
Zápis do obecnej kroniky za rok 2016 
 

ÚVOD: 

 
Medzi najdôležitejšie udalosti v obci, na Slovensku a vo svete boli: 

– pani Anna Belicová narodená 30.03.1916 sa v dobrom zdraví a dobrej pamäti dožila 100 

rokov 

– 1. januárom bola znížená DPH z 20 % na 10 % na potraviny, ako sú chlieb, mlieko, maslo, 

čerstvé mäso a ryby.  Občania to však vo svojich peňaženkách nepocítili. 

– z parlamentných volieb vznikla 4 koaličná vláda. Vytvoril ju SMER-SD, SNS, MOST-HÍD a 

SIEŤ. Predsedom vlády sa po tretí krát stal Róbert Fico 

– po štrajkoch v zdravotníctve začiatkom februára nenastúpilo do práce vyše 540 zdravotných 

sestier 

– 1. júla SR prevzala významnú úlohu a to predsedníctvo v Rade Európskej únie. 16. septembra 

sa konal Bratislavský samit za účasti 27 lídrov členských štátov EÚ a 1 300 novinárov z celého 

sveta 

– na 31. letných olympijských hrách v Rio de Janeiro získali slovenskí športovci 2 zlaté, 2 

strieborné medaily. Na XV. paraolympijských hrách 5 zlatých, 3 strieborné 3 bronzové 

medaily 

– na Slovensku sa v roku 2016 vyrobilo 1 040 000 osobných áut 

– priemerná mzda v národnom hospodárstve Slovenska bola 883 € 

– občania Veľkej Británie v referende rozhodli, že Veľká Británia vystúpi z Európskej únie 

– 70 ročný Donald Trump bol zvolený za 45. prezidenta USA 

– s Islamským štátom sa v priebehu celého roka spájali teroristické útoky v rôznych štátoch 

Európy so smrteľnými následkami 

– pokračovala utečenecká kríza a vojenský konflikt v Sýrii 

 

 

ZVEĽAĎOVANIE OBCE 
 

– v areáli futbalového ihriska bol vybudovaný altánok o rozmeroch 10 x 8 m o hodnote 4 868 

€. Drevo poskytlo Pozemkové spoločenstvo urbariátu 

– Ministerstvo financií poskytlo obci dotáciu 5 400 €. Z tejto čiastky sa upravil dvor OcÚ za 

1651 €, kovové oplotenie OcÚ za 3 066 €, zakúpené boli 4 ks dverí za 1641 € a 3 gamatky v 

sume 1 090 €. OcÚ z vlastných prostriedkov doplatil 2 048 € 

– na verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníkov a domu smútku sa investovalo 4 689 € 

na projekt 500 €. 

– do posilňovne sa dokúpilo náradie za 2 753 €. BBSK prispel sumou 2 500 € 

– Občianske združenie LEHVAČEN z BBSK na zveľadenie detského ihriska zabezpečilo 3000 

€. Zakúpil sa kolotoč, hojdačka, odpadové koše, vymenili sa vstupné brány v sume 3 746 €. 

– OcÚ svojpomocne zabezpečil vybrúsenie a nalakovanie parkiet v sále KD 

– OcÚ zabezpečil geometrický plán, zakúpil stoly, stoličky, skriňu, ohrievač všetko v sume 

–  1 108 € 

– 5 občanov z radov nezamestnaných pracovali na aktivačných prácach. Starali sa o kvetinovú 

výzdobu obce, o poriadok na cintoríne, ihriskách a na verejných priestranstvách. Boli to 

Dušan Klementis, Štefan Kovalčík, Miroslav Málik, Eva Topoliová a Mária Kalová do júla, 

pretože odišla do starobného dôchodku. Na záver roka bolo z našej obci nezamestnaných 15 

občanov. Ten istý počet bol aj v predchádzajúcom roku. 

 



KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT 
 

     Krásneho životného jubilea 100 rokov sa 30. marca dožila mama, starká, prastarká, praprastarká 

Anna Belicová.  Narodila sa ešte v Rakúsko-Uhorsku za panovania Karola I. Habsburského. 100 

rokov svojho života oslávila v kruhu početnej rodiny a známych. Pochádzala z 5 súrodencov. Celý 

život prežila v rodnej obci. Jej život nebol ľahký. Prvá dcéra jej zomrela ako 7 ročná. Manžel jej 

zomrel v 39 roku svojho života. Zostala sama so 16 ročnou dcérou a 1 ročným synom. 

      Dôstojné oslavy sa uskutočnili v sále KD za prítomnosti vyše 70 členov rodiny a známych. Úsmev 

a milý pohľad ju pripomínal ako babičku od Boženy Nemcovej. Dobrú náladu jej dodávali piesne 

prítomných. Mala veľkú radosť z toho, že sa všetci dobre cítili a zabávali. Pani Anna Belicová je 

prvou občiankou, ktorá sa v našej obci dožila 100 rokov. V jubilejnom roku poberala starobný 

dôchodok 245,- €.   

     7. mája si občania obce pripomenuli 71. výročie víťazstva nad fašizmom zapálením vatry na 

Doline. Pred zapálením vatry sa pred asi 200 prítomnými – prevažne mladými ľuďmi prihovoril 

starosta obce MVDr. Ján Šeševička. Pripomenul následky a fakty doteraz najväčšieho vojenského 

konfliktu. Po zapálení vatry zneli Dolinou pekné slovenské piesne, rozvoniavala vôňa opekaných 

dobrôt a priateľské rozhovory končili v skorých ranných hodinách. 

          Druhú májovú nedeľu sa uskutočnili oslavy Dňa matiek. Vo svojom príhovore starosta obce 

vyzdvihol úlohu ženy matky v našom živote a hlavne v živote detí. V kultúrnom programe vystúpili 

deti zo ZŠ s MŠ z Jelšavy peknými scénkami, spevom a tancami. Po skončení kultúrneho programu 

boli všetky ženy obdarené karafiátmi a pri malom občerstvení posedeli v príjemnej atmosfére. 

     OcÚ v spolupráci so športovo-kultúrnou komisiou a pracovníkmi Správy NP Muránska planina 

pripravili v rámci Dňa detí krásny zážitkový deň pri altánku na Doline. Mgr. Eva Wilson maľovaním 

na tvár premenila deti na rôzne rozprávkové bytosti. Po splnení zábavných úloh dostalo každé dieťa 

darček a sladkosti od sponzora TESCO Revúca. Deň detí bol ukončený spoločnou opekačkou a 

čapovanou kofolou. 

     V júni v Gemerskom osvetovom stredisku v Rožňave na regionálnej súťaži hudobného folklóru 

dospelých Petra Benediktyová v kategórii sólo spev získala titul laureát s postupom na krajskú súťaž. 

     V rámci Dni mesta Jelšava naše družstvo v zložení Ing. Iveta Pavláková, Eva Machavová, Eva 

Šeševičková navarili asi 130 gemerských guliek. Boli veľmi chutné o čom svedčil sústavný rad 

čakajúcich na ochutnávku. 

    Športovo-kultúrna komisia v priebehu letných prázdnin zorganizovala 2 zájazdy na termálne 

kúpaliská do Tiszaujvárosu. Všetci, ale najmä deti sa dosýta vyšantili v teplej vode a na atrakciách v 

areáli. 

     72 výročie SNP si obec pripomenula rozhlasovou reláciou starostu obce MVDr. Jána Šeševičku. 

     Spisovateľka Mgr. Eva Wilson vydala už 4. knihu pod názvom Turci v Jelšave. Autorka v šiestich 

historických poviedkach zaznamenala bohatú minulosť mesta Jelšavy. Jednou z najvýznamnejších 

bol vpád Turkov v r. 1556. Udalosti čerpala z najstaršej Jelšavskej mestskej knihy. Sama ju aj 

ilustrovala. 

     V októbri Ing. Iveta Pavláková zorganizovala úspešný 4 dňový poznávací zájazd do Južných Čiech. 

Navštívili pamätihodnosti v mestách Telč, Hluboká, Český Krumlov, České Budejovice, Třeboň. 

Zúčastnili sa občania obce a okolia v počte 55. 

     Na Martina sa uskutočnila tradičná , už 21. Martinská zábava o ktorú bol mimoriadny záujem. 

Zúčastnilo sa jej 107 rodákov, ich známych a príbuzných, ktorí sa v dobrej nálade zabávali až do 

skorých ranných hodín. 

     Začiatkom decembra plná sála detí v sprievode rodičov a starých rodičov privítala Mikuláša. 

Všetky deti boli obdarené vianočnými balíčkami s dobrotami. Pobavili ich nezbední čerti s anjelmi. 

O pekné nedeľné popoludnie sa pričinil aj ochotnícky súbor „REV“ z Revúcej. 

     V predvianočnom týždni sa zaplnila vyzdobená sála KD. Občania prijali pozvanie starostu obce. 

Spevokol Bratskej jednoty baptistov v Revúckej Lehote a spevokol Evanjelickej cirkvi LECHEM v 

Chyžnom piesňami a duchovným slovom potešili prítomných. Po veľmi hodnotnom programe obidva 

spevokoly a občania vyšli pred KD, spoločne zaspievali vianočnú pieseň „Tichú noc“. Počas spevu 



bol rozsvietený veľký vianočný stromček. Starosta obce všetkých prítomných pozval do klubu 

dôchodcov na chutné škvarkové postruhníky, teplý čaj a varené víno. Bolo to krásne sobotné 

popoludnie, ktoré navodilo vianočnú atmosféru. 

 

ZO JDS 
 

Činnosť Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci bola v priebehu roka pestrá a aktívna 

– na VČS koncom februára predsedníčka Mgr. Margita Mladšia zhodnotila činnosť za rok 2015. 

O aktívnej práci sa pochvalne vyjadril starosta obce a zástupcovia okresnej organizácie JDS. 

– 16. Okresného turistického zrazu seniorov v Tornali a v obci Gemer sa zúčastnilo 7 občanov 

z našej obce. Spoznávali pamiatky v tejto časti okresu. Turistické trasy si každý vybral podľa 

svojich zdravotných schopností. 

– ZO JDS v júli zorganizovala exkurziu do firmy Herman Slovakia s.r.o. V Revúcej. Majiteľom 

výrobného závodu je náš obyvateľ Ing. Herman Nagypál. Po úvodnom vysvetlení výroby 

rezných a brúsnych kotúčov 16 účastníkov prešlo po celom závode. Firma je prvým výrobcom 

abrazívnych nástrojov na Slovensku. Po vyše hodinovej veľmi zaujímavej prehliadke bolo pre 

účastníkov pripravené občerstvenie a každý bol obdarený rezným alebo brúsnym kotúčom. 

Exkurzia mala veľmi dobrú odozvu. Firma v čase exkurzie zamestnávala 60 zamestnancov, z 

toho 4 z našej obce 

– Seniori, členovia ZO JDS si koncom septembra za krásneho slnečného počasia pripomenuli 

Mesiac úcty k starším . Stretnutie bolo na nezvyčajnom mieste a to v altánku na futbalovom 

ihrisku. Po príhovoroch, blahoželaniach jubilantom a chutnom občerstvení, súťažili družstvá 

mužov a žien. Bolo to príjemné stretnutie, z ktorého každý odchádzal spokojný 

– Treba zdôrazniť, že stretnutia dôchodcov boli vo výbore zodpovedne pripravované. Prebehli 

na veľmi dobrej úrovni. Predsedníčka ZO vždy zablahoželala jubilantom Účasť bola nad 90 %. 

Chýbali len nemocní a pripútaní na lôžko. Fotografie z podujatí boli zverejňované na 

webových stránkach obce a na Maj Gemer. Spolupráca ZO JDS s OcÚ  bola veľmi kladne 

hodnotená. 

 

COOP JEDNOTA SD 
 

     Spotrebné družstvo COOP Jednoty na členskej schôdzi začiatkom februára zhodnotilo činnosť 

členskej základne a stav združených prostriedkov za rok 2015. Členskú základňu tvorilo 55 

členov. Tržba v predajni bola 113 514 €, priemer na mesiac bol 9 359 €. V porovnaní s rokom 

2014 priemerná mesačná tržba klesla o 433 €. Na 5 ročné obdobie bol zvolený nový dozorný 

výbor v zložení: Mária Repáková – predsedníčka, Mgr. Viera Slotová – podpredsedníčka, Ing. 

Lýdia Smutná – pokladníčka. 

 

PSBPaU Revúcka Lehota 
 

VZ PSBPaU v marci zhodnotilo činnosť za rok 2015. Zo všetkých 46 993 podielov sa VZ 

zúčastnili podielnici s 34 237 hlasmi, čo predstavovalo 72,9 % všetkých hlasov. K 1.1. 2016 PS 

malo 97 členov. Štyria nemali v dedičskom konaní vysporiadaných 219 podielov. Vyrúbalo sa 229 

plm palivového dreva. Na dividendách bolo vyplatené 2 338,70 €. Za jeden podiel 0,05 |€. VZ 

prebehlo v kľudnej atmosfére. Na záver bol podaný guláš a pivo. 

 

VZDELANIE 
 

V školskom roku 2015/2016 ukončili štúdiá na školách: 

ZŠ: Stanislava Sokolová 

SŠ s maturitou – Veronika Stanková, Erika Stanková – Strednú odbornú školu Tisovec odbor 



grafik digitálnych médií 

Anna Badínová – Súkromnú strednú odbornú školu v Revúcej odbor obchodná akadémia 

Petra Benediktyová – Súkromné konzervatórium Košice, odbor hudobno-dramatické umenie 

Vysokú školu 2. stupňa: Bc. Simona Kovalčíková – Univerzitu Konštatntína Filozofa v Nitre, 

Filozofickú fakultu, odbo učiteľstvo Sj a EV. Získala titul Mgr. 

Bc. Richard Nagypál – Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystici, odbor teológia a misia. Získal 

titul Mgr.  

 

VOĽBY DO  NR SR: 

 

     V našej obci bolo zapísaných 254 voličov. Volieb sa zúčastnilo 199, čo tvorilo 78,34 %. 

Najviac hlasov získal SMER SD 61 hlasov, OĽANO-NOVA 51 hlasov, KOTLEBA-Ľudová 

strana naše Slovensko 24 hlasov, SNS 19 hlasov, SaS 14 hlasov, SME RODINA Boris Kollár 10 

hlasov. Ďalších 6 strán získalo 5 a menej hlasov. 

 

ROZPOČET OBCE 
 

Rozpočet obce: Celkové príjmy vrátane finančných operácií a dotácií boli vo výške  

216 625,79 €, celkové výdavky vrátane kapitálových výdavkov boli vo výške 87 553,64 €, 

zostatok finančných prostriedkov za rok 2016 bol 129 072,15 € z toho 120 000 regionálny 

príspevok na stavbu cyklochodníka. 

 

O CINTORÍNE: 

 
     V posledných rokoch sa názov cintorín nahrádza názvom pohrebisko. Obec prevádzkuje 

pohrebisko o rozlohe 0,50 ha podľa schváleného Prevádzkového poriadku pre pohrebisko a dom 

smútku na území obce Rev. Lehoty z 23. okt. 2006. Od 1.1.2007 správcom pohrebiska sa stal Ing. 

Ondrej Kučerák. Vypracoval situačný plán umiestnenia hrobov, eviduje evidenciu hrobových 

miest. Na všetky evidované hroby vypracoval nájomné zmluvy, dopĺňa nájomné zmluvy na nové 

hroby. Odsúhlasuje miesta na výkop hrobov, sleduje výkopové práce a priebeh pochovávania. 

Kosenie cintorína zabezpečuje obec ako prevádzkovateľ pohrebiska. Nájomcovia hrobových 

miest sa zodpovedne starajú o hroby svojich predkov. 

     K 31. decembru 2016 bolo evidovaných 267 hrobov. Podľa druhu bol nasledovný stav: krypty 

betónové 145, krypty mramorové  39, s betónovým obvodom 47, s plechovým obvodom 10, so 

samostatným pomníkom 4, ohraničené buzbánom 3, s oceľovým oplotením 2, s mramorovým 

obvodom 2, so zemou 2 a urnové 13. Z celkového počtu sú hroby na severnej časti cintorína 9 

pôvodne katolícke, pri vchode 3 židovské. 6 hrobov bolo neupravených, zanedbaných, vhodných 

na ich zrušenie. 

 

ŠPORT 

 
     OcÚ koncom februára usporiadal tradičný 21. ročník stolnotenisového turnaja. V príjemnej 

atmosfére súťažili žiačky, žiaci, muži do 50 rokov a nad 50 rokov. Najmladší mal 9, najstarší 73 

rokov. Bolo odohratých 371 setov v 117 zápasoch. V kategórii žiačok zvíťazila Jana Máliková, 

v kategórii žiakov Ondrej Králik z Košíc. V kategórii do 50 rokov zvíťazil Ing. Slavomír Králik 

z Košíc, nad 50 rokov MUDr. Ján Králik z Košíc. O majstra Revúckej Lehoty na rok 2016 súťažili 

víťazi do 50 rokov a nad 50 rokov. Záverečné stretnutie medzi bratmi vyhral MUDr. Ján Králik 

v pomere 3:2. O vyrovnanosti a bojovnosti dokazuje skutočnosť, že pri rozhodujúcom bode 

loptička ponad sieť prešla až 89-krát. K zdarnému priebehu stolnotenisového turnaja prispeli 

sponzori OcÚ, Ing. Slavomír Králik, Miroslav Balco a Pekáreň Belák z Revúcej. 

 



     Začiatkom júla v priestoroch futbalového ihriska sa uskutočnil 22. ročník športového dňa. Aj 

tento ročník veľmi dobre pripravili členovia športovo-kultúrnej komisie. K dobrej pohode prispeli 

aj sponzori a to OcÚ, starosta obce MVDr. Ján Šeševička a Jozef Lopušek. Športovali malí aj 

veľkí v tradičných športových disciplínach. Prítomní sa pochvalne vyjadrovali o vybudovanom 

prístrešku – altánku. Vybudoval ho OcÚ. Na  chutnom guláši na obed, grilovanej klobáske na 

večeru si každý pochutil. Pri teplote nad 30oC si účastníci smäd zahnali čapovaným pivom 

a kofolou. Hudobnú produkciu tradične zabezpečil Milan Klimek . Zvláštnosťou športového dňa 

bola možnosť pre malé deti sa kúpať v nafukovacom bazéne. Vo večerných hodinách si mládež 

z chuti zatancovala. Futbaloví priaznivci zasa sledovali v televízii futbalový zápas slovenskej 

reprezentácie. Dobrá nálada trvala až do skorých ranných hodín. 

 

     Na 4. okresných športových hrách seniorov v Muráni naši reprezentanti dôstojne 

reprezentovali našu obec vo svojich kategóriách. Dušan Pavlák v behu na 60 m obsadil 1. miesto, 

v kope na bránu 2. miesto, v behu na 200 m 3. miesto. Ing. Dušan Stanko v kope na bránu 2. 

miesto, Anna Sitárová v hode granátom na cieľ 3. miesto. Na krajských športových hrách 

v Brezne Dušan Pavlák v behu na 60 m získal 3. miesto. 

 

     V septembri 70 ročný Dušan Pavlák a jeho dvaja zaťovia vystúpili za doprovodu horského 

vodcu na najvyšší štít Vysokých Tatier, na Gerlachovský štít vysoký 2 654 m. n.m. 

 

     Vynikajúce športové výsledky v biatlone dosiahli bratia Ottingerovci.  

10 ročný Adrián súťažiaci za ŠK Biatlon Revúca v kategórii mladších žiakov sa stal majstrom 

Slovenska v letnom biatlone vo vytrvalostných pretekoch.   

17 ročný Lukáš Ottinger súťažiaci za ŠK Biatlon Železiarne Podbrezová v kategórii dorastencov 

sa stal 2 x majstrom Slovenska v zimnom biatlone v rýchlostných pretekoch a v pretekoch 

s hromadným štartom. V medzinárodných pretekoch olympijských nádejí získal 3. miesto. 

V konečnom rebríčku v zimnom biatlone po 5-tich pretekoch o WISSMAN POHÁR získal 2. 

miesto. V letnom biatlone sa stal majstrom Slovenska v 2 disciplínach – v pretekoch 

s hromadným štartom a vo vytrvalostných pretekoch. V rýchlostných pretekoch získal 2. miesto. 

V konečnom rebríčku po 5-tich pretekoch v letnom biatlone o WISSMAN POHÁR získal 1. 

miesto.  

 

     47 ročný Radoslav Johan sa od mladosti aktívne venoval dráhovým modelom automobilov. 

V uplynulých rokoch sa pravidelne umiestňoval na popredných miestach v rámci Slovenskej 

a Českej republiky. V roku 2016 z 9-tich pretekoch, ktoré boli v Čechách a len jeden pretek na 

Slovensku v Revúcej obsadil celkove 1. miesto. Získal 9 pohárov. Za doterajšie výhry dostal 

celkove 51 pohárov. Preteky vždy absolvovali v 5-tich kategóriách. GT-LM, Group 5, Group C, 

Historik a Sideways. 

 

POČASIE: 
 

     Prvý januárový týždeň bol studený s teplotami -11 až -13oC.10. a 11. januára pršalo. 13. január 

bol krásny slnečný deň. Potom na dva krát napadlo 17 cm snehu. Posledný týždeň bol teplejší 

s plusovými teplotami. Február bol teplý, veľmi daždivý. Len tri dni boli slnečné- Denné teploty 

sa pohybovali do 13oC. Taký teplý február a bez snehu si nikto nepamätal. Marec a apríl boli tiež 

veľmi teplé, suché bez zrážok. V noci a ráno teplota klesala pod 0oC, čo sa negatívne prejavilo na 

kvalite úrody ovocia. Ovocné stromy rozkvitli naraz a v predstihu, tiež naraz odkvitli, čo sa 

negatívne prejavilo na práci so včelami. Máj a jún sa vyznačoval častými zrážkami. Od 22. do 26. 

júna boli zaznamenané tropické horúčavy 32 až 35oC.  

Podľa meteorológov mesiac júl bol najupršanejší od začiatku 20. storočia. V oblasti Revúcej, 

Hurbanova a Podhájskej bol zaznamenaný rekordne vysoký mesačný úhrn zrážok. 

29. júla vyše 2 hodinová výdatná búrka s krupobitím zasiahla aj našu a okolité obce. Najviac bol 



postihnutý horný koniec obce. Prívaly vody zmyli cestu, vymyli kráter vedľa potoka. V záhrade 

za domom č. 60 v kopci začala vyvierať spodná voda , ktorá dala do pohybu a vymyla asi 10 m3 

pôdy. Voda s pôdou sa valila na múry domu do výšky 1 m. znehodnotila záhradku a pivnice. Pôda 

sa dostala až po eternit na streche.  Pri odstraňovaní škody organizačne pomohol starosta obce, 

poslanec OcZ Miroslav Balco poskytol bezplatne bager s nakladačom a traktorom na odvoz 

zeminy. V značnej miere pomohli ochotní susedia a občania. 

V auguste, až do 16. septembra trvalo  nadštandardné teplo s teplotami 29 až 31oC. Babie leto 

trvalo do 2. októbra. Na južnom Slovensku našli na stromoch druhú úrodu broskýň, jahôd, malín, 

ba zakvitli aj čerešne. Od 3. októbra bolo chladnejšie, typicky jesenné počasie s teplotami 7 až 

12oC. December bol zamračený, sychravý bez slnečných dní, bez snehu, až na 1 cm poprašok, 

ktorý napadol na Vianoce. 

 

RôZNE: 
 

- rodinné domy začali stavať: Ing. Michal Fulmek  s manželkou zo Šivetíc v záhrade za domom 

č. 67. Stavajú drevený dom. Na Kopani Oto Mihály s manželkou z Revúcej 

- rodinný dom č. 22 kúpil Bc. Peter Kročko z Revúcej 

- rodinný dom č. 105 kúpil Mgr. Dušan Matúška z Revúcej 

- rodinný dom č. 58 po zosnulej Mgr. Janke Tulákovej kúpil Oliver Žiak s manželkou z Revúcej 

- celkovú rekonštrukciu domu č. 81 urobil Ing. Herman Nagypál 

- ZPOZ pri OcÚ slávnostne uvítal do života Danielku Matúškovú 

- v obci nepracuje žiadna politická strana 

- v mesiacoch február až júl MUDr. Róbert Nagypál v africkom štáte RWANDA pôsobil ako 

lekár v nemocnici Bigugu, nachádzajúca sa 2 200 m n.m. 

- Ing. Jozef Martinkovič vyrobil 300 kg kozieho syra, Štefam Kovalčík vyrobil 137 kg kozieho 

syra a predal 110 l kozieho mlieka. 

- už 3. rok p. Hudaček z Jelšavy každý pondelok a štvrtok dováža čerstvé kravské mlieko, 

tvaroh a syr k spokojnosti občanov 

- v celom chotári nájomcovia pôdy na ornej pôde pestovali len kukuricu cirok, trávu a ďatelinu 

- v pestovateľskej pálenici Miroslava Balcu sa vypálilo 28 446 l kvalitného destilátu. Vypálilo 

sa o 6 903 l viac ako v roku 2015. Ovocie malo slabšiu cukornatosť. Vyťaženosť alkoholu 

napr. z 300 l kvasu bola o 30% menšia ako v predchádzajúcich rokoch.  

- Radoslav Johan okrem auto modelárstva má aj druhého koníčka. Odborne sa venuje 

akvaristike. Vlastní 15 akvárií s približne 500 rybičkami. Sú to rybičky, ktoré majú pôvod 

v afrických jazerách Malawi a Tanganika 

- občania boli pravidelne informovaní o práci OcÚ a o živote v obci aj webovou stránkou obce. 

pravidelnými prispievateľmi boli ekonómka Monika Besedová, starosta obce MVDr. Ján 

Šeševička, predsedníčka ZO JDS Mgr. Margita Mladšia a predsedníčka OZ LEHVAČEN Ing. 

Iveta Pavláková 

- v zahraničí na pracovné zmluvy pracovalo 27 občanov  

a) v Českej republike: Ondrej Kalo, Lukáš Nevoral, Lucie Martonová, Ján Topoli 

b) v Anglicku: Michal Stanko, Ľubomír Číž, Tomáš Číž, Ildikó Tóthová 

c) v Nemecku: Stanislav Sokol 

d) v Srbsku: Mária Dudková, Mgr. Elena Krošláková 

e) v USA: Paul Wilson 

f) v Rakúsku: Ján Benedik, Markéta Bendíková, Milota Klementisová, Ján Kučerák, Michal 

Kučerák, Kristína Matejková, Marcela Bajúsová, Monika Bajúsová, Lenka Beňová, Jana 

Krajčinovská, Mgr. Zuzana Nemogová 

g) v Írsku: Janka Belicová 

h) v Nórsku: Martin Chomík, Larissa Khomíková 

ch) v Kanade: Bc. Monika Rečníková 

-  



 

ŠTATISTIKA OBCE: 
 

     K 1. januáru 2016 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 315 občanov, z toho 155 mužov a 160 žien. 

V priebehu roka sa odhlásilo 8 občanov: Zuzana Andrášiková, Lenka Pavligová, Klaudia Kováčová, 

Bc. Dušana Kučerová, Vladimír Kóré, Daniel Kóré, Vladimír Kóré ml. a Mgr. Katarína Gajdošová.  

Prihlásili sa 5 občania: Bc. Peter Kročko, Mgr. Jana Kročková, Mgr. Dušan Matúška, Daniela 

Matúšková a Jana Zatrochová 

Narodilo sa 1 dieťa: Kristína Vaneková (od Andrášikov) 

Zomreli 5 občania: Mgr. Janka Tuláková 59 ročná, Eva Švagerková 57 ročná, Silvester Kubinec 79 

ročný, Miroslav Slota 77 ročný, Zuzana Belicová 92 ročná. 

     Na našom cintoríne bola pochovaná aj 14 ročná Karin Hraščová z Košíc. Zomrela pri dopravnej 

nehode. Bola vnučkou nášho bývalého spoluobčana Ondreja Stanku od Hinduli. 

Sobáše: Ing. Slavomír Belica – Mgr. Katarína Oravcová z Mokrej Lúky 

             Ing. Arch. Marek Takáč – Mgr. Mária Blahová zo Skalice 

             Mgr. Diana Ďurejová – Martin Moravčík zo Zvolena 

Viac ako 90 rokov sa dožili Mária Kučeráková 94 rokov a Anna Belicová 100 rokov. 

 

K 31. decembru 2016 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 308 občanov, z toho 152 mužov a 156 žien. 

 

ZÁVER: 
 

Rok 2016 pokračoval v progresívnom napredovaní v oblasti rozvoja obce, kultúrnych podujatí, vo 

vzťahu starostu obce, poslancov OcZ s občanmi. Občania žili vo vzájomnom porozumení.  

 

Zápis do obecnej kroniky bol schválený OcZ 22.02.2017 uznesením č.  14/2017   

 

 

                                                                           

                                                                                  Ondrej Belica 

                                                                                   kronikár obce 


