RAKYTNÍCKY VESTNÍK
SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK

ÚVODNÍK
Vážení občania,
Dovoľte

mi,

aby

som

touto

cestou

reagoval

na

vzniknutú

situáciu

v

našej

obci.

Smutne Vám musím povedať, že ten náš úmysel, aby sme našim obyvateľom poskytli väčší prehľad o práci
a plánoch obce, niektorí zneužívajú. Spravili sme zhromaždenia obecného zastupiteľstva verejnými, aj
cestou Vestníka informujeme našich obyvateľov o plánovaných a prebiehajúcich rozvojových aktivitách v
našej obci. Niektorí však tieto možnosti predsa zneužívajú na to, aby pre svoje osobné, domnelé alebo
skutočné krivdy vykonali útok voči mne, hľadajúc verejnú a väčšiu komunitu.
Z vôle drvivej väčšiny našich voličov trávim už svoje tretie funkčné obdobie ako starosta našej obce, ale
v predchádzajúcich cykloch som nezažil takúto vyhrotenú situáciu. Skúsenosti z minulého roka však ukazujú,
že útoky voči mojej osobe už do takej miery zdrsneli, že niektorí sa mi verejne vyhrážajú.
Zasadnutia obecného zastupiteľstva a ďalšie podujatia organizované našou miestnou samosprávou sú
na to, aby sme propagovali pozitívny pokrok v záujme našej obce a aby sme budovali takú komunitu, ktorej
základom je vzájomné porozumenie a akceptácia.
S úctou:
Ján Rencsok, starosta

OBNOVA GEMERA
Do projektu Obnova Gemera, ktorý sa začína v našom regióne, sa zapojí aj naša obec. 18. októbra 2019, v
piatok o 15:00 v kaštieli v Králi sa uskutočnila prezentácia projektu. Na jar 2018 sa v rámci akčného plánu
strany MOST-HÍD pre rozvoj zaostávajúcich regiónov zrodila myšlienka vytvárania pracovných miest
prostredníctvom procesu revitalizácie kultúrnych a iných hodnôt v našom regióne. U nás by sa týmto
projektom podľa plánov uskutočnilo pokračovanie obnovy dedinského múzea na jar budúceho roka.

VŔTANIE STUDNE
25. októbra 2019 sa začali práce vŕtania studne. Podarilo sa nám dosiahnuť hĺbku tridsať metrov. Predtým
však, ako by sme mohli skúmať kvalitu vody, ktorú sme našli, neznámi ľudia podali sťažnosť proti našej obci
na krajský úrad životného prostredia, takže sme v súčasnosti nútení pozastaviť práce.

POZOR! MOBILNÝ ZBER ELEKTROODPADU SA USKOTOČNÍ
DŇA 25. NOVEMBRA 2019.
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