli tisíce ľudí
bez elektrického prúdu. V Rumunsku boli mrazy až – 30 °C.
Chladný bol aj február. Avšak, v sobotu, 20. februára začalo
pršať. Dážď trval až do rána. Pozmýval takmer všetok sneh. Na druhý
deň, 21. februára, sa po dvoch mesiacoch ukázalo slnko. Divili sme sa,
že je už oveľa vyššie nad obzorom, ako bolo vtedy, keď sme ho videli
naposledy. Nedeľa bola pekná, slnečná. Mnoho ľudí si vyšlo
na prechádzku. Park bol plný ľudí, ktorí sa tešili z príjemného,
teplého počasia. Na druhý deň sa opäť ochladilo na – 6 °C, a dokonca
začalo aj snežiť.
Neobvykle studený bol marec. Dňa 8. marca bola nočná
teplota – 12 °C. Aj v ďalších dňoch boli nočné teploty pod nulou.
Často snežilo. Oteplilo sa až na prvý jarný deň, t.j. 20. marca. Od toho
dňa už nočné teploty neklesali pod nulu. Príjemne teplo bolo aj cez
deň.
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V apríli často pršalo, a to dosť výdatne. V našom okolí, t.j.
v Rožňave, v Revúcej a v Smolníku, padli 110 rokov staré rekordy
v úhrne zrážok za 24 hodín.
Dažde, trvajúce a máji a v júni spôsobili obrovské povodne,
najmä na východnom, ale aj na západnom Slovensku. Rozvodnili
sa nielen veľké rieky, ale aj malé potoky. Po pretrhnutí hrádze
na rieke Ondava, boli zaplavené veľké plochy polí. Niektoré hrádze
bolo potrebné odstreliť a vodu vypustiť do polí, aby nezaplavila mestá
Trebišov, či Šurany.
Voda podmyla cesty, postrhávala mosty a zatopila okolo
300 tisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Na Slovensku sa zobrala
jedna z najnižších úrod obilia, kukurice, ale aj hrozna a ovocia
za posledných 20 rokov. V Nižnej Myšli v dôsledku zosuvu pôdy prišli
ľudia o úplne nové domy, lebo bola narušená ich statika.
Na súkromnom, obecnom a štátnom majetku dosiahli škody
neuveriteľných 337 miliónov eur. Počas povodní prišli o život dvaja
ľudia.
V Betliari záplavy neboli. Hoci šla veľká voda, ale do koryta
nášho potoka sa zmestila. Tak isto aj do koryta rieky Slanej.
Nepojazdnou sa stala tzv. stará cesta medzi Nadabulou
a Rožňavou. Teleso cesty pokleslo o 40 cm a ostalo pri tom na mieste.
Cesta bola uzavretá do konca roka. Túto cestu využívali hlavne
záchranné vozidlá, a tiež vozidlá prichádzajúce k novej nemocnici,
ako aj vozidlá idúce zo stredu mesta smerom na Dobšinú. Bola totiž
o 1,5 km kratšia ako cesta, po ktorej museli chodiť po uzavretí tejto
cesty.
Zbierka na pomoc postihnutým povodňami sa organizovala
aj v Betliari. Svoje peňažné príspevky mohli občania odovzdať
na obecnom úrade.
Keď dažde prestali, začali sa v júli horúčavy. Dňa 15. júla bolo
0
33 C. Po 23. júli sa trochu ochladilo a občas pršalo. Ale v auguste
prišli nové horúčavy. Tie sa skončili 27. augusta. Už na druhý deň
sa ochladilo a začalo sa obdobie dažďov. Začiatkom októbra prišli
dva teplé týždne, ktorým sa hovorilo, že je to babie leto. Dňa
19. októbra zase prišiel dážď a ochladenie. Prvý mráz - 4 0C dňa
21. októbra spálil kvety. Nastalo obdobie, keď v noci boli mrazy a vo
dne teplo. Ľudia sa báli doniesť na cintorín živé kvety, aby ich mráz
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nezničil. Preto ich držali doma. Tí, ktorí doniesli živé kvety
na cintorín až 1. novembra, vyhrali. Posledný mráz bol totiž v noci
na 1. novembra. Za tým už nočné mrazy neboli. Nastalo dlhšie,
pomerne teplé obdobie. Na túto dobu bolo vo dne i v noci pomerne
teplo Živé kvety na hroboch prekrásne kvitli.
Toto teplé obdobie sa skončilo 22. novembra, keď prišiel veľký
celodenný dážď. Za ním už boli aj noci chladnejšie. V posledných
dňoch novembra sa striedalo sneženie a dažďom.
December bol od začiatku veľmi studený. Nočné teploty
klesali na –100C, ba aj na –120C. Dňa 18. decembra výdatne snežilo.
Ale už 22. až 25. decembra, teda na Vianoce sa sneženie zmenilo
na dážď. Až na druhý sviatok vianočný t.j. 26. decembra sa ochladilo
a opäť padal sneh. Studené počasie, s nočnými teplotami – 10 stupňov
a vo dne, tiež pod nulou trvalo každý deň, až do konca roka.
V roku 2010 sa v jednotlivých mesiacoch vyskytli v Betliari
celkové zrážky v litroch na meter štvorcový takto: Január 66,5,
február 53,1, marec 14,5, apríl 95,2, máj 160,5, jún 132,2, júl 149,2,
august 78,-, september 138,1, október
22,5, november 120,5
a december 77,-. V máji pršalo 23 dni a v júli 19 dní.
Celkom za rok 2010 napršalo na 1 m² 1 107,3 litra. Je to o 427,9
litra viac ako v roku 2009. Také veľké množstvo zrážok sa v Betliari
nevyskytlo od roku 1979, odkedy sa zaznamenávajú celkové zrážky
do obecnej kroniky.

15. Celkové zhodnotenie roka

C

elkove možno hodnotiť rok 2010 ako veľmi ťažký. Prírodné
katastrofy si vo svete vyžiadali životy mnohých ľudí, veľa ľudí
prišlo o svoje príbytky. Povodne a záplavy zapríčinili u nás nižšiu
úrodu.
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Aj hospodárska kríza trápila ľudí. U nás znamenala veľkú
nezamestnanosť a biedu. Usilovnou prácou sa však podarilo
vzdorovať týmto nepriaznivým javom a aj v ťažkých podmienkach
zveľadiť našu obec.

16. Záverečné slovo kronikára

N

adišiel čas, aby sme po desiatich rokoch písania obecnej kroniky
počítačom, dali jej podobu knihy, aby sme napísané listy dali
zviazať.
Tých desať rokov mi ubehlo veľmi rýchlo. Ubrali mi trochu
z môjho zdravia. Pomalšie chodím a slabšie vidím. I pri týchto
prekážkach som sa snažil, aby moje zápisy do kroniky boli
čo najúplnejšie. Aby tí, čo prídu po nás, mali obraz o tom, ako sme
v tejto dobe žili.
Svoju prácu som sa snažil robiť zodpovedne. Mám rád svoju
rodnú obec a vysoko si vážim jej obyvateľov.
Ďakujem všetkým, ktorí mi akokoľvek pomohli pri tvorbe našej
obecnej kroniky.

Text do obecnej kroniky za rok 2010 bol prerokovaný na
zasadaní Obecného zastupiteľstva v Betliari dňa 9. mája 2011
a schválený uznesením číslo 26 – 5/2011.
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