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Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú  
v sobotu 21. 9. 2019 od 7.00 do 22.00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má 
obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci  
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov 
veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ 
obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr  
v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého po-
bytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej 
miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením občianskeho preu-
kazu.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje 
poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá 
voličovi hlasovací lístok pre voľby starostu obce 
a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí 
volič v zozname voličov vlastnoručným podpi-
som.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať 

do osobitného priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do 
osobitného priestoru určeného na úpravu hlaso-
vacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasova-
nie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce 
môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedné-
ho kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hla-
sovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlaso-
vací lístok pre voľby starostu obce.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná 
komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací 
lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok 
vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých 
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej 
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dô-
vodov, má právo požiadať obec a v deň konania 
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie 
hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to 
len v územnom obvode volebného okrsku, pre 
ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený 
hlasovací lístok do zapečatenej schránky na od-
loženie nepoužitých alebo nesprávne upravené-
ho hlasovacieho lístka, inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €.
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Dôstojná kultúrno- 
  spoločenská udalosť

Informácie pre voliča

„Kto volí, ten rozhoduje!“
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Rok 2019 sa však niesol  
v smutnejšom duchu, pretože 
Obec Rakovnica stratila za
čiatkom roka svojho starostu, 
usilovného a skvelého človeka, 
ktorý bol obetavý, ústretový  
a neustále spájal ľudí. Aj v ten
to významný deň sprevádzal 

všetkých občanov v ich mys
liach a srdciach. V rozhlase 
okrem pozývania občanov na 
oslavy Dní obce zaznela aj 
jeho obľúbená pieseň od K. 
Gotta – „Být stále mlád“. Pre 
spomienku. 

Blížila sa obedňajšia hodi

na, stánky postavené, guláš  
a držky rozvoniavali, prípra
vy v plnom prúde vrcholili, 
občania sa začínali schádzať 
v sále Kultúrneho domu, kde 
bol pripravený bohatý kul
túrny program. Pri vstupe do 
sály občania dostávali lístky 

na guláš alebo držky a nápoj v 
podobe piva či kofoly. Sála sa 
naplňovala, bolo pripravených 
160 miest na sedenie, čo však 
nestačilo, ľudia sa postavili aj 
po okrajoch sály. 

(Pokračovanie na 7. str.)

Pozvánka na 
letný výstup

Obec Rakovnica a obec
né zastupiteľstvo pozývajú 
záujemcov na pravidelný 
turistický výstup na Plešiv-
skú planinu lokalita „Ca
páš“ dňa 7. septembra t.j.  
v sobotu. Zraz účastníkov  
o 8.00 hod. pred OcÚ. Čaká 
vás občerstvenie a chutné 
jedlo.

Pozvánka na 
oslavy SNP 

Obec Rakovnica za spolu
práce so ZO SZPB, pri prí
ležitosti 75. výročia Sloven
ského národného povstania 
(SNP), pozývajú občanov 
obce na spomienkovú osla
vu pri pamätníku SNP dňa 
30. augusta t.j. v piatok  
o 15.30 hod. Po pietnom 
akte oslavy budú pokračo
vať na miestnom ihrisku od 
17.00 hod. Za spolupráce 
obce a DHZ Rakovnica 
oslavy vyvrcholia zapálením 
Vatry slobody o 19.00 hod. 
O občerstvenie a rôznorodé 
jedlá je postarané.

Bola sobota 27. júla ráno. O 7.00 hodine sa v našej obci  
v blízkosti obecného úradu schádzajú organizátori, pomocní-
ci a ďalší, ktorí sa z vlastnej vôle rozhodli zapojiť do príprav 
najvýznamnejšieho podujatia v roku. Oslavy dní obce totiž 
spájajú občanov, rodákov,priateľov, známych a umožnia im 
stretnúť sa, zaspomínať,porozprávať, vymeniť informácie  
a popritom sa aj kultúrne vyžiť a vychutnať si rôzne dobroty 
a miestne špeciality. 
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ZoZnam Zaregistrovaných
kandidátov Pre voľby

starostu obce rakovnica
Obec Rakovnica uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu obce.

 Poradové meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany
 číslo

 1. igor Čižmár  39. ročný vodič Smer – sociálna demokracia

 2. ondrej doboš  56. ročný zastupujúci starosta nezávislý kandidát

 3. Ján Franciška  58. ročný vodič Slovenská národná strana

 4. radoslava uhrinová, ing. 32. ročná účtovníčka nezávislá kandidátka

Odvolanie a menovanie 
zapisovateľa miestnej 

volebnej komisie
Obec Rakovnica oznamuje odvolanie zapisovate

ľa miestnej volebnej komisie a menovanie nového 
zapisovateľa k voľbám do orgánov samosprávy obcí, 
ktoré sa uskutočnia 21. septembra 2019.

Zastupujúci starosta obce Rakovnica Ondrej Do
boš podľa § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 
Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov odvolal k 17. 05. 2019 zapiso
vateľa miestnej volebnej komisie Bc. Danku Gonoso-
vú (PN) a menoval za zapisovateľa miestnej volebnej 
komisie Henrietu Silicaiovú. 

Elektronická adresa obce
pre „voľby starostu obce 2019“

obec@rakovnica.sk

vážení spoluobčania,

dovoľte sa mi prihovoriť Vám všetkým, aby som ako 
kandidát, uchádzajúci sa o funkciu starostu našej obce  
v stručnosti uviedol svoje predstavy o fungovaní našej obce. 
Rozhodnutie kandidovať na post starostu sa vo mne nero
dilo ľahko. Ako kandidát na starostu obce som nominovaný 
politickou stranou SMER. V tomto volebnom období pô
sobím ako poslanec v obecnom zastupiteľstve. Moje skúse
nosti a poznanie problémov našej obce ma priviedli k tomu, 
aby som kandidoval na starostu obce Rakovnica. Rakovni
ca je aj mojou rodnou obcou, v ktorej žijem svoj život a ku 
ktorej mám nesmierne hlboký vzťah. Naša obec mi dala 
do života svoju rodinu s pevnými základmi, veľa skúseností  
a poznatkov, a taktiež aj priateľov. Obec je obklopená nád
hernou prírodou a prostredím a je bohatá na históriu. Ako 
starosta obce bol by som rád, keby sme sa spoločne a vlast
nými silami podieľali na rozvoji obce a kvalite nášho života 
v obci. Mám chuť prijímať nové nápady a podnety od všet
kých občanov, stanovovať si nové ciele. Som pevne a naplno 
rozhodnutý uchádzať sa o Vašu dôveru v septembrových 
voľbách 2019. Volebným programom, ktorý Vám predsta
vujem, sa Voči Vám zaväzujem a to v týchto bodoch:

- vznik sociálneho podniku  zamestnať 10 – 20 ľudí. 
Vďaka sociálnemu podniku by mohli uchádzači o za
mestnanie nadobudnúť zručnosti potrebné pre trh práce 
a tak si nájsť vhodné zamestnanie.

- podpora športu – organizovanie športových turnajov 
pre deti a mládež, súťaží či rôznych športových podujatí, 
zabezpečenie materiálno – technického vybavenia, získa
nie finančných prostriedkov na podporu a rozvoja športu  
v obci.

- podpora dôchodcov – podporovať, prevádzkovať a udr
žiavať chod denného stacionára, rozšíriť poskytovanie 
ďalších sociálnych služieb podľa potrieb seniorov, reali
zovať a zachovať tradície dôchodcov v našej obci, pod
porovať každé kultúrne a spoločenské podujatie našich 
dôchodcov, podpora činnosti miestnych organizácií  
a spolkov

- ukončenie materskej školy 

- zberný dvor – zriadiť zberný dvor na účely bezplatného 
legálneho uloženia zložiek komunálneho odpadu v súla
de s prevádzkovým predpisom zberného dvora (nevytvá
rať čierne skládky)

- kanalizácia – zrealizovať kanalizačnú sieť v našej obci, 
hľadať a prijímať návrhy a zhody s občanmi a nájsť spo
ločne vhodnú trasu na rozvoj kanalizačnej siete. 

- chodník pre peších popri štátnej ceste ii/526 v miestnej 
časti na hostinci – veľkou výzvou je pre mňa bezpečnosť 
našich občanov, ktorí denno – denne prechádzajú peši 
týmto úsekom a tým sa vystavujú ohrozeniu svojho ži
vota. Mojou snahou bude získať financie prípravou pro
jektovej dokumentácie a podanie žiadosti o dotáciu na 
aktuálnu výzvu z Poľnohospodárskej platobnej agentúry.

naďalej chcem zachovávať a realizovať: čerpanie Eu
rofondov, spoluprácu s miestnymi organizáciami ( JDS, 
ZPOZ, Banícky spolok, Matica slovenská, TJ Baník, Ur
bariát, Stolnotenisový klub), podpora cirkvi, zachovanie 
webovej stránky obce a Rakovnických obecných novín, tu
ristický výstup na Plešiveckú planinu, Deň detí, Mikuláš, 
Dni obce Rakovnica, Magdoléna, Futbalový turnaj, Mesiac 
úcty k starším, Uvítanie Nového roka, Pálenie vatry, Oslavy 
SNP.

Mám toho v pláne oveľa viac a na záver chcem povedať 
toľko, že nie je mojím úmyslom znehodnocovať už vykona
nú prácu ani robiť prekážky mojim protikandidátom. Vá
žim si každého občana našej obce a budem mu vďačný, keď 
mi dá vo voľbách svoju dôveru.

„Nejdem voči Vám z úcty sľubovať 
čo nie je nemožné, ale to, čo Vám sľúbiť môžem, 
je realizovateľné.“

Kandidát za SMER – SD 
Igor Čižmár

Zloženie okrskoveJ volebneJ komisie
Pre komunálne voľby 2019

Predseda komisie: adriana leštáková Národná koalícia

Podpredseda komisie:  roberta Čiefová

Členovia komisie: Zuzana gallová
 Patrik kováč SNS
 Peter turcsányi

Kandidát na starostu obce

Igor

Čižmár

Oznámenie
o počte obyvateľov

ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov 
samosprávy obcí 21. septembra 2019
Obec Rakovnica podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 

8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, 
že ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy  
v obci Rakovnica má 610 obyvateľov.
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Vážení spoluobčania,

Po nečakanej udalosti, ktorá sa stala 
v našej obci sa uchádzam o vašu dôveru 
v blížiacich sa voľbách o post starostu 
obce Rakovnica.

Po ukončení strednej školy strojár
skej som pracoval vo viacerých strojá
renských podnikoch ako kovoobrábač 
a momentálne vykonávam funkciu za
stupujúceho starostu obce Rakovnica.

Predpokladám, že všetci občania Ra
kovnice ma dobre poznajú, keďže som 
už v minulosti a aj v súčasnosti bol zvo
lený za poslanca obce. Takisto som sa 
podieľal a aj sa podieľam na všetkých 
spoločenskokultúrnych a športových 
podujatiach v našej obci.

So zosnulým pánom starostom som 
úzko spolupracoval na projektoch v 
našej obci, a preto si ma zvolil za svoj
ho zástupcu, vďaka čomu dobre po
znám problematiku v našej obci a tým 
bola moja pozícia zastupujúceho sta
rostu obce uľahčená a práve preto som 
sa snažil nabehnúť na zabehnutý chod 
obce. Napriek tomu to bola veľmi ťažká 
situácia, pretože ju nikto neočakával.

Jeden z mojich prvých projektov bola 
realizácia detského ihriska, ktoré už 
bolo naprojektované a podarilo sa nám 
to zrealizovať, za čo som veľmi vďační, 
pretože je maximálne využívané kaž
dý deň. Neskôr sme začali pracovať 
na streche bývalej materskej škôlky, 
čo sa tiež podarilo zrealizovať. Taktiež 
sa momentálne prerába výdajňa stravy  
v Dennom stacionári pri seniorov, kto
rá je už tesne pred dokončením. Za 
môjho pôsobenia bolo vyhlásených 
viacero brigád s veľkou účasťou našich 
občanov, kde som sa uistil, že našim 

občanom záleží na zveľaďovaní a skráš
ľovaní našej krásnej obce, za čo som im 
veľmi vďačný. 

súčasťou môjho volebného progra-
mu sú tieto body:

•	 Dokončenie	 rekonštrukcie	Mater-
skej školy a takisto jej zavedenie do 
prevádzky.
Mojim hlavným cieľom vo voleb

nom období je dokončenie Materskej 
školy, pretože naša obec sa rozrastá  
a rodia sa nám noví spoluobčania,  
z čoho som veľmi rád. Materská ško
la by bola veľkým prínosom pre našu 
obec z hľadiska modernizácie a skvalit
ňovania bývania v našej obci.

•	 Hasičská	zbrojnica.
Jednou z mojich priorít je takisto do

končenie hasičskej zbrojnice, na ktorú 
veľmi usilovne zháňam prostriedky na 
jej dokončenie.

•	 Chodník	pre	chodcov	(časť	Hosti-
nec).
Mojou veľkou snahou bude aj vybu

dovanie chodníka v našej vrchnej čas
ti obce (Hostinec), pretože na štátnej 
(hlavnej) ceste je vysoko frekventovaná 
premávka a chodník by bol pre našich 
občanov bezpečnejší.

•	 Denný	stacionár	pre	seniorov.
V štádiu riešenia už mám rozbeh

nutý projekt prepravy našich klientov  
v stacionári, ktorí nie sú schopní samo
dopravy.

•	 Kanalizácia	v	obci.
Aktuálny problém v našej obci je ka

nalizácia. Budem hľadať s našimi ob

čanmi a taktiež so susediacimi obcami 
najlepšie riešenie na jej realizáciu.

•	 Vodovod	v	našej	obci.
Budem sa snažiť dotiahnuť vodovod

né prípojky k našim občanom aj tam, 
kde zatiaľ nie sú.

•	 Obecné	organizácie.
Budem sa snažiť vychádzať v ústre

ty všetkým našim organizáciám v obci  
a úzko s nimi spolupracovať, čo sa mi aj 
darí za moje krátke pôsobenie v úlohe 
zastupujúceho starostu obce.

•	 Podujatia	v	obci.
Budem aj naďalej rozvíjať a udržiavať 

a realizovať podujatia každého charak
teru v našej obci. Mojou snahou bude, 
aby realizácia týchto podujatí nebola 
financovaná z rozpočtu obce, čo sa mi 
zatiaľ darilo (MDD, Dni obce, R4).

•	 RON
Rakovnické obecné noviny sú veľmi 

obľúbené pri našich občanoch, mojou 
snahou bude zachovať ich, aby naši ob
čania boli informovaní o chode a prob
lematike v našej obci.

V neposlednom rade by som sa veľmi 
pekne chcel poďakovať všetkým tým, 
ktorí mi veľmi pomáhali a aj pomáhajú 
v mojej neľahkej úlohe zastupujúceho 
starostu obce Rakovnica.

Môj volebný program a ešte mnoho 
ďalších iných aktivít bude možné spl
niť iba s pomocou poslancov obecného 
zastupiteľstva a VÁS všetkých občanov 
našej obce.

Nezávislý kandidát na starostu obce 
Ondrej Doboš

Vážení občania Rakovnice!

V blížiacich sa doplňujúcich komunálnych voľbách kan
didujem na post starostu obce, a preto by som Vám v krát
kosti predložil svoj volebný program.

Každý z kandidátov má svoju predstavu, čo by chcel 
dokázať, každý niečo sľubuje, ale realita je iná. Hlavné sú 
finančné prostriedky, rozpočet obce a od toho sa môže od
víjať ďalšia činnosť, plány a celkový rozvoj obce. Pri tejto 
príležitosti by som sa chcel poďakovať zosnulému staros
tovi Ľubošovi Leštákovi za prospešnú prácu a ľudský prí
stup. Nemá význam všetko začínať znova. V niektorých 
prípadoch sa musí pokračovať. Ja by som chcel rozbehnuté 
veci a projekty, ktoré nestihol Ľuboš realizovať, v prípade 
zvolenia dokončiť.

systémové ciele: 
 Starosta pre ľudí a nie ľudia pre starostu,
 uplatňovať občiansky princíp a nie stranícky,
 viac a najskôr počúvať a potom rozhodovať,
 transparentné konanie vo verejných veciach,
 budovať vzťah spolupatričnosti a lásku k rodnej dedine,
 rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti pre všetkých,
 princíp solidarity so sociálne slabšími a staršími občan

mi,
 zviditeľniť kultúrne dedičstvo,
 ochrana životného prostredia,
 prosperujúca Rakovnica.

konkrétne úlohy:
vzhľad obce:

1. Opraviť chodníky, cesty, založiť kvetinové záhony a vy
tvoriť zónu oddychu.

2. Rekonštrukcia Domu smútku, ozvučenie cintorína.
3. Rekonštrukcia bývalej Materskej školy a obnovenie jej 

činnosti.
4. Regulácia potoka z Hostinca do dediny, osadenie lavi

čiek.
5. Vybudovanie zábradlia a schodov pri schádzaní z hlav

nej cesty smerom do dediny.

6. Vybudovanie chodníka pri hlavnej ceste na Hostinci, 
aby bol bezpečnejší prechod, vybudovanie spomaľova
cích semaforov.

7. Vymedziť hranice súkromných a verejných plôch.

ekonomika:

1. Vytvárať podmienky pre malé a stredné podnikanie.
2. Aktívne pracovať pri získaní prostriedkov z Eurofon

dov.
3. Zamedziť daňovým únikom.

kultúra a šport:

1. Podporiť zlepšenie kultúrneho života v obci: podporiť 
činnosť Zboru pre občianske záležitosti, obnoviť činnosť 
folklórnej skupiny VERŠINOK. Organizovanie akcií: 
Dni obce, pozdravenie rodákov a iných akcií, ktoré sa 
pravidelne konajú v obci. Podporovať budem vydávanie 
obecných novín, ktoré sú zdrojom informovanosti.

2. Podporovať budem akékoľvek športové aktivity v obci. 
Vybudovanie cyklotrasy.

3. Zvýšiť atraktivitu pre turizmus.
4. Spolupracovať a podporovať aktívnu činnosť miestnych 

organizácií: Matica Slovenská, Jednota dôchodcov, Ba
nícky spolok, Pozemkové spoločenstvo, Miestna or
ganizácia Zväzu protifašistických bojovníkov, Telový
chovná jednota Baník,

5. Poľovné združenie Gerlach a Berze Horka.
6. Podporovať aktivity mladých obyvateľov obce.
7. Rozvíjať duchovný život v obci v spolupráci s cirkvou.
8. Za pomoci Eurofondov vystavajme, čo potrebujeme.

Na záver chcem povedať, že nie je mojím cieľom pred
chodcov kritizovať a znehodnocovať ich činnosť, ani ne
hodnotím svojich protikandidátov, každý ma pozná. Mám 
svoje predsavzatia, ktoré chcem naplniť.

Vážim si každého občana tejto obce a budem mu vďačný, 
keď mi vo voľbách dá svoju dôveru.

Kandidát za SNS Ján Franciška

Kandidát na starostu obce

Ondrej
Doboš

Kandidát na starostu obce

Ján
Franciška
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vážení spoluobčania,

ako už viete, blíži sa deň 21.septem-
ber, čas komunálnych volieb. Deň kedy 
máme právo využiť svoj hlas a zvoliť si 
nového starostu, ktorý bude vo voleb-
nom období 2019 – 2022 rozhodovať  
o správe obce a presadzovať záujmy Vás, 
občanov.

Som rodáčka našej obce, ktorá je 
hrdá na túto dedinu, na jej prekrásne 
okolie, históriu a ľudové tradície. Mám 
ukončené vysokoškolské štúdium na 
Ekonomickej univerzite v Bratislave. 
Po ukončení štúdia v roku 2011 som 
sa vrátila späť do Rakovnice, kedy som 
začala pracovať v medzinárodnej spo
ločnosti Essity Slovakia s.r.o., Gemer
ská Hôrka, kde do dnešného dňa pô
sobím. Od roku 2015 pracujem aj na 
Obecnom úrade v Rakovnici, kedy som 
bola obecným zastupiteľstvom zvolená 
za hlavnú kontrolórku obce. Do tej
to funkcie som nastúpila s tým, že ju 
budem vykonávať nie formálne, ale 
skutočne profesionálne a na odbornej 
úrovni, aby v konečnom dôsledku bola 
pre obec, teda pre Vás všetkých, prí
nosom. Nezľakla som sa a svojou vy
trvalosťou a zanietením som sa začala 
učiť nové skutočnosti, sebavzdelávaním  
a podporou mojich známych, ktorí pra
cujú vo verejnej správe, som získavala 
čoraz viac a viac skúseností. Mojím cie
ľom bolo zistiť objektívny obraz o hos
podárení obce, odhaliť prípadné chyby 
a nedostatky a zároveň aj navrhnúť 
riešenia, aby starosta a obecné zastu
piteľstvo mohlo prijať konkrétne kroky 
na zefektívnenie hospodárenia obce. 
Tak ako všetko čo v živote robím, aj 
funkciu HKO som vykonávala zodpo
vedne, svedomito a objektívne. Výko
nu rôznych kontrol som venovala veľa 

hodín z môjho osobného času, ďaleko 
nad rámec pracovného úväzku. Výsled
kom bolo zistenie viacerých pochybe
ní s priamym vplyvom na peniaze nás 
všetkých. Tieto konkrétne zistenia však 
napriek mojej snahe a snahe niekto
rých poslancov nikdy neboli doriešené, 
keďže neoprávnene použité finančné 
prostriedky neboli nikdy vymáhané  
v prospech obce. 

Tu niekde som dospela k rozhodnu
tiu kandidovať na post starostky obce. 
Je to moja rodná obec, ktorú mám rada, 
na ktorej mi záleží a preto chcem uro
biť všetko preto, aby sme aj pre naše 
ďalšie generácie zachovali jej históriu a 
tradície. Ako hlavná kontrolórka sa už 
piaty rok spolupodieľam na smerovaní 
obce, veľmi dobre poznám jej fungova
nie, chod a problémy.

Impulzom na moju kandidatúru boli 
aj zistenia, že mám odlišné názory na 
spravovanie verejných finančných pro
striedkov, na informovanosť občanov  
o správe obecného úradu, na komu
nikáciu obce s občanmi. Chcem do
siahnuť, aby obec fungovala skutočne 
efektívne, hospodárne a aby vynalože
né peniaze nás všetkých skutočne slú
žili všetkým. Stručne povedané strážiť 
každý cent, ktorý obec dostane zo štát
neho rozpočtu a zároveň prostredníc
tvom rôznych projektov a výziev získať 
finančné prostriedky na ďalší rozvoj 
obce. To všetko samozrejme s úplnou 
transparentnosťou a preukázateľnosťou 
využitia vynaložených finančných pro
striedkov, bez nutnosti dohôd o finanč
nom podiely pre rôzne subjekty, ktoré 
by boli súčasťou projektov. 

Treba však podotknúť, že reálny  
a objektívny záujem ponúknuť to naj
lepšie pre našich občanov je podmie
nené reálnym možnostiam, vyváženým 

finančným rozpočtom obce, na ktorý 
majú možnosť vplývať všetci občania s 
trvalým pobytom. Získavanie finančnej 
podpory zo štátu, skvalitnenie života a 
rozvoj našej obce vo všetkých smeroch 
bude moja neodkladná úloha v prípade, 
ak mi dáte dôveru a budem Vás všet
kých v čo najlepšej viere zastupovať vo 
veciach verejných. Mojou víziou je však 
získavať finančné prostriedky aj vlast
nou činnosťou v obci, ktoré zabezpečia 
krytie bežných výdavkov.

K uskutočneniu a naplneniu mo
jich cieľov som si vypracovala volebný 
program, kde som sa snažila predo
strieť veci, fakty a skutočnosti, ktoré je 
potrebné odstrániť, odkryť, zlepšiť a aj 
ponechať to, čo pre rozvoj obce je pro
spešné. Tento program je zameraný na 
nasledovné oblasti:

transparentná samospráva - chod 
obecného úradu priblížiť ľuďom
•	 transparentný	 a	 efektívny	 výber	 do

dávateľov pre obec riešený priesku
mom trhu aj vtedy, keď to zákon 
nevyžaduje (uprednostňovanie do
mácich dodávateľov), 

•	 ukončenie	 zmlúv	 nevýhodných	 pre	
obec,

•	 prehľadné	 a	 efektívne	 informovanie	
o hospodárení obce,

•	 zrušenie	nestránkových	dní	na	obec
nom úrade, prehľadnejšia webová 
stránka obce, verejné diskusie o ve
ciach verejných.

Zdravá ekonomika a dostatok fi-
nančných zdrojov
•	 zvýšenie	úsilia	pri	hľadaní	mimoroz

počtových prostriedkov, 
•	 optimalizácia	 ekonomického	 chodu	

a hľadanie rezerv tak, aby financie 
smerovali v prospech obyvateľov, 

•	 začať	s	prípravou	projektov	na	prísun	
eurofondov a iných cudzích zdrojov, 

•	 zamedziť	 akémukoľvek	 zbytočné
mu odlivu finančných prostriedkov  
z roz počtu obce, 

•	 do	pracovného	pomeru	prijímať	 len	
osoby odborne a morálne spôsobilé 
na danú pracovnú úlohu. 
Na to všetko využijem moje doteraj

šie vedomosti, skúsenosti a kontakty, 
otvorená budem každej dobrej rade  
a pomoci.

infraštruktúra
•	 realizácia	 zámerov	 načrtnutých	 

v územnom pláne obce a jeho ak
tualizácia podľa súčasných potrieb 
zohľadňujúc rozvoj obce,

•	 vytvorenie	 podmienok	 na	 následnú	
rekonštrukciu obecných komunikácií 
a chýbajúcich chodníkov,

•	 dobudovanie	 infraštruktúry	 na	
miestnom cintoríne a jeho pravidel
ná údržba,

•	 úprava	vodných	tokov	v	obci,
•	 zistenie	reálnych	možností	odkanali

zovania obce a konkrétne kroky ve
dúce k jej realizácii.
Dôležitým prvkom musí byť sociál

ne cítenie a snaha zabezpečiť dôstoj
né podmienky pre život starších ľudí, 

ale tiež mladých rodín. Preto mojim 
cieľom bude vytvárať podmienky pre 
dôstojný život v starobe, zároveň však 
vyčlenenie pozemkov pre individuálnu 
bytovú výstavbu.

Podpora spoločenských aktivít
•	 vo	väčšej	miere	(aj	finančne)	podpo

rovať organizácie aktívne pôsobiace  
v obci,

•	 podporovať	 vznik	 nových	 organizá
cií, ktoré prispejú k zachovaniu ľudo
vých tradícií,

•	 zabezpečiť	prostriedky	na	skultúrne
nie prostredia na futbalovom ihrisku, 
aktívna účasť obce pri zachovaní kos
tolíka sv. Magdalény a údržbe jeho 
okolia,

•	 aktívna	podpora	a	pomoc	pri	zapája
ní najmladších generácií do športovej 
a spoločenskej činnosti. 

rôzne 
•	 skvalitnenie	života	v	obci	poskytova

ním konkrétnej pomoci obyvateľom, 
ktorí túto pomoc najviac potrebu
jú (napríklad pomocou pri údržbe 
okolia rodinných domov, vytvorenie 
zberného dvora na uskladnenie bio
logického odpadu a jeho následná 
recyklácia a ďalšie využitie),

•	 vytvorenie	nových	pracovných	miest	
v obci, 

•	 dobudovanie	budovy	bývalej	MŠ	tak,	
aby jej financovanie nebolo hrozbou 
pre budúcnosť obce a aby slúžila 
všetkým obyvateľom,

•	 zabezpečenie	pravidelnej	údržby	ve
rejných priestorov.

Na realizácii mojich zámerov sa bude 
aktívne podieľať aj občianske združenie 
„Naša Rakovnica“, ktoré je už registro
vané a do ktorého aktívnej činnosti sa 
budete môcť zapojiť všetci, ktorí bude
te mať skutočný a úprimný záujem. 

konkrétne kroky môjho volebného 
programu a návrhy riešení, ktorými 
sa budem snažiť naplniť vyššie načrt-
nuté ciele, vám všetkým predstavím 
dňa 14. 09. 2019 o 16:00 hod. v sále 
kultúrneho domu, kde vás týmto 
zároveň srdečne pozývam. Pri uve-
denej príležitosti chcem prezentovať 
jasnou a zrozumiteľnou formou to, 
čo mám v pláne urobiť pre našu obec  
v nasledujúcich 3 rokoch a som pri-
pravená otvorene diskutovať o všet-
kých témach.

Nezávislá kandidátka na starostu 
obce Ing. Radoslava Uhrinová

Kandidátka na starostku obce

Ing. Radoslava
Uhrinová

(Pokračovanie z 1. str.)
Ako prvá sa k nim priho

vorila pracovníčka obecného 
úradu Ing. Jana Čapóová, kto
rá si pripravila krásne slová na 
úvod a zároveň celý program 
moderovala. Nasledoval prí
hovor zastupujúceho starostu 
pána Ondreja Doboša, kto
rý sa viacmenej predstavil a 
spomenul neľahkú úlohu, pred 
ktorú bol postavený po neča
kanej osudnej udalosti  smrti 
nášho starostu pána Ľuboša 
Leštáka. Privítal hostí a po
prial krásny kultúrny zážitok. 

Nasledovalo ocenenie, ktoré 
udeľoval zastupujúci staros
ta. Ako prvé ocenenie patrilo 
vedeniu Denného stacionára, 
ktorý je pýchou našej obce a 
tento rok v máji získal cenu 
Oskar bez bariér a to všet
ko vďaka nášmu zosnulému 
pánovi starostovi Ľubošovi 
Leštákovi, ktorý tak dostal do 
povedomia našu obec prihlá
sením do súťaže. Boli sme no

minovaní a následne ocenení. 
Oskar je náš, podarilo sa mu 
to, ako mnoho iných vecí...

Cenu za Denný stacionár 
prišla prevziať opatrovateľka 
Lydka Beláková, ktorá sa tiež 
podieľala na vypracovaní pro
jektu. Prišla sama, nakoľko 
vedúcej Denného stacionára 
Mgr. Miroslave Turcsányiovej 
zdravotné dôvody nedovolili 
stáť v tento deň na pódiu. 

Ako ďalšie ocenenie pán 
zastupujúci starosta udelil 
IN MEMORIAM bývalé
mu starostovi obce Ľubošovi 
Leštákovi za jeho dlhoročnú, 
obetavú a prospešnú prácu, za 
rozvoj a propagáciu našej obce, 
šírenie dobrého mena, ktorú si 
prišla prevziať jeho milujúca 
partnerka, jeho staršia dcéra 
a dvaja mladší synovia. Všet
ci si prevzali plaketu, ktorá 
im bude pripomínať ich obe
tavého milujúceho partnera  
a otca a „občanom oddaného“ 
starostu obce.

Ocenenia boli rozdané  
a moderátorka uviedla ďalších 
vystupujúcich. Detičky pod 
vedením Katky Nociarovej. 
Talentované, šikovné a krásne 
detičky nezahanbili, program 
bol pestrý, zatancovali, zaspie
vali, boli úžasné.

Po detičkách vystúpili člen
ky dlhoročne fungujúceho 
Zboru pre občianske zále
žitosti. Už samotný názov 
hovorí, že pri všetkých kul
túrnospoločenských akciách 
sú tu pre našich občanov, aby 
zabavili, potešili, spríjemni
li podujatia. Zbor vedie pani 
Margita Leštáková a vystúpe
nia si vyžadujú neustále stre
távania sa. Všetkým členkám 
aj členom ZPOZu patrí preto 
veľká vďaka za to, že prezentu
jú našu obec.

Na javisko ďalej prišla fol
klórna skupina „Bystränky“ 
pod vedením pani Tatiany 
Tomkovej z Rožňavského 
Bystrého, ktoré zabavili svo

jim vystúpením a diváci ich 
za to odmenili obrovským 
potleskom. Po Bystränkách 
nastúpili a predviedli svo
je veľké schopnosti a talent 
skupina Genšenky, ktoré nám 
predviedli svoje tradície, kul
túru a zvyky. Bolo to bohaté  
a pestré vystúpenie a obrovský 
kultúrny zážitok. Zastupujúci 
starosta všetky vedúce skupín 
odmenil kyticou a poďakoval 
im.

Hlavný program sa dostal 
ku koncu a moderátorka po
ďakovala účinkujúcim, hos
ťom a divákom za pozornosť 
a pozvala všetkých na občer
stvenie do miestneho parku. 
O pestré oživenie Dní obce  
v parku sa postaral pán Nem
čok z folklórnej skupiny Du
biná so svojou harmonikou 
a dvomi speváčkami. Bol to 
krásny hudobný doplnok  
k nášmu programu.

(Pokračovanie na 8. str.)

Dôstojná kultúrno-spoločenská udalosť
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Pre detičky bol pripravený 

veľký skákací hrad, pri kto
rom sa o bezpečnosť detí po 
celý čas staral poslanec Štefan 
Murza, ďalej stánok s pop
cornom, cukrovou vatou.

O všetkých občanov, účin
kujúcich, organizátorov aj de
tičky sa postarali šikovné ženy 
Vierka Dobošová, Alenka 
Hlaváčová so svojimi pomoc
níčkami, ktoré napiekli chut
né lángoše a iné sladké koláče 
takmer pre celý park. Za ich 
nezištnú pomoc a sponzor
stvo im patrí obrovská vďaka. 
V parku sa o všetkých náv
števníkov postaral dlhoroč
ný kuchár pán Milan Hlaváč  
s pomocníkmi, ktorí od rána 
pripravovali tri kotle rôzneho 
gulášu, vedľa neho takisto pri
pravil kotol chutných držiek 
Branko Pástor so svojim po
mocníkom na svoje náklady. 
Za jeho sponzorstvo mu patrí 
veľká vďaka. Pre všetkých bola 
pripravená aj varená kukuri
ca, o ktorú sa postarali Marek 
Piribék so svojou manželkou.  
O šenk sa postarali Stanka 
Furmanová so svojim manže
lom a Danka Kravecová tiež 
so svojim manželom. Patrí im 
veľké poďakovanie.

Po celú dobu sa o hudbu  
a zábavu v parku postaral Dj. 
Norbert Gallo.

Pre hostí a občanov bola 
pripravená bohatá tombola  
v podobe 60ich cien. Spon
zori tentokrát nelenili. 

Pri ďakovaní nezabúdame 
na vedúcich zborov, spolkov, 
predsedov, ktorí pomohli pri 
spoluorganizovaní akcie a pri 
stavaní stánkov a stanov. Or
ganizácia takejto udalosti je 
veľmi náročná na čas, trpez
livosť, techniku a vyžaduje si 

mnoho času príprav a to pár 
dní pred a pár dní po akcii, 
preto sme veľmi radi že poča
sie nám prialo hostí prišlo po
žehnane. Akcia bola vydarená 
vďaka veľkému úsiliu a obeta
vosti zastupujúceho starostu 
Ondreja Doboša.

svätá omša i úcta stavite-
ľom cirkevného stánku

Druhý deň osláv Dňa obce 
patril slávnostnej svätej omši  
v kostolíku sv. Márie Magda
lény na čistinke pod Tureckou. 
Nanovo opravená cesta umož
nila všetkým záujemcom prísť 
pohodlne a bezpečne pešo  
i autami ku kostolíku. Parko
vacích miest bolo neúrekom. 
Samotné počasie naznačovalo, 
že stretnutie veriacich bude  
v príjemnej atmosfére.

Veriaci z rôznych končín, 
miest a obcí sa už pred desia
tou hodinou zhromažďovali 
na mieste konania omše. Ob
čania našej obce okrem účasti 
na cirkevnom obrade vzdali 
hold, úctu staviteľom cirkev
ného stánku, ktorý má teraz 
veľkú historickú hodnotu. Je 
to jediná stavba, ktorá sa za
chovala z niekdajšej osady  
a neskôr dediny.

Svätá omša sa začala o de
siatej hodine. Zúčastnili sa na 
nej temer 70 ľudí. Stretli sa tu 
dospelí, rodiny s deťmi, hostia. 
Nechýbal ani zastupujúci sta
rosta obce s rodinnými prís
lušníkmi.

Novinkou stretnutia boli 
hudobnospevacké vstupy gita
ristu so spevačkami. Odzneli 
pekné cirkevné piesne. Všetci 
účastníci si pred skončením 
omše zaspievali spoločne so 
skupinou modlitbu „Otče 
náš“. Bolo v tom cítiť duchov
né zjednotenie a vzájomné 

obohatenie viery v Boha.
Po svätej omši sa prítom

ní odobrali k prameňu. Jeho 
posvätením sa zavŕšilo každo
ročné stretnutie veriacich pred 
kostolíkom sv. Márií Magda
lény. Pred prameňom stal dlhý 
rad. Každý účastník sa napil 
svätenej vody a mnohí si bra
li vodu domov pre rodinných 
príslušníkov.

Zaujímavosťou bol, po dl
hých rokoch, jeden stánok so 
suvenírmi. V dávnej minulosti, 
pamätajú si to staršie a možno 
i stredné generácie, na lúke pri 
kostolíku bolo postavených 
množstvo stánkov. Predáva
li sa tradičné perníky, ovocie, 
hračky, suveníry, podávalo ob
čerstvenie atď. Perníky mali 
zvláštne postavenie. Kupovali 
sa pre deti, dievčatá, starým 
rodičom, rodinným príslušní
kom a pod. 

Ešte jeden postreh, ktorý 
so sebou priniesla nová doba. 
Voľakedy ku kostolíku pešo 
prichádzali procesie z blízkych  
i vzdialených kútov krajiny.  
V súčasnosti dominujú autá. 
Náš spolupracovník ich narátal  
tridsať. Pri prameni účastní
kov príjemne prekvapil prak
tický a kvalitný stôl s lavicami. 
Materiál zabezpečila obec 
prostredníctvom zastupujúce
ho starostu. Osadanie zreali
zoval Ján Lindák, predseda BS 
so svojimi spolupracovníkmi.

Účastníci odchádzali (od
vážali sa) s prijemnými zážit
kami, so srdciami naplnenými 
duchovnou obrodou, pote
chou. 

vydarený futbalový turnaj, 
skvelá atmosféra, výborný 
guľaš, bohatá tombola

Každoročne je súčasťou 
osláv Dní obce v nasledujúci 

deň futbalový turnaj na miest
nom ihrisku. Aj tento rok 
tomu nebolo inak. Priaznivci 
futbalu sa zišli na ihrisku, dňa 
28. júla o 13.00 hod. Účasť 
bola naozaj slušná. Panova
la skvelá atmosféra. Ako prví 
proti sebe zabojovali hráči  
z Rožňavského Bystrého  
a Honiec s výsledkom 4:1. 
Nadšení fanúšikovia futba
lu pozorne sledovali a fandili 
svojim favoritom.

Následne nastúpila domá
ca Rakovnica proti Gemer
skej Polome s výsledkom 3:2. 
Zatiaľ čo hráči bojovali na 
ihrisku, v pozadí rozvoniaval 
výborný guľášik, ktorý pripra
vil Branko Pástor a postaral sa  
o sýtosť našich občanov, hos
tí, hráčov. O tretie miesto za
bojovala Gemerská Poloma  
s Honcami s výsledkom 1:3.

V pozadí prebiehali prí
pravy na odovzdávanie zau
jímavej a bohatej tomboly, na 
ktorú všetci netrpezlivo čakali. 
Spočiatku počasie našim hrá
čom prialo, bol krásny slnečný 
a teplý letný deň avšak pred 
vyhlasovaním výsledkov tom
boly nastal zvrat a prehnala 
sa obcou búrka. To však neb
ránilo našim hráčom dohrať 
futbalový zápas a postarať sa 
tak o zaslúžené umiestnenie  
v tabuľke.

Víťazom futbalového tur
naja v nedeľu 28. júla sa stalo 
Rožňavské Bystré. Naša do
máca Rakovnica sa umiest
nila na 2. mieste, za čo našim 
hráčom ďakujeme a želáme im 
naďalej veľa síl a úspechov. Tre
tie miesto získali Honce. Za 
úspešnú prípravu organizá ciu 
futbalového turnaja ďakujeme 
rodine Laca Gemerského. 

Henrieta Silicaiová,
Dr.Sabo, Ing. Jana Čapóová 
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