RAKYTNÍCKY VESTNÍK
SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK

ŠKOLENIE MURÁROV-ŠITNÍKOV
Muži našej obce, ktorí sa zvyčajne zúčastňujú na aktivačnej činnosti, sa
od 27. marca 2019 do 3. mája zúčastnia na školení murárov –
pomocných stavebných pracovníkov.
Školenie je realizované lektormi firmy TM Consulting a je plne
financované prostredníctvom projektu REPAS+ úradu práce.
Ako praktická časť školenia bude zrekonštruovaná verejná studňa
a budú dokončené práce okolo autobusovej zastávky.

PLÁNY
V blízkej budúcnosti bude zrekonštruovaná strešná konštrukcia nášho
obecného úradu a taktiež vymeníme aj fasádne okná.

VOLEBNÉ VÝSLEDKY
V našej obci v druhom kole prezidentských volieb využilo svoje
volebné právo 66 oprávnených voličov. Z toho 65 hlasov bolo
platných. Novozvolená prezidentka pri 31,58%-nej účasti dostala 39
hlasov, jej protikandidát 26.

DOTAZNÍK
Prieskum verejnej mienky ešte stále prebieha. Ďakujeme za vyplnenie
dotazníka, ďakujeme za všetky názory. Tvorca dotazníka sa touto
cestou ospravedlňuje tým, ktorí sa sťažovali, že v dotazníkoch sú
dopredu uvedené čísla domov. Nijaká diskriminácia nebola mojim
úmyslom. Chcel som osobne osloviť každú domácnosť, aby cítili, že
každý názor je pre nás, ako miestnu samosprávu rovnako dôležitý, v tej
naivnej a idealistickej nádeji, že sa domácnosti môžu aspoň dohodnúť

POZVÁNKA
Členovia kultúrneho
výboru samosprávy
obce Rakytník
srdečne pozývajú
všetkých milých
miestnych
obyvateľov, malých
a veľkých, na
podujatie s názvom
”Čakanie na
Veľkú Noc”,
ktoré sa uskutoční
dňa 7. apríla 2019, to
je v nedeľu, od 14:00
v kultúrnom dome.
Starajúc sa o staré
tradície sa môžete
zoznámiť
s tajomstvami
maľovania vajec
a perníkovej
výzdoby.
Pre perníkovú
výzdobu všetko
zabezpečíme,
k maľovaniu vajec si
každý prinesie svoje
vlastné pomôcky.

medzi sebou. Pri príprave dotazníka jej anonymná povaha nebola dôležitá. Podľa doteraz došlých dotazníkov
väčšina našich obyvateľov ani nemala problém s nedostatkom anonymity. Človek nemôže vyhovieť každému.
Nabudúce to možno spravím inak.

DENNÉ SLOVO:
„… NIJAKÉ MESTO ANI DOM VNÚTORNE ROZDELENÉ NEOBSTOJA. (Mt 12,25b)
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