
ZÁPIS  DO OBECNEJ KRONIKY ZA ROK 2017 

 

Úvod: 

 
Dôležité udalosti v obci a na Slovensku boli: 

– pani Anna Belicová, nar. 30.03.1916 sa v primeranom zdraví a dobrej pamäti dožila 101 rokov. 

Počet obyvateľov k 01.01.2017 s vekom 100 a viac rokov v okrese Revúca bol 9, z toho 2 

muži a 7 žien. V Banskobystrickom kraji bolo 109, z toho 39 mužov a 70 žien, 

– Mgr. Miriam Ištóková sa vzdala postu poslanca OcZ. Nahradil ju Dušan Pavlák, 

– do funkcie hlavného kontrolóra obce bola zvolená Ing. Dušana Belicová, 

– minimálna mzda vzrástla zo 405 € na 435 €, 

– výška materského príspevku sa zvýšila na 75 % hrubého zárobku, 

– dôchodkový vek bol zvýšený na 62 rokov a 66 dní, 

– miera evidovanej nezamestnanosti  v SR v máji klesla na 7,35 %, v auguste na 6,54 % a v 

decembri na 5,94 %. V závere roka na Slovensku pracovalo 49 500 zahraničných robotníkov, 

najviac Srbov, Ukrajincov a Vietnamcov, 

– v priebehu roka zahynulo v našich horách 28 ľudí a na cestách 250 ľudí, 

– po rokoch neochoty boli v parlamente zrušené Mečiarove amnestie, 

– na Slovensku bolo vyrobených 1 milión 25 tisíc osobných áut, 

– v septembri sa minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák stal predsedom 72. Valného 

zhromaždenia OSN v New Yorku. 

 

Zveľaďovanie obce : 

 
– z dotácie z BBSK vo výške 2 500  € sa vymenilo oplotenie domu smútku, z vlastných 

prostriedkov sa doplatilo približne 300 €, 

– obec spolufinancovala opravu schodov do cintorína a výrobu zábradlia spolu sumou 3 050 €, 

– opravili sa poklopy na šachtách za 100 €, 

– kúpili sa nové hasiace prístroje za 455 €, 

– kúpili sa pivné sety (lavice a stoly) za 730 €, 

– kúpili sa altány, gril, plastové nádoby na odpad za 240 €, 

– v kultúrnom dome sa vymenil prietokový ohrievač za 195 €, 

– vymenili sa elektrické ističe za 210 €, 

– kúpili sa nové obrusy za 352 €, 

– kúpila sa nová chladnička za 170 €, 

– v decembri po zasadaní vlády v Revúcej obec dostala príspevok vo výške 5 000 € na 

rekonštrukciu obecného rozhlasu a opravu strechy na šatniach pri futbalovom ihrisku, 

– vybudoval sa cyklochodník smerom na Chyžné, ďalšie úseky budú dokončené v roku 2018. 

Za verejné obstarávanie na cyklochodník a doplnenie zmlúv sa uhradilo 1 410 €, 

– obec podala žiadosť na dotácie z fondov EÚ. Bola schválená dotácia na rekonštrukciu 

chodníkov vo výške 97 759 €. Po zrušení prvej výzvy a znovu vypísaní novej bola opätovne 

podaná žiadosť na rekonštrukciu domu smútku, 

– na verejnoprospešných prácach pracovali 3 nezamestnaní. Na projekt do novembra pracoval 

Miroslav Málik, na dobrovoľníckych prácach pracovali Eva Topoliová z Chyžného a Štefan 

Kovalčík. V závere roka bolo 9 nezamestnaných, z toho 4 muži a 5 žien. Oproti minulému 

roku je to o 6 nezamestnaných menej, 

– OcZ rokovalo 8 krát, prijalo 50 uznesení, 

– Občianske združenie LEHVAČEN sa v projekte zameralo na zlepšenie stavu verejného 

priestranstva na obecnom cintoríne. Cintorín bol oplotený plotovými panelmi. Bola vyrobená 



jednokrídlová aj dvojkrídlová brána, zrekonštruované rozpadnuté schody upravené 

protišmykovou hmotou. OZ realizáciou projektu zabezpečilo bezpečný vchod najmä pre 

starších občanov do cintorína. Nové oplotenie zamedzilo poškodzovanie hrobov 

nekontrolovaným vstupom zvierat. Esteticky skrášlený vstup do cintorína občania prijali 

s pochvalou realizátorom -  starostovi obce a podpredsedníčke OZ Ing. Ivete Pavlákovej. 

Akcia stála 4 108 €, z čoho 3 000 € prispel BBSK a 1108 € získalo OZ od darcov 2% dane. 

 

 

Kultúra a spoločenský život: 

 
– krásnych 101 rokov sa dožila 30. marca mama, starká, prastarká, praprastarká pani Anna 

Belicová. Narodeniny oslávila v kruhu svojej početnej rodiny, 

– v januári na verejnej schôdzi občanov starosta obce zhodnotil výsledky zveľaďovania obce, 

oboznámil občanov o príjmoch a výdavkoch za rok 2016, informoval o plánovaných 

aktivitách v roku 2017. Prítomní občania v diskusii pridali podnetné návrhy k plánovaným 

aktivitám, 

– 13. mája si obec pripomenula 72. výročie ukončenia II. svetovej vojny zapálením 5 m vysokej 

vatry na Doline. Pripravili ju mládenci. Prítomných bolo 110 účastníkov, prevažne mladých 

ľudí, 

– 21. mája sa uskutočnili oslavy Dňa matiek. Po príhovore starostu obce vystúpili žiaci ZŠ s 

MŠ v Lubeníku s divadelným predstavením KUBO a folklórny súbor Spod Kohúta Zdychava , 

Revúčka. Vystúpenia boli hodnotné, prítomní svoju spokojnosť odmeňovali častým 

potleskom. Starosta obce s poslancami OcZ obdarili matky karafiátmi. Úspešné oslavy boli 

ukončené s občerstvením všetkých prítomných, 

– 3. júna pri altánku na Doline OcÚ a členovia kultúrno-športovej komisie pripravili oslavu Dňa 

detí. Rôzne zábavné i vedomostné súťaže pobavili nielen deti ale aj rodičov a starých rodičov. 

Nechýbalo maľovanie detí na tvár a nosenie detí na koňoch. Oslavy za krásneho slnečného 

počasia boli ukončené tradičnou opekačkou, 

– už po 13-ty krát družstvo v zložení Ing. Iveta Pavláková, Eva Šeševičková a Eva Machavová 

v rámci Dni mesta Jelšava v súťaži vo varení gemerských guliek súťažilo a v silnej 

konkurencii obsadilo 2. miesto. Uvarili približne 120 chutných guliek. Okolo nášho stánku v 

príjemnej atmosfére bol sústavný rad čakajúcich na ochutnávku, 

– v čase letných prázdnin OcÚ zorganizoval 2 vydarené zájazdy na termálne kúpalisko do 

Tizsaujvarosu v Maďarsku, 

– 29. augusta si obec pripomenula 73. výročie SNP  rozhlasovou reláciou starostu obce MVDr. 

Jána Šeševičku a symbolickou vatrou na Doline, 

– 7. októbra organizátori Tamara Balcová, Janka Zatrochová a Mgr. Dušan Matúška 

zorganizovali po prvýkrát v sále kultúrneho domu OLDDIES PARTY. Hudbu s piesňami 70 

– 90 tich rokov minulého storočia interpretoval Milan Klimek. 70 účastníkov z obce a okolia 

si podujatie pochvaľovali. Zábava končila v skorých ranných hodinách, 

– 8. októbra v Nitre sa konala súťaž krásy pod názvom „O titul Fotomodelka Európy“. Medzi 

16-timi finalistkami z rôznych kútov Slovenska súťažila aj obyvateľka našej obce 23 ročná 

Bc. Monika Klementisová. V súťaži získala veľmi pekné 3. miesto, 

– plná sála detí v sprievode rodičov a starých rodičov netrpezlivo čakala v sobotu 9. decembra 

na príchod Mikuláša. Mikuláš došiel v sprievode anjelov a nezbedných čertov. Všetky deti 

dostali vianočné balíčky s dobrotami. Odmenil aj deti, ktoré nakreslili obrázky s tematikou 

Vianoc. Radosť deťom urobil  a stretnutie s Mikulášom spestril aj ochotnícky súbor 

„REV“ z Revúcej, 

– na pozvanie starostu obce v predvečer 9. decembra občania zaplnili sálu kultúrneho domu. 

Naše srdcia a duše v predvianočnom adventnom čase spevom a slovom potešil spevácky zbor 

QUIRIN z Revúcej. Po dojímavom a krásnom vystúpení sa všetci presunuli pred kultúrny 



dom, kde pri spoločnom zaspievaní piesne Tichá noc bol rozsvietený pekne vyzdobený 

stromček. Po programe sa prítomní zahriali teplým čajom a vareným vínom. Pochutili si na 

chutných škvarkových postruhníkoch, ktoré napiekla pani Alena Kučeráková. Občania sa 

rozchádzali s prianím šťastných a požehnaných vianočných sviatkov. 

 

Činnosť ZO JDS: 

 
- 20. februára sa konala výročná členská schôdza. Predsedníčka ZO zhodnotila činnosť za rok 

2016. Traja okresní funkcionári a starosta obce veľmi kladne sa vyjadrili o pestrej a aktívnej 

práci všetkých členov výboru pod vedením predsedníčky Mgr. Margity Mladšej. Prítomných 

bolo 38 zo 45 členov ZO. Bola podaná informácia, že v letnom období bude v našej obci 

okresný turistický zraz seniorov. 

- 7. júna sa v Revúcej uskutočnili V. okresné olympijské športové hry seniorov. Prvé miesto 

a zlaté medaily získali Ing. Dušan Stanko v streľbe zo vzduchovky, Dušan Pavlák v behu na  

60 m a Mgr. Ondrej Belica v stolnom tenise. Druhé miesta a strieborné medaily získali Ondrej 

Belica ml. v hode granátom na cieľ, Ondrej Majoroš v behu na 60 m a v kope na bránu. Tretie 

miesto  a bronzovú medailu získal Dušan Pavlák v kope na bránu. 

- Mgr. Ondrej Mladší sa v roku 2009 presťahoval s manželkou do našej obce. Bol primátorom 

a dlhoročným riaditeľom ZŠ v Jelšave. Vo voľnom čase sa venoval futbalu. Z príležitosti 

významného životného jubilea 80-tich narodenín bol za dlhoročnú prácu vo futbale 

vyznamenaný Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) Zlatým odznakom SFZ. Futbal aktívne 

hrával za Jelšavu. Od roku 1970 pôsobil 12 rokov ako rozhodca 1. triedy. Rozhodoval 

celoslovenské súťaže divízie a Slovenskej národnej ligy do 45. veku svojho života. Od roku 

1982 do roku 2017 vykonával funkciu delegáta stretnutí od okresných po najvyššie súťaže 

Slovenska. Absolvoval viac ako 1 200 stretnutí. Bol aj aktívnym funkcionárom vo 

futbalových zväzoch v Košiciach, Banskej Bystrici, v Rožňave a v Rimavskej Sobote. Bol 

ocenený  viacerými pamätnými medailami a ďakovnými listami. 

- 27. júna sa v našej obci uskutočnil 17. turistický zraz seniorov okresu Revúca za krásneho 

slnečného počasia. Osobitné autobusy a autá prichádzali od Tornali a od Muránskej Huty. 

Veselé pesničky a milé slová starostu obce a predsedníčky ZO JDS otvorenou náručou vítali 

na dvore KD 278 hostí. Účastníci si mali možnosť vybrať z 3 trás, ktoré dôsledne pripravili 

členovia prípravného výboru turistického zrazu. Prvá trasa viedla na horný koniec, stúpajúcim 

terénom na Kopan, lesom ku studničke v Rišäkovej. Vedúcim trasy bol Dušan Pavlák. Druhá 

trasa viedla na nižný koniec obce, okolo vodnej priehrady Flipper s návštevu pestovateľskej 

pálenice. Viedol ju Ing. Ján Šmídt. Tretiu trasu si vybrali tí, ktorí už mali s chôdzou trochu 

problém. V altánku pri futbalovom ihrisku ich Mgr. Ondrej Belica oboznámil so životom včiel. 

Všetkým návštevníkom bola umožnená návšteva evanjelického kostola, výstavky pod 

názvom „Zlaté ruky súčasníkov a ich predkov“ a výstavu retrotraktorov značky ZETOR. Po 

občerstvení na trasách zákuskami a minerálkou okolo 12 tej sa turisti vracali späť do sály KD 

a do pripraveného stanu, kde už rozvoniaval guláš z troch kotlov. Na stoloch ich čakali 

pripravené 40 druhov zákuskov, štamperlík, káva a víno. Guláš s pomocníkmi uvarili 

Miroslav Balco, Radoslav Johan a Mgr. Jaroslav Kučerák. Unavených turistov obslúžili 

šikovní domáci členovia ZO v jednotných zelených tričkách s nápisom na chrbte LEHVATKA. 

Po dobrom občerstvení si seniori nielen zaspievali, ale si aj zatancovali. Po celý deň hudbu 

produkoval Milan Klimek. O zdarný priebeh turistického zrazu sa pričinili – starosta obce, 

prípravný výbor pod vedením predsedníčky ZO, členky ZO, ktoré okrem iného každá napiekla 

zákusky, ostatní  členovia ZO a dobrovoľníci zapojení do vydarenej akcie. 

- Členovia JDS sa 27. septembra stretli v slávnostne pripravenej sále KD. Úprimnými slovami 

v slávnostnom príhovore z príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ pozdravila všetkých členov 

predsedníčka ZO JDS Mgr. Margita Mladšia. Vyzdvihla dôležitosť a užitočnosť starých mám 

a starých otcov v rodinách ako aj v spoločnosti. Zhodnotila zdarný priebeh 17. turistického 

zrazu seniorov, ktorý sa uskutočnil koncom júna v našej obci. Za zdarný priebeh zrazu 



poďakoval aj starosta obce a predsedníčka Okresnej rady JDS v Revúcej. Odmenou pre 

všetkých bolo bohaté občerstvenie, pri ktorom vznikla družná beseda. 

- 11. decembra sa zišli seniori v sále KD pri rozsvietenom vianočnom stromčeku a peknej 

vianočnej výzdobe. Hrejivé a dojímavé slová predsedníčky ZO Mgr. Margity Mladšej, 

tajomníčky ZO Lýdie Gažúrovej a starostu obce MVDr. Jána Šeševičku navodili príjemnú 

vianočnú atmosféru. Nechýbalo bohaté občerstvenie, ktoré s láskou pripravili funkcionárky 

ZO zo sponzorských darov. Každý člen bol obdarený balíčkom sladkostí od OcÚ. Takmer 

všetci sa zapojili do vzájomného obdarovania darčekom pre neznámeho priateľa.  

- Záverom treba poznamenať, že dôchodcovia sa radi zúčastňovali členských schôdzí. Boli 

vždy zodpovedne pripravené, prebiehali dôstojne a na veľmi dobrej spoločenskej úrovni. 

Jubilantom bolo vždy zablahoželané s darčekom od výboru a od Juliany Barišovej. Manželia 

Machavovi si zaslúžia vysokú úctu, keď vždy pred Vianocami obdaria vianočnými trubičkami 

každého dôchodcu. Naposledy pripravili 450 ks. Spolupráca medzi starostom obce a ZO JDS 

bola počas celého roka veľmi dobrá. 

- Za zodpovedné plnenie úloh Krajská organizácia vyznamenala predsedníčku Mgr. Margitu 

Mladšiu a tajomníčku a kronikárku Lýdiu Gažúrovú, Okresná organizácia vyznamenala 

Julianu Barišovú, Annu Sitárovú, Obec Revúcku Lehotu, ZO JDS Revúcka Lehota a starostu 

obce MVDr. Jána Šeševičku. 

 

 

PSBPaU Revúcka Lehota: 

 
- VZ PS začiatkom apríla zhodnotilo činnosť za rok 2016. PS evidovalo 89 členov. 6 členov 

nemalo vysporiadané dedičstvo po zomrelých členoch. PS malo 46 251 podielov. VZ sa 

zúčastnili podielnici s 35 019 hlasmi t.j. 75,72 %. Vyťažilo sa 204 prm palivového dreva a 635 

m3 smrekovej guľatiny. Tržby za predaj dosiahli 32 998 €. VZ schválilo podiely zo zisku 

v sume 0,15 € za členský podiel, čo predstavovalo sumu 6 714 €. V lokalizácii Kopan, Tatar, 

Trebuchová pre potreby protipožiarnej ochrany a pre potreby ťažby sa obnovili prístupové 

cesty v dĺžke 600 m. PS  vytvorilo rezervný fond v čiastke 6 000 € na činnosť v súlade 

s Projektom pastevnej činnosti na obdobie rokov 2016-2020. VZ bolo ukončené občerstvením 

a výborným gulášom z penziónu Flipper. 

 

Vzdelanie: 

 
V školskom roku 2016/2017 ukončili vzdelanie na školách: 

- ZŠ: Andrej Mladší. 

- SOŠ s maturitou: Lenka Barišová – Strednú umeleckú školu v Kežmarku odbor propagačné 

výtvarníctvo. 

- SŠ s maturitou: Martin Balco – Gymnázium MK v Revúcej. 

- Vysokú školu II. Stupňa: Bc. Barbora Repáková – Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre, 

odbor enviromentalistika, získala titul Mgr. 

                                         Bc. Ján Repák: Technickú univerzitu, Fakultu lesnícku vo Zvolene, 

odbor lesníctvo, získal titul Ing. 

                                         Bc. Filip Krajčinovský – Vysokú školu manažmentu v Košiciach, 

získal titul Ing. 

 

 

Voľby do BBSK: 

 
- 4. novembra sa konali voľby do samosprávnych krajov. Počet zapísaných voličov bol 268. 

Volieb sa zúčastnilo 165 voličov, čo bolo 61,6 % - najviac v okrese Revúca, 



- za predsedu BBSK Ján Lunter získal 91 hlasov, Marián Kotleba 29, Martin Juhaniak 17 hlasov 

- za poslancov do BBSK MVDr. Milan Kolesár získal 105, Ing. Július Laššan 67 a Ing. Július 

Buchta 51 hlasov, 

- výsledky volieb našej obce sa zhodujú s výsledkami v okrese Revúca. Predsedom BBSK sa 

stal Ján Lunter a poslancami BBSK za okres Revúca MVDr. Milan Kolesár, Ing. Július Laššan, 

Ing. Július Buchta. 

 

Šport: 

 
- obecný úrad v čase jarných prázdnin zorganizoval 22. ročník stolnotenisového turnaja 

Kategórie a umiestnenia: 

Žiačky: 1. Jana Máliková, 2. Ema Stanková, 3. Martina Máliková 

Žiaci: 1. Ondrej Králik z Košíc, 2. Marek Beňo z Poltára, 3. Dávid Chalúpka z Revúcej 

Ženy: 1. Erika Stanková, 2. Karin Beňová, 3. Mgr. Milina Chalúpková z Revúcej 

Muži do 50 rokov: 1. Jaroslav Belica, 2. Dušan Stanko, 3. Roman Stanko 

Muži nad 50 rokov: 1. MUDr. Ján Králik z Košíc, 2. Ing. Slavomír Králik z Košíc, 3. Ivan 

Beľák z Revúcej. 

Majstrom Revúckej Lehoty sa stal MUDr. Ján Králik, ktorý vo finále zvíťazil nad Jaroslavom 

Belicom. 

Prví traja z každej kategórie získali poháre, žiaci a žiačky aj sladkosti. 

- 1. júla sa uskutočnil tradičný už 23. ročník športového dňa. Napriek daždivému počasiu všetky 

súťaže prebehli v priateľskej atmosfére. Na príprave a priebehu sa podieľali poslanci OcZ 

a členovia kultúrno-športovej komisie. Športový deň spestril chutný guláš, čapovaná kofola 

a pivo. O dobrú náladu sa postaral DJ Milan Klimek. Mládež sa zabávala celú noc. 

- na Gerlachovský štít – 2 654 m. n. m vystúpili v sprievode horských vodcov 47 ročný Mgr. 

Libor Mladší a 40 ročný Dušan Stanko. 

- v medzinárodnej súťaži s dráhovými modelmi automobilov v rámci Českej a Slovenskej 

republiky sa zúčastnil aj 48 ročný Radoslav Johan. Preteky absolvoval v 5-tich kategóriách: 

GT-LM, Group 5, Group C, Historik a Sideways. Preteky sa uskutočnili 2 x v Jihlave, Prahe, 

Revúcej, Novej Pake, Bíline, Moste a Pardubiciach. Zo všetkých súťažiacich získal najviac 

bodov a umiestnil sa na 1. mieste. Na majstrovstvách Slovenska sa nezúčastnil vo všetkých 

pretekoch. V kategórii F1 obsadil 2. miesto. 

- Výrazné športové úspechy dosiahol v biatlone 18 ročný Lukáš Ottinger, súťažiaci za ŠK 

Biatlon Železiarne Podbrezová. V tureckom Erzúrume na XIII. Zimnom európskom festivale 

mládeže vo februári súťažil v biatlone. V slovenskej olympijskej výprave v rýchlostných 

pretekoch skončil na 12. mieste, v stíhacích pretekoch na 14. mieste z 52 pretekárov. Na 

majstrovstvách sveta dorastencov v biatlone v Osrblí zo 101 najlepších dorastencov sveta vo 

vytrvalostných pretekoch na 7,5 km obsadil 22. miesto, v stíhacích pretekoch na 10 km 29. 

miesto. Ako člen slovenskej štafety na 3 x 7,5 km z 23 štafiet Slovensko získalo 7. miesto. 

V jednotlivých kolách na majstrovstvách Slovenska a v súťažiach o Vissmanov pohár obsadil 

5 x 1. miesto, 3 x 4. miesto. 

- Adrian Ottinger súťažiaci za ŠK Biatlon Revúca v kategórii 10 a 11 ročných obsadil 2 x 3. 

miesto, 1 x 4. miesto. Preteky sa uskutočnili v Osrblí, v Revúcej, Rajeckých Tepliciach, 

v Predajnej a v Sigorde pri Prešove. 

- Od apríla sa cvičeniu so ženami venovala pani Janka Zatrochová. Začali s aerobikom, od 

septembra sa venujú len pilatesu. Cvičenia navštevuje 25 žien vo veku od 20 do 60 rokov, 

medzi nimi aj Revúčanky a to 10 hodín týždenne. V lete cvičili vonku na ihrisku, neskoršie 

v priestoroch kultúrneho domu. Pilatesova metóda je súbor cvičení, ktorý sa zameriava na 

správne držanie tela, posilnenie ochabnutých svalov a natiahnutie skrátených svalov. 

Pravidelné cvičenie pomáha pri bolestiach chrbtice a kĺbov. Pani Zatrochová sa do našej obce 

prisťahovala v roku 2016. 

- Muži cvičili v posilňovni pod vedením správcu posilňovne Ing. Jána Repáka. 



 

Počasie: 
 

- príchod Troch kráľov sa niesol v znamení nástupu arktickej zimy. Teplota cez deň nevystúpila 

vyššie ako -10oC. 14. a 15. januára napadlo 20 cm snehu. Pri slnečných dňoch sa denné teploty 

pohybovali od -8 až -3oC. Január sa vyznačoval tuhou zimou, bol extrémne mrazivý, 

-  vo februári a v marci bolo pekne a príjemne s dennými teplotami od -2 až 13oC. 6. marca 

hrmelo, v búrke padal ľadovec, 

- koniec marca do polovice apríla bolo mimoriadne teplo s teplotami 22 až 24oC. To spôsobilo 

prudký rozvoj vegetácie. V druhej časti apríla sa počasie zhoršilo, bolo chladno, daždivo 

a v ranných hodinách sa vyskytli aj mínusové teploty. Počas kvitnutia ovocných stromov 

včely nelietali, kvety neopelili. Z toho vyplynula aj neúroda ovocia a nedostatok kvetového 

medu. Po zlepšení počasia zmrznuté kvety z ovocných stromov opadali, 

- máj sa niesol v znamení výkyvov počasia. Do 10. bolo aprílové počasie, 11. pekne, slnečno, 

12. a 13. pršalo, 14. pekne, 15. a 16. pršalo, 17. – 21. pekne, 22. – 24. pršalo, 27. – 29. veľmi 

teplo s teplotou 29oC, 

- aj jún sa vyznačoval každodennými dažďami. Od 20. bolo veľmi teplo s teplotami 30 až 35oC 

- prvé 2 týždne v júli boli teplé, s každodennými zrážkami. Od 25. júla a celý august bolo 

tropické počasie s dennými teplotami od 30 do 36oC . Len 20. augusta celý deň pršalo a mierne 

sa ochladilo, 

- september bol daždivý a chladný. Od 22.9. do 1.10. a od 15. 10 do 21.10 bolo babie leto. 

Babie leto je charakteristické tým, že ráno a večer býva chladno, cez deň slnečno s teplotou 

nad 20oC, 

- mesiace október a november  boli studené, sychravé s málo slnečnými dňami. 30. novembra 

napadol sneh 12 cm a 7. decembra 10 cm. Bol mokrý a dosť rýchlo sa roztopil, 

- teplota v decembri sa pohybovala od -2 do 9oC. Občas pršalo, Vianoce boli bez snehu. Deti si 

sánkovačku, korčuľovanie a lyžovanie počas zimných prázdnin neužili. 

 

Rôzne: 

 
- rodinný dom č. 95 manželov Piaterovcov kúpili manželia Korimovi z Revúcej, 

- 30. júla sa vo vodnej nádrži Flipper utopil 41 ročný Martin Szilágyi z Rozložnej. Od roku 

1970 je to už 9. obeť vodnej nádrže, 

- ako bolo uvedené v rubrike počasie najskôr udreli jarné mrazy, ktoré príchodom leta vystrie-

dalo sucho a extrémne horúčavy. To všetko sa odrazilo na našich peňaženkách. Zdraželo ovo-

cie, zelenina, mäso, mlieko a mliečne výrobky. Porovnanie niektorých tovarov z augusta 2016 

s augustom 2017 v 1 kg množstve v eurách. Napr. jablká zdraželi z 1,03 na 1,35, pomaranče 

z 1,53 na 1,87, kapusta z 0,48 na 0,58, bravčové karé s kosťou z 3,87 na 4,87, bravčový bôčik 

z 3,24 na 3,86, krkovička bez kosti zo 4,96 na 5,58, plnotučné mlieko trvanlivé z 0,82 na 0,92, 

maslo 125 g z 0,87 na 1,21. Priemerný rozdiel cien podľa štatistického úradu bol +19,3 %. 

Bol zistený rozdiel v kvalite medzi predávanými potravinami na Západe a na Slovensku v náš 

neprospech. 10 ks slepačích vajec v decembri zdraželi o 83 % na 2,47 €. Zlacneli minerálne 

vody, 

- o činnosti OcÚ, ZO JDS, o živote v obci boli občania informovaní aj webovou stránkou obce. 

Pravidelnými prispievateľmi boli starosta obce, ekonómka OcÚ Monika Besedová a predsed-

níčka ZO JDS Mgr. Margita Mladšia, 



- chovatelia kôz Ing. Jozef Martinkovič vyrobil 588 bochníkov syra o hmotnosti 353 kg, Štefan 

Kovalčík okrem predaja kozieho mlieka vyrobil 147 bochníkov syra o hmotnosti 90 kg, 

- v roku 2017 sa vypálilo v súkromnej pálenici Miroslava Balcu 16 552 litrov pálenky. Bol to 

najhorší rok za 16 rokov od fungovania pálenice. Pozdný jarný mráz zničil časť ovocia a zlé 

počasie v čase dozrievania ovocia ešte znížilo dobre vyzerajúcu úrodu hubovými chorobami. 

V čase kvitnutia sliviek a hrušiek studený vietor úplne zničil úrodu ovocia. Na kvitnúce 

stromy nelietali ani len čmeliaky. Nedošlo k opeleniu a pri odkvitaní opadávali celé kvety aj 

so stonkou. Jediné ovocie, ktoré vydržalo boli drienky. Od jesene sa pálila väčšinou drienko-

vica, niečo bolo aj z hrozna. Tí šikovnejší si pomohli žitom, z ktorého si vypálili chutnú ražnú. 

Rozpočet obce 

           Bežné príjmy boli vo výške 89 383,19 € a  bežné výdavky boli vo výške 81 147,38 €. Celkový  

           výsledok hospodárenia bežných prostriedkov bez dotácií bol prebytok vo výške 8 235,81 €.  

Štatistika obce 

 
- k 1. januáru 2017 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 308 občanov, z toho 152 mužov a 156 žien, 

- v priebehu roka sa odhlásilo 10 občanov: Jakub Švejkovský, Viera Švejkovská, Dagmar Lo-

pušeková, Ing. arch. Marek Takáč, Karin Beňová, Ing. Július Piater, Dagmar Piaterová, Tomáš 

Piater, Bc. Anna Bosá, Peter Bosý, 

- k trvalému pobytu sa prihlásilo 8 občanov: Oliver Žiak, Marta Žiaková, Radoslav Korim, 

Viera Korimová, Marko Korim, Daniel Korim, Marianna Hrivnáková, Sofia Surinová, 

- narodili sa 2 deti: Daniel Simon – býva v Rajke, a Martin Lopušek, 

- bol jeden sobáš: Marianna Bosá – Michal Hrivnák, 

- zomreli 4 občania: Mária Kučeráková 94 ročná, Zuzana Klementisová 80 ročná, Juraj Surina 

53 ročný, Jaroslav Švagerka 85 ročný. Na obecnom cintoríne bola pochovaná aj dlhoročná 

občianka našej obce Gizela Živčicová. Zomrela 86 ročná v Zariadení opatrovateľskej služby 

v Jelšave, 

- tri najstaršie ženy: Anna Belicová 101 ročná, Irena Dobšinská a Zuzana Machavová obe 88 

ročné, 

- traja najstarší muži: Mgr. Ondrej Mladší 80 ročný, Ján Balciar 76 ročný, Mgr. Ondrej Belica 

75 ročný, 

- k 31. decembru 2017 OcÚ evidoval k trvalému pobytu 304 občanov, z toho 151 mužov a 153 

žien. 

 

 



 

Záver 
 

     Občania našej obce rok 2017 prežili v pokoji. Obec nezastihla žiadna prírodná katastrofa ani 

konflikty. Starosta obce s poslancami OcZ pokračovali vo zveľaďovaní obce. Užívali úctu a vážnosť 

občanov o čom svedčila pekná účasť občanov na podujatiach obce. 

 

 

 

 
 Zápis napísal kronikár obce Mgr. Ondrej Belica 

 

Schválené OcZ dňa 14.02.2018 uznesením č. 7/2018. 

 


