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Rok 2002
Motto: „Bohužiaľ nie je možné, a ešte dlho asi nebude, aby prezident Slovenskej republiky
mohol predstúpiť pred občanov s vystúpením ladeným čisto optimisticky. Neprežívame ľahkú
dobu, ani ako súčasť sveta, ani ako ľudia zodpovední za to, čo sa deje okolo nás v našej vlasti."
Prezident republiky Rudolf Schuster v novoročnom prejave dňa 1. 1. 2003.

1. Úvod

A

by USA mohli ovládnuť ťažbu ropy v Iraku, začal ich prezident
George Bush rozsiahle prípravy na vojenský útok proti tejto
krajine, s odôvodnením, že Irak vlastní zbrane hromadného ničenia.
Zbrojní inšpektori Organizácie národov do konca roka žiadne takého
zbrane v Iraku nenašli.
Takmer denne prichádzali z Izraela správy o samovražedných
atentátoch Palestínčanov proti Židom. Každý takýto čin izraelská
armáda kruto pomstila.
V dobe od 23. do 26. októbra ozbrojení čečenskí teroristi
zadržiavali v divadle na Dubrovke v Moskve 800 divákov a hercov,
čím chceli dosiahnuť zastavenie vojny v Čečensku. Hrozili
vyhodením budovy do vzduchu a povraždením rukojemníkov. Pri
oslobodzovaní prišlo o život 129 rukojemníkov a všetci teroristi.
Niekoľko desiatok tisíc slovenských občanov prišlo o svoje
úspory, keď sa dali zlákať sľubovanými vysokými úrokmi a uložili
svoje peniaze do nebankových finančných inštitúcií Horizont
Slovakia a BMG Invest, keď tieto firmy vo februári zatvorili svoje
pobočky vo všetkých mestách.
Celé Slovensko jasalo, keď v máji na majstrovstvách sveta vo
Švédsku, po skvelých výkonoch, vybojovali slovenskí hokejisti titul
majstrov sveta.
V parlamentných voľbách v septembri získali tesnú väčšinu
pravicové strany a vytvorili pravicovú vládu.
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Dňa 21.novembra na summite Organizácie Severoatlantickej
zmluvy (NATO) v Prahe, dostalo Slovensko pozvánku do tejto
organizácie.
Dňa 13. decembra na summite Európskej únie v Kodani,
skončilo Slovensko rokovania o vstupe do tejto únie, čo znamená, že
v budúcom roku sa môže stať jej členom.
V obci Betliar sa úspešne plnili predsavzatia Obecného
zastupiteľstva.
V decembri si občania opäť zvolili doterajšieho starostu, a tiež nové
zastupiteľstvo. Ukončila sa veľká oprava interiéru rímskokatolíckeho
kostola.

2. Samospráva obce

ČINNOSŤ
OBECNÉHO
ZASTUPI TEĽSTVA

V

roku 2002 sa uskutočnilo 9 zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Betliari, z čoho dve zasadnutia boli mimoriadne. Obecné
zastupiteľstvo (OZ) usmerňovalo chod života v obci a z množstva
problémov, ktoré riešilo, vyberáme aspoň najdôležitejšie body,
ktorými sa zaoberalo na svojich zasadnutiach v roku 2002:
V januári schválilo plán hlavých úloh obce, rozpočet obce, ako
aj plán svojich rokovaní, všetko na rok 2002. Menovalo funkcionárov
v miestnom kultúrnom stredisku, ako aj komisiu na vykonanie
odovzdávajúcej inventúry.
V marci zhodnotilo plnenie rozpočtu obce, rozbor
hospodárenia v prevádzkarni obce a činnosť dobrovoľného
hasičského zboru. Zaoberalo sa prípravou na letnú turistickú sezónu.
Oboznámilo sa presunom kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu. Schválilo plán kultúrno-výchovných podujatí na rok
2002. Zaoberalo sa sťažnosťou občanov zo Železničnej ulice na
zhoršenie životných podmienok vplyvom zvýšenej nákladnej dopravy
dreva. Menovalo komisiu na riešenie tejto problematiky.
V máji sa zaoberalo stavom životného prostredia v obci,
spoluprácou s politickými a spoločenskými organizáciami v obci,
prácou s mládežou a dodržiavaním verejného poriadku v obci.
Oboznámilo sa s presunom kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu. Zhodnotilo plnenie rozpočtu za 1. štvrťrok 2002.
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Na mimoriadnom zasadaní v júli, na základe protestu
prokurátora zmenilo znenie § 6. všeobecne záväzného nariadenia
obce o poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho
odpadu. Ďalej prejednalo list JUDr. Miroslava Radačovského
o financovaní
prestavby sprivatizovaného majetku bývalého
štátneho podniku Bioslužba Košice.
Na riadnom zasadaní v júli zhodnotilo plnenie rozpočtu
a prácu drobnej prevádzkarne za 1. polrok 2002, zaoberalo sa
úrovňou poskytovaných služieb pre turistov, vyhlásilo anonymnú
súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu rodinného domu a vymedzilo
priestor na vylepovanie volebných plagátov.
Na mimoriadnom zasadaní v septembri rozhodlo, že
prostriedky, presunuté fondom národného majetku ako
kompenzácia nákladov obce na vybudovanie plynárenských
zariadení, ktoré boli bez náhrady prevedené do vlastníctva
Slovenského plynárenského priemyslu, sa použijú na rekonštrukciu
domu smútku v Betliari.
Na riadnom zasadaní v septembri vzalo na vedomie
informáciu o otvorení školského roka 2002/2003 v ZŠ i v MŠ, správu
o výbere miestnych poplatkov a daní, správu o činnosti sociálnej
komisie, určilo počet 8 poslancov OZ pre budúce volebné obdobie
a menovalo komisiu pre vyhodnotenie vyhlásenej verejnej súťaže
na stavbu kanalizácie a ČOV v obci.
Zasadanie OZ dňa 22. 11. 2002 malo časť pracovnú a časť
slávnostnú.
V prvej časti zasadania v zasadačke OcÚ zhodnotilo OZ
hospodárenie obce za 10 mesiacov, zhodnotilo plnenie úloh v roku
2002 a za celé volebné obdobie rokov 1998 až 2002, schválilo
Program odpadového hospodárstva obce a súhlasilo s prevzatím
kompetencií vo veciach opatrovateľskej služby z Okresného úradu,
súhlasilo s odpredaním budovy bývalého kina a kúpou rôznych
pozemkov.
Vzhľadom na to, že toto zasadnutie bolo posledné vo
volebnom období, slávnostná časť sa konala v reštaurácii pri kaštieli.
Starosta obce poďakoval poslancom za ich činnosť a odmenil ich
spomienkovými darčekmi. V kultúrnom programe vystúpili členky
ZPOZ. Potom nasledovala spoločná večera. Prítomní konštatovali, že
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takéto dôstojné ukončenie činnosti OZ sa dosiaľ v Betliari
neuskutočnilo.
Dňa 24. 4. 2002 bolo v kultúrnom dome verejné
zhromaždenie občanov. Zúčastnilo sa ho 22 občanov.
Oboznámení boli s plánom hlavných úloh obce na rok 2002,
s výsledkami sčítania ľudu, s prácami, ktoré sa v obci robia a
s pripravovanou súťažou o najkrajšiu kvetinovú výzdobu.
Zbor pre občianske záležitosti sa podieľal na týchto
podujatiach: 4 sobáše v kaštieli, 2 vítania detí do života, 1
pozdravenie jubilanta a niekoľko kultúrno-spoločenských
podujatí.
V roku 2002 dosiahol Obecný úrad v Betliari takéto
plnenie svojho rozpočtu:
Rozpočet
Skutočnosť
Príjmy

4 527 000,--

8 988 663,44

Výdavky

4 527 000,--

4 369 991,53

Zostatok

PREVÁDZKAREŇ
OBCE

4 618 671,91

Väčšie zdroje príjmov: 1 373 466,16 príjmy zo závislej
činnosti, 309 470,40 daň z nehnuteľností - organizácie,
133 044,55 daň z nehnuteľností - občania, 143 392,88 cestná
daň, 80 000,- za hracie prístroje, 126 282,- za smeti, 29 813,cintorínske poplatky, 20 397,- za psov, 37 637,30 z predaja
alkoholu a tabakových výrobkov, 3 931 031,- vrátené za plyn,
582 607,- na verejno-prospešné práce (VPP) od NÚP.
Väčšie položky výdavkov: 1 273 911,10 správa obecného
úradu, 72 115,74 športové a kultúrne podujatia, 120 458,50
údržba miestnych komunikácii, 257 818,80 komunálny odpad,
630 706,- VPP, 88 475,48 rekonštrukcia autobusovej zastávky,
99 710,- spojovací chodník pri pošte, 60 861,12 strecha na bunky
na ihrisku.
Prevádzkareň obce dosiahla za rok 2002 tržby 942 316,Sk, náklady 887 989,- Sk a zisk 10 816,- Sk.
V chatovej osade bolo 2 091 osôb počas 3 785 nocí.
Dosiahla sa tržba 501 760,- Sk a náklady 516 131,- Sk. Bezplatne
bolo poskytnuté ubytovanie 4 robotníkom počas 10 dní, ktorí
pracovali pri oprave rímsko-katolíckeho kostola, a tiež 12
zahraničným Slovákom počas 14 dní.
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Bezplatne sa prali dresy pre futbalový klub.
Na parkovisku sa dosiahla tržba 405 950- Sk a náklady 68 069Sk. Parkovisko použilo 9 280 áut.
Pri doprave traktorom bola tržba 13 152,- Sk a náklady 47 380,Sk. Pri doprave osobným autom bola tržba 20 634,- Sk a náklady 183
605,- Sk. Pri údržbe zelene boli príjmy 21 820,- Sk a náklady 54 304,Sk. Ide o jedného pracovníka, ktorý v lete kosil verejnú zeleň v obci.
V roku 2002 sa narodilo 6 detí, zomrelo 18 občanov
a manželstvo uzavreli 3 páry.
Narodili sa: 15.2. Mária Gažiková, 15.5. Jana Kolesárová, 7. 8.
Jaroslav Ďurák, 11.9. Soňa Zatrochová, 10. 10. Stela Kučeráková
a 26. 10. Miroslav Jerga.
Zomreli: 19. 1. Štefan Slezák, 1. 3. Martin Pitka, 25. 3. Jolana
Urbanová, 30. 3. Mária Farkašovská, 6. 4. Štefan Lacko, 7. 5.
Ľudovít Kúkelčík, 20. 5. Anna Gažiková, 4. 6. Lenka Samašová, 11. 6.
Mária Mruková, 7. 8. Mária Kúkelčíková, 21. 8. Ján Skalský, 25. 8. Ján
Chochol, 4.9. Irma Špildová, 17. 9. Štefan Janíčko, 2. 11. Milan
Tompoš, 8. 11. Zuzana Hajdučeková, 23. 11. Elena Košuthová a 17. 12
Adrián Zatroch.
Manželstvo uzavreli:
13. 7. Marián Koreň a Jana Špiláková
15. 8. Ladislav Vavrek a Janka Gazdová
28.9. Miroslav Schwarcz a Jana Mihalíková
V roku 2002 uzavreli manželstvo v kaštieli v Betliari:
30.3. Vojtech Kubina a Katarína Čermáková, obaja z Malaciek
1. 6. Ján Kaliský a Lada Bartová, obaja z Brezna
31. 8. Vladimír Molnár z Krásnohorského Podhradia a Slávka
Kolesárová z Bratislavy
12. 10. Denis Schwarcz z Košíc a Mária Lengyelová z Košickej Novej
Vsi
V rámci presunu kompetencií zo štátnej správy na
samosprávu prevzal Obecný úrad v Betliari od Okresného úradu
v Rožňave tieto kompetencie:
Od 1. 1. 2002: Agendu ochrany prírody a krajiny
a osvedčovanie listín a podpisov. Osvedčovaním bola poverená
pracovníčka OcÚ Valéria Hladká.
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Od 1. 7. 2002: Správu základnej školy a materskej školy, ďalej
agendu sociálnej pomoci a agendu opatrovateľskej služby.
Dňa 14. 9. 2002 usporiadal Obecný úrad v Betliari výlet pre
občanov obce autobusom do Vysokých Tatier. Zúčastnilo sa 39
občanov. Urobili horskú túru na Téryho chatu, a niektorí aj na
Skalnaté pleso.
V dňoch 6. a 7. decembra 2002 sa konali voľby starostu obce
a 8 poslancov obecného zastupiteľstva (OZ).
Na funkciu starostu obce kandidoval doterajší starosta Július
Farkašovský, 55-ročný technik, ktorého navrhla koalícia politických
strán: Strana demokratickej ľavice (SDĽ), Smer, Hnutie za
demokratické Slovensko- ľudová strana (HZDS-ĽS) a Komunistická
strana Slovenska (KSS).
Za poslancov obecného zastupiteľstva navrhli jednotlivé
politické strany týchto občanov:
SDĽ: Ľubomír Árvay, Ľubica Butkovičová, Jozef Ďurán, Dušan
Ivanko, Ján Kolesár, Andrea Podolinská, Mária Servová a Ivan
Tököly.
Slovenská demokratická a kresťanská únia (SDKÚ):
Ing. Miroslav Ciberaj, Alica Dulíková, Dana Farkašovská, Ivan Filický,
Viliam Grieger, Marián Šlosár a Beáta Šlosárová.
Smer: Ing. Vojtech Farkašovský a Hubert Pitka.
HZDS-ĽS: Štefan Kaňúr, Štefan Krajec, Mária Kubasková, Milan
Plačko, Mária Terajová a Jaroslav Tomi.
Pravá Slovenská národná strana (P-SNS): Marta Gubeková
a Miroslav Poťmák.
Komunistická strana Slovenska (KSS): Slavomír Kulifaj.
Pred voľbami, dňa 3. decembra, sa v kultúrnom dome
uskutočnilo zhromaždenie organizované Stranou demokratickej
ľavice, za značnej účasti občanov, na ktorom táto strana oboznámila
občanov so svojim volebným programom a predstavila svojich
kandidátov. Prítomná bola tiež predsedníčka Obecnej organizácie
HZDS-ĽS Ing. Iveta Zvolenská, ktorá predstavila kandidátov za
HZDS-ĽS.
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S úplnou kandidátkou pre voľby starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva boli občania zoznámení prostredníctvom miestneho
časopisu „Betliarske noviny", ktorých prvé číslo vyšlo v novembri
2002, a ktoré poslanci OZ doručili do každej rodiny v obci.
Volebná miestnosť bola v kultúrnom dome. Do zoznamu
voličov bolo zapísaných 825 občanov. Úradné obálky boli vydané 530
voličom, z čoho vyplýva 61,2% účasť. Pre voľby do obecného
zastupiteľstva odovzdali voliči 521 platných hlasovacích lístkov a pre
voľby starostu 476 platných hlasovacích lístkov.
Za starostu obce bol zvolený Július Farkašovský, ktorý získal
476 hlasov.
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ľubomír Árvay
41 ročný lesník
získal 397 hlasov
Dušan Ivanko
36 ročný rušňovodič
získal 279 hlasov
Marta Gubeková
41 ročná predavačka
získala 215 hlasov
Ľubica Butkovičová 42 ročná predavačka
získala 212 hlasov
Jozef Ďurán
45 ročný televízny mechanik získal 194 hlasov
Andrea Podolinská 30 ročná technička
získala 183 hlasov
Miroslav Poťmák 51 ročný automechanik
získal 170 hlasov
Ján Kolesár
54 ročný elektrikár
získal 150hlasov
Ostatní kandidáti na poslancov, ktorí neboli zvolení, získali
nasledovný počet hlasov: Ing. Miroslav Ciberaj 146, Mária Servová
145, Mária Kubasková 141, Mária Terajová 133, Ing. Vojtech
Farkašovský 130, Štefan Kaňúr 124, Viliam Grieger 118, Ivan Filický 117,
Hubert Pitka 93, Beáta Šlosárová 76, Štefan Krajec 71, Alica Dulíková
68, Ivan Tököly 66, Dana Farkašovská 62, Slavomír Kulifaj 54,
Jaroslav Tomi 52, Milan Plačko 51 a Marián Šlosár 50 hlasov.
Slávnostné
zasadnutie
novozvoleného
Obecného
zastupiteľstva bolo v kultúrnom dome dňa 30. decembra 2002.
Začalo sa krátkym kultúrnym programom - spevom a recitáciou
členov Zboru pre občianske záležitosti. Po oboznámení s výsledkami
volieb do orgánu samosprávy obce zložili sľub, najprv starosta obce
a potom aj novozvolení poslanci. Novozvolený starosta obce Július
Farkašovský oboznámil v krátkom príhovore prítomných poslancov,
ako aj občanov s úlohami, ktoré stoja v najbližšom období pred
obecným zastupiteľstvom.
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V tajných voľbách boli zvolení: Za zástupcu starostu obce
Ľubomír Árvay a za členov obecnej rady okrem starostu a zástupcu
starostu: Miroslav Poťmák a Dušan Ivanko.
Ďalej bolo zriadených 6 komisií obecného zastupiteľstva
a zvolení ich predsedovia takto:
Komisia ochrany verejného poriadku - Ľubomír Árvay, komisia
finančná - Jozef Ďurán, komisia výstavby, životného prostredia
a územného plánovania - Miroslav Poťmák, komisia sociálna Andrea Podolinská, komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport Dušan Ivanko, komisia pre obchod, služby, cestovný ruch
a podnikanie - Ľubica Butkovičová, Zbor pre občianske záležitosti Erika Jergová.
Obecné zastupiteľstvo delegovalo za členky školskej rady: pri
Materskej škole - Martu Gubekovú a pri Základnej škole - Jána
Kolesára.
Výkonom funkcie sobášiacich poverilo Obecné zastupiteľstvo
Júliusa Farkašovského a Ľubomíra Árvaya.
SILVESTROVSKÉ
STRETNUTIE
OBČANOV

O polnoci na prelome rokov 2002 a 2003 zhromaždili sa pred
Obecným úradom občania, aby spolu s predstaviteľmi obce privítali
nový rok. Spoločne si poblahoželali, zhliadli ohňostroj, vypálený
v priestore pred Obecným úradom a 67 sa ich podpísalo do
pamätnej knihy obce. Takého stretnutie sa už stalo tradičným.

3. Štátna správa
ZMENY NA
OKRESNOM
ÚRADE

O

d 1. 1. 2002 sa odčlenil od Okresného úradu Katastrálny odbor.
Pričlenený bol ku Krajskému katastrálnemu úradu.
Od 1. 1. 2002 prešla matrika z Okresného úradu na
samosprávu.
Od 1. 3. 2002 odčlenil sa od Okresného úradu Odbor požiarnej
ochrany a utvoril sa Hasičský a záchranný zbor. Jeho vedúcim sa stal
Ing. Ján Egri.
Od 1. 4. 2002 prešlo 18 škôl a školských zariadení pod správu
obcí. K 30. 6. 2002 prešli všetky ostatné školy a školské zariadenia
pod správu obcí.
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K 30. 6. 2002 sa odčlenili od Okresného úradu v Rožňave
zariadenia sociálnej starostlivosti takto: Zariadenia pre celodenný
pobyt starých občanov v Rožňave a v Dobšinej, ako aj Klub
dôchodcov v Rakovnici prešli pod správu miest a obce. Azylový dom
v Dobšinej prešiel pod Vyšší územný celok (VÚC) Košice.
Dňa 1. júla 2002 začal platiť zákon o štátnej službe a zákon
o verejnej službe. V zmysle tohto zákona sa stal prednostom
Okresného úradu v Rožňave doc. Ing. Ján Lipták, CSc., vedúcim
služobného úradu Ing. Ivan Gemerský a vedúcim kancelárie
prednostu Ing. Ján Szőllős.
V dňoch 20. a 21. septembra boli voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky (NR SR). Predvolebné zhromaždenia
politických strán sa konali hlavne v Rožňave a vo väčších obciach.
Volebná miestnosť v Betliari bola v kultúrnom dome. Do zoznamu
voličov bolo zapísaných 816 občanov. Úradné obálky boli vydané 635
občanom z toho vyplýva 77,8 % účasť. V 634 vrátených obálkach bolo
624 platných hlasov. Voliči odovzdali tieto hlasy jednotlivým
stranám takto:
Číslo
5.
2.
6.
10.
17.
4.
26.
20.
22.
12.
8.
11.
1.
23.

Názov strany
Smer
Slovenská demokr. a kresťanská únia (SDKÚ)
Hnutie za demokr. Slovensko (HZDS)
Komunistická strana Slovenska (KSS)
Aliancia nového občana (ANO)
Strana demokratickej ľavice (SDĽ)
Pravá Slovenská národná strana (P-SNS)
Sociálnodemokratická alternatíva
Nezávislá obč. strana nezam. a poškodených
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
Hnutie za demokraciu
Strana maďar. koalície – Magyar Koalíció Pártja
Strana zelených na Slovensku
Slovenská národná strana
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Hlasy %
96 15,4
86 13,8
84 13,5
77 12,3
72 11,5
38
6,0
36
5,8
31
5,0
30
4,8
23
3,7
17
2,7
12
1,9
7
1,1
5
0,8

VOĽBY DO
NR SR
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15. Združenie robotníkov Slovenska
25. Rómska občianska iniciatíva SR
21. Slovenská národná jednota
19. Žena a rodina
24. Robotnícka strana ROSA
Spolu:

3
0,5
3
0,5
2 0,3
1
0,2
1
0,2
624 100,0

V okrese Rožňava boli najúspešnejšie tieto strany: SMK, Smer,
HZDS, SDKÚ a KSS.
Na Slovensku bolo do zoznamov voličov zapísaných 4 157 802
voličov. Zúčastnilo sa 2 913 267 voličov a platných hlasov bolo
2 875 081, t. j. 70,07 %.
V NR SR získali jednotlivé strany takéto zastúpenie:
HZDS 19,5 %, t. j. 36 mandátov, SDKÚ 15,09 % - 28 mandátov,
Smer 13,46 % - 25 mandátov, SMK 11,16 % - 20 mandátov, KDH 8,25 %
- 15 mandátov, ANO 8,01 % - 15 mandátov a KSS 6,32 % - 11
mandátov. Ostatné strany nedosiahli 5 % a do parlamentu sa
nedostali.
Hneď po voľbách utvorili pravicové strany SDKÚ, SMK, KDH
a ANO koalíciu a zostavili vládu. Predsedom vlády sa stal Mikuláš
Dzurinda a predsedom NR SR Pavol Hrušovský. V opozícii ostali
HZDS, Smer a KSS.
Nová vláda ihneď začala pripravovať zákony, ktoré drasticky
znížia životnú úroveň jednoduchých ľudí. Prenikavo sa majú zvýšiť
ceny plynu, elektriny a nájomného. Po zvýšení sadzby dane
z pridanej hodnoty (DPH) sa zvýšia ceny základných životných
potrieb, najmä potravín. V zdravotníctve sa majú zaviesť poplatky za
pobyt v nemocnici a poplatky za návštevy lekárov a za vypísanie
receptov. Pripravuje sa tiež zrušenie osobnej dopravy na lokálnych
železničných tratiach.
Členmi vlády a poslancami sa stali ľudia, ktorí majú miliónové
majetky, a ktorí sa nezaujímajú o osudy jednoduchých ľudí,
a ktorých sa tieto opatrenia nedotknú.
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4. Významné návštevy

D

ňa 17. januára 2002 navštívil Obecný úrad v Betliari predseda
Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora
a členovia predsedníctva ZMOS, celkom 19 ľudí. Rokovali so
starostom obce Júliusom Farkašovským a navštívili aj kaštieľ.
V kaštieli nezaznamenali v roku 2002 žiadnu inú významnú
návštevu.

FOTO Č.14

5. Výstavba a zmeny charakteru obce
body Plánu hlavných úloh obce v roku 2002 sa splnili
Jednotlivé
takto:
V oblasti spoločenského a kultúrneho života v obci:
Uskutočnili sa všetky podujatia, tak ako boli naplánované
a síce:
Spomienka na oslobodenie obce, stolnotenisový turnaj
o pohár starostu obce, spomienka na Deň víťazstva, oslavy Dňa
matiek, obecný výstup na Volovec, juniáles a športové súťaže na
Medzinárodný deň detí (MDD), turnaj v nohejbale a volejbale,
spomienka na 58. výročie SNP, zájazd do Vysokých Tatier,
Hubertova jazda, stretnutie s dôchodcami z príležitosti Októbramesiaca úcty k starším a rozdávanie darčekov na Mikuláša. O týchto
podujatiach sú podrobnejšie zmienky na iných miestach tohto
zápisu.
V oblasti správy obecného úradu sa uskutočnilo:





Oprava a údržba miestneho rozhlasu, výmena reproduktorov
a náter stožiarov.
Pravidelná údržba obecných studní, úprava odtokového
priestoru studní a výmena poškodeného potrubia.
Pohotové opravy a údržba verejného osvetlenia v obci počas
celého roka.
Údržba budovy obecného úradu, zhotovenie mreží na dve
okná od dvora a na vchodové dvere.
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Zavedenie plynového kúrenia do priestorov klubu mládeže,
úprava stropu a maľovanie miestnosti.
 Za obzvlášť aktívnej pomoci rodičov sa vystavalo detské
ihrisko vedľa kultúrneho domu. Začalo sa s prípravou areálu
starého cintorína pre loptové hry s trávnatým povrchom.
Navyše, mimo plánu hlavných úloh, sa zriadila posilňovňa pre
mládež vo dvore obecného úradu.


FOTO Č.15,
16, 17, 18

FOTO Č.19,
20, 21, 22,
23

V oblasti starostlivosti o verejné priestranstvá a miestne
komunikácie, športoviská a budovy v správe obce sa urobilo:
 Oprava výtlkov po zime a oprava prekopávok ciest po
plynofikácii.
 Výstavba spojovacieho chodníka pri pošte, položenie dlažby
a úprava studne v tomto priestore.
 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome.
 Rekonštrukciou verejného osvetlenia pozdĺž hlavnej cesty a
č. 67 sa uzavrel proces úsporných a racionalizačných opatrení
v spotrebe elektrického prúdu. Bolo tu vymenených 30
svietidiel, ktoré mali vysokú spotrebu 250 W na kus, za
úspornejšie, so spotrebou 37W na kus. Tým sa dosiahla úspora
cca 45 000,- Sk ročne v porovnaní s rokom 1999, t. j. takmer
50 %. Na rekonštrukciu verejného osvetlenia získala obec vyše
45 000,- Sk priamo od Ministerstva financií.
 Podľa vypracovanej štúdie architekta, zhotoviteľa územného
plánu, sa zrekonštruovala autobusová zastávka v smere na
Rožňavu. Osadil sa nový prístrešok, vybudoval sa dláždený
chodník, osadili sa lavičky a obnovila sa zeleň. Nová zastávka
veľkou mierou prispieva k zlepšeniu estetického vzhľadu obce
a k zvýšeniu kultúry cestovania. Financie na túto akciu sa
čerpali z projektu programu obnovy dediny, do ktorého je
obec zapojená.
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Zhotovila sa strecha na bunky v športovom areáli
Telovýchovnej jednoty (TJ) Tatran Betliar.
 Opravili sa vonkajšie omietky a vymaľovala sa budova CO
skladu.
 Uskutočnila sa malá prestavba strechy na budove požiarnej
zbrojnice, s cieľom vrátiť sa k pôvodnej konštrukcii, kde bol
v štíte umiestnený znak dobrovoľného hasičského zboru
(DHZ).
V oblasti prípravy investičných akcií:
 Ukončilo sa vypracovanie projektovej dokumentácie čističky
odpadových vôd (ČOV).
 Vypracoval sa projekt na prestavbu domu smútku.
V rámci verejno-prospešných prác pracovalo v roku 2002 v
Betliari 25 ľudí, väčšinou na 3 mesiace. Pracovali na týchto prácach:
 Strihanie okrasných kríkov a lipiek v počte 160 kusov, a tiež
pri strihaní živých plotov.
 Likvidácia skládky tuhého komunálneho odpadu (TKO) za
železničnou traťou.
 Obnovenie kaskád na potoku, vyčistenie potoka po celej dĺžke
cez obec. Spevnenie brehov opravením výmurovky v časti od
požiarnej zbrojnice po dolný most.
 Oprava prepadnutých rigolov na parkovisku a na železničnej
ulici.
 Osadenie lavičiek v základnej škole a vypratanie drevárne.
 Výstavba kanalizácie na Novej ulici v dĺžke 50 m od domu
Viktora Kukuru po dom Štefana Podolinského.
 Oprava dažďovej kanalizácie na Lesnej ulici v dĺžke asi 25 m.
 Oprava mostu na Nižnej Maši : výmena podlahy, spevnenie
svahu pred mostom a náter zábradlia.
 Očistenie strechy na ihrisku.
 Výmena studne a betónového poklopu na Nižnej Maši.
 Výstavba oplotenia v základnej škole (ZŠ) v dĺžke cca 40 m.
 Maľovanie budovy požiarnej zbrojnice.
 Náter strechy kotolne kultúrneho domu.
 Oprava odtokového rigolu za kultúrnym domom, pri kotolni.
 Výstavba nového rigolu v hornej časti Lesnej ulice cca 40 m.
 Rekonštrukcia oplotenia volejbalového ihriska v chatovej
osade.


57

FOTO Č.24

VEREJNOPROSPEŠNÉ
PRÁCE

KRONIKA

BETLIAR

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

V

jednotlivých objektoch Múzea bola v roku 2002 návštevnosť:

Návštevníci
Kaštieľ Betliar

70 917

Tržby za
vstupné
2 968 110,--

Hra Krásna Hôrka

76 318

3 319 200,--

2 719

Mauzóleum

11 139

164 900,--

1 578

158 374

6 452 210,--

6 865

Spolu:

Spoločné
vstupy
2 568

Oproti roku 2001 sa zvýšil počet návštevníkov v kaštieli
o 15,4 % a na Hrade Krásna Hôrka o 9,8 %. Nárast je z radov
domáceho obyvateľstva.
Na výstavných priestoroch múzea v Betliari, a tiež v galérii
baníckeho múzea v Rožňave bola inštalovaná výstava pod názvom
„Spomienka na Františku Andrássyovú", pri príležitosti 100. výročia
jej úmrtia.
Múzeum spolupracovalo pri realizácii výstavy prác Klubu detí
s Downovým syndrómom. Vypožičalo tiež zbierkové predmety pre
výstavy v Bratislave, v Banskej Štiavnici, v Dolnom Kubíne a v
Taliansku.
V rámci ochrany pamiatkových objektov, hlavnou úlohou bolo
statické zabezpečenie objektov areálu mauzólea v Krásnohorskom
Podhradí nákladom 1 960 175,-Sk.
Urobila sa tiež rekonštrukcia strechy pivnice v parku kaštieľa
v Betliari nákladom 508 654,60 Sk.
V rámci stavebnej údržby urobili sa rôzne opravy na hrade
Krásna Hôrka za 479 927,- Sk, na kaštieli v Betliari za 178 850,- Sk, na
objektoch Strediska správy múzea za 62 369,- Sk, na objektoch
mauzólea za 181 276,- Sk, na hospodárskej budove kaštieľa za 26 143,Sk a urobila sa oprava ohradného múra parku kaštieľa za 49 783,- Sk.
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V roku 2002 sa uskutočnila posledná IX. etapa rekonštrukcie
parku kaštieľa. Rozsiahle rekonštrukčné práce prebiehali podľa
perspektívneho plánu obnovy od roku 1994 do roku 2002
a nasledovali v tomto poradí:
I. etapa: rok 1994 A: Obnova hlavného vodného systému
potoka a troch nádrží. B: Rekonštrukcia hlavnej osovej komunikácie
od kaštieľa po veľký rybník.
II. etapa, rok 1995 A: obnova vedľajšieho vodného systému t. j.
koryta potôčika v západnej časti parku a vodnej priekopy
uzatvárajúcej umelý ostrovček Slobodomurárskeho pavilónu ako aj
ostatných rigolov, vrátane vyčistenia náletových drevín v okolí.
B: Úprava plochy okolo kaštieľa vysypaním a zvalcovaním jemnej
vápencovej drvy.
III. etapa, rok 1996 A: Obnova pozemnej komunikácie,
vedúcej z pagaštanovej aleje k historickému objektu „Bosňák"
a obnova peších bočných komunikácií medzi Račím rybníkom a
vodopádom.
B: Vybudovanie nového oplotenia na pôvodných hraniciach parku
v jeho západnej časti, s obnovením vstupného systému na futbalové
ihrisko, vrátane odstránenia náletových drevín.
IV. etapa, rok 1997: Stavebná obnova cestného telesa
pagaštanovej aleje o dĺžke 1 431 metrov vrátane odstránenia
asfaltového povrchu.
V. etapa, rok 1998 A: Obnova parkovej plochy v okolí areálu
služieb, vrátane odstránenia dočasných stavieb a finálnej úpravy
chodníkových telies. B. Obnova severozápadného priehľadu vrátane
likvidácie prebytočných inžinierskych sietí a odstránenia náletových
drevín.
VI. etapa, rok 1999 A: Odvodnenie mokrých lúk okolo
vodopádu, smerom na Veľký rybník.
B: Rekonštrukcia cestného telesa v smrekovej aleji.
VII. etapa, rok 2000 A: Hlavný osový priehľad a priečny
priehľad od vodopádu - zamedzenie prerastania náletových drevín
na úkor priehľadov.
B: Obnovenie priehľadu za Veľkým rybníkom cez lúku pred
Zálesákom až po horizont, vrátane terénnych úprav.
VIII. etapa, rok 2001 A: Oživenie dendrologickej skladby
parku a zabezpečenie genofondu na prežitie.
59

KRONIKA

BETLIAR

B: Odvodnenie mokrých lúk okolo vodopádu, smerom na
Slobodomurársky pavilón až po Japonský most.
IX. etapa, rok 2002 A: Obnova brehových porastov okolo
potoka a priľahlých vodných stružiek.
B: Rekonštrukcia cestného telesa s napojením na pagaštanovú alej
v priestore „Lesník".
Za rekonštrukčné práce v rámci tejto IX. etapy vyplatilo sa
v roku 2002 celkom 1 549 954,- Sk. Za túto sumu urobili sa hlavne
tieto práce : Prehĺbenie koryta potoka v dĺžke 1 500 metrov, výrub
nežiaducich drevín z brehov potoka a vysadenie nových drevín,
doplnenie vodných plôch vodnými rastlinami, leknami, obnovenie
dvoch peších lávok cez potok a ďalšie práce.
V rámci ozdravných zásahov boli ošetrené stromy a vyrúbané
sucháre v parku ako aj inštalované lapače podkôrneho hmyzu.
Reštaurátorské organizácie zreštaurovali rôzne predmety za
255 000,- Sk. Vo vlastných reštaurátorských a konzervátorských
dielňach múzea bolo zreštaurovaných 17 predmetov z kovu a 3
predmety z dreva.
Múzeum vydalo publikácie o parku v Betliari v jazyku
anglickom a nemeckom, o expozícii kaštieľa v Betliari v jazyku
maďarskom a o expozícii hradu Krásna Hôrka v jazyku slovenskom.
Organizácia Múzeum v Betliari dosiahla vo svojej činnosti za
rok 2002 celkové príjmy 15 327 000- Sk a výdavky 14 991 000- Sk.
Z toho bolo financované zo štátneho rozpočtu 7 067 000,- Sk príjmov
a výdavkov.
V organizácii pracovalo v priemere 41 pracovníkov.

Urbárne a pasienkové pozemkové spoločenstvo, Betliar
Rok 2002 bol pre Urbárne a pasienkové spoločenstvo (UPPS)
v Betliari veľmi ťažký.
Dňa 30. 4. 2002 vzniesol Okresný súd v Rožňave rozsudok, že
majetok obnovenej Pasienkovej spoločnosti, 181,5 ha lesa má
pripadnúť štátu, t. j. Ministerstvu poľnohospodárstva, vodného
a lesného hospodárstva. Výbor UPPS proti tomuto rozsudku nepodal
odvolanie, a tak rozsudok nadobudol platnosť 2. 7. 2002.
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Dňa 8. júna sa konalo valné zhromaždenie UPPS v Betliari. Na
tomto zhromaždení, po skončení päťročného volebného obdobia
odmietli ďalej ostať vo funkcii všetci doterajší členovia výboru
a členovia dozornej rady. Namiesto seba navrhli iných členov UPPS,
tí však neprišli na schôdzu, a tak nemohli byť zvolení. Po dlhom,
takmer dvojhodinovom hľadaní medzi prítomnými bol konečne
zvolený nový výbor v tomto zložení: Ing. Ján Kravárik - predseda,
Pavol Kušnier - podpredseda, Štefan Podolinský, Jozef Árvay a Gejza
Čižmár - členovia výboru. Dozorná rada bola zvolená v zložení:
MUDr. Ľubica Hašková - predsedníčka, Jozef Feješ a Vojtech Kúkel členovia.
Novému výboru a dozornej rade sa s veľkým úsilím za pomoci
advokáta JUDr. Macka z Popradu podarilo súdny proces zvrátiť tak,
že sudkyňa Okresného súdu JUDr. Hrustová rezignovala pre
procesné chyby, ktorých sa dopustila a pripustila možnosť odvolania,
ktoré využilo 38 členov pasienkovej spoločnosti. Koncom novembra
2002 bol súdny spis s odvolaním postúpený na Krajský súd do Košíc.
Člen dozornej rady Vojtech Kúkel obvinil bývalého predsedu
UPPS Štefana Rybára, že sú zodpovední za to, že nebolo včas podané
odvolanie proti rozsudku Okresného súdu v Rožňave z 30. 4. 2002.
Štefana Rybára obvinil tiež z toho, že uzavrel zmluvu o nájme
s Lesným závodom v Rožňave, na ktorú sa tento závod vyhovoril,
keď nevyplatil nič za tzv. náhodnú ťažbu v množstve 4 000 m³.
Lesný závod (LZ) v Rožňave do konca roka 2002 nevyplatil pre
UPPS nájomné v sume 154 000,- Sk. To malo za následok, že sa
spoločenstvo dostalo do finančnej krízy a nemohlo vyplatiť svojim
členom žiadne dividendy. Aj z tohto dôvodu vypovedalo UPPS
nájomnú zmluvu s LZ v Rožňave k 31. 12. 2002.
Nový výbor začal pripravovať zmenu v spôsobe hospodárenia
s majetkom, ktorú hodlá predložiť na schválenie valnému
zhromaždeniu v roku 2003.
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Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, odštepný závod
Rožňava, Lesná správa, Betliar
Na lesnom užívateľskom celku (LUC) Betliar bolo v roku 2002
vyťažené nasledovné množstvo drevnej hmoty:
Ťažba obnovená listnatá
686 m³
Ťažba náhodná ihličnatá 6 929 m³
Ťažba náhodná listnatá
2 696 m³
Škodlivými činiteľmi boli: u ihličnatej ťažby kôrovec a u
listnatej ťažby vietor.
Prebierky do 50 rokov sa vykonali na ploche 24,9 ha s hmotou
ihličnatou 33 m³ a s hmotou listnatou 386 m³.
Prebierky nad 50 rokov sa vykonali na ploche 3,00 ha s listnatou
hmotou 76 m³.
Celkové množstvo drevnej hmoty, ktoré sa vyťažilo sa tiež
priblížilo na odvozné miesto a následne sa odviezlo na expedičný
sklad.
Pestovateľská činnosť sa v roku 2002 vykonávala na dvoch
samostatných LUC: Betliar štátne (Štátne) a Urbárne a pasienkové
pozemkové spoločenstvo Betliar - v nájme (UPPS) takto:
Štátne

UPPS

Zalesňovanie na ploche:

3,99 ha

2,51 ha

Z toho: Zalesňovanie holín

1,63 ha

1,61 ha

2,36 ha

0,90 ha

Prerezávky

21,32 ha

-

Ochrana kultúr proti zveri chemicky (náter)

11,93 ha

4,64 ha

proti burine vyžínaním)

10,79 ha

8,52 ha

Výrub krov a nežiaducich drevín

2,60 ha

3,96 ha

-

0,72 ha

Opakované zalesňovanie

Ochrana kultúr (mladých lesných porastov

Príprava pôdy pre umelú obnovu uhadzovanie haluziny na ploche
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Na úseku ochrany lesa proti biotickým a abiotickým činiteľom
bola použitá lapačová metóda pre odchyt imág lykožrúta
smrekového a lykožrúta lesklého. Inštalované bolo 97 kusov lapačov
a následne odparníkov. Odchytilo sa 1 739 750 kusov dospelých imág
týchto škodcov.
Priebežne, a počas celého roka bol monitorovaný zdravotný
stav porastov. Na zdravotnom stave porastov sa podieľali mimo
týchto škodcov aj vietor a námraza, ktoré poškodili porasty v časti
Turecká a Holý vrch.
Inak zdravotný stav porastov možno považovať za uspokojivý.
V priebehu roka 2002 pristúpil závod Rožňava vo zverníku Betliar
k výstavbe muflónovej zvernice, vo vnútri už existujúcej danielej
zvernice. Výmera novo postavenej zvernice je asi 273 ha. V priebehu
4 až 5 rokov by sa v nej mala existujúca danielia zver nahradiť zverou
muflóňou. Z obory Židlochovice v Českej republike už bolo
dovezené vo februári 2002 5 kusov muflónov a zo závodu Palárikovo
bolo dovezené 17 kusov muflónov. V doplňovaní zvernice sa bude
naďalej pokračovať.

Lesy SR, š. p., odštepný závod Rožňava, Manipulačno -expedičný sklad, Betliar
V roku 2002 bolo na sklad dovezené 82 723 m³ dreva.
Zmanipulované linkami a motorovými pílami bolo 82 060 m³.
Dodané spotrebiteľom vagónmi a kamiónmi bolo 83 083 m³.
V porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo dovezené viac
o 25,3 %, zmanipulované viac o 19,2 % a vyexpedované viac o 24,9 %.
Výkony na sklade sa z roka na rok zvyšujú. Počet pracovníkov
pritom bol ten istý ako v roku 2001, t. j. 4 technicko-hospodárski
pracovníci, 3 vodiči nakladačov, 4 operátori manipulačných liniek, 6
pilčíci motorových píl, 1 viazač vagónov, 4 strážnici a 1 upratovačka.
V roku 2002 bola urobená rekonštrukcia skladu v celkovej
hodnote 11,5 milióna korún, v rámci ktorej bol sklad spevnený
panelmi a bola opravená nakladacia rampa.
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Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Gemerskej Polome
Pri pestovaní jednotlivých plodín dosiahlo družstvo v roku
2002 tieto výsledky:
Plodina
Zberová
Úroda v tonách
plocha v ha
spolu
z ha
Pšenica
185
520
2,89
Raž

110

257

2,33

Jačmeň jarný

50

88

1,76

Ovos

30

75

2,50

Obilniny spolu

375

940

2,50

Repka olejná ozimná

120

195

1,63

Kukurica na siláž

110

4 246

38,60

Úroda bola ovplyvnená počasím. Veľké horúčavy v jarných
mesiacoch spôsobili značný deficit vlahy v pôde. Na jar bolo taktiež
potrebné vyorať celý 45 ha lán ozimného jačmeňa, ktorý bol
napadnutý chorobami. Dažde počas žatvy znemožňovali prístup na
pole. Obilie v zrelosti vypadalo, alebo začalo znova klíčiť. Dažde
v jeseni nedovolili založiť novú úrodu len na 40 %.
Družstvo hospodárilo zhruba na tej istej výmere pôdy ako
v predošlom roku. Hodnota produkcie rastlinnej výroby dosiahla
v roku 2002 8 185 000,- Sk. Tržby z rastlinnej výroby dosiahlo
družstvo 2 911 000,- Sk, čo je menej ako vlani. Veľká časť obilia sa
nepredala pre nízku ponúkanú cenu, ktorá nepokryje ani vynaložené
náklady. Obilie sa používa na výrobu vlastných kŕmnych zmesí pre
všetky druhy zvierat.
Nosnou činnosťou družstva bola živočíšna výroba. K 31. 12.
2002 chovalo družstvo 887 kusov hovädzieho dobytka, z toho bolo
306 mliečnych kráv, 50 dojčiacich kráv a zvyšok bol chovný
a výkrmný dobytok. Ošípaných bolo 347, a oviec 480, z nich 291
bahnice.
Vyprodukovalo sa 1 411 474 litrov mlieka a odpredalo sa
1 349 000 litrov za 12 714 000,- Sk. Tržby zo živočíšnej výroby, t. j. za
predaj výrobkov a zvierat dosiahlo družstvo 19 072 000,- Sk.
Celkové výkony družstva za rok 2002 boli 41 230 000,- Sk, čo je
viac ako vlani. Vyššia bola tiež vlastná výroba, ktorá sa dosiahla za
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29 327 000,- Sk. Družstvo má pohľadávky u odberateľov asi 8
miliónov Sk ešte z rokov 1992 až 1999, ktoré možno považovať za
nedobytné. Ku koncu roka nemá družstvo žiadne dlžoby.
Dobré výsledky vo svojej činnosti dosiahlo družstvo napriek
spomínaným nepriaznivým vplyvom počasia, napriek menším
dotáciám od štátu, ktoré činili 9 450 000,- Sk. Družstvo dosiahlo
prevádzkový hospodársky výsledok 1 719 000,- Sk, čo je zhruba toľko,
ako vlani. Zisk dosiahlo družstvo 345 000,- Sk. Tento zisk bol
rozdelený takto: 48 500,- Sk do nedeliteľného fondu, 89 500,- Sk do
fondu sociálneho rozvoja a 207 000,- Sk podiel zo zisku pre členov
a oprávnené osoby.
V roku 2002 nakúpilo družstvo stroje a síce: traktor, pluh,
oborávak a postrekovač, celkom za 2 050 000,- Sk.
K poslednému dňu roka malo družstvo 338 členov,
zamestnávalo 80 ľudí, z toho 57 členov a 23 zamestnancov, a v
sezónnych
prácach a pri nárazových prácach zamestnávalo
v priemere 10 ľudí.

Železničná spoločnosť, a. s., železničná stanica Betliar
Táto spoločnosť mala vytvorené Stredisko nákladnej prepravy
v Plešivci, ktorého súčasťou bola železničná stanica Nižná Slaná,
ku ktorej bola pričlenená aj stanica v Betliari.
V železničnej stanici v Betliari bola ukončená prevádzka dňa
15. júna 2002. Boli zrušení výpravcovia. Budova bola uzamknutá,
nepracovali v nej žiadni zamestnanci, ani sa nevydávali cestovné
lístky.
Pristavovanie vozňov je riadené vlakvedúcimi nákladnej
dopravy. Nakládka a vykládka vozňov je zabezpečovaná stanicou
Nižná Slaná, ktorá zabezpečuje aj účtovníctvo.
Už roky sú najväčším prepravcom Lesy SR, ktoré naložia za
rok v priemere 940 vozňov o hmotnosti 37 000 ton. Menší
prepravcovia, ako Proles a Cirpal, vykladajú v priemere ročne 80
vozňov o hmotnosti 4 000 ton. I napriek rôznym ťažkostiam bola
spolupráca železnice s prepravcami dobrá.
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Pohrebné podporné združenie na Slovensku, Ústredie Betliar
Za rok 2002 bolo do združenia prijatých 1 553 nových členov
v 157 odbočkách, s priemerným vekom 41 rokov. Za celý rok zomrelo
1 583 členov, po ktorých boli vyplatené pohrebné podpory vo výške
10 112 743,- Sk. Pre neplatenie členských príspevkov bolo vylúčených
233 členov. Celkove poklesla za rok 2002 členská základňa združenia
o 263 členov.
Odbočka č. 1 v Betliari prijala v roku 2002 27 nových členov,
zomrelo 19 členov a z iných odbočiek prišli 3 členovia. Pre neplatenie
členských príspevkov boli vylúčení 3 členovia. Celkove vzrástla
členská základňa odbočky o 8 členov.

JEDNOTA, predajňa potravín a dozorný výbor, Betliar
Predajňa splnila tržby na 102,3 %. Pracovali v nej tie isté
pracovníčky, ako v roku 2001. Dozorný výbor pravidelne kontroloval
predajňu, ako na úseku hygieny, tak aj čo sa týka uloženia
a označovania tovaru. Konštatoval, že predajňa je na dobrej úrovni.
V roku 2002 mala Jednota v Betliari 104 členov s podielom
500,- Sk a 61 členov s podielom 100,- Sk, celkom 165 členov.
Dňa 15. 4. 2002 sa zavrela predajňa „LENKA", lebo jej vedúca
Lenka Čižmárová odišla do dôchodku. Priestory predajne si od
Jednoty prenajal podnikateľ Miroslav Schwarcz. Otvoril ju 22. 4. 2002
pod názvom Mijamix a predával v nej ten istý sortiment tovaru, ako
predtým.
Ten istý podnikateľ požiadal dňa 10. 9. 2002 dozorný výbor
Jednoty o prenajatie priestorov krčmy, ktoré mala Beáta Šlosárová
a vzdala sa prenájmu. Dozorný výbor (DV) nemal námietky
a odporučil vedeniu Jednoty v Revúcej žiadosť schváliť. Výmena sa
uskutočnila 16. októbra 2002.
Dňa 19. 9. 2002 požiadala dozorný výbor podnikateľka Adriana
Kečkemétyová z Rožňavy o prenajatie priestorov jedálne na poschodí,
ktoré boli nevyužité od septembra 2001. DV nemal námietky,
a taktiež odporučil priestory prenajať. Do konca roku sa v priestoroch
robili rôzne opravy.
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Po dohode medzi DV a starostom obce namontoval obecný
úrad osvetlenie na stromčeku medzi predajňami, v rámci vianočnej
výzdoby obce. DV však odporúča, aby tento smrek bol vyrúbaný,
lebo jeho korene čoraz viacej narušujú základy stavby, a tiež dlažbu.
DV navrhuje priestor medzi predajňami prekryť strieškou, pretože
ľudia, vychádzajúci z obidvoch predajní sú vystavení účinkom dažďa
vtedy, keď prší.
Súkromní podnikatelia, resp. firmy: Drevárstav, Limos,
Dávidov dvor, Braton - Gubek, Reštaurácia na Majeri, B a A,
MIJAMIX a Chalupa pri kaštieli, nereagovali na písomnú žiadosť
Obecného úradu zo 7. 1. 2003 o zaslanie stručnej správy o svojej
činnosti za rok 2002 pre účely zápisu do obecnej kroniky a žiadne
informácie, ani písomné, ani ústne neposkytli.

7. Školstvo

V

šetci ôsmi žiaci, ktorí v školskom roku 2001/2002 chodili do
Základnej školy (ZŠ) v Betliari úspešne ukončili 1. ročník
a postúpili do 2. ročníka.
V školskom roku 2002/2003 pribudli do školy piati prváci. V jednej
triede sa vyučovalo spoločne všetkých 13 žiakov . Všetci žiaci
navštevovali školský klub detí (ŠKD). Všetci sa tiež stravovali
v školskej jedálni (ŠJ).
O výchovu žiakov sa starali: Mgr. Ľudmila Farkašovská –
riaditeľka školy, Slávka Gecelovská - vychovávateľka v ŠKD a Tatiana
Kúkelová - prevádzková pracovníčka.
Okrem vyučovania sa žiaci zúčastnili na týchto podujatiach:
V septembri - zber gaštanov a papiera. Za získané peniaze sa
zakúpili hračky, knihy a športové potreby pre žiakov.
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V októbri vystúpili s kultúrnym programom na stretnutí
dôchodcov, ktorým pripravili aj darčeky a účinkovali v miestnom
rozhlase.
V decembri boli na stretnutí s Mikulášom pred Obecným
úradom a na posedení pod jedličkou v telocvični ZŠ. Urobili tiež
novú výzdobu v kultúrnom dome.
V škole sa uskutočnili tieto opravy:
- v auguste postavený nový plot zásluhou sponzora Lesnej správy,
- v októbri - úprava predzáhradky pred školou,
- v decembri zatepľovanie okien na škole a náter dlážky v ŠJ.
Deti z materskej školy (MŠ) v Betliari sa zúčastnili v roku 2002
na týchto podujatiach:
V januári kvíz o našej obci a turistická vychádzka do parku.
Dvaja chlapci boli na súťaži v prednese poézie v Gemerskej Polome,
kde obsadili 3. miesto. Vo februári bol karneval a v marci recitačná
súťaž v Rožňave.
V apríli bola výstava ručných prác z príležitosti veľkonočných
sviatkov.
V máji bola oslava Dňa matiek v kultúrnom dome a v júni oslava
Medzinárodného dňa detí na ihrisku, a tiež divadelné predstavenie
v Gemerskej Polome. Do 1. ročníka ZŠ odišlo 8 detí.
Od 1. júla 2002 prešla MŠ pod samosprávu obce.
Na letnej aktivite MŠ v júli, ktorá trvala 2 týždne, sa zúčastnilo
15 detí. Potom sa prevádzka MŠ prerušila do 25. augusta. Robili sa
tieto práce: Renovácia drevenej zárubne v triede, generálne
upratovanie a dezinfekcia, čistenie kobercov a pranie záclon.
Nový školský rok sa začal slávnostne v kultúrnom dome za
účasti detí z MŠ a ZŠ. Celodenná prevádzka MŠ sa začala 3. 9. 2002.
Zapísaných bolo 21 detí. Z nich bolo 10 vo veku 3 až 4 roky a 11 detí vo
veku 5 až 6 rokov. Z tohto počtu bolo 7 detí, ktoré majú nastúpiť do
1. ročníka ZŠ.
V učiteľskom kolektíve nastala jedna zmena. Učiteľka Jarmila
Lešková odišla do MŠ vo Vlachove, kde aj býva a stala sa tam
riaditeľkou. Na jej miesto prišla z MŠ na Vajanského ulici v Rožňave
Gabriela Kukurová, obyvateľka z Betliara, ktorá tu bola predtým
riaditeľkou MŠ. Iné zmeny neboli.
Dňa 27. 9. 2002 bola zvolená školská rada v tomto zložení:
Lýdia Kolembusová - predsedníčka, Mária Feješová - zapisovateľka,
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Katarína Rusnáková - členka, Gabriela Kukurová - za pedagogický
kolektív, Alena Oprondeková - za prevádzkový personál a Marta
Gubeková - za obecné zastupiteľstvo.
V októbri pripravili deti program na stretnutie s dôchodcami
v kultúrnom dome.
Dňa 6. decembra privítali deti pesničkami a básničkami
Mikuláša pred obecným úradom.
Dňa 12. decembra sa deti zúčastnili s humorným pásmom na
benefičnom koncerte v Gemerskej Polome.
Od 16. decembra až do konca mesiaca bola prevádzka MŠ
prerušená pre ochorenie detí na chrípku.

8. Kultúra

O

becné zastupiteľstvo v Betliari na svojom zasadaní v januári
2002 menovalo funkcionárov Miestneho kultúrneho strediska
(MKS) s platnosťou od 1. 2. 2002 takto: Kristína Živkovičová - vedúca
MKS, Peter Podolinský - vedúci kina a Miroslava Kúkelová zodpovedná za hmotný majetok v kultúrnom dome. Ešte v priebehu
roka 2002 však spomínané dve pracovníčky prestali tieto práce
vykonávať.
MKS zabezpečovalo činnosť kina, miestnej ľudovej knižnice
a vytvorilo podmienky pre uskutočnenie týchto podujatí:
- v januári – stolnotenisový turnaj o Pohár starostu obce,
- vo februári – ples športovcov,
- v máji – táborák ku Dňu víťazstva nad fašizmom a oslava Dňa
matiek,
- v júli – nohejbalový turnaj a filmový festival, prázdninové
diskotéky, ktoré boli aj v auguste,
- v júni – program ku Dňu detí na ihrisku a detská diskotéka,
- v septembri – spoločenská zábava z príležitosti Hubertovej
jazdy,
- v októbri – stretnutie vedenia obce s dôchodcami,
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NAKRÚCANIE FILMU

SÚŤAŽ O
NAJKRAJŠIU
KVETINOVÚ
VÝZDOBU

v novembri – výstavka ručných prác a dekorácií k vianočným
sviatkom,
- v decembri – panelová výstava o zveľaďovaní obce a o
kultúrnom živote v obci a silvestrovská zábava.
Miestna ľudová knižnica (MĽK) mala 31 čitateľov, z toho 24
dospelých a 7 detí. Vypožičala 1 928 kníh, z toho 336 náučnej a
1 038 krásnej literatúry a 69 kníh mládežníckej náučnej a 485
mládežníckej krásnej literatúry.
Počas roka usporiadala 7 výstaviek kníh. V čistom fonde mala
knižnica 5 937 kníh.
Beseda o knihe, plánovaná na marec sa neuskutočnila pre obavu,
že nebude účasť, vzhľadom na to, že aj návštevnosť knižnice klesá,
pretože nie sú prostriedky na nakúpenie nových kníh.
V dobe od 14. do 21. októbra 2002 sa nakrúcali v kaštieli, a v jeho
okolí, scény z rozprávkového filmu o Šípkovej Ruženke.
Účinkovali desiati herci z Bratislavy a v masovejších scénach aj
občania z Betliara. Réžiu mala Lucia Šebová.
Film nakrúcala spoločnosť ATANFILM, s. r. o. vo formáte DVD,
v ktorom pripravila viaceré klasické rozprávky.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. júla 2002
vyhlásilo anonymnú súťaž o najkrajšiu kvetinovú výzdobu rodinného
domu a o úpravu okolia rodinného domu.
Hodnotenie tejto súťaže vykonala dňa 11. 11. 2002 komisia zložená
z poslankýň OZ: Mária Servová, Marta Gubeková, Ľubica Butkovičová
a Mária Terajová.
Celkom bolo do hodnotenia vybraných 18 rodinných domov.
Z nich bolo komisiou zostavené poradie prvých desiatich rodinných
domov, ktoré boli ocenené vecnými cenami pri príležitosti vítania
Mikuláša pred budovou Obecného úradu dňa 6. decembra 2002.
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Poradie bolo nasledovné:
1.
Gizela Šlosárová, Šafárikova 32
2.
Ema Rybárová, Nová 387
3.
Mgr. Ľudmila Farkašovská, Mierová 470
4.
Mária Servová, Ul. pokroku 331
5.
Zuzana Dovcová, Nová 417
6.
MUDr. Judita Mruková, Krátka 443
7.
Stanislava Gubeková, Rožňavská 471
8.
Jarmila Kúkelová, Nová 442
9.
Elena Gubeková, Rožňavská 188
1 0.
Alica Dulíková, Nová 479
Fotografie týchto ocenených rodinných
umiestnené na vývesnej tabuli na obecnom úrade.

FOTO Č.27
A Č .28

domov

boli

V kine Úsvit sa v roku 2002 odpremietalo 31 predstavení, ktoré
videlo 638 divákov, čo je v priemere 20 divákov na jedno
predstavenie. Najviac divákov bolo na filmoch: Čierna mačka, biely
kocúr - 65, Kráľ škorpión - 55 a Labutia pieseň - 52. Na filmy:
Operácia Swordfish a Najväčšia hrozba neprišiel žiadny divák. V kine
sa dosiahli tržby 18 380,- Sk, za požičovné sa vyplatilo 38 378,- Sk a za
prepravné 5 830,80 Sk, čím vznikol rozdiel medzi príjmami
a výdavkami, t. j. strata 25 828,80 Sk. Predstavenia boli dva razy za
mesiac, v júli a v auguste každý týždeň.

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

V

ýročná členská schôdza základnej organizácie SDĽ dňa
4. 3. 2002 zhodnotila priebeh volieb do vyššieho územného
celku a zaoberala sa tiež prípravou na tohtoročné voľby do NR SR
a do obecného zastupiteľstva. Rozhodla, že výbor bude pracovať
v tom istom zložení, ako v minulom roku. Vzala na vedomie, že
počet členov ZO sa znížil na 14, v dôsledku úmrtia jedného člena
a vystúpenia ďalšieho člena.
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Prípravou na voľby sa zaoberal výbor v mesiaci júl. Menoval
zástupcu ZO do velebnej komisie a rozhodol, že treba zhodnotiť
činnosť poslancov Obecného zastupiteľstva (OZ) za SDĽ.
V septembri sa na zasadaní výboru ZO zúčastnili všetci
doterajší poslanci OZ za SDĽ. Všetci prejavili záujem opäť
kandidovať do OZ za SDĽ.
V októbri zasadal výbor ZO dva razy. Na prvej schôdzi navrhol
poslancov do OZ za SDĽ. O možnosť kandidovať za SDĽ prejavili
záujem niektorí z doterajších poslancov, ktorí boli dosiaľ navrhovaní
inými stranami, a tiež ďalší občania. Každá strana mohla navrhnúť
najviac 8 kandidátov, teda toľko, koľko má byť všetkých poslancov
OZ. Keďže SDĽ mala k dispozícii 12 mien, prepožičala štyroch svojich
kandidátov iným politickým stranám a síce, troch na kandidátku
HZDS-ĽS a jedného na kandidátku P-SNS.
Na druhom zasadaní výboru ZO SDĽ v októbri boli prítomní
aj zástupcovia HZDS-ĽS, KSS a strany Smer. Dohodlo sa, že
spoločným kandidátom všetkých týchto strán na funkciu starostu
obce bude doterajší starosta Július Farkašovský.
V novembri sa výbor ZO SDĽ zaoberal prípravou
predvolebného zhromaždenia, na ktorom budú občania oboznámení
s volebným programom ZO SDĽ a budú im predstavení kandidáti na
poslancov za SDĽ.
Voľby dopadli pre ZO SDĽ úspešne. Z 8 poslancov OZ boli za
SDĽ zvolení šiesti.
V roku 2002 odišli niektorí členovia celoštátneho vedenia SDĽ
zo strany a založili tesne pred voľbami novú stranu. To malo za
následok, že ani jedna z týchto strán sa nedostala do parlamentu,
pretože nezískala potrebných 5% hlasov. I napriek tejto skutočnosti
Základná organizácia Strany demokratickej ľavice v Betliari
pracovala jednotne a koncepčne. Prihliadala v prvom rade na potreby
obce a občanov. Spolupracovala s ostatnými stranami v obci.
Dokázala tak, že je schopnou a dobre organizovanou politickou
stranou, a že má dôveru občanov obce.
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Komunistická strana Slovenska, základná organizácia, Betliar
Organizácia mala 16 členov. Na výročnej členskej schôdzi dňa
23. 2. 2002 bol schválený plán práce a bol zvolený nový výbor
v zložení: Albert Ivanko - predseda, Július Sihelský - zapisovateľ
a Ladislav Šmelko - pokladník.
Členovia ZO KSS aktívne pôsobili medzi sympatizantmi
a občanmi pred voľbami do NR SR a pred komunálnymi voľbami.
Roznášali propagačný materiál priamo do rodinných domov, a takto
oboznamovali občanov s „Programom pre väčšinu". Ich práca bola
úspešná, pretože KSS sa stala štvrtou najúspešnejšou stranou v obci
pri voľbách do NR SR. Za dobé výsledky sa všetkým voličom
poďakoval Okresný výbor KSS v Rožňave.
Členovia ZO KSS sa zúčastňovali na oslavách 1. mája, Dňa
víťazstva a výročia SNP. Snažili sa o úzku spoluprácu s Okresným
výborom KSS a so starostom obce.
Hnutie za demokratické Slovensko - ľudová strana, obecná
organizácia, Betliar
Organizácia zameriavala svoju činnosť v roku 2002 na voľby do
NR SR a na komunálne voľby.
Iné politické strany nemali v Betliari svoje organizácie.

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

V

ýbor organizácie zasadal päťkrát so stopercentnou účasťou.
Zaoberal sa vnútrozväzovými záležitosťami a prípravou na oslavy
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významných dní. Zabezpečil vyplnenie tlačív na odškodnenie vdov po
účastníkoch SNP. Tlačivá boli doručené na Okresný výbor SZPB.
V roku 2002 zomreli dve členky SZPB: Helena Jergová a Mária
Farkašovská.
Výročná členská schôdza (VČS) organizácie bola 12. apríla
2002. Ústredný výbor SZPB požiadal základné organizácie, aby sa
vyjadrili, či zmeniť názov organizácie, a či spájať menšie organizácie
zo susedných obcí do jednej väčšej. VČS prijala uznesenie, že názov
organizácie by sa nemal meniť a taktiež, že nie je žiaden dôvod na to,
aby sa naša organizácia v Betliari spojila s nejakou inou obcou.
Na VČS požiadal predseda organizácie Ján Rybár o uvoľnenie
z funkcie predsedu zo zdravotných dôvodov a pre vysoký vek.
Funkciu predsedu ZO vykonával viac ako 50 rokov. Členovia jeho
žiadosti vyhoveli.
Funkciu predsedu ZO sa podujal vykonávať Július Farkašovský,
starosta obce.
Z príležitosti 57. výročia ukončenia 2. svetovej vojny, a tiež pri
58. výročí SNP, boli položené vence k pomníku padlých na miestnom
cintoríne za účasti občanov. V prvom prípade predniesol príhovor
Alexander Maduda a v druhom starosta obce Július Farkašovský.
Básňami prispeli: Gabriela Kukurová a žiaci základnej a materskej
školy. Vo večerných hodinách v obidvoch pamätných dňoch sa zišiel
veľký počet najmä mladých ľudí pri partizánskych vatrách.
Jednota dôchodcov na Slovensku, základná organizácia, Betliar
V roku 2002 mala organizácia 151 členov. Výročná členská
schôdza bola 23. 3. 2002. Zhodnotila činnosť organizácie za uplynulý
rok. Organizácia pracovala podľa skromných možností. K dispozícii
mala len príjmy z členských príspevkov. Aj z nich polovicu odvádzala
pre okresný výbor.
Výbor sa schádzal podľa potreby. V júni zhodnotil aktivitu
členov pri zveľaďovaní vlastných príbytkov a podal o tom správu
okresnému výboru.
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V ďalších mesiacoch sa zaoberal prípravou podujatí, ktoré
usporiadala organizácia a zabezpečovaním účasti na akciách iných
organizácii, ktoré o zabezpečenie účasti požiadali.
Organizácia JDS v Betliari uskutočnila v roku 2002 tieto
podujatia:
Dňa 7. augusta zúčastnilo sa 38 dôchodcov a ich rodinných
príslušníkov na výlete do Kežmarku. Výlet sa uskutočnil v spolupráci
s Obecným úradom v Betliari, ktorý uhradil výdavky za autobus.
Účastníci navštívili vzácne historické pamiatky v Kežmarku, a síce
dva evanjelické kostoly a mestský hrad. Boli prekvapení, koľko
vzácnych pamiatok sa v týchto budovách nachádza. Popoludní mali
možnosť okúpať sa na termálnom kúpalisku vo Vrbove. Za tým ešte
navštívili obchodný dom Kaufland v Poprade. S výletom boli všetci
maximálne spokojní.
Dňa 12. septembra sa 18 dôchodcov zúčastnilo autobusom na
prezentačnej akcii, spojenej s hudobno-zábavným programom
v Krásnohorskom Podradí. V programe účinkoval spevák Peter Vašek
a imitátor Stanislav Vitáloš.
Dňa 24. októbra bolo v kultúrnom dome v Betliari podujatie
v rámci októbra, mesiaca úcty k starším. Hlavným organizátorom
podujatia bol Obecný úrad v spolupráci s organizáciou JDS. Už
v minulých rokoch sa hľadal najvhodnejší spôsob na zorganizovanie
takéhoto podujatia. Zdá sa, že sa tento spôsob našiel. Tak ako sa
uskutočnilo toto podujatie v roku 2002, bolo najlepšie
a pravdepodobne sa takto bude usporadúvať aj v budúcnosti.
Na stretnutí sa zúčastnilo 95 dôchodcov. Okrem členov JDS
boli pozvaní tiež všetci jubilanti, ktorí sa v roku 2002 dožili
okrúhleho životného jubilea. Slávnostný prejav predniesol starosta
obce Július Farkašovský. Jubilantom odovzdal kvety a malé darčeky.
V kultúrnom programe vystúpili žiaci zo základnej školy a deti
z materskej školy. Prítomní dostali aj pohostenie, t. j. jedlo, zákusky
a osviežujúce nápoje. Na záver poďakoval usporiadateľom,
účinkujúcim a všetkým prítomným predseda ZO JDS.
Dňa 25. októbra sa členovia výboru JDS zúčastnili na
okresnom slávnostnom podujatí v Pači. Na tomto podujatí dostal
vyznamenanie 3. stupňa za dlhoročnú prácu v prospech rozvoja
organizácie JDS predseda ZO JDS Alexander Maduda.
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Počas dvoch týždňov začiatkom novembra robila organizácia
Venus v kultúrnom dome v Betliari prezentačné akcie, spojené
s kultúrnym programom. Pre účastníkov z Betliara bol vyhradený
deň 5. novembra. Zúčastnilo sa 50 občanov, prevažne dôchodcov.
V programe účinkovala speváčka Oľga Szabová z Bratislavy.
Členovia JDS mali možnosť nakupovať s 5 % zľavou v obchode
Medek v Rožňave. Členom, ktorí sa dožili okrúhleho životného
jubilea posielala organizácia JDS pohľadnice.
Člen našej organizácie Rudolf Dulík vykonával tiež funkciu
predsedu Okresného výboru JDS v Rožňave a Mária Fehérová bola
členkou okresnej revíznej komisie.

Dobrovoľný hasičský zbor, Betliar

FOTO Č.29
A Č .30

Od 1. 1. 2002 sa zmenil názov, požiarny zbor na hasičský zbor
a názov, požiarnik na hasič.
V roku 2002 evidoval Dobrovoľný hasičský zbor (DHS)
v Betliari 79 hasičov starších ako 18 rokov a 12 detí. Z celkového
počtu boli 4 ženy.
V preventívnej práci spracovali sa dve relácie do miestneho
rozhlasu a vykonalo sa školenie stálych preventívnych skupín. Tieto
skupiny vykonali v októbri preventívne protipožiarne prehliadky
v 320 domoch. Zistilo sa 32 menších, ale i väčších chýb. Majitelia
domov boli na chyby upozornení a bol im daný termín na ich
odstránenie.
Okresná súťaž mladých hasičov PLAMEŇ sa konala 18. mája
práve v Betliari. Naše družstvo skončilo na 4. mieste spomedzi 10
kolektívov z celého okresu. Na obvodnom kole 20. júla v Rejdovej
obsadilo družstvo mužov 4. miesto a družstvo dorastu 3. miesto
vo svojich kategóriách.
Na Gemerskom pohári obsadilo naše družstvo 9. miesto.
Naše hasičské družstvá sa zúčastnili tiež na miestnych
súťažiach. V Slavošovciach, na súťaži o putovný pohár zaslúžilých
členov DHS okresu Rožňava, obsadilo naše družstvo 1. miesto
a získalo putovný pohár.
Na memoriáli Petra Hatvaníka v Gemerskej Polome obsadilo
naše družstvo 4. miesto. Na tomto memoriáli prebehla aj súťaž
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jednotlivcov o získanie odznaku odbornosti III. stupňa. Najlepší čas
dosiahol člen nášho súťažného družstva Peter Butkovič.
V roku 2002 nebol v obci žiaden požiar.
Hasiči mali v priebehu roka 14 výjazdov s požiarnou technikou.
Z toho 10-krát taktické cvičenie a 4 technické výjazdy, v rámci
ktorých vyčistili obecné studne a prečistili priepusty na Novej ulici.
V rámci brigádnickej činnosti strihali lipky na cintoríne
a ošetrovali požiarnu techniku ako aj výzbrojné a výstrojné súčiastky.
Urobila sa prvá etapa úpravy vonkajšieho vzhľadu budovy požiarnej
zbrojnice z ulice Kaštieľnej, ako príprava na oslavy 120. výročia
založenia hasičského zboru v Betliari, ktoré majú byť v roku 2004.

Slovenský zväz včelárov, základná organizácia, Rožňava
Včelári, bývajúci v Betliari, boli už viac rokov organizovaní
v tejto organizácii. Dlhoročným dôverníkom, ktorý zabezpečoval
styk medzi betliarskými včelármi a vedením organizácie bol Martin
Pitka, dôchodca, predtým zamestnanec štátnych lesov. Po jeho úmrtí
v roku 2002, dočasne túto úlohu vykonával jeho zať Jozef Málik.
V roku 2002 bolo v Betliari 16 včelárov, ktorí mali celkom 237
včelstiev.
Organizácia zabezpečovala pre včelárov zdravotné prehliadky
včelstiev, a tiež liečivá proti rôznym chorobám včiel.

11. Telovýchova a šport
Telovýchovná jednota Tatran, futbalový oddiel, Betliar

V

jarnej časti súťažného ročníka 2001/2002 vo IV. lige - skupina
Juh dosiahol futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty (TJ) Tatran,
Betliar tieto výsledky:
Barca - Betliar 0:0, Betliar - Ďurkov 1:2, Krompachy - Betliar 4:1,
Betliar - Topoľany 2:1, Palín - Betliar 1:1, Betliar - Spišské Vlachy 3:0,
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Rožňava - Betliar 1:2, Betliar - Lastomír 2:1, Geča - Betliar 3:2, Betliar Žakarovce 3:1, Sečovce - Betliar 3:0, Betliar - Moldava 2:1, Betliar Haniska 1:4, Šaca -Betliar 5:3.
Po skončení súťažného ročníka 2001/2002 obsadil Betliar
v tabuľke 10. miesto spomedzi 16 oddielov. Z 30 zápasov 12 vyhral,
5-krát remizoval a 13-krát prehral. Získal 41 bodov a skóre 47:58.
V jesennej časti súťažného ročníka 2002/2003 vo IV. lige
skupina Juh sa dosiahli tieto výsledky majstrovských zápasov:
Krásna - Betliar 0:2, Betliar - Haniska 1:0, Barca - Betliar 3:0, Betliar Topoľany 2:0, Rožňava - Betliar 3:2, Betliar - Palín 5:3, Sečovce Betliar 5:0, Betliar - Košická Nová Ves 1:1, Geča - Betliar 3:2, Betliar Moldava 4:2, Žakarovce - Betliar 5:0, Slivník - Betliar 7:1, Betliar Lastomír 3:0, Krompachy - Betliar 8:0, Betliar - Spišská Nová Ves 1:5.
Po odohraní majstrovských 15 zápasov jesennej časti súťaže
skončil Betliar na 11. mieste. Vyhral 6 zápasov, raz remizoval a 8
zápasov prehral. Získal 19 bodov a skóre 24:45.
V 1. kole regionálnej časti Slovenského pohára vo futbale dňa
28. 7. 2002 hral Betliar doma so Svitom, účastníkom 3.ligy. Zápas sa
skončil 3:3. Na pokutové kopy vyhral Betliar 8:7 a postúpil do 2.kola.
V 2. kole prehral a ďalej nepostúpil.
Starší žiaci z Dobšinej, hrajúci futbal pod hlavičkou Tatran
Betliar postúpili do III. ligy.
STOLNÝ
TENIS

V súťažnom ročníku 2001/2002 reprezentovali Betliar
v stolnom tenise dve družstvá, ktoré hrali v 4. lige v skupine Gemer.
V družstve Betliar A hrali: Bohuš Szilárdy, Ján Jerga, Peter
Šebesta, Gejza Buday a Ján Dekan.
V družstve Betliar B hrali: Michal Teraj, Ľubomír Árvay, Ing.
Rudolf Dulík, Štefan Zatroch, Tomáš Gubek a Korintuš.
Okrem našich dvoch družstiev hrali v 4. lige: Henckovce A a B,
Geológ Rožňava D, Gemerská Poloma B, Gemerská Hôrka, Dlhá Ves
a Jablonov C.
Po skončení súťažného ročníka 2001/2002 umiestnilo sa
družstvo Betliar A na 1. mieste a družstvo Betliar B na 5. mieste.
Družstvo A získalo právo hrať v kvalifikácii o postup do 3. ligy
s mužstvami: MPC Spišská Nová Ves B a Hrišovce.
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V kvalifikácii hrali: Ján Dekan, Peter Šebesta, Pavel Gunár a na
hosťovaní Rastislav Hvizdák. Družstvo Betliar A obsadilo
v kvalifikácii 1. miesto a postúpilo do 3. ligy.
V 3. lige však hrali aj obidve družstvá, ktoré v kvalifikácii
neboli úspešné, t. j. MPC Spišská Nová Ves B a Hrišovce, pretože iné
družstvá sa zo súťaže odhlásili.
Sponzorom stolného tenisu bol podnikateľ Ing. Rudolf Dulík,
obyvateľ Betliara.
V sobotu dňa 12. októbra 2002 uskutočnil sa 7. ročník
Hubertovej jazdy, ktorou sa symbolicky uzatvára lovecká sezóna. Celá
akcia sa konala v daždivom a chladnom počasí. Zúčastnilo sa celkom
44 koni, vrátane kočiarov. Po krátkom vystúpení šermiarov zo
skupiny Arthecon a mažoretiek sa začala samotná jazda. Vzhľadom
na počasie sa nedelila na dopoludňajšiu a popoludňajšiu časť, ale
prebehla vcelku bez prestávky na občerstvenie.
Podujatie sa skončilo netradične, už o 12:30 hodine. Líščí chvost
strhol Tomáš Králik z Rožňavy.
Po skončení podujatia predviedli divákom svoje umenie
šermiari.
Po tradičnom poslednom súde bola v kultúrnom dome zábava,
na ktorej vystúpili tanečné dvojice zo súboru Sambed z Rožňavy.
V sobotu 25. mája 2002 uskutočnil sa 9. ročník Obecného
výstupu na Volovec, na pamiatku tragickej smrti betliarskeho občana
Daniela Fabíniho Zúčastnilo sa 141 občanov, ktorí sa zapísali do
pamätnej knihy obce.
V dňoch 13. až 16. júla 2002 boli 4-dňové medzinárodné
preteky v orientačnom behu, ako 40. ročník Pohára Rektora
Technickej univerzity Košice, pod názvom „Pohár Slovenského Krasu
2002". Klasifikačná trať pretekov E1 bola v anglickom parku pri
kaštieli v Betliari. Trate E2, E3 a E4 boli situované na Silickej planine.
V dňoch 27. a 28. septembra 2002 sa na ihrisku v Betliari
konali preteky vo výkone psov, ktoré organizoval Policajný zbor.
V športových motoristických súťažiach, ako člen teamu XM
AUTORACING BETLIAR sa zúčastňoval Rastislav Ivanko a Gabika
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Szenderáková na Škode 1000 MB. V roku 2001 sa stal majstrom
Slovenskej republiky v triede HISTORIK.
Na majstrovstvách Slovenskej republiky v rely sa zúčastnil
Matúš Pavlík a Ing. Pavol Kušnier na Škode 100L.
V triede Junior jazdil Števko Cirbus.

MARIÁŠOVÝ
TURNAJ

V sobotu 21. decembra 2002 uskutočnil sa v kultúrnom dome
v Betliari už tretí ročník vianočného turnaja hráčov mariášu.
Zúčastnilo sa 11 hráčov z Betliara, Rožňavy a Nadabulej. Víťazom sa
stal Stanislav Prcúch z Rožňavy. V tomto roku dostal víťaz prvý raz
v histórii súťaže putovný pohár, veľký krígeľ na pivo. Na ňom bude
vyryté jeho meno a spätne aj mená jeho predchodcov.

12. Cirkevný život

E V. A. V.
CIRKEV

P

odľa správy, ktorú vypracovala pani farárka Mgr. Darina
Basariková pre výročný zborový konvent, mal Evanjelický
augsburského vyznania (ev. a. v.) cirkevný zbor v Betliari v roku 2002
327 členov. Počas roka uskutočnilo sa: 61 hlavných služieb Božích
s účasťou 2 754 ľudí, čo je v priemere 45 účastníkov a 13,7 %
z celkového počtu členov zboru. Okrem týchto hlavných bolo ešte aj
10 pôstnych, 5 adventných služieb Božích, s účasťou 203 veriacich a 6
večerných, s účasťou 154. Celkom bolo na službách Božích 3 114
účastníkov. Na biblických hodinách sa zišlo 22-krát 7 až 10 žien.
Pokrstených bolo 6 dievčat a 2 chlapci. Večera Pánova bola
prislúžená 5-krát 37 mužom a 126 ženám. Vyučovanie náboženstva
v škole navštevovalo 6 detí. Na konfirmácii 12. mája boli 2 dievčatá
a 2 chlapci. Dva manželské páry boli sobášené v kostole, pri krste
svojich detí. Zomreli 3 muži a 6 žien.
Dňa 4. apríla 2002 na seniorátnom konvente bola Mgr. Darina
Basariková zvolená za konseniorku Gemerského seniorátu.
Dňa 18. mája vystúpil 11-členný cirkevný spevokol v Dobšinej
na stretnutí speváckych zborov.
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Uskutočnila sa generálna oprava farskej budovy, pri ktorej
bolo vymenené celé elektrické vedenie, vrátane prípojky, urobili sa
nátery všetkých okien a dverí, bola položená podlaha v štyroch
miestnostiach, vrátane kancelárie, kuchyňa bola zariadená
štandardným vybavením. Zabezpečil sa nový nábytok do kancelárie,
nové vchodové dvere a dlažba v chodbe. Vymaľovala sa celá budova
zvnútra.
V cirkevnom zbore boli prijaté vzácne návštevy: 23. marca zasadanie seniorálneho presbyterstva a kňazská spoveď farárov a ich
rodín z Gemerského seniorátu, 14. apríla misijná nedeľa s návštevou
Krisa Elsnera, 16. júna návšteva Zuzany Kolárovskej, koordinátorky
pre prácu zborovej diakonie pri nedeli Diakonie.
Pani farárka Mgr. Basariková bola tiež administrátorkou
niekoľkých zborov v okolí. Zúčastňovala sa v týchto zboroch
zborových presbyterstiev a výročných konventov. Dňa 1. decembra
bola predsedníctvom Východného dištriktu ev. a. v. cirkvi menovaná
za administrátorku seniora Gemerského seniorátu. Vykonala
inštaláciu farára Jerguša Olejára v Rožňave.
Na
základe poverenia biskupa rožňavskej diecézy
Mgr. Eduarda Kojnoka, nastúpil od 1. marca 2002 do farnosti
Gemerská Poloma ako správca farnosti Mgr. Stanislav Urbánek,
narodený 14. 10. 1969. Do tejto farnosti patrí, ako filiálka, aj obec
Betliar.
Za pomoci veriacich z Betliara a ľudí dobrej vôle uskutočnila
sa v roku 2002 oprava interiéru rímsko-katolíckeho kostola v Betliari.
Pri tejto oprave bola odstránená stará drevená podlaha. Pri
prehlbovaní sa prišlo na ďalšiu podlahu, vyloženú z tehál. Táto bola
ponechaná. Na ňu bola daná izolácia, a tiež rozvodné potrubie
ústredného kúrenia. Na celú plochu kostola bola položená nová
keramická dlažba. Obvodné múry vnútornej časti kostola boli
odizolované proti vlhkosti, a do výšky 1,2 metra bola daná nová
omietka.
Kompletne boli reštaurované a natreté lavice na sedenie.
Niektoré boli aj vymenené za nové. Čiastočne bola opravená
kazateľnica.
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Do kostola bola zavedená prípojka zemného plynu.
Namontovaný bol plynový kotol ústredného kúrenia a 6 radiátorov.
Na schody z ulice do kostola, a tiež do vchodu do kostola bola
položená dlažba.
Na opravu kostola prispelo obecné zastupiteľstvo v Betliari
sumou 10 000,- Sk. Betliarsky rodák Ján Gubek, majiteľ mlynu
v Moldave, prispel na opravu kostola sumou 350 000,- Sk.

13. Mimoriadne udalosti

P

odľa správy, uverejnenej v novinách Korzár - Gemerský denník,
dňa 2. apríla 2002 postrelili neznámi muži 44-ročného Košičana
J. K. po vystúpení z auta na ceste medzi Betliarom a Gemerskou
Polomou. J. K. bol predtým na návšteve u známych v Betliari.
O výsledku vyšetrovania nebola v novinách žiadna správa. Po
krátkom pobyte v rožňavskej nemocnici odišiel postrelený domov.

14. Počasie a jeho osobitosti v priebehu roka

P

rvá tretina januára bola veľmi studená. Najnižšie teploty - 13 °C
boli zaznamenané v noci na 4. a 6. januára. Potom už tak chladno
nebolo. Koncom februára bolo niekoľko teplejších dní. Potom sa opäť
ochladilo. Celý marec a prvá polovica apríla boli neobvykle studené.
Jar prichádzala len pomaly. Až v druhej polovici apríla začali nočné
teploty vystupovať nad nulu.
Máj bol studený a jún bol daždivý. Až koncom júna, keď dažde
prestali, bolo možné začať s kosením trávy a so sušením sena.
Krátko trvajúce horúčavy začiatkom júla vystriedali intenzívne
dažde. S úžasom sme sledovali obrovské záplavy v Prahe, aké sa
v tomto meste nevyskytli snáď viac storočí. Z mesta bolo treba
evakuovať 220 000 ľudí. Vznikli škody za 90 miliárd korún. Aj hladina
Dunaja dosiahla v Bratislave takmer 10 metrov. Povodeň spôsobila
škody v Devíne. Na ďalšom úseku Dunaja, vďaka vodnému dielu
Gabčíkovo, žiadne škody vysoký stav vody nespôsobil.
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V posledných rokoch sa stáva, že na malom priestore sa
vyskytne prietrž mračien, ktorá spôsobí, že sa rozvodní aj malý potok
a zaplaví obec, kde nikdy povodeň nebola. Taký prípad bol v našom
okolí 7. augusta 2002, keď rozvodnený Kružniansky potok zaplavil
niekoľko domov v Brzotíne. Podobne, v ten istý deň, potok Čremošná
zaplavil 30 domov v Joviciach.
Chladné jesenné dni sa začali v tretej tretine septembra, kedy
už bolo potrebné v bytoch aj zakúriť.
Kuriózna situácia nastala 8. októbra, keď teplota v noci klesla
na - 1 °C a napadol veľký sneh. Dlho sa však neudržal.
Celý október potom bol daždivý. Nedalo sa pracovať na
poliach. Ľudia nemohli v záhradách pooberať jablká. Urodilo sa ich
tak veľa, ako nikdy predtým. Dosť veľa ich ostalo neobratých na
stromoch. Ďalšou zlou stránkou bolo, že žiaden obchodník
neprejavoval o jablká záujem. Radšej doviezli jablká zo zahraničia
a predávali ich za neprimerane vysoké ceny, po 35,- Sk za 1 kilogram.
Len padané jablká sa vykupovali po 80 halierov za 1 kg.
Ďalší sneh napadol 11. novembra, presne na Martina, ktorý tak
ako mal prísť, prišiel na bielom koni. Sneh sa na druhý deň roztopil.
Ďalší sneh napadol 16. decembra. Ten už ostal až do konca zimy.
December bol neobvykle studený. Najnižšie teploty - 17 °C sme
namerali počas obidvoch vianočných dní. Po Vianociach mrazy
poľavili. Posledné dva dni roka boli dokonca v znamení slabého
dažďa a poľadovice.
V roku 2002 sa v jednotlivých mesiacoch vyskytli celkové
zrážky v litroch na 1 m² takto: január 3,6 február 20,9 marec 10,7 apríl
40,6 máj 64,2 jún 123,4 júl 216,5 august 127,6 september 58,9 október
108,6 november 30,0 december 45,0.
Celkove za rok 2002 napršalo v Betliari na 1 m² 850,0 litrov. Je
to o 13,8 litra viac ako v roku 2001. Zároveň je to najväčšie množstvo
zrážok od roku 1979, odkedy sa tieto údaje zaznamenávajú
do obecnej kroniky.
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15. Celkové zhodnotenie roka

C

elkove možno rok 2002 v Betliari hodnotiť ako úspešný. Dosiahli
sa dobré hospodárske výsledky v tunajších závodoch a pomerne
dobrá úroda. Úspešne sa splnil plán hlavných úloh obce. Urobila sa
veľká oprava interiéru rímsko-katolíckeho kostola. Dobre
reprezentovali obec športovci i hasiči. Občania si opäť zvolili
doterajšieho starostu, a tiež nové obecné zastupiteľstvo. Zdravotný
stav občanov bol celkove dobrý.
Na občanov nepriaznivo pôsobili v závere roka správy
o zvyšovaní
cien, o zavádzaní poplatkov v zdravotníctve a o
pripravovanom rušení osobnej dopravy na železnici.

16. Záverečné slovo kronikára

S

om povďačný p. starostovi obce J. Farkašovskému, že mi dal
k dispozícii zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. To
mi umožnilo oboznámiť čitateľov kroniky s činnosťou obecného
zastupiteľstva, čo doteraz v žiadnom z ročných zápisov nebolo.
Nespokojný som s ľahostajnosťou tých, ktorí dostali list OZ, aby
podali správu o svojej činnosti za rok 2002, ale nedali nič.
Keď sme začali túto kroniku písať počítačom, zrodila sa
myšlienka, že k písanému textu by sa mohla pripojiť aj fotografia.
Prispelo by to k spestreniu kroniky a k zvýšeniu jej zaujímavosti.
Už pri písaní zápisu za rok 2001 sa vyskytol problém. Text bol
napísaný najprv na disketu. Na túto sa potom fotky nezmestili. Bolo
treba použiť iný spôsob, a to fotky naskenovať.
Rozhodli sme sa preto, že počnúc zápisom za rok 2002
nebudeme dávať fotografie priamo k textu, ktorého sa týkajú. Text
napíšeme bez obrázkov a po skončení každého roka venujeme
niekoľko strán čisto len fotografiám.
Verím, že čitatelia túto zmenu príjmu. Nemáme dostatok
skúseností. Začali sme niečo nové, ešte sa len učíme, ako postupovať.
A čo je horšie, nemá nám kto poradiť.
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Musím pripomenúť, že po roku 2001 sa kronikári dostali do
nezávideniahodnej situácie. Niet žiadneho orgánu v tomto štáte,
ktorý by usmerňoval ich prácu alebo, ktorý by im poradil. Nemajú
možnosť zísť sa a vymeniť si skúsenosti. Zdá sa, akoby nebol
v spoločnosti vôbec záujem o písanie obecných kroník. Každý
kronikár je odkázaný sám na seba. Tento stav by sa mal zlepšiť.

Text do obecnej kroniky za rok 2002 bol prerokovaný na
zasadaní Obecného zastupiteľstva v Betliari dňa 26. mája 2003
a schválený uznesením číslo 45 - 5/2003.
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