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POZÝVAME VÁS:
- na zhromaždenie občanov
pred budovou OcÚ
dňa 31. 12. 2015 o 23.45 hod.,
kde slávnostným ohňostrojom
spolu privítame Nový rok 2016
- na Novoročný výstup na Volovec
v sobotu 2. 1. 2016
- na slávnostné uvedenie
folkového CD „Peter Farkašovský
- ... hraj sa so mnou, láska ...“ s podnázvom Betliarsky folk 1982
– v januári 2016,
- na výstavu v kaštieli Betliar
pod názvom „Čo ukrýva kaštieľ“
v čase od 5. 12. 2015 do 1. 4. 2016
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Betliari
Mimoriadne zasadnutie OcZ
dňa 30. 3. 2015
OcZ schválilo predaj cenných
papierov – 5 ks kmeňových akcií
spoločnosti Prima banka Slovensko, a.s. s menovitou hodnotou
399.- € za kúpnu cenu 600.- €.
Celková kúpna cena za akcie
predstavovala 3 000.- €.
OcZ súhlasilo s vyhlásením
prieskumu trhu na účely obnovenia obecnej techniky - kúpy traktora, na ktorú sa použije výnos
z predaných akcií.
OcZ schválilo Zmeny a doplnky
č. 2 územného plánu obce Betliar, spracované autorizovanou
architektkou Ing. arch. Marianou
Šimkovou a všeobecne záväzné
nariadenie, ktorým sa vyhlásila
záväzná časť Zmien a doplnkov
č.2 územného plánu obce Betliar.
OcZ zrušilo uznesenie o vstupe
obce Betliar do školského úradu
Štítnik a schválilo vstup obce
Betliar do spoločného školského
úradu so sídlom v Dobšinej.
OcZ súhlasilo so zámerom prenájmu obecného majetku - pozemkov parc. č. KN-C 3488
a 3487 o výmere 8714 m2 (trvalé
trávne porasty v lokalite Čapáš)
a to návrhom na priamy prenájom
vyhláseným na dobu 15 dní a so
zverejnením lehoty na doručenie
ponúk záujemcov do 23.04.2015.
Podmienkou bolo, aby výpovedná lehota nepresiahla 12 mesiacov.
OcZ súhlasilo s uzavretím nájomnej zmluvy na prenájom
parkovacích plôch v centre obce
Betliar jedinému uchádzačovi – firme Mirec s. r. o., Betliar,
ktorá splnila požiadavky obchodnej súťaže, a to za celkovú cenu
12.500.- € ročne.
OcZ súhlasilo so vstupom obce
Betliar do novovzniknutého Občianskeho združenia MAS Gemer – Rožňava, Nám. baníkov
32, 048 01 Rožňava, ktorého
cieľom je napomáhať v rámci
miestnej akčnej skupiny rozvoju
vidieka územia MAS Gemer –
Rožňava vo všetkých oblastiach
hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho, spoločenského a športového života a všetkých ekonomických a sociálnych skupín
jeho obyvateľov.

3. riadne zasadnutie OcZ dňa
4. 5. 2015
OcZ schválilo rozbor hospodárenia obce za rok 2014 a konštatuje, že príjem rozpočtu obce
po úprave na 338.281,00 € je vo
výške 345.891,75 € a výdavky
obce sú vo výške 333.047,91 € a
zostatok finančných prostriedkov
ku dňu 31.12.2014 je vo výške
12.843,84 €.
OcZ schválilo Záverečný účet
obce za r. 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad. OcZ po
oboznámení sa so správou o výsledku auditu účtovnej závierky
za r. 2014, ktorú vykonal Gemer–audit spol. s. r. o. Rožňava
v októbri 2014 a v januári 2015,
schválilo záverečný účet obce
Betliar za r. 2014 bez pripomienok.
OcZ schválilo použitie prebytku
v sume 12.558,84 EUR, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3
písm. a) a b) a § 16 ods. 6 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu vo výške 12.558,84 EUR.
OcZ zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
a správu auditora za rok 2014.
OcZ zobralo na vedomie podanú správu o bezpečnostnej
situácii a trestnej činnosti, stave
a úrovni verejného poriadku a
dopravnej situácie za rok 2014
prednesenú riaditeľom Obvodného oddelenia Policajného zboru v
Rožňave npor. Radomírom Znakom.
OcZ zobralo na vedomie podanú správu o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v obci za
rok 2014 tak, ako ju pripravila
predsedníčka DHZ – Ing. Svetlana Schwarzová. OcZ odporučilo
v ďalšom období svoju činnosť
zamerať predovšetkým na preventívne protipožiarne prehliadky, prácu s mládežou, starostlivosť o zverenú techniku a materiál a sústrediť sa na poskytovanie pomoci občanom a obci pri
rôznych kalamitných situáciách.
OcZ schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2015

o spôsobe náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
OcZ zobralo na vedomie podanú správu o ochrane životného
prostredia v obci o čistote a úprave verejných priestranstiev a ich
údržbe o nakladaní s TKO, o postupe a organizovaní separovaného odpadu a to: skla, plastov, papiera, elektro odpadu, pneumatík,
nebezpečného odpadu, kompostovania a zberu drobného stavebného odpadu. Pre zabezpečenie
plnenia týchto úloh obec prevažne využíva aktivačných pracovníkov cestou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava. OcZ
odporučilo venovať osobitnú
pozornosť lokalite pri Kňazovom
jarku, kde dochádza k svojvoľnému ponechávaniu odpadov a k
čisteniu tohto priestranstva využiť týchto pracovníkov.
OcZ žiadalo, aby pohľadávky na daniach z nehnuteľností
a miestnych poplatkoch boli riešené riadnym postupom v zmysle
platných predpisov a pri veľkých
čiastkach aj cestou exekútora.
OcZ prerokovalo žiadosť Ruženy Kováčikovej, Nám. J. Pavlíka
č. 88, Betliar zo dňa 10. 4. 2015
o poskytnutie bezúročnej finančnej pôžičky v čiastke 5 300.- €.
Poskytnutie pôžičky zamietlo
z dôvodov, že obec Betliar nie
je oprávnená poskytovať takéto
finančné služby, ani nemá v rozpočte na tieto účely vyčlenené finančné prostriedky. Obec Betliar
poskytuje občanom v hmotnej
núdzi len jednorazové sociálne
výpomoci.
OcZ vzalo na vedomie informácie starostu obce Betliar o rokovaní s riaditeľom SNM - Múzea
Betliar Mgr. Júliusom Barczim,
ktorý vyslovil výhrady voči doterajšej spolupráci s obcou. Odporučilo starostovi obce pokračovať
v ďalších rokovaniach za účelom
rozvíjania obojstrannej spolupráce.
OcZ vzalo na vedomie informácie starostu obce Betliar o príprave projektov rozvoja obce
zameraných na energetické úspory (rekonštrukcia domu kultúry,
úprava verejného osvetlenia),

opravy miestnych komunikácií
a ochranu životného prostredia
v obci. Odporúča starostovi obce
pokračovať v ďalšej príprave
projektov, na ktoré je možné získať finančné prostriedky z Regionálneho operačného programu
- Programu rozvoja vidieka SR
na roky 2014 - 2020.
4. riadne zasadnutie OZ dňa 7.
9. 2015
OcZ vzalo na vedomie správu o otvorení nového šk. roka
2015/2016 v ZŠ a MŠ v Betliari
tak, ako ju podali riaditeľky p.
Mgr. Farkašovská a p. Gécziová.
MŠ v tomto školskom roku navštevuje 17 detí, z toho 3 vo veku
2,5 roka a v ZŠ je spolu v troch
ročníkoch 7 detí.
OcZ určilo príspevok za 1 dieťa
vo veku do 3 rokov v Materskej
škole pre školský rok 2015/2016
vo výške 10.- € za dieťa na 1 mesiac a príspevok na 1 žiaka v Základnej škole Betliar vo výške 3.€ mesačne na čiastočnú úhradu
nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakom v školskom klube
detí v školskom roku 2015/2016.
OcZ vzalo na vedomie správu
o plnení úloh v sociálnej oblasti tak, ako bola podaná. Prijalo
informáciu o príprave stretnutia
členov ZO – JDS v Betliari a jubilantov 60, 70, 80, 90 ročných
v rámci mesiaca úcty starším
v októbri 2015.
OcZ schválilo správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok
2015 a konštatovalo, že príjmová časť rozpočtu za sledované
obdobie bola plnená vo výške
170 239,56.- €, čo je 56,02 %.
Výhľad ku koncu roka je, že
rozpočet tak, ako bol postavený,
bude splnený v príjmovej aj vo
výdavkovej časti. OZ zobralo na
vedomie podanú správu za výber
dane a poplatkov v 2015.
OcZ vzalo na vedomie správu
podanú starostom obce o stave
príprav na konanie 20. ročníka
Jazdy sv. Huberta v Betliari 10.
októbra 2015. Činnosť príprav
riadi 7-členný výbor. Predpokladané náklady na usporiadanie
akcie v r. 2015 sa predpokladajú
v sume 3 000.- €, z toho 2 000.€ poskytne predseda KSK Zdenko Trebuľa.
pokračovanie na 3. str.
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Betliari
dokončenie z 2. str.
OcZ súhlasilo s dočasným zapožičaním časti obecného pozemku
parc. č. KNC 223/1 vo vlastníctve
obce, ktorý sa nachádza v školskej záhrade, pre účel prístupu
k realizácii stavby garáže stavebníka Ivana Mruka s manž., Ul.
krátka, Betliar na jeho pozemku.
S dočasným zapožičaním školského pozemku súhlasilo v termíne do 30. 11. 2015 s tým, že
za protihodnotu vykoná úpravu
školského pozemku – vyrovnanie
terénu na úroveň Ulice krátkej.
OcZ súhlasilo na základe žiadosti vlastníka domu s. č. 258 na Ul.
okružnej v Betliari Ferdinanda
Kinyika, Kyjevská 1876/7 Rožňava s použitím časti obecného
pozemku za účelom osadenia
kruhovej žumpy v rámci povolenej rekonštrukcie rodinného
domu a s uzavretím zmluvy
o nájme tohto pozemku za symbolickú cenu.
OcZ prerokovalo návrh spoločnosti BHS Development s. r.
o., aby obec odkúpila pozemok
v lokalite IBV Betliar JUH pod
miestnou komunikáciou, kde sú
zatiaľ povolené dve stavby rodinných domov. Z dôvodu, že
na predmetný pozemok sa viaže
stavebné povolenie na dopravnú
stavbu - miestnu komunikáciu s
platnosťou do 31. 12. 2015 obecné zastupiteľstvo zatiaľ neodporučilo odkúpiť pozemok pod neukončenou stavbou tejto cestnej
komunikácie.
OcZ vzalo na vedomie informácie starostu obce Betliar o príprave projektov rozvoja obce
zameraných na energetické úspory - rekonštrukcia domu kultúry,
opravy miestnych komunikácií,
vybudovaní spoločných zariadení s rekonštrukciou poľných
ciest v rámci projektu pozemkových úprav a na ochranu životného prostredia v obci – sanáciu
nelegálnej skládky odpadov za
miestnym cintorínom. OcZ odporučilo starostovi obce pokračovať
v ďalšej príprave projektov, na
ktoré je možné získať finančné
prostriedky z Regionálneho operačného programu - Programu
rozvoja vidieka SR na roky 2014
– 2020 a iných programov.

OcZ schválilo vytvorenie komisie na prípravu projektu „Vybudovanie spoločných zariadení
a poľných ciest“ v rámci projektu
pozemkových úprav obce Betliar
v zložení: Ing. Ľubomír Zatroch,
starosta a členovia OZ Július Farkašovský a Jozef Ďurán.
OcZ schválilo zabezpečenie obnovy nevyhnutnej prevádzkovej
techniky – obecného traktora,
a to formou zaobstarania nového
traktora prenájmom a finančným
lízingom.
OcZ neschválilo k príprave projektu rekonštrukcie verejného
osvetlenia v obci Betliar na LED
svietidlá predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok
v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prípravu
projektu odložilo z dôvodu nevýhodných podmienok financovania, nakoľko v prípade úspešnosti
projektu celý rozpočtový náklad
v celkovej výške cca 176.000.- €
by musela predfinancovať obec
z preklenovacieho úveru, ktorý
by Pôdohospodárska platobná
agentúra refundovala obci najskôr do 80 dní po ukončení prác,
čím by obecný rozpočet nemalou
mierou zaťažili úroky z úveru a
DPH.
OcZ schválilo Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Betliar, ktorý bol vypracovaný v roku 2009.
OcZ súhlasilo so začatím exekučných konaní voči neplatičom
miestnych daní a poplatkov.
Mimoriadne zasadnutie OcZ
dňa 15. 10. 2015
OcZ schválilo vystúpenie Obce
Betliar z Občianskeho združenia
Dobšinského kraja, do ktorého
vstúpila na základe uznesenia OZ
č. 50-11/2007 a potvrdilo uznesenie OcZ č. 25-03/2015, ktorým
súhlasilo so vstupom obce do novovzniknutého OZ MAS Gemer
– Rožňava.
OcZ schválilo prijatie preklenovacieho úveru vo výške 21
677,00 EUR poskytnutého zo
strany Prima banka Slovensko,
a. s. na účely zabezpečenia financovania investičného projektu
Kamerový systém, s podporou
projektu v zmysle príslušných

predpisov o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva formou nenávratného finančného príspevku
od poskytovateľa podpory Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
5. riadne zasadnutie OZ dňa
23. 11. 2015
OcZ vzalo na vedomie informáciu o činnosti futbalového oddielu, stolného tenisu a šachového
oddielu tak, ako bola podaná zodpovednými zástupcami jednotlivých oddielov. Financovanie ich
činnosti je z rozpočtu obce a plne
podlieha kontrole orgánom obce.
OcZ schválilo novelizované
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2015 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Betliar,
v ktorom sa upravuje:
- daň z ubytovania - § 12, sadzba
dane 0,40 €
- poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady - §
15:
bod 1 – množstvový zber –
0,0158 €/l,
bod 2 – nemnožstvový zber –
0,0439 €/ osobu/ deň,
bod 3 – drobný stavebný odpad
– 0,070 €/kg.
OcZ vzalo na vedomie informáciu o priebežnom plnení Programu obce na rok 2015, prednesenú
starostom obce, v ktorej informoval aj o príprave a realizácii projektov v tomto roku. Za finančnej
pomoci Lesov SR, š. p., GR Banská Bystrica (15.000.- €), Urbárneho pasienkového pozemkového spoločenstva Betliar (5.000.€) a Mestských lesov Rožňava
s.r.o. (1.000.- €) boli vykonané
opravy miestnych komunikácií
v obci vrátane pokládky nového asfaltového koberca na ulici
Kaštieľnej v celkovej výške nákladov cca 45.000.- € (dodávateľmi boli firmy EUROVIA a. s.
Košice, HOFEX s. r. o. Košice
a Správa ciest KSK, pracovisko
Rožňava), ďalej bol na základe
rozhodnutia Pôdohospodárskej
platobnej agentúry o schválení dotácie na projekt vo výške
21.677.- € nainštalovaný nový
kamerový systém vo vysokom
HD rozlíšení (dodávateľom bola
firma SAZOS s. r. o. Trenčín)

a na základe rozhodnutia Environmentálneho fondu o schválení
dotácie vo výške 17.008.- € bude
do konca mesiaca november vykonaná asanácia miest s nezákonne uloženým odpadom v lokalite za miestnym cintorínom
(dodávateľ - firma EXTRANS s.
r. o. Rožňava).
OcZ schválilo úpravu rozpočtu
pre rok 2015 podľa návrhu nasledovne:
- príjmová časť rozpočtu sa
upravila na sumu: 423.051,- €,
- výdavky obce sa upravili v
štruktúre rozpočtu pre rok 2015
s tým, že rozpočet obce pre rok
2015 je vo výške 417.956,- €,
- bežný rozpočet po 1. úprave je
prebytkový o sumu 5.095,- €,
- schodok kapitálového rozpočtu bude krytý presunom z rezervného fondu.
OcZ schválilo rozpočet obce na
rok 2016 tak, ako bol predložený
na rokovanie OZ. Príjmová časť
rozpočtu je vo výške 303.900,€. Najvyššiu čiastku rozpočtu
tvoria príjmy z podielových daní
t. j. 175.000,- €. Výdavky rozpočtu sú vo výške 303.900,- €,
to znamená, že rozpočet obce pre
rok 2016 je vyrovnaný.
OcZ schválilo vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu
30. 11. 2015. Výsledok inventarizácie majetku obce bude predmetom rokovania OZ dňa 15. 2.
2016. Predsedovia dielčich inventarizačných komisií odovzdajú písomnú správu pracovníčke
obce p. Valérii Hladkej do 15. 12.
2015.
OcZ schválilo uzavretie „Dohody o vzájomnom porozumení
a spolupráci“ v oblasti montánneho dedičstva, jeho propagácie,
ochrany a obnovy kultúrnych a
technických hodnôt v katastrálnom území obce Betliar, ktoré
reprezentujú históriu kutania,
dobývania, spracovania nerastných surovín, osobitosti architektonických prvkov budovania
príbytkov baníkov a hutníkov,
ich mravných a kultúrnych hodnôt a ich spoločenského postavenia v tom - ktorom reálnom
čase a priestore medzi partnermi:
Združenie Baníckych spolkov
pokračovanie na 4. str.
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Spravodajstvo zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Betliari
dokončenie z 3. str.

a cechov Slovenska v Banskej
Štiavnici a Obec Betliar.
OcZ schválilo predaj starého
obecného traktora Zetor za cenu
nákladov vynaložených na jeho
nevyhnutné opravy v roku 2015
t. j. vo výške 2 500.- €. Ponuka na odpredaj bude zverejnená
v miestnom rozhlase, denníku
Korzár a na internetovej stránke
obce. S víťazom – osobou, ktorá
ponúkne najvyššiu sumu, bude
uzavretá kúpnopredajná zmluva.
OcZ požiadalo vyzvať vlastníkov a užívateľov osobných
motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na okrajoch
miestnych komunikácií v dlhších časových intervaloch, aby
pred začiatkom zimnej údržby
miestnych komunikácií (MK)
parkovali svoje vozidlá na svojich dvoroch mimo verejných
priestranstiev, aby neblokovali
prísun techniky na údržbu MK a
prístup vozidiel na zber odpadov.
OcZ schválilo Smernicu o pou-

žívaní služobných motorových
vozidiel obecného úradu s tým,
že dodatok k smernici bude prijatý na najbližšom zasadnutí OcZ
v roku 2016.
OcZ súhlasilo s podaním a vybavením žiadosti o poskytnutie
kontokorentného úveru v Prima
banke Slovensko, a. s. vo výške
20 000.- € od 2. 1. 2016 na dobu
neurčitú.
OcZ schválilo uzavretie zmluvy
s Mestom Rožňava o poskytnutí
finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Rožňava na rok 2016 pre 6 žiakov s trvalým bydliskom v obci
Betliar v celkovej sume 432.€. V dohľadnom čase, ak budú
k dispozícii všetky podklady,
prijme OZ VZN, v ktorom bude
určená výška príspevku na žiaka
navštevujúceho CVČ.
OcZ súhlasilo s poskytnutím
sponzorského príspevku pre Klub
Downovho syndrómu Gemer so
sídlom Železničná 153, Betliar
vo výške 50,- € v rámci riešenia
žiadosti zo dňa 18. 11. 2015. Pro-

striedky budú použité na zabezpečenie bežnej činnosti Klubu.
OcZ vzalo na vedomie, že občan obce Ing. Patrik Lux bol ako
bezplatný darca krvi dňa 19. 11.
2015 ocenený bronzovou Jánskeho plaketou a ďakovným listom
Slovenského červeného kríža za
viacnásobné darovanie krvi a záchranu života občanov.
OcZ uložilo starostovi obce preveriť na Dopravnom inšpektoráte PZ SR v Rožňave možnosť
zmeny značenia začiatku a konca obce na Ulici polomskej, ak
nové opatrenie - označenie oboch
úsekov cestnej komunikácie za
dopravnou značkou označujúcou
začiatok obce max. rýchlosťou
70 km/h nebude postačujúce.
OcZ uložilo starostovi obce
preveriť v spolupráci s PD Gemerská Poloma a Slovenským
vodohospodárskym podnikom š.
p. možnosť zníženia rizika povodňovej situácie v lokalite Píla
na Ul. polomskej resp. vypracovania projektovej dokumentácie
na realizáciu protipovodňových
opatrení v tejto časti obce.

OcZ uložilo starostovi obce preveriť u oprávnených firiem možnosť premiestnenia pôvodného
kamerového systému z centra
obce do areálu domu smútku
a miestneho cintorína, kde by
slúžil na prevenciu prípadnej protispoločenskej činnosti a monitorovania nezákonného vyvážania
rôznych druhov odpadov cudzími
osobami.
OcZ uložilo starostovi obce preveriť možnosť podania opakovanej žiadosti na poskytnutie dotácie v roku 2016 na rekonštrukciu
strešnej konštrukcie na budove
Základnej školy, ktorá je v havarijnom stave.
OcZ súhlasilo s poskytnutím finančnej podpory na spracovanie
slovníka nárečia obce Betliar,
ktorého prípravu zabezpečuje
Ľudovít Ján Šomšák.
OcZ schválilo plán kontrolnej
činnosti Hlavného kontrolóra
obce na I. polrok 2016.
OcZ súhlasilo s usporiadaním
regionálneho šachového turnaja
v roku 2016 za finančnej podpory
obce Betliar.

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska na návšteve v Betliari

Okres Rožňava, ktorý patrí medzi okresy s dlhodobo najvyššou
mierou nezamestnanosti na Slovensku, bol v piatok 25. septembra
2015 cieľom pracovnej cesty prezidenta Slovenskej republiky Andreja
Kisku. Prezident diskutoval so študentmi Gymnázia P. J. Šafárika,
ktoré patrí medzi najlepšie gymnáziá na Slovensku. Navštívil tiež
Strednú odbornú školu v Štítniku, ktorá dáva šancu mladým ľuďom
bez ukončeného základného vzdelania, aby sa vyučili a zamestnali.
V rámci svojej pracovnej cesty prezident Andrej Kiska navštívil
aj Betliar, kde sa popoludní o 14,30 hod. stretol s občanmi a volenými
zástupcami našej obce. Bolo to po prvýkrát, čo obec Betliar oficiálne
navštívila úradujúca hlava štátu, ak nerátame stretnutie hláv štátov
Slovenskej republiky a Maďarskej republiky Michala Kováča a
Árpáda Göncza v kaštieli Betliar v júni 1995.

Prezidenta privítali starosta obce Ľubomír Zatroch a poslankyňa
OcZ Mgr. Erika Jergová a s básňou o rodnej reči žiaci Základnej školy
v Betliari. Pán prezident v besede s volenými zástupcami obce sa živo
zaujímal o obyvateľov obce, chcel počuť o súčasných problémoch
a perspektívach Betliara. Pán Andrej Kiska urobil zápis do Pamätnej
knihy obce, ktorá je prístupná v prípade záujmu k nahliadnutiu na
obecnom úrade. Následne mu starosta obce odovzdal malý dar vrátane
monografie Betliar. Obraz venoval prezidentovi aj náš výtvarník Milan
Kostúr, ktorý je tiež rodákom spod Tatier.
Po ukončení krátkeho stretnutia sa Andrej Kiska prihovoril
k občanom na verejnom priestranstve pred budovou obecného úradu
a následne odišiel na prehliadku kaštieľa. Počas návštevy kaštieľa
vyjadril podporu snahám nového vedenia o naštartovanie a propagáciu
tejto kultúrnej pamiatky. Ako povedal, vie si predstaviť, že by mohla
byť dôstojným miestom aj pre stretnutia diplomatov.
O možnostiach riešenia vysokej nezamestnanosti sa prezident
v tento deň rozprával aj s predstaviteľmi a občanmi Rožňavy.
Upozornil, že je potrebné sústredené úsilie v spolupráci s vládou, že
sa netreba báť začať podnikať a že je potrebné systematicky uvažovať
o tom, ako do oblasti pritiahnuť malých a stredných podnikateľov. V
tejto súvislosti pripomenul aj nedostatočné využitie prírodných krás a
kultúrnych pamiatok regiónu.
Vážení spoluobčania, chcem vám touto cestou srdečne poďakovať
za veľkú a aktívnu účasť, ktorou ste vytvorili dôstojný rámec návšteve
prezidenta našej republiky.
Fotografie z krátkeho pobytu pána prezidenta u nás nájdete na
webovej stránke obce www.obecbetliar.sk vo fotogalérii.
Ľubomír Zatroch, starosta
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Dobrovoľní hasiči dostali modernú zásahovú a protipovodňovú techniku

V nedeľu 4. októbra 2015 bola naša obec poctená významnou
návštevou, keď podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej
Republiky Róbert Kaliňák prišiel slávnostne odovzdať Dobrovoľnému
hasičskému zboru v Betliari hasičské vozidlo Iveco Daily s prívesom.
Dobrovoľní hasiči tak po dlhých rokoch dostali do užívania modernú
zásahovú techniku vrátane protipovodňového balíka prvej pomoci.
Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) v Betliari patrí, vzhľadom
k rozsahu požiarovosti v katastri obce, k najaktívnejším a najviac
vyťaženým dobrovoľným zborom v regióne. K doterajšej, prevažne
zastaranej zásahovej technike tak pribudlo zboru nové vozidlo
IVECO DAILY s protipovodňovým prívesom. Tento dar im osobne
priviezol a odovzdal podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert
Kaliňák spoločne s prezidentom Hasičského a záchranného zboru
SR generálom Alexandrom Nejedlým, prezidentom Dobrovoľnej
požiarnej ochrany SR Ladislavom Pethöom, generálnym sekretárom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelínom Horvátom, riaditeľom
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Rožňave
Ing. Jánom Egrim, predsedom Okresného výboru Dobrovoľnej
požiarnej ochrany v Rožňave Mariánom Kapustom a riaditeľom
Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Rožňave Mgr.
Michalom Terraiom.
Po zastavení vozidla a vystúpení ministra vnútra z vozidla veliteľ
hasičskej jednotky Vladimír Tompoš zavelil jednotke a podal ministrovi
hlásenie. Vzácnych hostí na verejnom priestranstve pred obecným
úradom, za prítomnosti hojného počtu občanov, slávnostne privítal
starosta obce Ľubomír Zatroch. Minister vnútra Róbert Kaliňák vo
svojom príhovore vyzdvihol činnosť hasičského zboru a jeho príkladnú
spoluprácu s obcou. Predstavil nový prírastok do vozidlového parku
a následne pred nastúpenou jednotkou odovzdal kľúče veliteľovi
dobrovoľného hasičského zboru Vladimírovi Tompošovi. Tak ako je
zvykom, na rad prišlo aj šampanské. Aby nové prvozásahové vozidlo
fungovalo bez porúch, dôkladne ho pokropil nielen minister, ale aj
starosta a veliteľ hasičov. Ako nám povedal minister vnútra: „Auto bez
vozíka bude slúžiť najmä na malé požiare rodinných domov, technické
výjazdy, ale aj mladým na súťaže. Spolu s prívesným vozíkom
tvoria predovšetkým protipovodňový komplet s čerpacou kapacitou
takmer 5000 litrov za minútu, čo je už veľmi efektívna kapacita pri
povodniach“. Uviedol, že prívesný vozík je financovaný z fondov
Európskej únie a vozidlo bolo kúpené z usporených prostriedkov
vďaka reforme ESO. Protipovodňový balík prvej pomoci je určený pre
mestá a obce a skladá sa z kalového čerpadla, generátora elektrickej
energie, prenosného osvetlenia, povodňových bariér, elektrického
kalového čerpadla, plávajúceho čerpadla, setu náradia a prívesu. Novú
techniku ochotne odprezentoval za veľkého záujmu nielen skúsených
hasičov, ale aj mladých a veľmi zvedavých hasičských nádejí.
Nasledovalo stretnutie s poslancami OZ a členmi DHZ Betliar
v zasadačke obecného úradu. Dobrovoľní hasiči sa autu potešili,
vyjadrili poďakovanie a veria, že im tento dar pomôže skvalitniť

ich náročnú a zodpovednú prácu pri zachraňovaní života a majetku
občanov. Pred odchodom delegácie sa ešte minister vnútra stretol
s občanmi na rozhovoroch.
Dobrovoľný hasičský zbor v Betliari pôsobí už 131 rokov. Založil
ho už v roku 1884 gróf Manó Andrássy, vlastník veľkej časti pozemkov
betliarskeho chotára, okolitých lesov, baní, priemyselných objektov,
kaštieľa, majera a iných nehnuteľností, keď využil odhodlanosť
občanov organizovane a účinnejšie čeliť požiarom a iným živelným
pohromám. Prvý máj 1884 je pamätným dňom požiarnej ochrany, je
dňom založenia miestneho dobrovoľného hasičského spolku. Bol to
prvý dedinský hasičský zbor na území Rožňavského okresu.
Nedeľa 4. októbra 2015 sa tak zapíše do dejín nášho Dobrovoľného
hasičského zboru ako nová významná udalosť. Nová hasičská technika
je už bezpečne zaparkovaná v priestoroch požiarnej zbrojnice. My však
dúfame, že výjazdov našich hasičov k zásahom bude čo najmenej.
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EKOOKIENKO alebo: Ako žijeme EKOlogicky
Environmentálna výchova je
súčasťou učebných osnov základných škôl. Žiaci sa učia chrániť životné prostredie, aby to, čo
zdedili, zanechali ďalšej generácii. Je to zdravý vzduch, čistá
voda a pôda.
Projektom Lesná pedagogika boli z iniciatívy Lesov SR v r.
2005 založené v školách miniarboréta na poznávanie drevín, o
ktoré sa majú žiaci starať. V našej škole tak vznikla zelená oáza,
kde žiaci v altánku relaxujú a dýchajú zdravý čerstvý vzduch.
Starci sa držali zásady: „ak
strom starne alebo zahynie, vysaď nový!“ V súčasnosti je Slovensko poznačené poškodením
prírodnými živlami. Víchrice,
požiare, škodcovia... Strom – tak
isto ako človek – má svoje obdobia. My sme dospelými v osemnástke, strom v 60 – 100 rokoch.
Človek odchádza do dôchodku
a pre strom nadišiel čas výrubu.
Laici si myslia, že je to iba tak,

náhodne. Všetko je však presne plánované: ťažba, výsadba,
ošetrovanie a všetko kontroluje
litera zákona. No príroda má svoje zákony, proti ktorým je človek
bezmocný, má iný mechanizmus
a sama sa so všetkým vysporiada
po svojom.
Počas vegetačného pokoja je
u nás povolené ošetrovanie – opilovanie alebo výrub. Povolenie
je v kompetencii starostu obce.
V parku je to komplikované
vyjadrením „pamiatkárov“. Pozornosť našich občanov zaujalo
ošetrovanie a likvidácia topoľov
v malom parku či orechov v škole. Jednoznačným dôvodom bolo
ohrozenie zdravia a životov.
Topoľ nemá takú vysokú spoločenskú hodnotu ako lipa, ktorá
je symbolom Slovanov, jeho hodnota je skôr nostalgická, lebo rástol niekoľko generácií a vytváral
scenériu nášho domova. Preto sa
možno niektorí s topoľmi ťažko
lúčili. Ak si spomenieme na ve-

BETLIAR PRED 50 ROKMI
Rok 1965 – z obecnej kroniky
Rok 1965 bol pre obec Betliar úspešný. V súťaži v rámci
okresu umiestnil sa náš Miestny národný výbor (MNV) na 1.
mieste v III. skupine obcí. Obec získala čestný názov „Obec
20. výročia oslobodenia našej vlasti Sovietskou armádou.“
V prvých dvoch mesiacoch roka bol predseda MNV Ján
Rybár na školení. Zastupoval ho podpredseda MNV Alexander Maduda.
Za pomoci občanov a pod vedením predsedu školskej
komisie Štefana Feješa robila sa prestavba budovy bývalej
práčovne pri kaštieli na školskú jedáleň a družinu mládeže.
Začalo sa s výstavbou chatovej osady.
V júni boli veľké záplavy na Južnom Slovensku, keď sa
pretrhli hrádze na rieke Dunaj. Aj občania v Betliari robili
zbierku na pomoc postihnutým.
Dychová hudba dostala nové nástroje v hodnote 45.000,-Kčs.
Futbalisti dosiahli potrebný vek a boli preradení z kategórie dorastencov do kategórie dospelých. V 3. triede okresnej
súťaže zimovali na druhom mieste.
Pri Telovýchovnej jednote Tatran Betliar vzniklo vedľajšie
hospodárstvo – výroba pamiatkových predmetov, ktoré sa v
budúcich rokoch stalo zdrojom slušných príjmov pre telovýchovnú jednotu. Hospodárstvo založil a viedol A. Maduda.
Na hospodárskom dvore JRD na Čapáši bolo 830 kusov
sliepok a 98 kusov dobytka. Okrem toho malo JRD v majeri
40 kusov dobytka a 2 kone.
Organizácia Čsl. zväzu požiarnej ochrany vyslala na súťaže 6 družstiev (dospelí, dorast a 4 žiacke družstvá), z ktorých
dve obsadili prvé a druhé miesto.
Na jar sa začala robiť cesta na Ulici pokroku. Opravili sa
pokračovanie na 7. str.

ternú kalamitu Žofiu, sme radi,
že ani topoľ, ani iný strom nepoškodil dom, či sa nebodaj nestalo
ešte niečo horšie...
A prečo vlastne vysádzame
zeleň? Kto zaviedol Deň Zeme
či iné sviatky? Jednoduché otázky, ale náročné na odpovede. No
predsa, aby sme mali kyslík a aby
svet bol krajší. Už v detstve je potrebné deti naučiť separovať alebo aspoň nevyrábať odpad. Jednoducho je nevyhnutnosťou žiť
ekologicky. Vzájomná symbióza
prírody a človeka je potrebná.
Mnohí sa snažia vypestovať si
svoje potraviny bez chemikálií.
Poľnohospodárske družstvá
preorientovali svoju filozofiu a
technológiu pestovania či chovu
hospodárskych rastlín a zvierat.
Samozrejme, že je to náročnejšie technologicky i ekonomicky.
Bežne si už môžeme kúpiť eko-potraviny. – Nie však za bežné
ceny (z pochopiteľných dôvodov).

Civilizovaný človek dbá o svoj
vzhľad i vzhľad svojho okolia a
vie, že zeleň si vyžaduje veľkú
starostlivosť, ale dokáže sa tiež
viditeľne a adekvátne odvďačiť
v zmysle hesla: Dáš a dostaneš!
Sme turistickou oblasťou,
ktorú každoročne navštívi množstvo cudzincov. Prvé, čo vidia,
je vzhľad obce, kvetinová výzdoba, pokosená tráva, park a až
potom kaštieľ. Celkový pozitívny dojem kazia rozbité okná na
neobývaných domoch v strede
obce, čomu sa už obecné noviny
venovali. Žiaľ, kritika nepriniesla
pozitívny výsledok. Známi-neznámi vandali sa stále negatívne
zviditeľňujú a nešetria ani zeleň.
Je čas jesenného upratovania,
keď listnaté stromy zhadzujú listy a pripravujú sa na zimný odpočinok. Je to odveký rituál, a preto
sa ho držme, vráťme prírode, čo
nám dala, aby to s nami vydržala
v pokoji a pokore.
Ľ. Farkašovská

Upozornenie držiteľom psov
Obec Betliar na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na
voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov
psov na území obce, aby psov riadne zabezpečili v ich príbytkoch vo svojich
chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb po obci. Voľným
pohybom psov ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.
Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom
psa, je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom
ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode
a životnom prostredí. Nedovoľte preto, aby vaše psy, voľne pobiehajúce
po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí – či už našich občanov, alebo
každodenných návštevníkov obce.
Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, dôrazne žiadame
o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo
svojich príbytkoch.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č.
282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 1/2005 – o podmienkach
držania psov na území obce Betliar (intravilán) je voľný pohyb psa
na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný.
V zmysle § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok,
ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem
priestorov na to určených. Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce
Betliar č. č. 1/2005 – o podmienkach držania psov je za uvedený priestupok
možné uložiť pokutu 165 Eur.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných
priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave,
obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a
pristúpi tiež k udeľovaniu pokút v zmysle platného VZN.
Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po obci. Ohrozujú
ostatných občanov, najmä deti. Ako ich chovateľ nesiete za nich plnú
zodpovednosť!
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dokončenie z 3. str.
poškodené časti múra na potoku. Okolo potoka sa vysadili červené
hlohy. Namiesto obyčajných žiaroviek sa namontovali neónové svietidlá verejného osvetlenia na hlavnej ulici, od štátnej cesty ku kaštieľu. Cez obec sa ukladal podzemný kábel telefónu. Vo dvore MNV sa
rozbúrala stará budova a na jej mieste sa postavila nová, ktorá i teraz
slúži na rôzne schôdze.
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Miestna organizácia
Matice slovenskej v „pohybe“

Deň matiek

Obnovenie našej MO - Matice slovenskej sa začalo pripomenutím
si osemdesiateho výročia jej založenia v Betliari, ktoré sme oslávili 2.
12. 2013.
Aj keď máme len 27 členov, máme aj svojich sympatizantov.
Spoločne sa zúčastňujeme rôznych turistických aktivít, pri ktorých
spoznávame naše krásne Slovensko. Medzi ne patria pravidelné výstupy na Volovec, Babiu horu, Pilsko, Zborov, Bardejovské Kúpele,
Kapušiansky a Šarišský hrad, Žehra, Spišský hrad a i.

Druhá májová nedeľa je už tradične vyhradená matkám. Dňa 10. 5.
2015 prijali pozvanie do miestneho kultúrneho domu mamy, mamky,
staré mamy, babky i prababky. Súčasťou miestnej oslavy sviatku
matiek, okrem básne a slávnostného príhovoru starostu obce, bolo aj
pozdravenie žien spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili
deti z miestnej materskej, aj základnej školy pod vedením svojich
učiteliek. Milým pozdravom prispel i spevácky zbor, ktorý účinkuje
pri miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska v Betliari.
Pestrý program dokazuje, že organizátori a účinkujúci vedia, že ich
vynaložená námaha sa musí aspoň trochu priblížiť k obetavosti
materinskej lásky, ktorú si takto spoločne uctievame.
Mgr. Erika Jergová

Pietny akt na cintoríne
Tradične sme si v dňoch 7. 5. a 29. 8. 2015 pripomenuli 70. výročie
ukončenia 2. svetovej vojny, 71. výročie SNP, ako aj výročie Dňa
ústavy. Spomienkové stretnutia sa uskutočnili na miestnom cintoríne
za účasti predstaviteľov obce a miestnych občanov. Pamiatku padlých
v dvoch svetových vojnách sme si uctili príhovorom o udalostiach z
dejín, ktorý predniesol starosta obce. Žiaci sa predstavili kultúrnym
programom. Minúta ticha je poslednou úctou vyjadrujúcou vďaku
všetkým, ktorí sa pričinili o slobodu. Patrila, žiaľ, už aj pánovi
Alexandrovi Madudovi, ktorý sám o vojne rozprával žiakom na
besedách, písal do kroniky, či publikoval v tlači. Predseda ZO SZPB
Július Farkašovský zapálil 12 symbolických sviečok bývalým členom
organizácie a účastníkom vojny. Stretnutie členov a sympatizantov
organizácie pokračovalo v kultúrnom dome a nad Zálesákom bola
zapálená partizánska vatra.
Tieto historické medzníky našich dejín pripomínajú všetkým
generáciám pamätníky po celej našej vlasti. Naším spoločným želaním
je, aby sme útrapy, ktoré prežili priami účastníci bojov, poznali len z
rozprávania, učebníc alebo z filmov.
Ľ. Farkašovská

Už niekoľko rokov absolvujem rôzne cvičenia – pilates, joga, kalanetika a iné, nedalo mi nepodeliť sa so svojimi skúsenosťami aj s ostatnými. Začali sme heslom: „Všetko pre zdravie slovenských žien“ a tak
sa schádzame na našich spoločných cvičeniach v Kultúrnom dome
v Betliari od mája 2014 každý pondelok a štvrtok. Cvičenie je veľmi
zdravé, je to chuť na telesnú aktivitu, ktorá je spojená s relaxáciou tela
a mysle. Je to túžba po možnosti opäť sa v tomto uponáhľanom čase
nadýchnuť a uvoľniť. Cvičenie vyrieši naše zdravotné či psychické
problémy. Uvoľnením telesného a duševného napätia získame vyrovnanosť a pokoj, čo má vplyv aj na našu náladu. Tešíme sa zo stretnutí,
zasmejeme sa, vymeníme si recepty, ale hlavne robíme niečo pre svoje
zdravie a dobrú kondíciu. V závere roka sa stretávame na priateľskom
posedení, kde čo-to z týchto receptov ochutnáme a v novom roku pokračujeme opäť s dobrou náladou a chuťou cvičiť.
Katka Čuňočková
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S ta v a n i e
Mesiac máj mnohí považujú
za najkrajší mesiac v roku. Patrí
mu preto veľa prívlastkov. Je
to mesiac lásky, kvetov, zrodu
nového života. Májová zeleň je
symbolom sily a dobrého rastu.
Najvýznamnejšie postavenie vo
zvykoch tohto obdobia má strom,
ktorý sa označuje ako máj. Sú
to vysoké stromy, najčastejšie
brezy. Ich vrcholce sa zdobia
pestrofarebnými stuhami. Zvyk
stavania májov sa v rôznych
podobách zachoval dodnes.
Spoločný máj tak symbolizuje
zdravie a krásu pre všetky
dievčatá a ženy. Aj v našej obci
sa táto pekná tradícia zachovala.
Dňa 23. 5. 2015 v podvečer sa
začali pomaly schádzať zvedaví
občania pred budovu obecného
úradu, kde už veselo vyhrávala
muzika.
Členky
kultúrnej
komisie priložili ruky k dielu
a pripravenú brezu vyzdobili
farebnými stužkami. Keď už
bola paráda hotová, slávnosť sa

m á ja

mohla začať. Pár slov na úvod,
ktoré priblížili históriu stavania
mája a hneď na to veselé piesne
v podaní speváckeho zboru,
ktorý účinkuje pri miestnej
organizácii Jednoty dôchodcov
v Betliari. Konečne nastala
chvíľa, na ktorú všetci čakali.
Postaviť
vysokánsku
brezu
nebolo jednoduché a veruže sa
pri tom naši mládenci a muži
poriadne zapotili, ale zvládli to na
jednotku. Dievčence a ženy sa im
náležite odmenili pripraveným
pohostením. Veselou muzikou,
spevom a tancom potešil všetkých
prítomných folklórny súbor
Stromíš z Vlachova. Nálada bola
výborná a  nikomu sa nechcelo od
muziky odísť. Poďakovanie patrí
obecnému úradu, našim super
hasičom, ktorí sú vždy tam, kde
ich najviac treba, a tiež všetkým
občanom, ktorí sa stavania mája
zúčastnili. Ďakujeme.
Mgr. Erika Jergová
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Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine

Pod týmto mottom sme so
zanietením pripravovali „Deň
rodiny“. Naším cieľom bolo pripraviť celodenný program pre
malých i veľkých, aby tento deň
prežili spolu všetci členovia rodiny, ale tiež so susedmi a ostatnými spoluobčanmi.
Deň rodiny v sobotu 30. mája
2015 naštartovali deti. A kedy sú
deti šťastné? Keď sa mama a tato
s nimi hrajú, keď majú na ne čas.
Preto súťažili nielen deti, ale vytvorili spolu s rodičmi rodinné
družstvá a pustili sa do rodinného
viacboja. V športových a pohybových disciplínach si vyskúšali
silu pri hode polenom, rýchlosť
pri jazde vo fúriku, presnosť pri
hode krúžkami i petangovými
guľami, obratnosť na prekážkovej dráhe a silu nôh pri rodinnom
trojskoku. Šancu dostali i výtvarné talenty a šikovné ručičky
v tvorivej dielni a odvahu musel
nabrať každý, kto chcel získať
bod aj za recitáciu alebo spev.
Pomaly sa areál ihriska zapĺ-

ňal deťmi a hodnotiace kartičky
pečiatkami, bodmi a časmi, ale
najdôležitejšie bolo, že sa všade
rozliehal smiech a radostný džavot našich detí.
A to nebolo všetko! Pripravený bol aj skákací hrad, jazda na
koni, postupne sa z detí stávali
zvieratká a víly s pomaľovanými
tváričkami, alebo indiánski bojovníci s nádhernými vlastnoručne vyrobenými čelenkami.
Nenudil sa nikto, určite nie
organizátori na jednotlivých stanovištiach - pri registrácii aj občerstvení. Poďakovanie patrí našim poslancom i zamestnancom
obecného úradu, ale aj „mojim“
mládežníkom Lucke, Alexii, Simonke, Sandre, Kubovi, Tomášovi, obom Marekom a Romanovi,
ktorí ochotne pomáhali.
Po obede sa areálom rozľahla
country hudba hudobnej skupiny,
za čo patrí vďaka manželom Mervovým. Po veselých pesničkách
sa z pódia zraky všetkých zúčastnených sústredili na futbalové

ihrisko. A bolo na čo pozerať!
Jedenásť krásnych futbalistiek
a jedenásť udatných futbalistov
nastúpilo na zápas ženy proti
mužom. Bojovalo sa zo všetkých
síl, využité boli rôzne povolené
i nepovolené taktiky a zbrane, ale
všetko dobre dopadlo – remízou.
A za tým sa tradične na ihrisku
stretli futbalisti ľavej strany proti
futbalistom pravej strany obce.
Bol to zápas ako sa patrí! Šťastena bola naklonená raz jednej, raz
druhej strane, o čom svedčí výsledok v riadnom hracom čase

5:5. Napokon rozhodli penalty
– a tu využila šancu strana ľavá.
Deň plný zábavy, smiechu, radosti a spolupatričnosti ukončila
diskotéka „Vítame leto“.
Naplnili sme cieľ, ktorý sme
si stanovili? – Posúďte sami. Ešte
vylepšíme podujatie podľa pripomienok, ktoré deti napísali na
„Strom detských želaní“, doplníme disciplíny aj pre staršie deti a
– možno – budú aj autíčka, ale to
už sa tešíme na budúci rok.
Ing. E. Elexová
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Me s i a c ú c t y k s t a r š í m

Na ceste žitia dni sťa metre a roky ako míle zasa
- tak letia v divom, bujnom vetre, že človek ani nenazdá sa
Keď sa pominú horúce slnečné letné dni a znenazdania prichádza
chladnejší október, s úžasom hľadíme na krásu, ktorá sa nám núka.
Príroda je neuveriteľne múdra a riadi sa svojimi zákonitosťami.
Každé ročné obdobie má svoje krásy, ktoré človeka očaria. Jar
symbolizuje zrod a začiatok života. Leto prekvapuje svojou nádherou
tepla a kvitnúcich kvetov, ale jeseň je dar. Zúročí celoročnú námahu
a v živote prinesie múdrosť, pokoj a vyrovnanosť. Jeseň je obdobím
umeleckých diel prírody a takým umeleckým dielom je aj človek.
Tvaruje a formuje ho majster život. Niekedy nám do cesty stavia
prekážky, trápenia, bolesti, rôzne problémy, ale má v zásobe i dni plné
slnka, krásnych zážitkov a stretnutí.
Stalo sa už peknou tradíciou, že október patrí seniorom. A tak sa
v miestnom dome kultúry uskutočnila 22. 10. 2015 milá oslava pri
príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po krátkom privítaní zaznela pieseň
v podaní Katky Čuňočkovej. Seniorom sa prihovoril starosta obce Ing.
Ľubomír Zatroch a osobne zablahoželal všetkým, ktorí sa v roku 2015
dožívajú významného životného jubilea. Po slávnostnom zápise do
pamätnej knihy obce pozdravili jubilantov žiaci miestnej materskej
i základnej školy veľmi pekným kultúrnym programom. Zahanbiť sa
nenechali ani samotní seniori a vystúpili s umeleckým pásmom „Žiť
s radosťou“. A to nie je len fráza - naši seniori s radosťou naozaj
žijú. Pri chutnom jedle, dobrom vínku, družnom rozhovore s priateľmi
a hlavne skvelej muzike strávili - veríme - príjemné popoludnie.
Mgr. Erika Jergová
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Betliarska zvernica 130-ročná
Dňa 5. júna 2015 si v areáli
Betliarskeho kaštieľa štátny podnik LESY Slovenskej republiky
pripomenul 130 rokov od založenia zvernice v Betliari. Poľovníctvo je tu úzko spojené s kaštieľom a s rodom Andrássyovcov. K
Betliaru sa tak viaže kus histórie
poľovníctva na Slovensku a aj v
súčasnosti patrí zvernica medzi
poľovnícke klenoty v správe štátneho podniku LESY Slovenskej
republiky.
História poľovníctva a zvernice do roku 1945
História poľovníctva v Betliari sa začala písať začiatkom
18. storočia, kedy sa tu usídlila
spomínaná vetva rodiny Andrássyovcov. Betliarsky revír sa rozprestieral na ploche 17 810 ha, na
les pripadalo 15 803 ha. Poľovníci najviac navštevovali časť revíru v oblasti 20 km dlhej doliny
Podsúľová, kde bola postavená aj
reprezentačná poľovnícka chata v sedle Súľová. V roku 1885
na panstve Betliar gróf Emanuel
I. Andrássy zriadil 575 hektárovú zvernicu. Zvernica pôvodne
slúžila na reintrodukciu jelenej
zveri. V roku 1885 sem doviezli
päť jeleňov a 16 jeleníc z Teplého
vrchu (v tom čase zvernica patriaca Koháryovsko-Coburgovskému rodu). Túto jeleniu zver
postupne od roku 1890 vypúšťali do voľných revírov. V roku
1892 sem doviezli ďalších sedem
jeleníc. Niekoľko jedincov karpatského jeleňa doviezli z mukačevských revírov (oblasť Podkarpatskej Rusi) a z Kamenice nad
Cirochou (zvernica grófa Gejzu
Andrássyho). Na konci 18. a v
prvej polovici 19. storočia sa jelenia zver v pohorí Slovenského
rudohoria, rovnako ako aj vo väčšine ostatných pohorí Slovenska,
už takmer vôbec nevyskytovala.
Takýto stav bol aj v betliarskych
revíroch, nachádzajúcich sa v
Slovenskom rudohorí v masíve
Volovca. Ešte v rokoch 1880 až
1890 sa v Betliari ulovilo iba 16
kusov jelenej zveri, no až 76 kusov srnčej zveri. Zvernica v revíri
Betliar tak na konci 19. storočia
zohrala dôležitú úlohu pri zazverovaní Slovenského rudohoria
jeleňou zverou. Zver dovezená
a vypúšťaná z tejto zvernice dala

základ súčasnej populácii jelenej
zveri v masíve Volovca. Neskoršie odstrel zveri stúpal úmerne
zvyšovaniu jej stavov a na začiatku 20. storočia lovili ročne už 4-5
jeleňov a 5-8 jeleníc.
O kvalite tunajšej jelenej zveri
sa zachovalo pomerne málo údajov. Ale na základe niekoľkých
zachovaných trofejí a dobových
fotografi i z poľovačiek v Betliari môžeme hodnotiť trofejovú
kvalitu jelenej zveri ako slabšiu
v porovnaní s inými oblasťami
Slovenska. Zrejme to ovplyvnila
kvalita prvej jelenej zveri dovezenej zo Zvernice Teplý vrch.
ktorá bola západoeurópskeho pôvodu - chovala sa tu jelenia zver
pôvodom z rôznych uhorských
zverníc. Dodnes v okolí Betliara
a Volovca nájdeme jelene s menej
členitým parožím, jednoduchými
korunami a aj slabšími dĺžkami
a obvodmi kmeňov. Typ karpatských jeleňov s dlhými kmeňmi
a členitou - etážovitou korunou je
aj v súčasnosti veľmi zriedkavý.
Výnimku predstavuje len trofej
jeleňa, ktorého ulovil gróf Pavol
Pálfy v revíri Betliar – časť Podsúľová 23. septembra 1916. Gróf
bol ubytovaný na poľovníckom
zámočku Súľová a ulovil tu vtedy aj niekoľko ďalších starších
jeleňov, čo svedčí už o dobrom
početnom stave jelenej zveri.
Trofej dosiahla bodovú hodnotu
222,18 bodov CIC a vyznačuje sa
dobrými obvodmi ružíc (31 cm)
a kmeňov (18-20 cm). Členitosť
je slabšia – dvanástorák s jednoduchou korunou a vidlou.
V roku 1887 doviezli do betliarskej zvernice 20 kusov danielej zveri z Moravy – lichtensteinských revírov pri Břeclavi. Zver
chovali vo zvernici asi päť rokov
a potom ju vypustili do voľného
revíru, kde sa stala základom veľmi kvalitnej populácie. Stav pred
prvou svetovou vojnou dosiahol
už 300 jedincov danielej zveri.
Danieliu zver spočiatku nelovili
– prvý záznam o jej úlovku pochádza z roku 1895. V ďalších
rokoch lovili iba 10-15 kusov.
Betliarsky chov danielej zveri
na našom území patril medzi popredné a tunajšie trofeje dosiahli
nadpriemerné hodnoty aj na medzinárodnej poľovníckej výstave

Betliar - výstava trofejí a zhodov 2015
v roku 1910 vo Viedni.
Muflónia zver sa dostala do
betliarskych revírov až v rokoch
1895 – 1898. Andrássyovci ju
doviezli z Lainzu (cisárska zvernica pri Viedni) a neskôr aj z Jelenca a Lefantoviec. Spolu bolo
dodaných 51 jedincov muflónej
zveri, ktorú chovali vo zvernici
a po troch rokoch ju vypustili. Aj
napriek úhynu 27 kusov po dovezení zveri do Betliara dosiahol
jej stav v roku 1910 počet 140 jedincov. Betliarska muflónia zver
bola zdatná a trofejovo kvalitná.
Tuľajky z Betliara sa na viedenskej poľovníckej výstave v roku
1910 umiestnili na poprednom
mieste.
V betliarskej zvernici robili
pokusy aj s udomácnením paovce hrivnatej (Ammontragus lervia Pall.). Z tejto neautochtónnej
zveri dodala firma Hagenbeck v
roku 1897 šesť jedincov, ktoré
umiestnili v 11-hektárovej zverničke. Po štyroch rokoch 12 jedincov vypustili do revíru, lenže
ani napriek zvýšenej starostlivosti sa neujali, dokonca sa postupne
stratili, pričom sa nezachovali
záznamy o prípadnom odstrele,
ba ani o ich osude. V 8,6-hektárovej zverničke až do prvej
svetovej vojny chovali aj jeleňa
siku - skôr ako ozdobnú zver. Pre
zaujímavosť ešte uvedieme, že
v zime v roku 1889 doviezli do
zvernice 30 kusov divých moriek, ktoré chovali v uzavretom
priestore a neskôr na jar ich vypustili do revíru.
Po prvej svetovej vojne celý
betliarsky revír spolu aj so zver-

nicami pytliaci zdecimovali.
Zdecimované boli aj populácie
danielej a muflónej zveri. Zvernice v ďalšom chove danielej a
muflónej zveri už nemali nijakú
úlohu a tak zanikli. Zvyšky populácie danielej a muflónej zveri
v Betliari zanikali postupne do
roku 1945. Na konci druhej svetovej vojny vyhorel aj drevený
poľovnícky zámoček Súľová. Z
chovateľského úsilia Andrássyovcov sa zachovala jedine voľne
žijúca populácia jelenej zveri v
masíve Volovca, ktorá aj v medzivojnovom období vzrastala.
Gejza Andrássy, ktorý sa spolu
s otcom Emanuelom I. zaslúžil
o najväčší rozvoj poľovníctva
v Betliari, zomrel v roku 1938.
Poslední členovia betliarskej vetvy Andrássyovcov opustili svoje
majetky v roku 1944.
Poľovníctvo a Zvernica Betliar v rokoch 1945 – 1967 – 2000
Vývoj po druhej svetovej vojne
bol ovplyvnený Dekrétom prezidenta republiky č. 108/1945
a kaštieľ aj s celým areálom
prevzala do svojej správy Československá republika. Skonfiškovaný majetok spravovala
Národná kultúrna komisia pre
Slovensko. Lesný majetok pripadol do správy štátnych lesov
a kaštieľ s parkom prevzalo od
roku 1952 Múzeum v Betliari.
Ešte v roku 1933 prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva v Prahe pre Československý štát dňom
1.10.1933 väčšiu časť veľkostatku Gejzu Andrássyho v Betliari.
Na prevzatie majetku sa zriadila
pokračovanie na 12. str.
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dokončenie z 11. str.

Pôvodný andrássyovský poľovnícky zámoček Súľová, ktorý vyhorel v závere II. svetovej vojny
Správa štátnych lesov so sídlom
v Betliari. Do roku 1948 boli pod
Správu štátnych lesov v Betliari
pričleňované ďalšie lesné majetky v okolí. V roku 1952 bol
v Betliari zriadený lesný závod,
ktorý splynul s Lesným závodom
Rožňava v roku 1973.
Udalosťami II. svetovej vojny
bola poľovná zver zdecimovaná
a vybudovaný systém poľovného
hospodárenia bol zničený. V betliarskej pamätnej knihe sa uvádza, že lesná správa vojnovými
udalosťami utrpela značné škody:
„Zhoreli budovy na Podsúľovej a
v Krásnohorskom sedielku, boli
zničené aj rybníky vo Vlachove“.
Aj na tejto lesnej správe sa veľmi
rozšírilo pytliactvo, pytliaci strieľali tiež na lesný personál.
V nasledujúcich rokoch sa
vtedajší podnik Východoslovenských štátnych lesov Košice
snažil nadviazať na veľkolepú
poľovnícku históriu v Betliari. V
rokoch 1956-57 bol na Podsúľovej pre poľovných hostí vybudovaný nový poľovnícky zámoček.
Pôvodný andrássyovský poľovnícky zámoček, ktorý vyhorel,
bol o niečo vyššie, pod sedlom
Súľová.
V roku 1967 sa obnovila vybudovala v Betliari zvernica na
ploche 1 425 hektárov. Zvernica
bola zameraná na chov danielej
zveri s normovaným stavom 550
ks a muflónej zveri s normovaným stavom 60 ks zveri. V tom
čase to bola prvá fungujúca zvernica a jediný revír s chovom danielej a muflonej zveri v obvode

Východoslovenských štátnych
lesov. Na zazverenie zvernice
Betliar bola dovezená danielia
zver pôvodom z maďarského
Gyulaja a aj z niektorých slovenských zverníc (Palárikovo, Teplý
vrch a Rozhanovce), kde bola už
zver maďarského pôvodu. Muflónia zver bola postupne dovážaná
zo zverníc z Čiech ako aj zo zverníc štátnych lesov na Slovensku.
Vo zvernici Betliar sa vtedajšie štátne lesy venovali aj ďalším
zaujímavým činnostiam, ktoré by
sme dnes nazvali diverzifikáciou
výroby. Pri zriadení zvernice v
roku 1967 boli neďaleko miesta
pôvodných „grófskych rybníkov“
na betliarskom potoku vybudované aj dve nové vodné nádrže pre
rybné hospodárstvo s celkovou
výmerou 1,0 ha. Bol obnovený
a obhospodarovaný ovocný sad
na ploche 7 ha. Bola vysadená
gaštanica gaštana jedlého a sad
jarabiny veľkoplodej. Prevádzkoval sa chov včiel. Pre poľovných
hostí bola v Betliari na rozhraní
parku a zvernice, na mieste starej
andrássyovskej horárne, prestavaná existujúca hájovňa na poľovnícku chatu Kopáň. Dokonca
v 70. rokoch tu bol prvý pokus s
chovom a lovom diviačej zveri v
rámci na to vyčlenenej časti zvernice. Tým sa postupne do Betliara začala vracať niekdajšia vysoká odborná a spoločenská úroveň
poľovníctva.
Aj napriek kvalitnému pôvodu dovezenej danielej a muflónej zveri, zver chovaná vo zvernici Betliar sa vyznačovala len

priemernou trofejovou kvalitou.
Podľa katalógov z poľovníckych
výstav bol prvý medailový daniel
s hodnotou 167,96 b. CIC a prvý
medailový muflón s hodnotou
188,90 b. CIC vo zvernici Betliar ulovený v roku 1978, teda
10 rokov od vzniku zvernice. Do
roku 1990, za obdobie 23 rokov
fungovania obnovenej zvernice
Betliar, je v oficiálnej evidencii
z poľovníckych výstav len osem
medailových trofejí danielov.

Najsilnejšia trofej z roku 1989
má 176,50 b. CIC a len štyri medailové trofeje muflónov, z ktorých najsilnejšia trofej z roku
1985 má hodnotu 197,10 b. CIC.
Pravda, treba brať do úvahy aj
to, že viaceré trofeje ulovené
prominentnými hosťami v tomto
období sa do oficiálnej evidencie
poľovníckych výstav nedostali.
V rokoch 1990-1999 sa počet medailových úlovkov zvýšil.
Oficiálne prvá a do roku 2002 aj

Historicky najsilnejšia trofej jeleňa
s bodovou hodnotou 222,18 b. CIC, ktorého ulovil
gróf Pavol Pálfy v revíri Betliar – Súľová dňa 23. 9. 1916
pokračovanie na 13. str.
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Betliarska zvernica 130-ročná
Na záver
Poľovníctvo v Betliari stojí na
pevných historických základoch,
ktoré vybudovali príslušníci rodiny Andrássyovcov a poľovnícky
personál ich lesného majetku v
Betliari. Betliar je jeden z mála
prípadov na Slovensku, keď historické základy poľovníctva v
plynutí času dejín neboli totálne
zničené a zabudnuté. V Betliari

dokončenie z 12. str.

sa naše historické poľovnícke
dedičstvo obnovilo a v súčasnosti sa úspešne rozvíja. Investíciou
štátneho podniku LESY Slovenskej republiky do rekonštrukcie
a revitalizácie zvernice Betliar
v rokoch 2002 - 2005 sa začala
písať ďalšia kapitola histórie poľovníctva v Betliari.
Marcel Lehocký,
LESY SR š. p., OZ Rožňava

Gejza Andrássy II. s úlovkami jeleňov v Betliari v roku 1942
jediná zlatá trofej daniela s hodnotou 181,25 b. CIC sa získala v
roku 1992. Spolu v tomto desaťročí sa ulovilo v Betliari 19 medailových danielov, z toho jedna
zlatá trofej, šesť strieborných a
12 bronzových trofejí. Oficiálne

prvé dve zlaté trofeje muflónov v
Betliari pochádzajú z roku 1994 a
majú hodnotu 207,40 a 206,10 b.
CIC. Okrem nich sú v tomto desaťročí v oficiálnej evidencii ešte
tri strieborné a štyri bronzové trofeje muflónov.

Výstava jeleních zhodov 2015

2 0 . ro č n í k H u b e rtove j ja zdy

Už tradičná oslava poľovníctva, lesníctva, honu a najmä jazdectva,
v podobe Jazdy sv. Huberta, sa uskutočnila dňa 10. októbra - v sobotu
„na svätej zemi grófstva betliarskeho“. Aj kvôli nepriaznivému
piatkovému počasiu v sobotu pricestovalo a pricválalo pomenej
jazdcov než obvykle, avšak našťastie sa nad Betliarom postupom času
rozjasnilo a jubilejná 20. jazda sv. Huberta sa mohla začať.
Dokopy pätnásť jazdcov, spolu s líškou, ktorú stvárňoval Adam
Krajči na koni Nefrit, a s mastrom, ktorého po prvýkrát v histórii
predstavovala žena - Eva Wahleová na koni Rabdan – sa po
slávnostnom nástupe na majeri pobralo na sprievod obcou V sprievode
sa okrem jazdcov už tradične na znak oslavy poľovníctva prešli obcou
taktiež sokoliari, lesničiari spolu so psami a sprievod končil tak, ako
po iné roky, zastrelený jeleň na koči.
pokračovanie na 14. str.
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2 0 . ro č n í k H u b e rtove j ja zdy
dokončenie z 13. str.

Úvodný ceremoniál otvoril pred kaštieľom za zvuku trúbky a
spustenia vlajky moderátor Hubertovej jazdy Štefan Gerža. Po
slávnostnom príhovore starostu obce Betliar, Ing. Ľubomíra Zatrocha,
sa konala slávnostná dekorácia – upínanie zelených stužiek, tzv.
kokárd, na odev jazdca. Za asistencie dievčat v ľudových krojoch
tento akt vykonal starosta obce Ing. Ľubomír Zatroch a riaditeľ
lesného závodu Rožňava Ing. Štefan Zubriczký. Po symbolickom
prípitku a občerstvení boli jazdci oboznámení s regulami reglementu
Hubertovej jazdy, predpisovanými humorne ladenými pravidlami,
ktoré rozosmiali nejedného diváka.
Jazdci sa po skončení ceremoniálu odobrali do betliarskeho
parku, v ktorom na nich čakalo množstvo umelých ale aj prírodných
prekážok. Zatiaľ čo sa pasovali s namáhavou úlohou symbolicky chytiť
líšku, za kaštieľom bol pre divákov pripravený program. Ten zahŕňal
vystúpenie sokoliarov a akrobatické vystúpenie detí na neosedlaných
koňoch – tzv. voltiž, ktorá zožala zaslúžený úspech. Po prestávke sa
z futbalového ihriska jazdci vybrali cez oboru na rýchlostnú skúšku,
ktorá sa konala tradične na lúke pri betliarskom cintoríne.
Za kaštieľom už na účastníkov jazdy sv. Huberta čakal dav
divákov. V programe totiž nasledovalo hľadanie líščieho chvosta
po areáli a súťaž v parkúrovom skákaní Minimax. Záver dňa patril
tzv. poslednému súdu, ktorému v kultúrnom dome predsedal Tomáš
Javorský. Súd prijal do jazdeckého cechu nováčikov, no i potrestal
tých, ktorí sa previnili voči reguliam reglementu. Takto sa po
zdržiavaní húfu, stratení klobúka či predbehnutí mastra museli jazdci
podrobiť symbolickým trestom. Víťazi jednotlivých kategórií si
prevzali poháre a všetkým zúčastnením jazdcom boli odovzdané
upomienkové predmety.
Dvadsiata jazda sv. Huberta tak bola dôkazom, že aj napriek
menšiemu počtu zúčastnených jazdcov sa tradíciu oplatí dodržiavať.
Celým dňom sa niesla príjemná atmosféra, ktorá prilákala množstvo
divákov, milovníkov koní no i návštevníkov, ktorí mali možnosť svoj
vzťah ku koňom aj vďaka Hubertovej jazde v sebe objaviť.
Výsledky Jazdy sv. Huberta 2015 v Betliari – víťazi jednotlivých
kategórií:
1.
Rýchlostná skúška koní – ženy: Monika Imreová na koni Katy,
Prešov
2.
Rýchlostná skúška koní – muži: Róbert Bendík na koni Aram,
Kobeliarovo
3.
Parkúrové skákanie – minimax: Andrea Valentová na koni
Kintšer, Ždaňa
4.
Najlepšie ustrojený jazdec: Eva Wahleová na koni Rabdan,
Ružomberok
Hľadanie líščieho chvosta – celkový víťaz pretekov: Zuzana
5.
Bendíková na koni Taro, Kobeliarovo
Veronika Jánošíková
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Betliarsky country kotlik

Po minuloročnej vydarenej akcii sa opäť spustil kolotoč skvelej
zábavy, chutného guľáša a lákavých akcií, ktoré si nenechalo
ujsť okrem domácich aj množstvo ľudí z okolia.
V sobotu 15. augusta 2015 bolo
na futbalovom ihrisku v Betliari
poriadne veselo. Vôňa guľáša sa
ťahala už od vstupu do areálu futbalového štadióna.
Novinkou štvrtého ročníka
Betliarskeho country kotlíka bol
aj prvý ročník Minipivného festivalu. Svoje pivá prezentovali
štyri pivovary z kraja. Dušou
akcie boli ako vždy súťaž vo varení kotlíkového guľáša a futbalové zápasy. Návštevníci sa však
mohli tešiť aj na bohatý kultúrny
program, ďalšie iné súťaže a na
množstvo atrakcií.

Nechýbala ani zaujímavá ukážka dobrovoľných hasičov zo Slavošoviec. Hasiči predviedli hasenie vodou aj penou a deti si mohli
aj osobne vyskúšať použitie
hadice. Prítomných mimoriadne
zaujala aj bohatá tombola, ktorá
bola vyhlasovaná postupne a tí
šťastnejší si z nej odnášali zaujímavé ceny. Najmenšie deti zasa
zaujalo aj divadelné predstavenie
Petra Szőllősa a detská zóna, kde
sa mohli poriadne vyšantiť. Spomenúť môžeme napríklad tvorivé
dielne, Tajomnú komnatu, Vodníkovo, skákacie hrady, flloorbal,
maľovanie na tvár, vozenie na
poníkoch a konskom voze.
Na pódiu sa vo večerných hodinách postupne vystriedali skupiny Mixtape, Milan Capák band,
Betliar country music, folklórny

súbor Vesna a DJ Matty. Moderátorkou celého podujatia bola
Janka Petrová.
Tento rok ovplyvnilo návštevnosť veľmi horúce počasie, čiže
v tomto smere kotlík zaostal za
predchádzajúcimi rokmi. Veríme
však, že tí, ktorí prišli, neoľutovali a prijemne za zabavili.
Na podujatí sa aktívne podieľali aj členky kultúrnej komisie
obce Betliar Elenka Elexová, Erika Jergová a Lenka Plačková, za
čo im patrí veľká vďaka. Starostovi obce Ľubomírovi Zatrochovi
patrí naše poďakovanie za pomoc
pri organizácii podujatia.
Na multifunkčnom ihrisku
si všetci mohli pozrieť napínavé

futbalové súboje, ktoré sa v podvečerných hodinách vyhodnocovali a najlepší si odniesli domov
trofeje.
Poradie futbalových tímov:
1. RED DEVILS
2. FC GYBATA
3. FK BETLIAR

Najlepší strelec:
Radoslav Kuzma
Najlepší brankár:
Dárius Forgáč
Najlepší hráč:
Martin Árvay
Mgr. Marek Šebeňa

Betliarska odbočka č. 1 PPZ patrí medzi najstaršie na Slovensku
Vzájomná opora v smutných chvíľach života
Podporné pohrebné združenie (PPZ) patrí medzi najstaršie združenia
na Slovensku. Vzniklo 11. marca 1928 v Betliari a v Betliari je
aj ústredie, ktoré zastrešuje 214 odbočiek po celom Slovensku
s registrovanými 50 000 členmi. Odbočka PPZ č. 1 Betliar mala
k 30. 9. tohto roku 768 členov. V porovnaní so stavom k 1. januáru
2015, kedy bol stav 768, môžeme konštatovať, že v našej odbočke
nám členská základňa neklesla, ale ani nevzrástla. Zomrelo 12 členov,
prijali sme 10, jedného člena sme museli vylúčiť, z inej odbočky nám
pribudli traja členovia a odišli šiesti.
Cieľom združenia, zakotveným v stanovách, je vzájomná podpora
členov a pozostalých po členoch, ako aj pomoc pri organizovaní
pohrebu zomrelého člena.
Členom združenia sa môže stať občan vo veku od 18 do 55 rokov na
základe prihlášky. Jednorazové zápisné je odstupňované podľa veku
nových členov a činí: od 18 do 35 rokov – 0,00 €, nad 35 do 45 rokov
5,00 €, nad 45 do 55 rokov 10,00 €.
Do 31. 12. 2015 platí odpustenie zápisného, takže nový člen môže
ušetriť až 10,- € (podľa veku).
Ročný členský príspevok je 10,- € a jeho násobok. Pri aktuálnom
ročnom členskom príspevku 10,- € je výška vyplatenej pohrebnej
podpory do 5 rokov členstva 100,- € a jej násobky, od 5 do 10 rokov

trvania členstva 150,- € a jej násobok, od 10 do 15 rokov trvania
členstva 200,- € a jej násobok a nad 15 rokov trvania členstva 285,- €
a jej násobok. Do jedného roka členstva nevzniká nárok na pohrebnú
podporu, len v prípade, že člen zomrel na následky úrazu. Pohrebná
podpora je v takom prípade 100,- € a jej násobok.
Žiadny člen PPZ nepreplatí, a to z dôvodu, že pri úprave výšky
členského príspevku sa upraví aj výška pohrebnej podpory. Výška
členského, ktoré zaplatil člen od prepočtu po menovej reforme v roku
1953 je 210,80 €.
Členstvo v PPZ je výhodné pre každého z dôvodu, že v prípade
odchodu spomedzi svojich blízkych – či už člen PPZ bol, alebo nebol
dobre existenčne zabezpečený, pozostalí určite privítajú finančnú
podporu, ktorú - na rozdiel od komerčných poisťovní - dostanú
v krátkom čase. Navyše PPZ plní i ďalšiu úlohu, ktorú komerčné
poisťovne nezabezpečujú. Je ňou vzájomné podporovanie sa členov
a pozostalých po členoch, ako aj pomoc pri organizovaní slušného
pohrebu zomrelého člena.
Záujemcom v prípade potreby poskytnú pracovníci združenia
podrobnejšie informácie na tel. č. 79 83 119, 0911 541 568.
Mgr. D. Farkašovská
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V súťažnom ročníku
2014/2015 sa stolnotenisový
oddiel TJ Tatran Betliar
v okresnej súťaži 5. liga
Gemer umiestnil na druhom
mieste, keď z 18 odohratých
zápasov 14 vyhral, jeden
remízoval a 3 prehral.
Z desiatich účastníkov
súťaže na prvom mieste
skončilo mužstvo STK
Honce „A“. Za Betliar
nastupovali títo hráči:
Peter Šebesta st., Michal
Teraj, Ľubomír Árvay,
Peter Šebesta ml., Ondrej
Lipták. Darilo sa aj v súťaži
jednotlivcov, kde Peter
Šebesta st. obsadil prvé
miesto a Michal Teraj štvrté
miesto.
Michal Teraj

Dátum		
10.10.2014
17.10.2014
24.10.2014
07.11.2014
14.11.2014
21.11.2014
28.11.2014
05.12.2014
12.12.2014
09.01.2015
16.01.2015
23.01.2015
30.01.2015
06.02.2015
13.02.2015
20.02.2015
27.02.2015
06.03.2015

Futbalové okienko
Jarná časť V. ligy Košickogemerskej
VsFZ
nepriniesla
futbalistom Tatrana Betliar veľa
radosti. V konečnej tabuľke im
patrila posledná priečka a tak,
ako sa očakávalo, po odchode
hráčov z Košíc a hrajúceho trénera
Vladimíra Vávru, zostúpili z tejto
súťaže do I. triedy ObFZ Rožňava.
Vedenie klubu si bolo vedomé
tohto návratu mužstva do okresnej
súťaže. Príprava na okresnú súťaž
prebiehala v domácom prostredí,
zámerom bolo posilniť káder,
no z dlhodobého hľadiska chce
klub stavať na odchovancoch. Po
počiatočných
nepresvedčivých
výsledkoch v prvých zápasoch
jesennej časti súťaže ročníka
2015/2016 sa mužstvo nakoniec
skonsolidovalo a v posledných
zápasoch získalo cenné body
za víťazstvá, keď v domácich
zápasoch porazilo Bohúňovo 4:3
a Vyšnú Slanú 4:1. V tabuľke
po 14. kole skončilo mužstvo
Betliar na solídnom 8. mieste z 13
účastníkov. Ambíciou mužstva je
umiestniť sa v závere súťaže do
5. poradia. Futbalový tím vedú
skúsení športovci, v jesennej časti
súťaže ročníka 2015/2016 bolo
zloženie funkcionárov mužstva
nasledovné: Gejza Čižmár ml. –
predseda klubu, Ondrej Fabian –
tréner A mužstva, Bohúš Poťmák
– vedúci mužstva, Ladislav Kováč
– tajomník mužstva a tréner
dorastencov a Mg. Ivan Tököly –
manažér klubu.

Poradie

Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

V Ý S L E D K Y Z Á PA S O V
Domáci			
Hostia
Tatran Betliar		
TJ Lokomotíva Dedinky
STK Honce A		
Tatran Betliar		
ŠKST Gočovo		
Tatran Betliar		
Tatran Betliar 		
ŠK Jablonov n/T C		
ŠK Henckovce B		
Tatran Betliar		
Tatran Betliar		
Geológ Rožňava E		
ŠKST Slavošovce		
Tatran Betliar		
STK Gemerská Poloma B
Tatran Betliar		
ŠK Jablonov n/T B		
Tatran Betliar		
TJ Lokomotíva Dedinky
Tatran Betliar		
Tatran Betliar		
STK Honce A		
ŠKST Gočovo		
Tatran Betliar		
ŠK Jablonov n/T C		
Tatran Betliar		
Tatran Betliar		
ŠK Henckovce B		
Geológ Rožňava E		
Tatran Betliar		
ŠKST Slavošovce		
Tatran Betliar		
STK Gemerská Poloma B
Tatran Betliar		
ŠK Jablonov n/T B		
Tatran Betliar		

Družstvo

1. STK Honce A
2. Tatran Betliar
3. ŠK Jablonov n/T B
4. TJ Lokomotíva Dedinky
5. ŠK Jablonov n/T C
6. ŠK Henckovce B
7. STK Gemerská Poloma B
8. ŠKST Gočovo
9. ŠKST Slavošovce
10. Geológ Rožňava E

K O N E Č N Á TA B U Ľ K A
OZ V
R
P
K
Skóre
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

16
14
11
10
8
7
7
4
3
2

2
1
2
1
2
3
2
0
1
0

0
3
5
7
7
8
9
14
14
10

0
0
0
0
1
0
0
0
0
6

247:77		
214:108		
183:141		
172:152		
152:172		
162:162		
159:164		
120:204		
118:206		
73:250		

7 : 11
9:9
12 : 6
12 : 6
5 : 13
18 : 0
6 : 12
12 : 5
7 : 11
5 : 13
6 : 12
2 : 16
7 : 11
14 : 4
10 : 7
13 : 5
6 : 12
16 : 2

Body
68
61
53
49
43
42
41
30
28
18

Horný rad zľava: Lukáš Fabian, Martin Ďuriček, Samuel
Cirbus, Tomáš Handlovič, Ľubomír Šofranko, Ľubomír Árvay
(kapitán mužstva), Matej Oravec,
Ondrej Fabian (tréner). Dolný
rad zľava: Kevin Ivanko, Martin
Jerga, Lukáš Fafrák, Peter Boroš,
Roland Fabian, Lukáš Poťmák,
Dávid Poťmák.
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F o t o g a l é r i a

Všetko pre zdravie betliarskych žien

V zajatí hry

Ukončenie školského roka

Po namáhavej túre všetkým chutí

Čistenie skládky za cintorínom

Nový obecný traktor

18
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Vianočné sviatky 2015

PREČO ADVENT A VIANOCE ?

Čo si predstavíme pri položení tejto otázky? Deti to majú
najľahšie. Spomenú si pri tejto otázke na adventný kalendár
plný čokolády alebo na dary pod stromčekom. Aj dospelí
myslia vtedy na vlastné detstvo a romantiku Štedrého večera.
Často sa pri tejto téme hovorí o rodine. Obchodníci si zas na
danú otázku odpovedajú po svojom. Reklamou si z troch dní
urobili aspoň šesťdesiat. Spokojnosťou si mädlia ruky, lebo
práve na Vianoce idú obchody najlepšie.
To samozrejme nie je odpoveď na položenú otázku. Dokonca
ani odpoveď historikov ešte neobjasňuje zmysel Adventu a
Vianoc. História je len sledovaním ľudských krokov. Nestačí
ani vysvetlenie, že Advent znamená príchod Ježiša Krista a
Vianoce sú sviatkami Jeho narodenia. Ešte stále sme kdesi len
na povrchu.
Skúsme teda vstúpiť do tohto zvláštneho duchovného
priestoru. Advent a Vianoce patria k sebe. Sú ako spojené
nádoby. Ak chceme hlbšie prežiť vianočné dni, nemôžeme
obísť ich „predsieň“ - Advent. Ak vynecháme tento čas
prípravy, budeme podobní hudobníkom, ktorí idú koncertovať
bez nacvičenia si skladby či hudobného diela. Dobrý hudobník
vie, že príprava je potrebná nielen na technické zvládnutie hry,
ale aj na vnútorné spoznanie toho, čo bude hrať.
Takže ďalším dôležitým momentom je obsah Adventu
a Vianoc. Ten nevytvoril človek. Obsahom je totiž Božie
konanie pre človeka. Čin Božej lásky, ktorá sa v Ježišovi
Kristovi solidarizovala s ľuďmi. V Ňom sa im stala konkrétnou
a blízkou. Pritom láska Božia prišla a prichádza do tvrdého
prostredia boja, v ktorom víťazi silnejší. Vstúpila do vzťahov
povyšovania sa, do samospravodlivosti človeka, do jeho
sebectva. Prišla, aby jasne pomenúvala pravdu a súčasne
trpezlivo pomáhala premene.
Dodnes sa dostávajú do stretu láska s nenávisťou, odpúšťanie
s pomstou, pravdivosť a spravodlivosť s klamstvom a krivdou.
A práve v týchto konfliktoch chce zohrať dôležitú úlohu Božia
láska. Odkryje pravdu a súčasne sa stáva východiskom.
Práve v tomto príchode Božej lásky do ľudského života je
odpoveď na otázku: Prečo Advent? Prečo Vianoce? Stretanie
sa s láskou mení človeka. Láska poskytuje nový uhol pohľadu.
Možno si poviete: Už pomaly dvetisícdesať rokov mali
kresťania na to, aby sa tento stav zmenil. To je pravda, ale
nie celá. Zmena sa totiž neudeje bez osobnej účasti všetkých,
ktorí ju chcú. Nepríde lacno, vyslovením nejakej zaklínacej
formulky. Udeje sa len cez osobné rozhodnutie človeka. Cez
prijatie riešenia, ktoré ponúka Božia láska.
Keď Ježiš Kristus začínal svoje verejné účinkovanie,
nadviazal na svojho ohlasovateľa Jána Krstiteľa a vyzýval
tých, čo Ho počúvali: „Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo
kráľovstvo nebeské!“. Nedajme sa odradiť milí priatelia, touto
dvetisícdesaťročnou formuláciou. Jej obsah sa totiž dotýka
toho, čo ja aj vy nosíme v sebe ako „hlbinu duše“. Dotýka
sa nášho životného spojenia s Tvorcom. Bez sebareflexie
pred Ním ako platnou Pravdou budeme svoje životy hrať
ako nepripravení hráči. A tak skúste hľadať, čo vám Advent a
Vianoce chcú vniesť do vášho života aj dnes.
Ďakujem vám za váš čas, ktorý ste týmto mojim nedokonalým
slovám venovali.
Mgr. Ján Gdovin,
farár ev. a. v. cirkevného zboru v Betliari

Andrej Hajduk

ADVENT
Keď cez deň šedé hmly sa prelievajú,
rána sú mrazom stuhnuté,
advent tu; k večernému jeho taju
patrí chrám, spev, vzdych, kľaknutie.
Kľakáme vďačne, Kriste, pred Tebou,
príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou!
Kým prídeš znovu, je čas našej viery,
vážiť si slovo presväté
a ono prenikne, až človek celý
túži žiť jak Ty na svete,
čas viery, borby, našich zápasov,
čas rastu, dozrievania do klasov.
Kým prídeš znova, našej lásky čas tu,
milovať Boha, človeka;
nech plody z toho povyrastú,
čo srdcom denne preteká,
a hoc čas prejde, nie je stratený,
zostáva láska s nami na zemi.
Kým prídeš, nádeje, hla, našej čas tu,
čo si nám sľúbil, splníš sám.
Kiež lampy viery nevyhasnú,
keď blízko Ty si, Ženích - Pán.
Kľakáme i dnes, Kriste, pred Tebou,
príď aj k nám v sláve, príď k nám s velebou!

Evanjelické a. v. služby Božie počas Adventu a Vianoc:
13. decembra 2015:
Tretia adventná nedeľa - Služby Božie spojené s prisluhovaním Večere
Pánovej o 9.00 hod.
20. decembra 2015:
Štvrtá adventná nedeľa - Služby Božie spojené s prisluhovaním Večere
Pánovej o 9.00 hod.
24. decembra 2015:
Štedrý večer - Štedrovečerné služby Božie s programom detí o 16.30 hod.
25. decembra 2015:
1. slávnosť Vianočná - Slávnostne služby Božie o 9.00 hod.
26. decembra 2015:
2. slávnosť Vianočná: - Služby Božie o 9.00 hod.
Pred službami Božími o 8.30 hod. prisluhovanie Večere Pánovej
27. decembra 2015:
Nedeľa po Vianociach - Služby Božie o 9.00 hod.
3l. decembra 2015:
Závierka občianskeho roka – Silvester – Služby Božie o 16.30 hod.
1. januára 2016:
Nový rok - Novoročné slávnostné služby Božie o 9.00 hod.
6. januára 2016:
Zjavenie Krista Pána mudrcom - Troch kráľov - Služby Božie o 9.00 hod.

december 2015
Keď láska ozdobí vianočné ozdoby
(Dnes sa vám narodil Spasiteľ Lk 2,1 -14)

Na jednej vianočnej pohľadnici bol zaujímavý text: „Keď dom
ozdobí láska, všetky ozdoby sú druhoradé.“ Atmosféru Vianoc tvoria
lesklé ozdoby, tradičné jedlo a darčeky. Ale načo by to všetko bolo,
keby ľudí neozdobovala láska? Ak by sa ľudia v dome nerozprávali,
nenávideli, alebo rozvádzali, načo by im boli v oknách ozdoby a pod
stromčekom dary? V rodinnom spoločenstve je niečo prvoradé a niečo
druhoradé.
Nevieme, ako bol Betlehem ozdobený pred vyše dvetisíc rokmi,
ale určite nebol vysvietený ako dnešné mestá. Podľa Evanjelia konalo
sa sčítanie ľudu, teda pohybovalo sa tam veľa ľudí, ale iste nie toľko
ako v súčasných obchodoch. Ani maštaľ nebola ozdobená, ale dýchala
láskou, ktorú do nej vniesli Mária a Jozef (Lk 2,3-7).
Priniesol život tam, kde človeka likvidovala smrť. Čiže Božie
narodenie, ako píše Karl Rahner, znamená: „Umiestnenie Boha do
nášho života, a tým aj pretvorenie mnohých našich skutočností, na
ktoré by sme sami nemali dosť síl.“
Od čias, keď Božia láska ozdobila Betlehem, sa zmenilo skoro
všetko, iba lásku nikto nezmenil, ani jej symboly. Nosíme iné oblečenie,
požívame iné jedlo, spôsob, ako cestujeme, komunikujeme, je úplne
iný než pred dvetisíc rokmi. Ale Ježišova mama sa skláňala k malému
dieťaťu presne s takou láskou, s akou sa mama dnes kloní k dieťaťu.
V rodinách je láska prítomná ako vtedy. Aj vo vzťahu k Bohu zostala
láska ako vtedy. Nad chorými sa dnes ošetrujúci skláňajú s láskou ako
vtedy. Vianoce sú pokračovaním človeka v láske.
Rozpráva starší pán, ktorý bol po druhej svetovej vojne poštárom.
Prišiel o rodičov, zostal sám, vyzeralo to tak, že svet pre neho bol
nešťastným miestom, všetko sa mu zdalo márne, nemal žiadnych
priateľov, nechcelo sa mu žiť. „Raz som triedil listy a našiel som obálku
bez adresy. Keď som ju otvoril, vo vnútri bolo detskou rukou napísané:
„Milý Ježiško, prosím ťa, dones mi koníka.“ Pochopil som, že dieťa
si myslí, že Ježiš je vševediaci, že sa mu teda nemusí predstavovať
podobne, ako pri modlitbe. Bola tam ešte poznámka: „Prosím ťa, daj
mi toho koníka do kôlne vedľa krčmy, kde bývame, aby mi ho nikto
neodniesol. Môže byť aj drevený“.
Poštár spomína: „Nemal som vtedy veľa peňazí, ale na druhý
deň som išiel a kúpil koníka, dal som ho do škatule a odniesol do
kôlne neďaleko krčmy. Potom som čakal a pozeral sa. Presedel som
v krčme celé poludnie pri okne. Večer, po zotmení, sa na malom
dvore otvorili dvere. Vyšiel chlapec a vedľa neho anjel – tak sa mi
vtedy zdalo – vysoká, svetlovlasá dievčina v bielych šatách. Chlapec,
ktorý viedol dievčinu, zvýskol: „Povedal som ti, ver mi, je to tak.“
Vzal škatuľu a odchádzali. „Nikdy som nemal taký silný zážitok
z vykonania dobrého skutku. Keď som na Štedrý večer usínal, vo sne
sa mi premietal „svetlovlasý anjel“ a ten sen ma opustil až ráno, po
prebudení.“
Keď poštár rozprával príbeh, otvorili sa dvere a do miestnosti
vstúpila starká s koláčmi. Poštár hovorí: „Pozrite, celé Vianoce som
sa vtedy potĺkal okolo tej kôlne, až som sa dočkal anjela. Podarilo sa
mi navzdory všetkej plachosti zoznámiť sa s ním, teraz práve vošiel.
S tým anjelom už žijem päťdesiat rokov a musím povedať, že nikdy
som nedostal krajší vianočný darček, živý darček, ako vtedy. Môj malý
švagor dostal koníka, ale ja som dostal anjela. Keď nad tým po toľkých
rokoch rozmýšľam, hovorím si: musí v tom byť nejaký zákon!“ Poštár
končí svoje rozprávanie vetou: „Človek musí inému splniť sen, aby sa
splnil ten jeho.“
Boh splnil náš sen o šťastí, a tak sa naplnil aj jeho sen, aby sme
boli v nebi. Tento tajomný zákon môže byť aj našou cestou: iba ak
splníš niekomu sen, podarí sa, aby sa splnil aj ten tvoj. Iba ak láskou
ozdobíš život druhého človeka, potom aj ty budeš účastníkom tých
dobier, ktoré Boh zoslal a necháva rásť na tejto zemi.
Prajme si tiché rozjímanie pri jasličkách. Nech to bude chvíľa
modlitby za druhých a poďakovanie za veľké Božie dary.
JUDr. Mgr. Štefan Magut, PhD., katolícky správca farnosti
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Program rímskokatolíckych bohoslužieb v Betliari
cez vianočné sviatky 2015
24. 12. 2015 - Polnočná vo štvrtok na štedrý deň 20.00 hod.
25. 12. 2015 - Božie narodenie 8.30 hod.
26. 12. 2015 - sv. Štefana, 8.30 hod.
27. 12. 2015 - nedeľa 8.30 hod.
1. 1. 2016 - Nový rok 8.30 hod.
3. 1. 2016 - nedeľa 8.30 hod.
6. 1. 2016 - Troch Kráľov 8.30 hod.
Daniel M. Fakla

Vianočný pozdrav
Nie v kvete ľadovom,
čo kvitne na Vianoce,
nie v stromku voňavom,
čo lesnú báj šepoce,
ani v hodokvase,
čo sýti iba telo,
ani v hviezdnej kráse,
hoc by ju obletelo,
je pravé čaro týchto dni...!
Ono je v Dieťatku, čo teší nás,
roztápa ľudský ľad, roztápa mráz.
A v hrudi budí nádej,
že púť pôjde ďalej
a na druhom brehu,
po víťaznom behu
sa nám zas rozodní...!

Ľudia Vianoc

(Vydarený život - Anton Fabian II.)
Dary pod stromčekom, krásny úsmev v tvári
starosti a smútky čas Vianoc oddiali.
Stačí, keď je láska – vianočná ozdoba,
Z neba na zem prišla, večnej sa podobá.
Dom, sviečky a stoly keď láska nezdobí,
zbytočné sú všetky ostatné ozdoby.
Bez viery, nádeje, kto nás však ozdobí?
Láska je časť roka. Najkrajšia z období.
V maštali za mestom, holé steny v skale,
Ozdoby nevisia a dary sú malé.
Zdobí ich však láska – vianočné cítenie
Mária a Jozef, dieťa uložené.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Vianočný príhovor starostu

Vážení spoluobčania!
Je tu opäť ten krásny vianočný čas, kedy ľudia viac ako inokedy
otvárajú svoje srdcia a sú si opäť aspoň na krátky čas o čosi bližší.
Mnohí z nás sa už tešia na krásne chvíle strávené v kruhu najbližších,
iní zase spomínajú na roky minulé a porovnávajú, ako sa oslavovali
sviatky kedysi a ako dnes. Vône vianočného stola a vianočného
stromčeka sú pre nás nezabudnuteľné, asi aj preto sa na Vianoce tak
veľmi tešíme. Vianoce však nemôžu byť iba o dobrom jedle a krásnych
darčekoch, ale aj stretnutiach rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a
blízkymi, s ktorými sa počas celého roka tak často nestretávame. Tá
neopakovateľná atmosféra lásky, pokoja a spolupatričnosti, ktorá patrí
k Vianociam, sa nedá zabudnúť. Zastavme sa a v duchu sa poďakujme
za lásku, porozumenie, pomoc a za prácu, ktorá bola vykonaná pre
nás všetkých. Tešme sa z maličkostí a z každého úprimného úsmevu,
buďme aspoň na malý okamih k sebe láskavejší a vľúdnejší.
Dovoľte mi, milí spoluobčania, zaželať Vám, aby tieto vianočné
sviatky boli u Vás naplnené radosťou, šťastím, štedrosťou a láskou
v kruhu Vašich najbližších. Taktiež si pripomeňme, že tieto sviatky sú
sviatkami lásky, pokoja a spolupatričnosti.
Dovoľte mi taktiež, aby som Vám nielen vo svojom mene ale aj
v mene celého obecného zastupiteľstva poprial veľa, šťastia, zdravia,
osobných, ako aj pracovných úspechov v novom roku.
Krásne a veselé sviatky a šťastný nový rok!

„Vitaj, občan, medzi nami“
Z rannej rosy, spektra farieb, z vône krehkých ruží,
prišlo na svet niečo krásne, po čom človek túžil.
Vitaj teda medzi nami, utešené dieťa,
nech na teba iba dobré sudby žitia letia.
Muhammad Zeynep 20. 1. 2015
Brenner Daniel 19. 3. 2015
Gunárová Mária 13. 6. 2015
Kaňúr Jakub 30. 6. 2015
Marcišová Miriama 22. 7. 2015
Korcsmárosová Viktória 7. 8. 2015
Ďurák Samuel 16. 9. 2015
Gažík Dominik 18. 9. 2015

Uzavreli manželstvo
Ľúbim Ťa, no chcem Ťa stokrát viac...
Deliť sa s Tebou o všetko, v každý čas,
aby keď v jeseň na vlasy sadne mráz,
mohli sme riecť si, život náš bol krásny.
Igor Filický a Karin Droppová 18. 4. 2015
Bc. Ivan Demján a Zuzana Szabóová 25. 4. 2015

Živio, živio, živio...
V pokojnom tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše želáme veľa šťastia, zdravia!

Blahoželáme jubilantom:

60 rokov
Božicová Zuzana
Ďurán Slavomír
Fafrák Ondrej
Fafráková Viera
Farkašovská Janka
Feješová Zuzana
Filiczká Mária
Hutková Alena
Jakabová Zuzana
Kochan Ladislav
Kušnierová Jozefína
Leštachová Emília
Lukácsová Mária
Mruk Ivan
Petergáč Marian
Petergáčová Janka

❀

❀

70 rokov
Čičková Angela
Čižmárová Lenka
Kaňúrová Štefánia
Kostúrová Margita
Lux Vojtech
Merva Stanislav
Podolinský Štefan
Silárdiová Oľga
Šofranková Ľubica
Tökölyová Elena
80 rokov
Dieová Lila
Kasperová Margita
Klimová Zuzana
Majančíková Lýdia
Padláková Gabriela
Nad 90 rokov
Kovalčíková Rozália

Rozlúčili sme sa
Čo tu po nás ostane, keď zatvoríme všetky brány sveta...
Možno jediná posledná veta: narodil sa, pracoval a žil...
A mnoho ďalších krásnych chvíľ, ktoré sme spolu zdieľali.
Všetky dni, mesiace a roky čo sa stratili v objatí času...
Anton Barbierik
Miloš Schlosár
Tibor Roxer
Alexander Maduda
Eduard Packo
Júlia Šimčíková
Elena Hegedüšová
Ľubomír Ruman
Branislav Gubek
Ľubomír Kelecsényi
Patrik Pitka
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