
Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí Obec Rakovnica

nech najkrajšie sviatky zimy
prinesú do každej rodiny 
čo najviac príjemných chvíľ,
nech pod žiariaciam stromčekom
vládne rodinná pohoda,
pokoj v našich mysliach,
radosť a šťastie v našich srdciach.

Nech ticha hudba veselosti
Vám počas celých Vianoc znie.
Nech ten rok nastavajúci,
Vám pokoj, lásku 
a šťastie prinesie.

To všetko Vám želá,
redakcia RON celá.

Vianoce upevňujú 
základné ľudské hodnoty
Vianočný príhovor starostu obce

Vianočné sviatky sú pred-
zvesťou blížiaceho sa konca 
roka. Ale tak ako sa v jednej 
piesni spieva niečo sa konči 
a niečo sa začína. Tak ako sa 
konči starý rok, začína nový. 
Mnohí ľudia si dávajú predsa-
vzatia. Aj ja som si dal, keďže 
pre mňa tento rok začala nová 
etapa môjho volebného obdo-
bia, do ktorého som vkročil 
s mnohými predsavzatiami, 
ktoré sa budem snažiť splniť 
najlepšie ako budem vedieť a 
dúfam, že mi v tom pomôžete.

A ak si sľúbime, že nielen 
počas nastávajúcich vianoč-
ných sviatkov ale aj počas ce-
lého nového roka nebudeme 
šetriť na milých gestách, do-
tykoch, úprimných stiskoch 
ruky, pohladeniach či úsme-
voch, dáme si navzájom ten 
najkrajší dar. 

Milí spoluobčania, chcem 
Vám všetkým poďakovať za 
pomoc a podporu pri budo-
vaní našej obce. Prajem Vám 
všetkým ešte raz  príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, 
nech ticho Vianoc Vás všet-
kých naplní pravým pokojom, 
radosťou, láskou, zdravím po 
celý nový rok.

            Ľuboš Lešták                                                                                                               
           starosta obce

Drahí spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám 
v čase blížiacich sa čarovných 
vianočných sviatkov, sviatkov 
lásky, pokoja, mieru a porozu-
menia. 

Vianočné sviatky sú obdo-
bím na ktoré sa každoročne 
tešíme a netrpezlivo očakáva-
me. Ich okúzľujúca atmosféra 
nás napĺňa pocitom pohody, 
harmónie a šťastia. Vianoce v 
nás upevňujú základné ľudské 
hodnoty, na ktoré by sme však 
nemali zabúdať aj počas celé-
ho roka. Taktiež sú sviatkami 
rodiny a domova. V tento ča-
rovný čas sa do našej obce vra-
cajú aj naši rodáci, ktorí odišli 
do iných miest alebo zahra-
ničia za prácou a nadobudnúť 
nové skúsenosti. Aj týmto je 
čas Vianoc, tak kúzelný, lebo 
každého to ťahá domov do 
svojej domoviny, svojej rodnej 
dediny, do svojho domova.

Prajem Vám, aby ste všetci 
zasadli za bohatý štedrovečer-
ný stôl so svojimi najbližšími. 
Aby ste počas týchto sviatkov 
boli obklopení ľuďmi Vášmu 
srdcu blízkymi, uctili si tradí-
cie ale aj pospomínali na tých, 
ktorý s nami nie sú ale navždy 
ostanú v našich srdciach.  

Vážení občania, čitatelia RON,
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Krása zimy Foto: Dr. Sabo

Starosta obce Ľuboš Lešták Foto: Dr. Sabo
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Životné jubileá
60 rokov

Hencelová Mária  apríl 
Kónyová Verona  máj

Nociar Marián  jún
Hutníková Božena  júl

Német Ondrej  júl
Ing.Uhrin Dušan  október

65 rokov
Koltášová  Mária  apríl

Hutník Peter  máj
Koltášová Ružena  máj

70 rokov
Bradáčová Klára  august
Juhásová Elena  august

Mgr.Sabová Mária  november
75 rokov

Čapóová Zuzana  september
Popálený Ján  september

80 rokov
Krupinský Zoltán  september

Jesenská Božena  december
82 rokov

Kónyová Margita  máj
Kožarová Zuzana  júl

Pástorová Helena  november
83 rokov

Adamec Július  júl
Genčiová Mária  september

84 rokov
Hlaváčová Mária  apríl

85 rokov
Maťašová Zuzana  december

86 rokov
Pástorová Zuzana  november

Chlebušová Juliána  december
Maťašová Mária  december

88 rokov
Hlaváčová Mária  december

89 rokov
Bradáč Peter  september

91 rokov
Lörinczová Mária  máj

Bugošová Margita  september
92 rokov

Gallová Zuzana  máj
98 rokov

Breznayová Mária  máj
Jubilantom srdečne blahoželáme.

Narodili sa
Ella Lukáčová  jún 2014 

Ema Maťašovská  jún 2014 
S láskou vítame nových občanov.

Rozlúčili sme sa
 Ondrej Benko - 12. 5. 2014 - 77 ročný

 Žofia Jakubčáková rod. Nedzová   
4. 8. 2014 - 87 ročná

 Pavol Čižmár - 4. 9. 2014 - 47 ročný
Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

                                                                                                       

	   	   ...........................................................	  
  predseda miestnej volebnej komisie 

Miestna volebná komisia v Rakovnici vyhlasuje výsledky komunálnych volieb. 

 

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov     533 

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky      409 

Počet odovzdaných obálok        408 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  

do obecného zastupiteľstva        400 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce  406 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce 
podľa počtu získaných platných hlasov: 

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Počet platných 
hlasov 

1. Ľuboš Lešták 208 
2. JUDr. Oskar Hudec 171 
3. Viliam Koltáš 27 

  

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov podľa volebných obvodov a v ich rámci v rámci 
poradí podľa počtu získaných platných hlasov: 

Por. číslo Meno a priezvisko kandidáta Počet platných 
hlasov 

1. Milan Birka, Ing. 220 
2. Mária Uhrinová, Mgr. 181 
3. Ondrej Doboš 158 
4. Monika Genčiová, Ing. 158 
5. Slavomír Elexa 150 
6. Erika Genčiová, Mgr.  143 
7. Miroslav Genči, Ing. 137 
8. Ján Teraj 135 
9. Ladislav Kováč 125 
10. Štefan Murza 125 
11. Ján Franciška 102 
12. Želmíra Némethová 98 
13. Alena Hlaváčová 91 
14. Igor Čižmár 88 
15. Ján Dányi 86 
16. Lenka Gallová, Ing. 69 
17. Katarína Kravecová 62 
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB Perfektný altánok

Vianočný stromček pred stacionárom Foto: Dr. Sabo

Náš nový altánok Foto: Dr. Sabo

Obec ďakuje 
pánovi Ladislavovi Genčimu ml. za vianočný strom pre 

občanov a stromček do Domu kultúry pre JDS.
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Možno si niektorí z nás ešte 
pamätajú časť latinskej mod-
litby Otčenáš z niekdajších la-
tinských omší. „Adveniat reg-
num tuum...“ Príď kráľovstvo 
tvoje. „Adveniat,“ príď... ad-
vent – príchod. S adventným 
a vianočným obdobím čosi 
prichádza. Môžeme to cítiť, 
keď prvýkrát nasneží. Všetko 
sa zabelie a aj keď kdesi v sebe 
tušíme, že z toho budú časom 
starosti s energiami na kúrenie 
a s odhadzovaním snehu, teraz 
je prvý deň bieloby. Je to akoby 
na všetko všedné, dobré i zlé, 
padla prikrývka a všade je čis-
to, pokojne. S čajom v hrnče-
ku sledujeme polia a záhrady 
a vieme, že už „to“ je tu. Ako 
vzdialený je tento pokoj od 
„pokoja,“ ktorý ponúka neko-
nečné počúvanie vianočných 
piesní v supermarketoch, sle-
dovanie štrngajúcich vianoč-
ných reklám v televízii znovu 
a znovu, dokola... zhon za 
jedlom, z ktorého bude bohatá 
večera, príjemné, ale nakoniec 
príliš krátke rozbaľovanie dar-
čekov a pár sentimentálnych 
filmov, ktoré zakončia Via-
noce? Spomínam si, ako môj 
dobrý kamarát mal byť 24. de-
cembra pred niekoľkými rok-

Otvorme srdcia a podeľme sa s našou radosťou

Mnohé reklamy s vianočnou 
tematikou nás v úvodzovkách 
pripravovali na Vianoce už 
veľmi skoro. Každým rokom 
sa tie reklamy začínajú skôr. A 
potom, keď už naozaj nastane 
čas Vianoc, čas kedy si pripo-
míname narodenie Božieho 
syna – Pána Ježiša Krista, ne-
vieme prežiť tú pravú radosť z 
nekonečnej Božej lásky k nám 
ľuďom („Lebo tak Boh miloval 
svet, že svojho jednorodeného 
Syna dal, aby nezahynul, ale 
večný život mal každý, kto verí 
v Neho.“ Evanjelium podľa 
Jána 3,16), ktorá by nás mala 
napĺňať. Pre nás aj tohto roku, 
počas týchto vianočných sviat-
kov je dôležité uvedomiť si 
podstatu Vianoc. Mnohí ju vi-
dia len v nakupovaní darčekov, 
zhone, aby bolo všetko pripra-

Počas vianočných sviatkov je dôležité uvedomiť si ich podstatu 
vené a ostatné veci idú bokom. 
Potom si uvedomia, že plný 
stôl im nevie a ani nedokáže 
ponúknuť spoločenstvo s blíz-
kymi a drahými ľuďmi. Ale my 
ak chceme pochopiť podstatu 
Vianoc musíme sa pýtať nie čo, 
ale kto je podstatou Vianoc. A 
tým, kto je podstatou Vianoc 
je Pán Ježiš Kristus. Vianoce 
bez Ježiša nemajú zmysel, sú 
prázdne, niečo im chýba. Je 
to ako banka bez peňazí, ako 
obchod bez tovaru – nemá to 
jednoducho zmysel. Vianoce 
majú zmysel vtedy, ak vieme, 
že Dieťa sa nám narodilo, Syn 
nám je daný. 

 Ja Vám všetkým milí 
čitatelia želám, aby ste prežili 
pokojné, Božou láskou pre-
žiarené a naplnené vianočné 
sviatky. Aby ste nezabudli 

na podstatu Vianoc a celého 
tohto obdobia. Veď Boží Syn 
je daný pre všetkých. A túto 
pravdu si nanovo v nekonečnej 
Božej láske a Jeho synovi – Je-

mi doma sám. „Príď k nám,“ 
povedal som mu. Doma mi 
to všetci odobrili, cítili sa asi 
ako dobrodinci. Čím bližšie 
sa ale schyľovalo k večeri, tým 
boli nervóznejší. „Sú to predsa 
rodinné sviatky, prečo sme ho 
zavolali? Cudzí človek za sto-

žišovi Kristovi uvedomujeme a 
prežívame.

      Mgr. Peter Székely
          námestný farár 
CZ ECAV Rožňavské Bystré

Zimný pohľad do spoločného dvora Foto: Dr. Sabo

lom.“ Prišiel. Bolo to úžasné. 
O jednu radosť navyše. Potom 
sme sa naozaj hanbili za svoje 
predchádzajúce postoje a tešili 
z toho, že sme otvorili dvere, 
srdcia... Bolo to, akoby prišlo 
to kráľovstvo z modlitby. Iný 
človek mal podiel na našej ra-

dosti. Koniec koncov, to nám 
dáva náš Boh. Sneh je odpus-
tenie, dar je Kristus, rodina a 
stôl má byť Cirkev. A radosť... 
je On sáPodeľme sa. Požehna-
né Vianoce!  

        Mgr. Martin Trojan 
                kaplán RKC

Obec po prvom snehu Foto: Dr. Sabo


