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1. Úvodný príhovor kronikára
Kniha, do ktorej sa písal text obecnej kroniky, sa zaplnila. Pre ďalšie záznamy
otvárame novú knihu.
Spolu s pánom starostom Júliusom Farkašovským sme sa rozhodli, že kronika
sa nebude písať tak, ako doteraz, písacím strojom, ale že využijeme prostriedky,
ktoré nám poskytuje súčasná úroveň techniky a naša obecná kronika sa bude písať
počítačom. Robia tak už aj teraz niektoré mestá a obce.
Pri písaní počítačom nemáme možnosť vytvoriť knihu takého formátu, ako
doteraz. Naša počítačová tlačiareň nám umožňuje tlačiť listy formátu A4. Vznikne
tak kniha menšieho formátu, ako mala obecná kronika doteraz. Myslím si však, že
dôležitejší ako formát knihy, bude obsah kroniky. Bude preto potrebné, snažiť sa,
aby v kronike bolo zaznamenané všetko, čo sa v obci udialo, a čo môže zaujímať
budúce generácie.
V novej knihe zmeníme tiež členenie ročných zápisov tak, aby vyhovovali
smerniciam pre vedenie obecných kroník z roku 1995. V predošlej knihe boli
jednotlivé témy ročného zápisu usporiadané podľa smerníc, ktoré platili v čase, keď
sme začínali písať kroniku.
Štruktúra ročného zápisu bude takáto: 1. Úvod, 2. Samospráva obce, 3. Štátna
správa, 4. Významné návštevy, 5. Výstavba a zmeny charakteru obce, 6. Činnosť
podnikov a ich podiel na živote obce, 7. Školstvo, 8. Kultúra, 9. Politické strany,
hnutia a združenia, 10. Spolky, organizácie, 11. Telovýchova a šport, 12. Cirkevný
život, 13. Mimoriadne udalosti, 14. Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka, 15.
Celkové zhodnotenie roka, 16. Záverečné slovo kronikára. Okrem týchto
každoročných tém budú ešte témy, ktoré sa zapíšu do kroniky len vtedy, keď sa
vyskytnú: 17. Rozšírenie a doplnky k záznamom z minulých rokov, 18. Opravy, 19.
Čiastkové doplnky z histórie obce.
Okrem knihy, budú sa aj naďalej viesť prílohy obecnej kroniky: Album
fotografií, zbierka výstrižkov z novín a časopisov, zbierka dôležitých dokumentov,
záznamy o využívaní kroniky, zbierka magnetofónových kaziet a zbierka videokaziet
Do tohto zväzku nedávam životopis kronikára, pretože ten je uvedený
v druhom zväzku kroniky. Na jeho doplnenie snáď len toľko:
Som dôchodca, mám 74 rokov. Okrem vedenia kroniky účinkujem v Zbore
pre občianske záležitosti, ako lektor pre smútočné obrady. Pracujem tiež
v spoločenských organizáciách. Som predsedom Základnej organizácie Jednoty
dôchodcov na Slovensku v Betliari a členom výboru Základnej organizácie Strany
demokratickej ľavice a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Betliari.
Poskytujem pomoc kronikárom v susedných obciach: v Gemerskej Polome,
v Henckovciach, v Brzotíne a vo Vlachove.
Alexander Maduda
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2. Spolupracovníci kronikára
Pri tvorbe obecnej kroniky s kronikárom spolupracovali:

Július Farkašovský, nar. 17. 10. 1947, starosta obce. Popri množstve úloh, ktoré má
pri výkone svojej funkcie, nájde si čas aj na fotografovanie. Fotografie v albume,
ktorý je prílohou obecnej kroniky, sú jeho dielom.

Ján Jerga, nar. 15. 12. 1924, dôchodca. Poskytoval údaje o zrážkach v časti počasie, na
základe pozorovaní, ktoré robí pre Hydrometeorologický ústav v Bratislave.

Zuzana Jergová, nar. 20. 3. 1935, pozorovala zrážky v rokoch 2007, 2008 a 2009, po
smrti manžela Jána Jergu.

Jana Lazárová, nar. 4. 5. 1965, pozorovala zrážky v roku 2010, po smrti matky
Zuzany Jergovej.

Ľubica Zatrochová, nar. 13. 5. 1967, napísala text do obecnej kroniky na počítači.

Ľubomír Zatroch, nar. 9. 6. 1959, graficky upravil text a fotografie, zabezpečil tlač
a vyhotovil CD verziu obecnej kroniky.
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Rok 2001
Motto: „Z hľadiska zahranično-politického smerovania Slovensko dosiahlo ďalší pokrok.
Pretrvávajú však nedoriešené problémy, ako je vysoká nezamestnanosť, či toľko sľubovaná
reforma zdravotníctva, školstva a sociálnej sféry“.
Prezident republiky Rudolf Schuster v novoročnom prejave dňa 1. 1. 2002.

1. Úvod

C

elý svet vzrušila správa, že ráno 11. septembra 2001 dve unesené
dopravné lietadlá narazili do dvoch, viac ako 100 m vysokých
budov Svetového obchodného centra v New Yorku a tretie do budovy
Pentagónu vo Washingtone. Prvé dve budovy sa zrútili, tretia bola
poškodená. Pri tom zahynulo asi 3 300 ľudí.

SVET

Prezident USA George Bush vyhlásil vojnu svetovému
terorizmu. Takmer všetky štáty sveta mu vyjadrili podporu.
Letecké útoky USA sa zamerali na Afganistan, kde sa zdržiaval
hlavný podozrivý zo zorganizovania tohto teroristického útoku Usama
Bin Ladin. Ani po obsadení celej krajiny opozičnými afganskými
bojovníkmi a vojskami USA a po páde vlády hnutia Taliban sa však
hľadaný terorista nenašiel.
Tieto udalosti odsunuli do úzadia ostatné problémy, ktoré
sužovali svet počas roka, najmä: krvavé zrážky medzi Palestínčanmi
a izraelským vojskom, boje v Macedónsku, rôzne prírodné katastrofy,
zánik orbitálnej stanice MIR, či vytiahnutie havarovanej ponorky
Kursk.
Slovensko si úspešne počínalo v prípravách na vstup do
Severoatlantickej aliancie a do Európskej únie. Uskutočnilo sa sčítanie
ľudu, schválené boli zákony o reforme verejnej správy a uskutočnili sa
voľby do zastupiteľstiev samosprávnych krajov. Neznížila sa však
nezamestnanosť, ani sa nezlepšili životné pomery väčšiny obyvateľov.
V obci Betliar sa úspešne plnili predsavzatia obecného
zastupiteľstva a ukončila sa veľká oprava interiéru evanjelického
kostola.
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2. Samospráva obce
ČINNOSŤ
OBECNÉHO
ZASTUPI TEĽSTVA

O

becné zastupiteľstvo zasadalo v roku 2001 sedemkrát, s účasťou
91,7 %. Uskutočnilo sa jedno verejné zasadanie. Rada obecného
zastupiteľstva zasadala 16-krát podľa plánu a tri razy mimoriadne,
s účasťou 92,7 %. Komisie zasadali podľa potreby. Najviac zasadaní
mala komisia životného prostredia, výstavby a verejného poriadku.
Zbor pre občianske záležitosti sa podieľal na týchto
podujatiach: 6 sobášov v kaštieli, 1 sobáš v Rožňave, 2 občianske
pohreby a na 10 kultúrno-spoločenských podujatiach, ako aj na
oslavách rôznych výročí.

PLNENIE
ROZPOČTU
OBECNÉHO
ÚRADU

V roku 2001 dosiahol Obecný úrad v Betliari takéto plnenie svojho
rozpočtu:
Rozpočet
4 261 000,-4 261 000,--

Príjmy
Výdavky
Zostatok

Skutočnosť
4 531 907,22
3 831 331,65
700 575,57

Väčšie zdroje príjmov: 1 273 777,34 príjmy zo závislej činnosti,
398 048,10 daň z nehnuteľností - organizácie, 144 019,10 daň
z nehnuteľností - občania, 130 301,54 cestná daň, 80 000,- za hracie
prístroje, 83 365,- za smeti, 16 835,60 cintorínske poplatky, 18 950,- za
psov, 95 596,50 z predaja alkoholu a tabakových výrobkov.
Väčšie položky výdavkov: 1 162 553,90 správa obecného úradu,
116 987,35 športové a kultúrne podujatia, 131 835,20 údržba miestnych
komunikácií, 204 909,80 komunálny odpad, 185 659,50 výstavba
sociálnych zariadení vo dvore obecného úradu, 58 223,50 výstavba
klubu mládeže.
Dosiahla za rok 2001 výnosy 779 117,- a náklady 774 039,-.
Hospodársky výsledok za rok 2001 je zisk 4 000,- Sk.
PREVÁDZKAREŇ
OBCE

Hlavnou činnosťou bolo ubytovanie v chatovej osade, ktorá
má kapacitu 85 lôžok v 13 chatkách v letnom období a 25 lôžok
v troch zrubových chatkách v zimnom období.
Ubytovaných bolo 2 090 osôb počas 3460 nocí, čo je oproti
predošlému roku viac o 129 osôb a viac o 280 nocí. Dosiahla sa tržba

8

KRONIKA

BETLIAR

477 463,- Sk a náklady 461 539,- Sk. Na parkovisku sa dosiahla tržba
277 480,- Sk a náklady 36 397,- Sk. Parkovisko použilo 6 583 áut, čo je
o 186 viac ako vlani.
Pri doprave traktorom sa dosiahla tržba 10 720,- Sk a náklady 50
778,- Sk.
Pri údržbe zelene sa dosiahol príjem 1 590,- Sk a náklady 66
438,- Sk.
V roku 2001 sa narodilo 9 detí, zomreli 4 občania a manželstvo
uzavrelo 9 párov.

OBYVATEĽSTVO

Narodili sa: 16. 1. Veronika Kubasková, 18. 2. Marián Tomi, 30. 5.
Katarína Žúdelíková, 4. 6. Jozef Majer, 12. 7. Patrik Adam, 19. 8.
Viktória Ďuráková, 14. 9. Patrik Gažik, 28. 9. Timotej Jendrál a 2. 12.
Sofia Schlosárová.
Zomreli: 19. 6. Jozef Ruman, 26. 6. Ondrej Belán, 26. 6. Júlia
Vavreková a 4. 8. Anna Mikolajová.
Manželstvo uzavreli:
10. 2.
16. 3.
28.4.
6. 5.
16. 6.
30.6.
28.7.
8. 9.
22.9.

Milan Výrostko a JUDr. Margita Klemová
Štefan Slezák a Eva Patzová
Michal Jerga a Mariana Kováčová
Vladimír Vavrek a Martina Sojáková
Miloš Šlosár a Jana Lučková
Ľubomír Tengely a Jana Čurillová
Jozef Švaňa a Dana Špiláková
Erich Žúdelík a Adriana Griegerová
Jozef Kiss a Zuzana Tompošová
V roku 2001 uzavreli manželstvo v kaštieli v Betliari:

28.4. Michal Jerga z Betliara a Marianna Kováčová z Dobšinej
28.4. Branislav Bernár zo Štósu a Terézia Marková z Kráľovského
Chlmca
7.7. Roman Dvoran z Bratislavy a Ivona Lukáčová zo Štítnika
1.9. Roland Farkaš a Zuzana Hricišáková z Rožňavy
22.9. Jozef Kiss z Kobeliarova a Zuzana Tompošová z Betliara
22.9. Milan Kolesár z Kobeliarova a Denisa Vargová z Vlachova
21.10. Dávid Fujava z Karlových Varov a Anna-Mária Karbulová z Košíc
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OBČANOV

VOĽBY
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Na pozvanie primátora družobného mesta Mezőcsát Jánosa
Arnótha, bola dňa 15. 3. 2001 delegácia obce Betliar v tomto meste
v Maďarsku. Členovia delegácie boli: Július Farkašovský - starosta
obce, Ľubomír Árvay - zástupca starostu obce a Alexander Maduda organizátor družobných stykov a zároveň tlmočník. Cestovali
vlastným autom starostu Farkašovského. Zúčastnili sa na oslavách 10.
výročia vyhlásenia Mezőcsátu za mesto. Slávnostné zhromaždenie, za
účasti početných hostí, bolo v reformátskom kostole. Za tým boli
položené vence k pomníku padlých v prvej svetovej vojne, na
námestí.
Dňa 14. 4.2001 o 7⁴⁵ hod. zavítal do Betliara autobus so
štafetou Eurorando 2001, ktorej vetva E8 viedla z duklianskeho
priesmyku do Bratislavy a odtiaľ cez Rakúsko a Nemecko do
Štrasburgu. Delegáciu pred obecným úradom privítal starosta obce
a pripol na štafetový kolík stuhu s nápisom EURORANDO - obec
Betliar. Štafetu organizovali: Klub slovenských turistov a Združenie
miest a obcí Slovenska. Štafetou sa sledovalo praktické uplatnenie
základnej myšlienky porozumenia medzi národmi.
Dňa 26. 5. 2001 sa uskutočnil 8. ročník obecného výstupu na
Volovec, organizovaného ako spomienka na tragickú smrť Daniela
Fabínyho. Zúčastnilo sa 120 účastníkov.
Dňa 5. 7. 2001 sa 27 občanov z Betliara zúčastnilo výstupu na
Kráľovu Hoľu. Autobusom išli na Pusté Pole a odtiaľ peši na končiar
a späť na Pusté Pole a domov opäť autobusom.
O polnoci na prelome rokov 2001 a 2002 prišlo pred Obecný
úrad okolo 150 občanov, aby spolu s predstaviteľmi obce privítali
Nový rok. Podpísali sa do pamätnej knihy. Zhliadli ohňostroj, ktorý
bol vypálený v priestore pred obecným úradom.
Dňa 1.12. 2001 sa na Slovensku konali voľby do orgánov
samosprávnych krajov. Zvlášť sa volili predsedovia a zvlášť poslanci
samosprávnych krajov.
Pred voľbami nebola žiadna predvolebná agitácia v rozhlase,
ani v televízii. V Betliari nebolo ani žiadne predvolebné
zhromaždenie. Kandidáti oboznamovali občanov so svojimi
volebnými
programami
len
prostredníctvom
plagátov
a veľkoplošných bilboardov.
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V Betliari bolo do zoznamu voličov zapísaných 827 osôb.
Zúčastnilo sa 242 občanov, t. j. 29,3 %, ktorým boli vydané hlasovacie
lístky. Pre voľby do zastupiteľstva odovzdali voliči 233 platných
hlasovacích lístkov a pre voľby predsedu 225 lístkov.
Za okres Rožňava boli v okrese zvolení piati poslanci do
zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja z celkového počtu 56
kandidátov, ktorých mená boli na hlasovacom lístku.
Zvolení boli:
János Szőllős, získal v okrese 3 047 hlasov a v Betliari 4 hlasy
Péter Prékop, získal v okrese 2 735 hlasov a v Betliari 6 hlasov
Július Slovák, získal v okrese 2 628 hlasov a v Betliari 11 hlasov
János Vasák, získal v okrese 2 408 hlasov a v Betliari 3 hlasy
Viktor Baláž, získal v okrese 2 250 hlasov a v Betliari 44 hlasov
Prví štyria kandidovali za koalíciu: Slovenská demokratická
a kresťanská únia, Strana maďarskej koalície a Smer. Piaty zo
zvolených bol nezávislým kandidátom.
Za Komunistickú stranu Slovenska kandidoval obyvateľ
z Betliara Július Sihelský, 64 ročný dôchodca. Získal v okrese 188
hlasov a v Betliari 21 hlasov. Zvolený nebol.
Pre voľby predsedu Košického samosprávneho kraja boli na
hlasovacom lístku 24. kandidáti. Ani jeden z nich nezískal 50 %
z celkového počtu hlasov v kraji. Do ďalšieho kola volieb postúpili prví
dvaja, ktorí získali najviac hlasov.
Do druhého kola postúpili:
Ing. Alojz Engliš, 54-ročný poslanec NR SR, bytom v Nováčanoch.
Získal v kraji 32,36 % hlasov a v Betliari získal 65 hlasov.
RNDr. Rudolf Bauer, 44-ročný matematik, poslanec NR SR, bytom
v Košiciach. Získal v kraji 17,13 % hlasov a v Betliari 30 hlasov.
Druhé kolo volieb sa konalo 15. 12. 2001. Do voličského zoznamu
bolo zapísaných 828 osôb. Zúčastnilo sa 149 občanov, t. j. 18 %.
Odovzdali 147 platných hlasovacích lístkov.
RNDr. Rudolf Bauer získal v Betliari 70 hlasov, v okrese Rožňava 5 863
hlasov a v rámci kraja získal 61 873 hlasov, t. j. 59,39% a stal sa
predsedom Košického samosprávneho kraja.
Ing. Alojz Engliš získal v Betliari 77 hlasov, v okrese Rožňava
2 590 hlasov a v rámci kraja získal 42 315 hlasov, t. j. 40,61%.
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V sobotu, dňa 13. októbra 2001 sa uskutočnil 6. ročník
Hubertovej jazdy. Zúčastnilo sa 61 jazdcov z okolia Rožňavy, Spišskej
Novej Vsi, Revúcej, Košíc a Popradu. Tohto roku jazdci nešli do iných
obcí. Celý program prebiehal v betliarskom parku. Trasa sa rozšírila
o dostihový úsek. Ďalej boli rýchlostné preteky a tiež preteky cez
prekážky a potok. Divácky najatraktívnejšou disciplínou bolo
chytanie líščieho chvosta, zaveseného na strome. Ten sa podarilo
dolapiť Pavlovi Mirgusovi z Univerzity veterinárskeho lekárstva
v Košiciach. Víťazkou ženskej časti rýchlostnej skúšky sa stala
Katarína Wickyová z Tornale. Medzi mužmi bol najrýchlejší Marián
Kalaš z klubu Valice.
Uskutočnil sa aj tradičný posledný súd, na ktorom sa riešili
prehrešky jazdcov proti reglementu, ktorého pravidlami sa mali
riadiť. Išlo o zábavnú časť programu, kde nechýbal humor a fantázia.

12

KRONIKA

BETLIAR

3. Štátna správa

O

kresný úrad je v Rožňave. Jeho prednostom je Doc. Ing. Ján
Lipták, CSc. a zástupcami prednostu sú: Ing. Ján Szőllős, CSc.
a RSDr. Matilda Jakubíková.
Matrika je tiež v Rožňave.
V Rožňave je tiež Okresný úrad práce, Okresné riaditeľstvo
policajného zboru a útvar Armády Slovenskej republiky.

4. Významné návštevy

D

ňa 3. februára 2001 vystúpil na plese športovcov v kultúrnom
dome v Betliari so zábavným programom známy herec Oldo
Hlaváček, so svojim synom Ivom z Bratislavy.
Dňa 2. apríla 2001 navštívil kaštieľ v Betliari veľvyslanec Českej
republiky v Slovenskej republike Rudolf Slánský.
Dňa 4. mája 2001 navštívil kaštieľ v Betliari prezident republiky
Rudolf Schuster a jeho hostia z Innsbrucku, z Rakúska, profesori Ernst
Bodner a Walter Hasibeder.
Dňa 5. júla 2001 navštívil kaštieľ v Betliari minister kultúry SR
Milan Kňažko.
Dňa 7. septembra 2001 navštívili Betliar účastníci „Dní
európskeho kultúrneho dedičstva 2001". Toto dvojdňové podujatie,
ktoré sa v Gemeri konalo po prvý raz, sa začalo práve v Betliari.
Účastníci sa potom presunuli do Rožňavy a do iných miest, kde
navštívili kultúrne a prírodné pamiatky, ako aj výstavy. Dni
európskeho kultúrneho dedičstva 2001 sprevádzala myšlienka
symbiózy prírodného a kultúrneho dedičstva. Typickým príkladom
symbiózy kultúry a prírody je Betliarsky park s kaštieľom, a tiež
jaskyňa Domica, v ktorej sa našli stopy po našich predkoch.

5. Výstavba a zmeny charakteru obce

Ú2001.

spešne sa splnili jednotlivé body plánu hlavných úloh obce na rok

V oblasti spoločenského a kultúrneho života obce sa uskutočnili
oslavy pamätných dní, ako výročie oslobodenia obce, dňa víťazstva a
výročie SNP, taktiež oslavy Dňa matiek a Dňa detí. Uskutočnil sa
stolnotenisový turnaj a výstup na Volovec. Taktiež bolo stretnutie
s dôchodcami v rámci mesiaca úcty k starším.
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Navyše, oproti plánu sa uskutočnili akcie: Turistický výstup na
Kráľovu Hoľu, návšteva Krásnohorskej jaskyne, mariášový turnaj,
Hubertova jazda, Mikulášske rozdávanie darčekov a oslavy 90.
výročia začiatku vyučovania v miestnej škole.
V oblasti správy obecného úradu sa uskutočnilo:
 Oprava a údržba miestneho rozhlasu nákladom 32 000,- Sk
 Opravy a údržba verejných studní nákladom 12 000,- Sk
 Na verejnom osvetlení sa spotrebovalo 31 235 kWh
elektrického prúdu. Predsavzatie bolo, dodržať limit 40 000
kWh.
 Údržba budovy Obecného úradu nákladom 10 000,- Sk
Navyše, mimo plánu sa obnovilo priečelie školy, maľovanie
budovy, výmena krytiny na streche sociálneho zariadenia a zriadenie
výdajne stravy v škole.

FOTO Č.5

FOTO Č.33

V oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá a miestne
komunikácie, športoviská a budovy v správe obce sa urobilo:
 Oprava výtlkov po zime, oprava prekopávok ciest, asfaltovanie
Krátkej ulice a rozšírenie Novej ulice nákladom 180 000,- Sk
 Povrchová úprava spojovacieho priechodu medzi ulicami
Novou a Šafárikovou, cez dvor Obecného úradu za 120 000,Sk
 Celková obnova oplotenia miestneho cintorína, výmena stĺpov
a dielov v plote a maľovanie oplotenia za 15 000,- Sk
 Výrub topoľov na mieste pre detské ihrisko na starom
cintoríne a zhotovenie športového náradia za 20 000-Sk
 Pokračovanie v úprave priestorov vedľa kotolne kultúrneho
domu pre účely klubu mládeže za 58 000,- Sk
 Zhotovenie vernej kópie drevenej studne na Kaštieľnej ulici,
podľa fotografickej predlohy za 18 000,- Sk
Mimo plánu hlavných úloh sa vyrúbali dva topole na Cintorínskej
ulici, čo stálo 28 500,- Sk.
V oblasti investičných akcií:
 Pokračovalo sa v projektových prácach pre čističku
odpadových vôd. Bolo dané zadanie za 50 000,- Sk
 Pracovalo sa na zhotovení štúdie o možnostiach rozšírenia
Domu smútku a zväčšenia kapacity obradných priestorov
 Bol zakúpený prístrešok pre čakáreň na autobusovej zastávke,
smerom na Rožňavu, za 100 000- Sk
 Vystavalo sa sociálne zariadenie vo dvore Obecného úradu
a prestavalo sa jestvujúce soc. zariadenie v budove Obecného
úradu nákladom 165 000,- Sk
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V rozširovaní rozvodu plynu na Novej ulici sa nepokračovalo,
pre nezáujem majiteľov domov, postavených na briežku,
rovnomerne s Novou ulicou.

Aj v roku 2001 boli zapojení do verejno-prospešných prác ľudia
vedení v evidencii nezamestnaných. Títo dostávali mzdu zo štátneho
rozpočtu.
V Betliari pracovalo v rámci verejno-prospešných prác 7
pracovníkov od 1. januára do 31. decembra, t. j. po celý rok. 15
pracovníkov od 1 apríla do 31. júla, t. j. na 4 mesiace a 4 pracovníci od 1.
augusta do 31. októbra, t. j. na 3 mesiace.
Všetci títo dostali mzdu vrátane odvodov celkom 945 000,- Sk.
Vytvorili dielo hodnote 1,5 milióna korún. Pracovali na týchto prácach:
 Strihanie lipiek a okrasných kríkov v obci a na cintoríne
 Odstránenie múrov z domu, kde predtým bývali Gažikovci
 Odstránenie zvyškov stavby u Miklóšika
 Montáž lavičiek a nápisu „Obecný úrad"
 Triedenie tuhého komunálneho odpadu
 Odstránenie starej drevárne vo dvore obecného úradu
 Oprava múrika v potoku oproti Ľudovíta Vencela
 Oprava oplotenia a lavičky v materskej škole
 Vonkajšia oprava budov CO skladu u Hajdučeka a budovy
u Miklóšika
 Vyčistenie záhrady u Bušáka, za obchodom firmy Braton Gubek
 Oprava, t. j. spevnenie mosta na Nižnej Maši
 Oprava múra oplotenia u Márie Echkovej
 Oprava propagačných tabúľ
 Výsadba stromov, 20 kusov čierny topoľ okolo starej cesty v
Kňazovom jarku, 50 kusov borovíc na cintoríne a na svahu pri
štátnej ceste, 10 kusov lipiek pri kultúrnom dome a 50 kusov
vtáčí zob v malom parku
 Zber papiera dňa 7.4. 2001
 Úprava odvodu vody od studní
 Oprava oplotenia u Ľudovíta Vencela
 Výmena a maľovanie miestnosti klubu vo dvore Obecného
úradu, vonkajší náter a oprava odkvapových žľabov na tejto
budove, a tiež náter okien
 Čistenie gaštanovej aleje v parku
 Rozoberanie múra u Gažika po stavbe
 Výstavba klubovne v kultúrnom dome
 Vyvozenie cesty pri Píle k Vojtechovi Luxovi
15
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Údržbárske práce v základnej škole
Údržba a čistenie športových areálov
Náter oplotenia detského ihriska.

6. Činnosť podnikov a ich podiel na živote obce
Slovenské národné múzeum, Múzeum Betliar

V

jednotlivých objektoch Múzea bola v roku 2001 návštevnosť:
Návštevníci

Tržby za vstupné

Spoločné vstupy

Kaštieľ Betliar

64 580

2 760 000,--

2 201

Hrad Krásna
Hôrka
Mauzóleum

66 137

2 926 180,--

2 616

11 159

172 830,--

1 716

Spolu

141 876

5 859 010,--

6 533

V roku 2001 sa zastavila klesajúca tendencia návštevnosti,
došlo k miernemu nárastu.
Výstavná činnosť múzea bola najbohatšia za posledných 10 rokov.
Múzeum sa predstavilo svojimi zbierkami nielen vo výstavných
sálach v Betliari, ale aj v Rožňave, v Budapešti, v Bojniciach,
v Košiciach , v Bratislave a na Myjave.
Výstavy boli zamerané na tieto témy: „Krása historickej čipky",
„Textílie bolívijských indiánov", „Stolovanie v 19. storočí"
a „Andrássyovci na Gemeri".
Zo stavebných akcií najväčšie boli montáž plynového kúrenia
v Zásobnej záhrade v Betliari, oprava vodojemu v Krásnej Hôrke
a odvodnenie mokrých lúk v okolí vodopádov v Betliari.
Reštaurátorské organizácie zrekonštruovali 5 predmetov za
154 950,- Sk. Vo vlastných dielňach sa zreštaurovalo 112 predmetov za
193 450,- Sk. Organizácia Múzeum v Betliari dosiahla vo svojej
činnosti za rok 2001 celkové príjmy 13 642 775,75 Sk, a takú istú sumu
činili aj náklady.
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V organizácii pracovalo v prieme 41 pracovníkov. Múzeum
vydalo vedecko-populárnu publikáciu o „Prírodnom parku kaštieľa v
Betliari" od autorky Ing. Brigity Nagyovej, odbornej pracovníčky
Múzea, nákladom 3 000 kusov.

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod
Rožňava, Lesná správa Betliar
Na lesnom užívateľskom celku (LUC) Betliar - štátne bolo
v roku 2001 vyťažené nasledovné množstvo drevnej hmoty:
Ihličnatá ťažba
Listnatá ťažba
Spolu

3 202 m³
2 216 m³
5 418 m³

Z celkového množstva vyťaženej hmoty predstavovala až 80 %
náhodná ťažba, ako dôsledok škodlivých činiteľov hmyzu a vetra. Na
ploche 32 ha bola vykonaná výchova porastov s vekom do 50 rokov.
V neštátnych lesoch bola spracovaná len náhodná ťažba
v dôsledku škodlivých činiteľov hmyzu a vetra v množstve 1 126 m³
ihličnatej drevnej hmoty.
Celkové množstvo vyťaženej hmoty v roku 2001 bolo aj
priblížené na odvozné miesta a následne aj odvezené na Expedičný
sklad Betliar.
Ťažobnú činnosť vykonávali 5 pilčíci, 2 kočiši s režijnými
záprahmi, a tiež osádka univerzálneho kolesového traktora
a špeciálneho lesného kolesového traktora.
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V pestovateľskej činnosti boli v roku 2001 vykonané tieto

práce:
Zalesňovanie na ploche 35,29 ha, z toho:
- na LUC Betliar štátne 10,04 ha
- na LUC Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo 0,80 ha
- na LUC Podsúlová – štátne 24,45 ha
Následne sa urobila ochrana mladých lesných porastov
vyžínaním na ploche 150,59 ha a ochrana proti zveri na ploche 110,04
ha. Nemalá pozornosť sa venovala ochrane lesa pred podkôrnym
hmyzom a eliminácii vetrovej kalamity. Vo februári 2001 postihla
hrebeňové porasty LUC Betliar - štátne, v časti Balochova hoľa,
snehová námraza, ktorá spôsobila polomy mladých lesných porastov
na výmere 9 ha.
Výchova mladých lesných porastov prerezávkou bola
vykonaná na ploche 134,65 ha, výsek nežiaducich drevín o výmere
14,85 ha a uhladzovanie plôch po ťažbe na výmere 18,09 ha.
Vedúcim lesnej správy bol Ing. Jozef Trojan. V jednotlivých
lesných úsekoch boli títo vedúci: Volovec - Ing. Dušan Ujházi, Ždiar Ľubomír Tengely, Turecká - Viktor Kukura, Zverník Betliar - Ľubomír
Árvay ako zverostrážca, Pintikovo - Marián Smerek, Kalmánová RSDr. Ján Girmon, Martinkov - Peter Heutschy, Krátka dolina Miroslav Kuchta, Súlová - Štefan Spišiak a Hluchá dolina - Milan
Šmelko.
V roku 2001 pracovalo v rámci lesnej správy 36 stálych a 30
sezónnych robotníkov. K 31. 3. 2001 sa vo zverníku chovalo 5 kusov
jelenej zveri, 400 danielov, 20 muflónov, 11 kusov srnčej zveri a 18
diviakov.
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Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo, Betliar
Výročné valné zhromaždenie spoločenstva bolo 8. decembra
2001. Podľa správy, prednesenej predsedom spoločenstva Štefanom
Rybárom, bolo hospodárenie spoločenstva za rok 2001 nasledovné:

Príjmy za nájomné, za úroky z vkladov v banke a iné
drobné príjmy
Výdavky
Zostatok ku koncu roka

312 347,-- Sk
284 988,-- Sk
27 389,--Sk

Ku koncu roka malo spoločenstvo tento počet členov: za urbár
191 členov, ktorí vlastnia 900 podielov a za pasienky 80 členov, ktorí
vlastnia 45 podielov.
Na valnom zhromaždení dostali členovia dividendy: za urbár po
140,- Sk na jeden podiel a za pasienky po 2 400,- Sk na jeden podiel.
Celkom sa na dividendy vyplatilo 234 000,- Sk.
Vyššie príjmy sa dosiahli vďaka tomu, že s družstvom a s lesmi
sa uzavreli nové nájomné zmluvy, v ktorých sa dohodlo vyššie
nájomné, ako v predošlom roku.

Lesy SR, š. p., odštepný závod Rožňava, Manipulačno-expedičný
sklad, Betliar
V roku 2001 bolo na sklad dovezené 66 031 m³ dreva.
Zmanipulované linkami a motorovými pílami bolo 68 854 m³. Dodané
spotrebiteľom vagónmi a kamiónmi bolo 66 500 m³. V porovnaní
s predchádzajúcim rokom bolo zmanipulované viac o 9 %
a vyexpedované viac o 10 %.
Na manipulačno-expedičnom sklade pracovali v roku 2001:
4 technicko-hospodárski pracovníci, 4 operátori manipulačných liniek,
ktoré pracovali na dve zmeny, 3 vodiči čelných nakladačov, 6 pilčíci
motorových píl, 1 viazač vagónov a 4 strážnici. Vedúcim bol Dušan
Farkašovský.
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LIMOS, s. r. o., Zvolen, prevádzka Betliar
V roku 2001 sa prevádzka rozšírila a pozmenila svoju výrobu.
Vzhľadom na to, že cena cukru sa zvýšila, pristúpilo sa na výrobu
nealkoholických nápojov s použitím umelých sladidiel. Pozastavilo sa
plnenie do 1,5 1 fliaš a začalo sa plniť do 2 1 fliaš z PVC. Začali sa
vyrábať 3 nové druhy nápojov: Frau Bea, Kofola a Biele hrozno.
Distribúcia výrobkov sa rozšírila smerom na východ, do okresov
Košice a Michalovce. Zdokonalila sa aj kvalita výrobných liniek
a strojov.
V prevádzke bolo zamestnaných 20 ľudí.
JEDNOTA, predajňa potravín a dozorný výbor, Betliar
Predajňa dosiahla v roku 2001 tržby viac ako 9 miliónov Sk.
V predajni pracovali: Mária Fafráková z Henckoviec ako vedúca,
Jarmila Proková z Nižnej Slanej a Mária Kalmárová z Kobeliarova ako
predavačky, po celý rok. Ďalej Júlia Rumanová z Nižnej Slanej od 1. 4.
2001 ako zástupkyňa a Viera Fafráková z Betliara od 1. 5. 2001 ako
predavačka.
Na výročnej schôdzi Jednoty dňa 21. 2. 2001 bol zvolený
dozorný výbor v tomto zložení: Ján Lux - predseda, Mária
Kolembusová a Gejza Čižmár - členovia. Dlhoročný predseda Ján
Vencel sa vzdal funkcie pre pokročilý vek. Dozorný výbor sa schádzal
podľa potreby. Zaoberal sa najmä prejednávaním strát členských
kariet. Vybavovanie nových trvá dlho. Pritom sa tiež stáva, že člen
nahlási stratu, dozorný výbor to nahlási na podnik, a potom člen
príde oznámiť, že už kartu našiel.
V priebehu roka získal dozorný výbor troch nových členov. Ku
koncu roka 2001 mala Jednota v Betliari 99 členov s podielom 500,- Sk
a 62 členov s podielom 100,- Sk. Celkom 161 členov.
Dozorný výbor organizoval svojpomocné akcie, ako oprava
prasknutého vodovodného potrubia v marci, náter oplotenia okolo
areálu v lete a ďalšie drobné opravy. Pravidelne robil kontroly v
predajni, zamerané na dodržiavanie hygieny, uloženie a označenie
tovaru. V tomto ohľade konštatoval, že predajňa je na dobrej úrovni.
Vyslovil nespokojnosť s prácou inšpektorky, ktorá dosť málo
navštevovala predajňu. Nebol spokojný tiež s tým, že vedenie Jednoty
v Revúcej prisľúbilo, že opraví schody pred budovou a položí tam tiež
zámkovú dlažbu, avšak nič z toho nesplnilo. Na druhej strane
pochválil vedenie Jednoty, že rýchlo dalo opraviť plechovú strechu
nad predajňou, ktorú poškodil prudký vietor v decembri.
Priestory, ktoré Jednota prenajala pre predajňu priemyselného
tovaru a pre krčmu sú na veľmi dobrej úrovni. Priestory jedálne však
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zívajú prázdnotou. Užívateľka Brigita Kériová ich v septembri
opustila a náhrada namiesto nej sa nenašla.
Z hľadiska celoštátneho, spotrebné družstevníctvo včas
zareagovalo na zmenené ekonomické podmienky, zachytilo vývojový
trend na úseku vnútorného obchodu a zatiaľ dôstojne súperí
s veľkými obchodnými reťazcami, najmä zo zahraničia, ktoré pôsobia
na slovenskom trhu.
Došlo k spojeniu dvoch vrcholových inštitúcií, a to
Slovenského zväzu spotrebných družstiev a COOP, a. s., do
jednotného riadiaceho celku s názvom „COOP - Jednota - Slovensko spotrebné družstvá“.
Jednota spotrebné družstvo (SD) Revúca, uzavrela rok 2001
s predpokladaným ziskom 250 000,- Sk. Maloobchodný obrat (MOO)
realizovala pri prevádzkovaní 54 predajní. Oproti roku 2000 sa zvýšil
MOO 0 28,5 %. Otvorilo sa 11 nových prevádzkových jednotiek.
Zamestnávala 218 pracovníkov, čo je o 42 viac, ako v predošlom roku.
Evidovala 1 771 členov so základným členským vkladom 100,- Sk
a 4 549 členov s vkladom 500- Sk.
Na rast MOO prispeli aj nákupy členov Jednoty na členské
karty, pričom získavajú zľavu 1 % z nákupu. Táto je vyplácaná
v prevádzkových jednotkách do konca februára.

Pohrebné podporné združenie na Slovensku, Ústredie Betliar
Združenie malo vyše 56 000 členov v 208 odbočkách. V roku
2001 došlo k miernemu poklesu členskej základne, preto vedenie PPZ
robilo opatrenia na jej opätovný rast. Prijatých bolo 1 534 nových
členov, zomrelo 1 628 členov a vylúčených bolo 218 členov. Na
pohrebných podporách po zomretých členoch bolo v roku 2001
vyplatené 10 462 000,- Sk.
Na XXVI. Valnom zhromaždení sa zhodnotil 6-ročný vývoj
PPZ. Výsledky tohto obdobia sú vcelku priaznivé v oblasti
ekonomickej. Pre ďalšie päťročné obdobie boli schválené riadiace aj
výkonné orgány.
Riadiacim orgánom je Ústredný výbor, ktorého predsedom je
Jozef Dulík z Betliara, tajomníčkou Zdenka Grendová z Rožňavy.
Podpredsedovia a ďalší členovia ÚV sú zástupcovia väčších odbočiek
z celého Slovenska. Výkonným orgánom je Predsedníctvo a Dozorný
výbor.
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Združenie poskytuje finančnú pomoc pri úmrtí 6 500,- Sk, ak
bol zomretý členom viac ako 5 rokov. Do 5 rokov členstva je podpora
3 000,- Sk, ak bol členom aspoň jeden rok. Za členov sa prijímajú
občania vo veku od 18 do 50 rokov. Výška ročného príspevku, ktorý
platia členovia, je 200,- Sk.
Odbočka PPZ číslo 1 v Betliari mala k 1. 1. 2001 683 členov, a k
31. 1. 2001
677 členov, t. j. o 6 menej. Došlo k zmene vo výbore
odbočky, keď po dlhoročnej činnosti odovzdal pán Ján Vencel
funkciu pokladníka Dane Farkašovskej, dňom 1. 4. 2001
Železnice Slovenskej republiky, železničná stanica Betliar
V roku 2001 bolo v železničnej stanici naložené 1 261 vozňov,
t. j. 47 745 t. Vyložené bolo 76 vozňov, t. j. 2 991 t. Denne sa nakladalo
8 až 10 vozňov, o priemere 400 ton. Odosielali sa do rôznych staníc
v Slovenskej republike a tiež do zahraničia. Hlavným a najväčším
prepravcom boli Lesy SR, ale aj rôzni malí prepravcovia.
Na železničnej stanici pracovali v 24-hodinových zmenách
traja výpravcovia, a to: Ferdinand Šoltész, Monika Mikolajová a Atilla
Gulla.
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Gemerskej Polome
Pri pestovaní jednotlivých plodín dosiahlo družstvo v roku
2001 tieto výsledky:
Priemerný Priemer za roky
Výmera Úroda
výnos
1996-2000
v ha
v tonách
z ha
tony tony z ha
____________________________________________________________
Pšenica ozimná 200
730,78
3,65
657
3,82
Raž ozimná
100
285,00
2,85
247
2,81
Jačmeň ozimný
50
210,00
4,20
146
3,11
Jačmeň jarný
30
56,00
1,86
130
2,17
Ovos
55
53,56
0,97
65
2,12
Obilniny spolu
435
1 335,34
3,07
1 286
3,14
Repka ozimná
100
122,95
1,23
168
1,69
Kukurica na siláž 70
2 573,00
36,80
1 802
31,20
Plodina
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Družstvo v roku 2001 hospodárilo na 2 351 ha
poľnohospodárskej pôdy, z čoho bolo 740 ha ornej pôdy a 1 607 ha
trvalé trávnaté porasty. Hodnota produkcie rastlinnej výroby
predstavovala 9 264 000,- Sk. Tržby z rastlinnej výroby dosiahlo
družstvo 3 197 000,- Sk preto, lebo prevažná časť obilia sa nepredala,
ale použila na vlastnú výrobu jadrových krmív. Tieto, družstvo
takmer nenakupovalo, ale si vyrábalo zo svojich zásob.
V živočíšnej výrobe chovalo družstvo k 31. 12. 2001 788 kusov
hovädzieho dobytka, z toho 351 kráv, 359 ošípaných a 479 kusov
oviec.
Vyprodukovalo sa 1 410 209 litrov mlieka, z ktorého sa
predalo 1 362 758 litrov za 11 811 000,- Sk, čo je viac ako vlani.
Tržby zo živočíšnej výroby, t. j. za predaj výrobkov a zvierat,
dosiahlo družstvo 20 821 000,-Sk
Celkové výnosy družstva za rok 2001 boli 40 294 000,- Sk, čo je
menej ako vlani, pretože sa znížili dotácie. Vyššia ako vlani bola
vlastná výroba, ktorá sa dosiahla za 28 294 000,- Sk.
Tieto výsledky sa dosiahli vďaka veľkému úsiliu všetkých, ktorí
v družstve pracovali. Ťažkosti spočívali v tom, že ceny vstupov sa
neustále zvyšovali, v niektorých prípadoch až o 300 až 400 %, kým
ceny výstupov ostávali bez zmeny.
Napriek týmto problémom dokázalo družstvo vykonať
stavebné práce: Rekonštrukcia teľatníka v Betliari, prestavanie skladu
olejov, rozšírenie skladu obilia, prerobenie maštale na hovädzí
dobytok, aby sa mohlo kŕmiť kŕmnym vozom. Nakúpili sa tiež stroje:
stôl na rezanie kukurice na siláž, zhŕňovač sena a 2 osobné autá. Za
ťažkých podmienok udržala sa aj prevádzka kuchyne.
Ku koncu roka 2001 malo družstvo 360 členov, v stálom
pracovnom pomere bolo 67 členov a 19 zamestnancov. V sezónnych
a nárazových prácach pracovalo ďalších 11 zamestnancov.

Farma „Davidov dvor", Betliar
Na tejto farme prebiehali v roku 2001 tieto činnosti: Chov koní,
jazdecký výcvik a účasť na Hubertovej jazde. Urobil sa veľký rozsah
zemných prác, odvodnenie dvora a vŕtanie studní. Na bývalej
odchovni sa urobili búracie práce, odvodnenie, a potom sa budova
prerábala na ustajnenie koní. Búracie práce sa robili tiež na
administratívnej budove, ktorá sa začala prerábať na motorest a na
ubytovacie priestory.
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Predajňa priemyselného tovaru „LENKA", Betliar
Táto predajňa sa zaoberala predajom drobného tovaru a domácich
potrieb a čiastočne aj textilu. Jej majiteľkou bola Lenka Čižmárová.
Za rok 2001 sa v tejto predajni dosiahla tržba 1 500 000,- Sk.
GUBEK, predajňa mlynských výrobkov, Betliar
Firma Gubek, Moldavský automatický mlyn, otvorila dňa 10. 12. 2001
predajňu mlynských výrobkov. Predáva sa múka a rôzne šroty, ako aj
obilie. Obchod je v novej, na tento účel postavenej budove, na Novej
ulici v Betliari. Vedúcou predajne je Jozefína Kušnierová.
Chalupa pri kaštieli, Ing. Ladislav Zvolenský, Betliar
V štýlovom prostredí, v dome č. 29 na ulici Šafárikovej v Betliari,
ponúkal podnikateľ široký sortiment nápojov a začal tiež
s podávaním vybraných druhov jedál ako: spišské pirohy, buchty na
pare, pečené klobásy a horúca čokoláda.
Reštaurácia Brigita Kériová, Betliar
V roku 2001 prestala podnikateľka pracovať v reštaurácii v budove
Jednoty pri hlavnej ceste. Stravovacie služby poskytovala len
v reštaurácii „Na Majeri“, pri kaštieli.
Espresso pri kaštieli, Ján Jerga, Betliar
Na základe živnostenského listu zo dňa 7. 5. 2001 otvoril občan
z Betliara Ján Jerga najprv predajňu lahôdok, z ktorej sa neskôr stalo
espresso. Na tieto účely opravil dom, nachádzajúci sa oproti vstupnej
budove do kaštieľa. Predávať začal 19. 6. 2001.

Drevárstav, s. r. o., Košice, Drevovýroba, Betliar
Firma v roku 2001 vyrábala jednorazové palety pre VSŽ, dubové
parketové prírezy pre zahraničie a krovy na rodinné domy pre
ostatných odberateľov.
Ostatní súkromní podnikatelia neinformovali o svojej činnosti, hoci
boli písomne vyzvaní.
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7. Školstvo

Z

ačiatkom školského roka 2001/2002 bolo do Materskej školy (MŠ)
zapísané 22 detí. Škola sa preorientovala z dvojtriednej na
jednotriednu, s heterogénnou skupinou detí od 2,5 roka do 6 rokov.
V MŠ pracovali: Darina Poracká - riaditeľka MŠ, Jarmila
Lešková - učiteľka, Alena Oprondeková - školníčka a kuchárka a
Marián Šlosár - kurič. Od 3. septembra 2001 začal stravu z Gemerskej
Polomy dovážať Pavol Kušnier dodávkovým autom, ktoré zakúpil
Obecný úrad.
Dňa 30. 9. 2001 na celoškolskej schôdzi Združenia rodičov
a priateľov školy bola zvolená rodičovská rada v tomto zložení:
Tatiana Kúkelová - predsedníčka, Miroslava Žúdelíková zapisovateľka, Ľudmila Madáčová - pokladníčka, Anton Majer a Peter
Jerga - členovia.
Deti sa zúčastňovali na rôznych podujatiach, ako: Deň
otvorených dverí, Deň detí, Stará mama čítaj rozprávku, kultúrny
program na stretnutí dôchodcov a tiež z príležitosti osláv 90. výročia
začiatku vyučovania v základnej škole, turistická vychádzka spolu
s MŠ z Gemerskej Polomy, zber gaštanov a žaluďov pre lesné zvieratá,
účasť na výstave „Plody našej zeme" v MŠ, vítanie Deda Mráza
a vianočná besiedka.
Vďaka iniciatíve starostu obce a rodičov, rozhodol Okresný
úrad v Rožňave, že sa obnoví prevádzka v základnej škole v Betliari,
ktorá bola prerušená v roku 1999. Vážnym argumentom pre
obnovenie prevádzky školy bola skutočnosť, že v roku 2000 sa
zásluhou obce uskutočnila plynofikácia budovy školy.
Pred samotným otvorením školy bolo potrebné zhotoviť novú
strechu na sociálnom zariadení, opraviť strechu a poopravovať
omietku na budove školy, vymaľovať budovu zvonku, opraviť
vodovod a dlažbu na chodbe. V priestoroch školy sa tiež zriadila
jedáleň s výdajňou jedla pre žiakov a pracovníkov školy. Náklady na
plynofikáciu činili 80 000,- Sk, a na tohtoročné opravy 100 000,- Sk,
z prostriedkov Obecného úradu a čiastočne aj odboru školstva.
Do konkurzu na funkciu riaditeľa školy sa najprv prihlásilo 5
uchádzačov, ale zúčastnili sa len traja. Okresná rada škôl vybrala za
riaditeľku školy Mgr. Ľudmilu Farkašovskú, rod. Kúkelčíkovú, nar.
11. 10. 1963, obyvateľku z Betliara, ktorá tiež odtiaľ pochádza.
Vymenovaná do funkcie bola 11. júla 2001.
Na začiatku školského roka 2001/2002 nastúpilo do Základnej
školy v Betliari osem prvákov. Vyučovanie v takom malom kolektíve
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má svoj význam, pretože učiteľ môže individuálne pristupovať ku
každému žiakovi a môže sa viac venovať aj deťom s výchovnými
problémami, alebo s rečovými chybami, a tiež tým, na ktorých
nemajú rodičia čas.
S kultúrnym programom vystúpili žiaci na stretnutí
s dôchodcami a na oslavách 90. výročia začiatku vyučovania v škole.
Podľa záznamov v školskej kronike, začalo sa v novej budove
školy v Betliari vyučovať v roku 1911. Obecné zastupiteľstvo a starosta
obce Július Farkašovský dali podnet k tomu, aby sa na rok 2001
pripadajúce 90. výročie začiatku vyučovania v miestnej škole oslávilo.
Oslavy prebehli dňa 20. novembra 2001. Na oslavy boli pozvaní
okrem bývalých pedagógov, pôsobiacich na škole, tiež zástupcovia
Okresného úradu a miestni občania. Títo sa zhromaždili v škole o 14⁰⁰
hodine. Potom prešli na ulicu pred školou, kde boli svedkami
odhalenia pamätnej tabule na budove školy. Po úvodnej básni od Jána
Šlosára, betliarskeho rodáka, prednesenej Štefániou Kaňúrovou, sa
ujala slova riaditeľka školy Mgr. Ľudmila Farkašovská. Vo svojom
príhovore spomenula najdôležitejšie udalosti z činnosti školy od jej
založenia po súčasnosť. Uviedla, že za 90 rokov navštevovalo školu
asi 6 682 žiakov a pôsobilo v nej asi 87 pedagogických pracovníkov.
Po jej príhovore odhalil starosta obce Július Farkašovský pamätnú
tabuľu, umiestnenú na budove školy. Na tabuli je text:
ŠTÁTNA ĽUDOVÁ ŠKOLA V BETLIARI. V TEJTO BUDOVE BOLO V ROKU 1911 OTVORENÉ
VYUČOVANIE . PRI PRÍLEŽITOSTI 90. VÝROČIA VENUJÚ OBČANIA OBCE . 23. NOVEMBRA
2001.

Spred školy odišla delegácia na miestny cintorín, aby položila
kyticu kvetov na hrob bývalého riaditeľa školy Andreja Plavuchu.
Sprievod hostí a občanov potom prešiel do kultúrneho domu,
kde oslavy pokračovali. V slávnostnom prejave hovoril starosta obce
Július Farkašovský o počiatkoch vzdelávania a o jeho priebehu, až po
súčasnosť. Vzdal hold učiteľskému povolaniu a odovzdal ďakovné
listy a medaily obce všetkým pozvaným pedagogickým pracovníkom.
Vedúci odboru školstva, mládeže a telesnej kultúry (OŠMaTK)
Dr. Juraj Matejsko ocenil pamätnou medailou OŠM a TK dlhoročnú
pedagogickú prácu PhDr. Jána Dovca, Blaženy Janíčkovej, Márie
Cirbusovej, Márie Ročiakovej, Kristíny Pavlíkovej a Mgr. Ľudmily
Farkašovskej. Bývalé učiteľky Ročiaková a Pavlíková neboli prítomné,
ocenenie im bolo odovzdané doma.
Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci
základnej školy, deti z materskej školy v Betliari a folklórny súbor
„Polomšok“ zo základnej školy v Gemerskej Polome. Pozvaní hostia
sa po oslavách zúčastnili na slávnostnej recepcii, ktorú usporiadal
Obecný úrad v Betliari.
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8. Kultúra

K

u koncu roka 2000 prestal na vlastnú žiadosť vykonávať funkciu
vedúceho Miestneho kultúrneho strediska (MKS) Ladislav Dulík.
Zároveň
odišla z funkcie účtovníčky MKS jeho dcéra, Dana
Farkašovská.
Od začiatku až do konca roka 2001 bol vedúcim MKS Peter
Podolinský. Účtovníčkou bola Emília Griegerová.
MKS zabezpečovalo činnosť kina, miestnej ľudovej knižnice
a vytvorilo podmienky pre uskutočnenie týchto podujatí:
o v januári - stolnotenisový turnaj a rozhlasová relácia
k 56. výročiu oslobodenia obce
o vo februári - ples športovcov
o v marci - stolnotenisový turnaj
o v apríli - veľkonočná výstava, výpredaj kníh, filmové
predstavenie pre MŠ a beseda s poslancom
Dr. Ladislavom Oroszom
o v máji - táborák ku Dňu víťazstva, oslava Dňa matiek
o v júni - program ku Dňu detí
o v júli - filmový festival Betliarska osmička
o v auguste - oslavy SNP, táborák, diskotéka
o v septembri – filmové predstavenie pre ZŠ a MŠ
o v októbri - oslavy Dňa železničiarov, Hubertova jazda
o v novembri - oslavy 90. výročia školy
o v decembri - voľby do regionálnej samosprávy,
privítanie Mikuláša pred Obecným domom, mariášový
turnaj, štefanská zábava.
V priestoroch kultúrneho domu sa konali cvičenia kalanetiky
a aerobiku, a tiež sa hrala stolnotenisová liga. V mesiacoch marec
a apríl bol v kultúrnom dome klub mládeže. V priebehu roka sa
v kultúrnom dome konali schôdze organizácií: MS, JDS, HZDS, PPZ,
DPZ, urbariátu a poisťovne. Trikrát sa uskutočnili prezentácie tovaru
a raz čistenie kobercov. Obecný úrad usporiadal verejné
zhromaždenie občanov.
Vedúci MKS zabezpečoval prípravu, výrobu a predaj
futbalového spravodaja, a tiež časopisu pre Materskú školu.
V kine úsvit sa v roku 2001 odpremietalo 31 predstavení, ktoré
videlo 1 016 divákov. Odpadlo 1 predstavenie, pretože film neprišiel
včas. V kine sa dosiahli tržby 39 160,- Sk. Za prepravné sa zaplatilo
3 627,80 Sk. Predstavenia boli dvakrát mesačne. Pokračovala
spolupráca s filmovým klubom Excalibur.
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Miestna ľudová knižnica (MĽK) mala 35 čitateľov, z toho 22
dospelých a 13 detí. Vypožičala 1 514 kníh, z toho 258 náučnej a 864
krásnej literatúry a 84 mládežníckej náučnej a 308 mládežníckej
krásnej literatúry. Počas roka usporiadala 5 výstaviek kníh. V marci,
mesiaci knihy, boli v knižnici na exkurzii deti z materskej školy.
Počúvali pri tom rozprávky. V čistom fonde mala knižnica 5 900 kníh.

9. Politické strany, hnutia a združenia
Strana demokratickej ľavice, základná organizácia, Betliar

D

ňa 15. januára 2001 bola výročná členská schôdza organizácie.
Okrem zhodnotenia činnosti za predošlý rok diskutovali
členovia o návrhu z ústredia, aby sa doplnil organizačný poriadok
strany vtom zmysle, že v rámci strany môžu vzniknúť aj názorové
platformy. V uznesení zo schôdze sa uviedlo, že členská schôdza
podporuje takúto zmenu organizačného poriadku. Neskôr však zjazd
zmenu neschválil.
Dňa 29. marca 2001 bola verejná schôdza, ktorú zvolala
základná organizácia SDĽ. Na tejto schôdzi sa zhodnotilo plnenie
volebného programu ZO SDĽ z roku 1998. Program má 12 bodov
a úspešne sa plní.
Dňa 20. apríla 2001 navštívil obec poslanec NR SR za SDĽ Dr.
Ladislav Orosz. Zišiel sa na besede s občanmi v klube dôchodcov.
Občania sa živo zaujímali o aktuálne politické otázky a o činnosť NR
SR. V roku 2001 mala základná organizácia SDĽ v Betliari 16 členov.
Výbor organizácie pracoval v zložení: Ondrej Ďurán - predseda,
Ľubomír Schlosár - podpredseda, Alexander Maduda - zapisovateľ,
Ivan Tököly - hospodár, Július Farkašovský - člen výboru a Ján
Jesenák - revízor.
Komunistická strana Slovenska, základná organizácia, Betliar
Organizácia mala 16 členov. Počas roku 2001 oboznamovala
členov a sympatizantov s rôznymi vyhláseniami, ako Program pre
väčšinu, Slovo k občanom a Spravodlivosť, mravnosť a úcta k
občanovi. V období pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov
oboznamovali členovia organizácie občanov s programom kandidátov
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za okres, kandidujúcich za KSS. Člen organizácie Július Sihelský bol
zvolený za predsedu Okresnej revíznej komisie KSS.
Členovia organizácie sa zúčastňovali na oslavách 1. a 8. mája,
ako aj výročia SNP. Vyslovili poďakovanie starostovi obce Júliusovi
Farkašovskému za dobrú spoluprácu obce s organizáciou.
Hnutie za demokratické Slovensko - ľudová strana, obecná
organizácia, Betliar
Organizácia mala 18 členov a pracovala pod vedením Ing.
Ivety Zvolenskej. Členovia organizácie sa pravidelne stretávali. Na
Deň matiek sa organizácia pohľadnicou poďakovala starším
mamičkám a babičkám. Na Deň detí sponzorovala materskú školu
v Betliari.
Pred
voľbami do orgánov samosprávnych
krajov
predstavovala svojich kandidátov za poslancov i za predsedu VÚC
Košického kraja. Aktivita organizácie sa uberala aj k starším
spoluobčanom.

10.

Spolky a organizácie
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná
organizácia, Betliar

K

doterajším 24 členom organizácie pribudlo ďalších 13 členov,
keď sa členovia obecného zastupiteľstva a starosta obce rozhodli
kolektívne vstúpiť do Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov.
Výbor organizácie pracoval v zložení: Ján Rybár - predseda,
Anna Smereková - tajomníčka, Mária Franková - pokladníčka, Mária
Luxová a Ján Potočný - členovia výboru a Alexander Maduda revízor.
Výbor sa zaoberal vnútrozväzovými záležitosťami a prípravou
na oslavy významných dní.
Z príležitosti 56. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, a tiež pri
57. výročí Slovenského národného povstania boli položené vence k
pomníku padlým na miestnom cintoríne, za účasti občanov. V prvom
prípade predniesol príhovor Alexander Maduda a v druhom, starosta
obce Július Farkašovský. Vo večerných hodinách v obidvoch
pamätných dňoch zišiel sa veľký počet najmä mladých ľudí pri
partizánskych vatrách.
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Dňa 28. augusta 2001 po pietnom akte na cintoríne bola
v kultúrnom dome slávnostná členská schôdza organizácie SZPB.
Organizácia urobila medzi svojimi členmi zbierku na pomník
generála Viesta. Na tento účel sa odoslalo 480,- Sk.
Ako po iné roky, i teraz zakúpil Obecný úrad zo svojho
rozpočtu pre všetkých členov organizácie Ročenky odbojárov.

Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia, Betliar
V roku 2001 mala organizácia 150 členov. Výročná členská
schôdza bola 31. marca 2001. Zhodnotila činnosť organizácie za
predošlý rok. Voľby sa nekonali, lebo výbor bol zvolený vlani na tri
roky.
Dňa 11. júla 2001 sa 20 dôchodcov zúčastnilo na zájazde
autobusom do Motela v Krásnohorskom Podhradí. Umelecká
agentúra Top Slovakia Art tam usporiadala prezentáciu výrobkov
spojenú s hudobno-zábavným programom, v ktorom vystúpila
známa speváčka populárnych piesní Janka Procházková.
Po veľkom úspechu vlaňajšieho zájazdu do Maďarska,
nechceli v roku 2001 ísť dôchodcovia nikde inde na výlet, len opäť do
Mezőcsátu. Na výdavky za autobus prispel každý účastník zájazdu
sumou 150,- Sk a na spoločný obed čiastkou 100,- Sk. Obecné
zastupiteľstvo prispelo na autobus sumou 2 500,- Sk
Zájazd sa uskutočnil v stredu 25. júla 2001. Zúčastnilo sa 45
dôchodcov a ich rodinných príslušníkov. Dopoludnia navštívili
trhovisko v Miškovci. Po príchode do Mezőcsátu privítal účastníkov
v stravovacom stredisku primátor Arnóth János. Hostitelia prekvapili
výdatným obedom, ktorého hodnota vysoko prevyšovala sumu 100,Sk na osobu, pretože si každý mohol nabrať toľko jedla, koľko chcel.
Po obede navštívil betliarsky starosta Július Farkašovský primátora
Arnótha na radnici. Prerokovali ďalšie možnosti spolupráce
obidvoch samospráv. Hostitelia opäť poskytli našim dôchodcom
bezplatný vstup na termálne kúpalisko. Počas kúpania sa v bazéne
prišiel veľký lejak, čo kúpajúcim sa ani veľmi nevadilo. Cestou
domov si účastníci zájazdu ešte nakúpili dyne priamo na poli
a navštívili ešte hypermarket TESCO v Miškovci.
Dňa 25. októbra sa členovia výboru zúčastnili na Okresnom
slávnostnom podujatí v Krásnohorskom Podhradí.
Dňa 26. októbra usporiadali Obecný úrad v Betliari a organizácia JDS
v kultúrnom dome stretnutie s dôchodcami z príležitosti ukončenia
mesiaca úcty k starším. Zúčastnilo sa asi 90 občanov. Slávnostný
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príhovor predniesol starosta obce Július Farkašovský. Poblahoželal
jubilantom, ktorí sa v roku 2001 dožili okrúhleho životného jubilea
a odovzdal im kvety a malé darčeky. V kultúrnom programe vystúpili
členky ZPOZ, žiaci zo základnej školy a deti z materskej školy. Žiaci
odovzdali prítomným vlastnoručne vyrobené pozdravy. Na záver
poďakoval usporiadateľom, účinkujúcim a všetkým prítomným
predseda základnej organizácie JDS Alexander Maduda.
Ako v predošlých rokoch, i v tomto roku mali členovia JDS
možnosť nakupovať s 5 % zľavou v obchode Medek v Rožňave.
Organizácia JDS prihlasovala dôchodcov na autobusové zájazdy,
usporadúvané cestovnými kanceláriami. Členom, ktorí sa dožili
okrúhleho životného jubilea, posielala organizácia JDS pohľadnicu.
Člen našej organizácie Rudolf Dulík, podpredseda Okresného
výboru JDS v Rožňave, počas celého roka 2001 zastupoval predsedu
Okresného výboru JDS Ing. Jána Lamača, pretože tento bol stále
chorý.

Poľovnícke združenie Turecká so sídlom v Gemerskej Polome
V roku 2001 zastrelili členovia združenia: 2 srncov, 1 diviaka,
3 ročiakov a 5 prasiat.
V revíri zaznamenali zvýšený úhyn zveri. Našli sa zvyšky zverí
strhnutej vlkmi, ktorých sa vyskytla svorka v počte 7 kusov. Na
základe stôp sa zaznamenala aj prítomnosť medveďa.
Tak, ako po iné roky, mali jednotliví členovia združenia za
úlohu, vyčistiť chodníky a naplniť krmelce a soliská.
Do solísk vyniesli 120 kg soli. Opravili krmelec v lokalite
Prídel. Betliarska skupina opravovala chatu. Iné brigády združenie
neorganizovalo, lebo nebolo požiadané o takúto spoluprácu.
Po niekoľkých rokoch, keď sa museli členovia združenia
skladať na prenájom revíru po 1000,- až 1 500,- Sk, v tomto roku to
nebolo potrebné, lebo v pokladni bolo dosť peňazí za odstrel jelenej
zveri v sezóne 2000.
Združenie vlastnilo 3 poľovných upotrebiteľných psov. Z nich,
pes Alan dohľadal diviaka, ktorého postrehli poľovníci z
Rožňavského Bystrého, a ktorý cez Tureckú prešiel do nášho revíru.
Na spoločnej poľovačke v novembri sa zúčastnilo 26 členov
združenia a traja hostia. Strelili sa 2 ročiaky, ktoré boli rozdelené
medzi účastníkov spoločnej poľovačky.
Druhá spoločná poľovačka sa uskutočnila len po skupinách,
koncom roka 2001, pričom nebola strelená žiadna zver.
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Dobrovoľný požiarny zbor, Betliar

FOTO Č.10

V roku 2001 evidoval zbor 91 členov, čo je o 17 viac ako
v predošlom roku. Pribudli mladí požiarnici, členovia súťažných
družstiev. Z celkového počtu je 15 členov starších ako 60 rokov, ktorí
sú vedení ako čestní členovia, ďalej 4 ženy a 12 žiakov základných
škôl.
V preventívno-výchovnej činnosti sa odvysielalo niekoľko
relácií v miestnom rozhlase, vyvesili sa materiály s protipožiarnou
tematikou a vykonali sa v obci preventívne protipožiarne kontroly a
ich následné dohliadky, na ktorých sa zúčastnilo 12 požiarnikov v
štyroch hliadkach. Títo požiarnici sa zúčastnili aj na odbornej
príprave. V roku 2001 sa v obci nevyskytol žiaden požiar. Na
odborných školeniach a prednáškach sa zúčastňovali aj členovia
súťažných družstiev.
V roku 2001 reprezentovali obec na rôznych súťažiach
4 požiarne družstvá.
Družstvo Plameňov bolo na Obvodovom kole v Rožňave
v mesiaci máji, kde dosiahlo čas 182,9 sekúnd a obsadilo pekné 3.
miesto. Členmi družstva boli: Michal Hodermarský, Marek Živkovič,
Róbert Szász, Tomáš Korintuš, Marián Kučerák, Michal Adam, Lukáš
Pitka, Patrik Szász, Lukáš Rolík-Mihók a Ivan Hrušovský.
Na obvodovom kole v Krásnohorskom Podhradí boli 3 družstvá:
Družstvo dorastu v zložení: Peter Olašin, Peter Butkovič,
Matej Árvay, Karol Olašin, Erik Korintuš, Martin Korintuš, Ján
Ruman ml., Ľubomír Árvay ml. a Peter Gemerský obsadilo 1. miesto
časom 124,2 sekúnd.
Družstvo mužov „A" v zložení: Miroslav Poťmák, Vladimír
Tompoš ml., Ing. Pavol Kušnier, Bohuš Poťmák a Ján Ruman st.
obsadilo 3. miesto.
Družstvo mužov „B" v zložení: Ladislav Kaňúr ml., Štefan
Fabián, Peter Majer, Jozef Tompoš, Vladimír Packo, Milan Máťuš,
Bohuš Szilárdi, Rastislav Gubek a Ivan Gemerský obsadilo 4. miesto.
Okrem súťažiacich pôsobili na tomto obvodovom kole
z Betliara Pavol Kušnier a Ján Lux ako rozhodcovia.
Všetky tri družstvá postúpili do okresného kola, ktoré bolo
v Nižnej Slanej, kde v rozhodcovskom zbore bol opäť Ján Lux
a veliteľom súťaže bol Pavol Kušnier. Na tejto súťaži družstvo dorastu
obsadilo pekné 2. miesto, družstvo mužov „A" 6. miesto a družstvo
mužov „B" 8. miesto, čo je najhoršie umiestnenie v doterajšej
desaťročnej histórii týchto dvoch družstiev mužov.
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Najväčším úspechom v doterajšej činnosti požiarnych družstiev je
prepracovanie sa družstva dorastu z okresného kola do krajského
kola, ktoré sa konalo v júli 2001 v Košiciach. Tam naše družstvo
v silnej konkurencii obsadilo veľmi pekné 5. miesto. Na tejto súťaži
bol členom rozhodcovského zboru Pavol Kušnier.
Okrem nácvikov na súťaže prekontrolovali požiarnici
hydranty na Novej ulici a pri kultúrnom dome a vyčistili studne pred
obecným úradom, pri pošte a na Nižnej Maši.
V brigádnickej činnosti upravovali okolie požiarnej zbrojnice
a pracovali v sklade požiarnej techniky.
V rámci kultúrno-spoločenských podujatí zúčastnili sa na
niekoľkých futbalových zápasoch, pri kladení vencov na cintoríne
a na oslavách výročia školy. Usporiadali štefanskú zábavu
a zabezpečovali ohňostroj pri príchode Nového roku.
Dňa 30. 11. 2001 bolo v kultúrnom dome výročné valné
zhromaždenie. Na ňom bol na päťročné volebné obdobie zvolený 11
členný výbor v tomto zložení: Ing. Ladislav Lux - predseda, Vladimír
Tompoš ml. - 1. podpredseda a veliteľ, Ján Lux - 2. podpredseda
a preventívar, Pavol Kušnier - tajomník, Milan Tekenöš - pokladník,
Bohuš Poťmák - organizačný referent, Ľubomír Árvay ml. - referent
mládeže, Miroslav Poťmák - strojník, Vladimír Tompoš st. materiálno-technický referent (hospodár), Marta Luxová a Miroslav
Plačko - členovia výboru.

Matica slovenská, miestny odbor, Betliar
V roku 2001 mala organizácia 35 členov. Dňa 1. apríla 2001
bolo valné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej
(MOMS) v Betliari.
Výbor a členovia MOMS sa podieľali na organizovaní
nasledovných akcií:
1) Oslava Medzinárodného dňa detí
2) Volejbalový turnaj dňa 25. augusta 2001. Zúčastnilo sa na ňom
6 družstiev. Zvíťazilo družstvo z Dobšinej.
3) Úprava a udržiavanie detského ihriska
Všetky akcie sa organizovali v spolupráci s Obecným úradom
v Betliari, ktorý vychádzal MOMS maximálne v ústrety.
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11.

Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota Tatran, futbalový oddiel, Betliar

FUTBAL

AUTOŠPORT

P

o úspešnej jesennej časti súťaže 4. ligy, skupiny Juh, keď futbalový
oddiel skončil na 3. mieste, jarná časť v roku 2001 sa už tak
nevydarila. Oddiel skončil celý ročník 2000/2001 na 7. mieste. Z 30
zápasov 12-krát vyhral, 8-krát remizoval a 10 zápasov prehral. Získal
44 bodov a skóre 58:49.
V jarnej časti súťaže sa dosiahli tieto výsledky: Rožňava Betliar 1:1, Betliar - Prakovce 2:0, Barca - Betliar 2:1, Betliar - Topoľany
0:1, Moldava - Betliar 2:1, Betliar - Spišské Vlachy 2:1, Palín - Betliar
5:1, Betliar - Lastomír 3:3, Michalovce B - Betliar 2:1, Betliar Krompachy 0:0, Sečovce - Betliar 4:1, Betliar - Sobrance 1:2, Betliar Haniska 5:0, Šaca - Betliar 3:3.
Na nový súťažný ročník 2001/2002 sa oddiel začal pripravovať
už začiatkom júla. Odohral 7 prípravných zápasov, z toho 2 turnaje.
Obidva turnaje, a to v Gemerskej Polome a na Dedinkách vyhral.
Súťaž sa začala 5. 8. 2001. Po odohraní zápasov jesenného kola sa
predohralo 1. kolo jarného kola. Celkom sa hralo 16 majstrovských
zápasov. Oddiel skončil na 11. mieste. Vyhral 6 zápasov, trikrát
remizoval a 7-krát prehral. Získal 21 bodov a skóre 24:31.
Dosiahli sa tieto výsledky: Michalovce B - Betliar 2:0, Betliar Barca 1:1, Ďurkov - Betliar 4:1, Betliar - Krompachy 1:0, Topoľany Betliar 3:0, Betliar - Palín 1:1, Spišské Vlachy - Betliar 2:2, Betliar Rožňava 2:1, Lastomír - Betliar 3:1, Betliar - Geča 4:0, Žakarovce Betliar 6:1, Betliar - Sečovce 2:1, Moldava - Betliar 2:1, Haniska - Betliar
3:1, Betliar - Šaca 2:0, Betliar - Michalovce B 3:2.
Najlepšími strelcami boli:
V jarnej časti: Vladislav Vávra 7 gólov, Zdenko Greško 5 gólov, Milan
Hajduk 3 góly, Ján Zdechovan a Rastislav Greško po 2 góly a po 1 góle
strelili: Marián Varga, Branko Kurian a Gabriel Lazár.
V jesennej časti: Zdenko Greško 11 gólov, Vladislav Vávra a Gabriel
Lazár a Čarnoký po 3 góly a po 1 góle strelili: Milan Hajduk, Sedlák a
Uharček.
Automobilový pretekár Igor Suško sa v roku 2001 nezúčastnil
na žiadnych pretekoch.
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Podľa záznamov v novinách Zora Gemera hrali v roku 1998
v okresnej súťaži v stolnom tenise mužov dve družstvá z Betliara.
Tatran Betliar A hral v 1. triede a Tatran Betliar B v 2. triede.
V roku 1998 hralo družstvo A doma: s Geológom Rožňava VTJ
C 5:0, s STK Gemerská Hôrka 5:1, s Gemerskou Polomou A 1:5,
s Henckovcami 5:0, so Slovtransgazom Jablonov 1:5 a s STK Gemerská
Hôrka 5:4. Vonku hralo družstvo A: v Henckovciach 5:4, v Jablonove
5:0, v Gemerskej Hôrke 5:3, v Rožňave s Geológom C 0:5,
s Gemerskou Polomou B 5:2, v Dobšinej 1:5 a s Gemerskou Polomou A
5:2.
V konečnej tabuľke obsadilo družstvo Tatran Betliar A 4.
miesto, keď odohralo 21 zápasov, z nich 9 vyhralo a 12 prehralo.
Dosiahlo skóre 70:66, získalo 30 bodov. V súťaži bolo 8 oddielov.
Družstvo Tatran Betliar B obsadilo 5. až 6. miesto (spolu s OŠ
Dobšiná), keď obidva oddiely získali po 11 bodov. Súťažilo 9 oddielov.
Podľa záznamov v novinách Zora Gemera hrali v roku 1999
v okresnej súťaži v stolnom tenise: Tatran Betliar A v 1. triede
a Tatran Betliar B v 2. triede.
Družstvo hralo doma s STO Dobšiná 4:5, s Jablonovom B 1:5,
s STO Dobšiná 5:0, s STK Gemerská Hôrka 4:4, s Jablonovom B 0:5,
s STO Dobšiná 5:0. Vonku hralo družstvo A: v Gemerskej Hôrke 5:0,
v Henckovciach 3:5, v Gemerskej Polome B 5:0, v Henckovciach 1:5,
a v Gemerskej Polome 5:0.
V konečnej tabuľke obsadilo družstvo Tatran Betliar A 4.
miesto, keď odohralo 20 zápasov, z nich 7 vyhralo, 1-krát remizovalo
a 12-krát prehralo. Dosiahlo skóre 51:71, získalo 35 bodov. V súťaži
bolo 5 účastníkov.
Družstvo B hralo doma: s Jablonovom C 5:2, s STO Plešivec
5:4, s Jablonovom C 0:5, s Gemerskou Polomou C 5:3. Vonku hralo
družstvo B: v Henckovciach 5:0, v Gemerskej Polome 5:4, v Plešivci
5:3 a v Henckovciach 4:5.
V konečnej tabuľke obsadilo družstvo Tatran Betliar B 3.
miesto, keď získalo 31 bodov. V súťaži bolo 8 účastníkov.
Podľa záznamov v novinách Týždeň v Gemeri hrali v roku
2000 v okresnej súťaži v stolnom tenise obidve družstvá z Betliara v 1.
triede.
Družstvo Tatran Betliar A hralo doma s Betliarom B 10:6,
s Geológom Rožňava D 10:8, s Gemerskou Polomou B 9:9 a s Dlhou
Vsou 18:0. Vonku hralo: s Geológom Rožňava D 5:13, s Gemerskou
Hôrkou 5:13, s Henckovcami A 9:9 a s Henckovcami B 6:12.
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V tabuľke na konci roka 2000 obsadilo družstvo A 2. miesto,
keď odohralo 7 zápasov, z nich 5 vyhralo a 2-krát remizovalo.
Dosiahlo skóre 84:42 a získalo 19 bodov.
Družstvo Tatran Betliar B hralo doma s Dlhou Vsou 17:1,
s Henckovcami A 6:12. Vonku hralo: s Gemerskou Hôrkou 6:13 a s
Gemerskou Polomou B 12:6.
V tabuľke obsadilo družstvo Betliar 4. miesto, keď odohralo 7
zápasov, z nich 4 vyhralo a 3 prehralo. Dosiahlo skóre 70:56 a získalo
15 bodov.

12. Cirkevný život
E V. A. V.
CIRKEV

E

vanjelický augsburského vyznania (ev. a. v.) cirkevný zbor v
Betliari vykonával v roku 2001 všetky činnosti pod vedením Mgr.
Dariny Basarikovej, ev. a. v. farárky, Viliama Griegera, zborového
dozorcu a zborového presbyterstva, v súčinnosti s poslaním zvesti
kresťanského posolstva vo svete. Činnosť sa sústreďovala do
pravidelného stretania sa na bohoslužbách, biblických hodinách,
stretnutiach detí a mládeže, ako aj v účinkovaní členiek zborového
spevokolu.
Členovia zboru sa zúčastnili na aktivitách Spoločenstva
evanjelikov severného Gemera. Raz pri spomienke na nevinne
odsúdených farárov a druhý raz na celoslovenskej akcii, venovanej
predovšetkým gemerským rodákom, pôsobiacim v cirkvi, národe a
kultúre. Obidve stretnutia boli v Rožňave.
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Rok 2001 bol pre cirkevný zbor veľmi náročný pri udržiavaní
a zveľaďovaní cirkevných budov, predovšetkým kostola. Urobila sa
generálna oprava interiéru, ktorá pozostávala z odstránenia vlhkosti
injektážnou izoláciou a z uloženia podlahového kúrenia, keramickej
dlažby a z plastickej maľby stien kostola. Tieto práce vykonala firma
GEOTECHNIK Spišská Nová Ves, nákladom 970 000,- Sk.
Do chrámového priestoru boli inštalované nové kostolné
lavice, pódium pred oltárom a schody na chór. Toto urobila firma
JENDRÁL Hrabušice, nákladom 365 000,- Sk, ktoré zbor dostal ako
dar od rodáka Johna Miklosik z Kanady.
Ďalšie prostriedky na opravu kostola boli zabezpečené
z príspevkov veriacich vo výške 126 550,- Sk, z príspevkov iných
cirkevných zborov sumou 90 000,- Sk, účelovými prostriedkami
z fondu Pro Slovakia, ďalej od predsedu vlády, od ministerstva
financií, od obecného úradu v Betliari a od ďalších sponzorov
a darcov. Na opravu kostola prispel čiastkou 10 000,- Sk rodák
z Betliara Ján Gubek, majiteľ mlyna v Moldave.
Práce na oprave kostola sa vykonávali v mesiacoch jún až
august. V tom čase sa veriaci stretávali v priestoroch obecného úradu.
Práce sa vykonávali pod vedením Viliama Griegera, zborového
dozorcu. Slávnostná posviacka obnoveného kostola bola pri 215.
výročí jeho posvätenia, dňa 14. októbra 2001, spolu s inštaláciou sestry
farárky. Slávnostným kazateľom bol dôstojný pán biskup vo výslužbe
Ján Antal. Zbor navštívili i ďalší hostia, ktorí sa spolu s domácimi
veriacimi tešili z vykonanej práce.
Cirkevný zbor vyjadril vďačnosť všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k dokončeniu tejto náročnej práce, ktorá bude
slúžiť mnohým ďalším generáciám.
Podľa štatistického sčítania obyvateľstva sa k náboženstvu ev.
a. v. prihlásilo v Betliari 424 obyvateľov. Zbor však eviduje len 327
členov, z toho príspevkových 160.
Dňa 10. novembra 2001 zomrel rímskokatolícky farár Peter
Szepesi, pomerne mladý, vo veku 40 rokov. Trpel nevyliečiteľnou
chorobou. Býval v Gemerskej Polome a mal na starosti aj cirkevníkov
v Betliari. Pochádzal z obce Valaliky pri Košiciach.
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13. Mimoriadne udalosti
VÝSLEDKY
SČÍTANIA

K

u dňu 26. mája 2001 uskutočnilo sa v Slovenskej republike
sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Podľa oznámenia Štatistického úradu Slovenskej republiky,
krajskej správy v Košiciach, boli výsledky sčítania v obci Betliar
nasledovné:
Trvalé bývajúce obyvateľstvo spolu 1 012, v tom muži 516, ženy
496. Ekonomicky aktívne osoby bez pracujúcich dôchodcov spolu
499, v tom muži 275, ženy 224.
Veková štruktúra obyvateľstva: 0-14 rokov veku 143, 15-59 muži
343, 15-54 ženy 270, 60 rokov a viac muži 86, 55 rokov a viac ženy 165,
nezistený vek 5. V predproduktívnom veku 14,1 %, v produktívnom
60,6 %, a v poproduktívnom veku 24,8 % z trvalé bývajúceho
obyvateľstva.
Národnostné zloženie obyvateľstva, národnosti: slovenská 961,
maďarská 17, rómska 8, česká 6, rusínska 1, ukrajinská 4, nemecká 4.
Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev:
Rímskokatolícka 327, Evanjelická augsburského vyznania 424.
Reformovaná kresťanská 13, Pravoslávna 4, Jehovovi svedkovia 8,
Bratská jednota baptistov 1, Iné a nezistené 39, Bez vyznania 196.
Domový a bytový Fond:
Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu) 400. Trvalé
obývané domy 294, z toho rodinné domy 284, neobývané domy 106,
byty spolu 458, trvalé obývané byty 339, z toho v rodinných domoch
303, neobývané byty 119.

KRÁDEŽ

Úroveň bývania:
Priemerný počet na jeden trvale obývaný byt
trvale bývajúcich osôb 2,99
m² obytnej plochy 59,60
obytných miestností 3,49
Priemerný počet m² obytnej plochy na osobu 19,9.
Obyvateľ z Košíc JUDr. Zoltán Koreň značným nákladom
opravil dom v Lesnej osade (Koplalov) v Betliari, aby ho mohol
používať ako víkendovú chatu. Keď 21. marca 2001 prišiel do tohto
domu, zistil, že neznámy zlodej z neho odniesol takmer všetko, t. j.
televízor, šijací stroj, elektrickú pílu, kosačku, vŕtačku a potraviny
v celkovej hodnote viac ako 68 000,- Sk.
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14. Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka

Z

ima bola neobvykle teplá. Pomerne nízke teploty nočné - 9 °C
boli zaznamenané 15., 16. a 23. januára 2001. V ostatných dňoch
bolo teplejšie. Najnižšia nočná teplota celej zimy - 10 °C bola v noci
na 25. februára.
Mesiace marec a apríl boli veľmi chladné. Nočné teploty 0 °C
boli na 16. a 30. marca a dokonca ešte aj na 13. a 19. apríla. Máj bol
suchý, jún bol studený.
Začiatkom júla prišli horúčavy. Tie, ale skoro prestali a začalo
sa obdobie dažďov. Prudké a výdatne dažde a prietrže mračien
spôsobili povodne na severnom a východnom Slovensku. U nás, už
viac rokov nepoznáme, čo sú to povodne, pretože rieka Slaná bola
zregulovaná až po štátnu hranicu ešte v období socializmu.
Koncom júla boli opäť horúčavy. Mohlo sa pokračovať
v žatevných prácach, prerušených uprostred júla, pre daždivé
počasie.
Horúčavy trvali až do konca augusta. Po nich sa začiatkom
septembra náhle a prudko ochladilo. Príliš skoro sa začala
neprívetivá, chladná a daždivá jeseň. Taký chladný bol celý
september. V bytoch bolo potrebné aj zakúriť.
Začiatkom októbra prišlo babie leto. Trvalo len dva týždne.
Potom sa znovu ochladilo. Možno povedať, že tak, ako zavčasu prišla
jeseň, tak skoro prišla aj zima. Koncom októbra už začali nočné
teploty klesať pod bod mrazu. A také boli aj počas celého novembra.
V decembri už boli treskúce zimy. Napríklad: 10. decembra - 9
°C, trinásteho - 12 °C, na Štedrý deň dokonca - 15 °C a na Silvestra - 12
°C. Prvý sneh, ktorý napadol v novembri sa už neroztopil, lebo zem
bola zamrznutá. Cez Vianoce veľa snehu nebolo. Za to 30. a 31.
decembra ho napadlo dosť veľa.
V roku 2001 sa v jednotlivých mesiacoch vyskytli celkové
zrážky v litroch na 1 m² takto: Január 81,9; február 20,2; marec 86,9;
apríl 74,6; máj 35,7; jún 57,2; júl 198,0; august 115,2; september 84,5;
október 17,0; november 48,l; a december 16,9.
Celkove za rok 2001 napršalo v Betliari na 1 m² 836,2 litra. Je
to o 206,2 litra viac, ako v roku 2000.
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15. Celkové zhodnotenie roka

C

elkovo možno rok 2001 v Betliari hodnotiť ako úspešný. Dosiahli
sa dobré hospodárske výsledky v tunajších závodoch. Úspešne sa
splnil plán hlavných úloh obce. Veľa práce sa urobilo zásluhou
verejno-prospešných prác. Urobila sa veľká oprava evanjelického
kostola. V súťažiach si dobre počínali požiarnici, futbalisti i stolní
tenisti. Veľkým úspechom bolo obnovenie vyučovania v základnej
škole. Škola oslávila 90. výročie svojho trvania.
Nepriaznivou skutočnosťou bola nízka účasť občanov v 1. i v 2.
kole volieb do orgánov samosprávnych krajov.

16. Záverečné slovo kronikára

T

ento text bude vpísaný už do novej knihy obecnej kroniky.
Nebude sa písať tak ako doteraz písacím strojom, ale počítačom.
Nové je tiež členenie ročného zápisu tak, že vyhovuje novým
smerniciam pre vedenie obecných kroník. Verím, že tieto zmeny
prispejú k ďalšiemu skvalitneniu úrovne našej obecnej kroniky.

Text do obecnej kroniky za rok 2001 bol prerokovaný na
zasadaní Obecného zastupiteľstva v Betliari dňa 25. marca 2002
a schválený uznesením číslo 24-3/2002.
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