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    SLOVO NA ÚVODSLOVO NA ÚVOD    
   Ani  sme sa  nenazdali  a už  nám zima 
neúprosne  klope  na  dvere   a signalizuje 
koniec roka. Ach, ale ten čas rýchlo beží. 
Vždy  si  spomeniem  na  slová  dnes  už 
nebohého  priateľa,  ktorý  s obľubou 
hovoril, že ani nestačí poriadne vytriezvieť 
a už sú zas sviatky. Pozrime sa však na čas 
minulý a povedzme si niečo o tom čo nám 
priniesli  jesenné  mesiace  október 
a november.  Záhradkári  Rakovej 
vystavovali  svoje  dopestky  na  okresnej 
súťaži  v Čadci  a dá  sa  povedať,  že 
úspešne. Získali I. miesto v kategórii jabĺk 
a to  pestovateľom  Edom  Petrákom. 
Uskutočnil  sa  i   IV.  ročník   hasičskej 
súťaže  mladých  požiarnikov  o Pohár 
generálneho  riaditeľa  Kysuckých  pekárni 
Vilija.  Súťažilo  sa  v požiarnych 
disciplínách  CTIF  a požiarnom  útoku 
s vodou.  Po sčítaní  bodov z 12 mužstiev, 
získali  mladí  hasiči  Rakovej  prvé miesto 
a tak získali  i poháre  a finančnú odmenu. 
Muži  hasiči  môžu  iba  závidieť,  veď 
výsledky,  ktoré  dosahujú  na  pohárových 
súťažiach sú nič moc. Aspoň že im rastú 
nasledovníci.
    Hovorí  sa,  že  matka  príroda  je 
všemocná  čarodejka.  Je  to  pravda. 
Veď  jesennej  prírode  namieša  také 
farby, aké sa nepodarilo namiešať ani 
maliarskym géniom. Je to pastva pre 
oči.  Na  jeseni  sa  mi  páčia  i zvuky. 
Vtáci  odlietajú,  lúčia  sa  spevom  so 
svojim  bydliskom  a po  celej  dedine 
počuť  zvuky  motorových  píl  alebo 
cinkulárky.  To  sa  dobrí  hospodári 
pripravujú  na  tuhú  zimu.  Z polí  sa 
ozýva charakteristické vrčanie frézok, 
pluhov,  či  traktora.  To  tiež  dobrí 
hospodári zbierajú so svojich záhrad, 
záhonov  či  roličiek  ťažko  dorobenú 
úrodu.  U nás  sú  to  najmä  zemiaky, 
burgyňa a podobne. No máme i iných 
hospodárov.  Hlavne  v Štrku,  na 
Vŕškoch,  ale  aj  inde s obľubou sadia 
a sledujú  rast  rastliny  podobnej 
marihuane.   Omyl  -  podobá  sa  iba 
výškou.  Je  to  nová  sorta  po  latinsky 
„švaľkaris  burinis“,  ktorej  sadenie sa 
značne  rozšírilo.  A výsledný  efekt- 
zasvinené,  zaplevelené  okolité 
obrábané roličky. Či už chcem, alebo 
nie,  prichádza  mi  na  um  obľúbená 
pesnička  môjho  otca  z 50-tich  rokov 
„Orali  volečky,  polámali  jarmo,  už 
sme  odevzdali  roličky  zadarmo“.  Po 
roku 1989 boli roličky na požiadanie 
vrátené pôvodným vlastníkom. Možno 
nie  na  pôvodnom  mieste,  ale  podľa 
dohody  vrátené  v pôvodnej  rozlohe. 

Kameň úrazu je asi v tom, že na roli treba robiť, treba jej dať čo sa patrí a to sa v dnešnej 
dobe,  hlavne  mladšej  generácii  nechce.  A výsledok  „švaľkaris  burinis“.  November  sa 
nazýva aj  dušičkovým. V tomto období  prichádzame na cintoríny častejšie,  aby sme sa 
pomodlili , zaspomínali na hroboch našich drahých a zapálili sviečky. Predtým však treba 
hroby  vyčistiť  a umyť  pomníky  a zlikvidovať  staré  trávy,  sviečky,  kahance.  OKVS 
pripravila  dôstojné  a dostatočné  podmienky na to,  aby materiál  bol  ukladaný tam,  kam 
patrí. Buď do veľkoobjemových kontajnerov a v prípade starých tráv a živých kvetov vedľa 
kontajnera.  Našlo  sa  i napriek tomu veľa  dobrých  dušičiek,  ktoré  tento  problém riešilo 
razantne a to odhodením odpadov za oplotenie. Však  sa tam toho zmestí dosť. Veríme, že 
takéto praktiky z cintorínov vymiznú a návštevníci cintorína sa budú riadiť pokynmi správy 
cintorína. Slovenskom sa valí Superstar III. Tisíce divákov usadajú v nedeľu a v pondelok 
pred televízory a sledujú v údajne najlepšej televízii  
(na svete?) Markíza výkony a chovanie holobriadkov a dievčat pod zákonom. Televízia ako 
i bulvár si neodpustia dojemné lúčenie a srdcervúce scény z goodbay party. Akoby občania 
nemali  iné  starosti.  U nás  netreba sledovať   ani  televíziu.  Stačí  počúvať  spev  v piatky 
a hlavne v soboty. Tu máme spevákov! Vydržia i do skorých ranných hodín a to bez nároku 
na honorár. Nemajú ani sprievodný orchester. Stačí im buchotanie prevrátených popolníc, 
vŕzganie domových bránok,  alebo kvílenie  dopravných značiek pri  ohýbaní  alebo inom 
ničení. No nie je to vždy také zlé. 3. novembra sa v sále KD uskutočnil program v rámci 
turné  skupiny  „Horkýže  Slíže“,  ktorého  sa  zúčastnili  stovky  mladých  ľudí  a to  nielen 
z okresu  Čadca.  Akcia  prebiehala  v poriadku  a neboli  zaznamenané  negatívne,  predtým 
spomenuté  javy.  Nenadarmo sa  však  hovorí  „Nikdy nehovor  nikdy“.  Už  o týždeň sme 
zaznamenali poburujúcu a veľmi pohoršujúcu udalosť, ktorá ešte môže maž dlhodobejšie 
následky. V rodisku Janka Palárika, mimo iného zakladateľa Matice Slovenskej, známeho 
i svojou toleranciou voči iným národom sa objavili na verejných budovách, zástavkách, či 
dopravných značkách heslá a symboly podporujúce fašizmus, 
nacizmus a antisemitizmus.  Toto už je na zamyslenie.  Vyzývame rodičov,  aby sledovali 
svoje  hlavne  dospievajúce  deti,  či  sa  u nich  neobjavujú  príznaky  sympatii  k týmto 
negatívnym  a pre  spoločnosť  škodlivým  javom.  Mladej  generácii  to  nič  nehovorí,  ale 
i v dnešnej  dobe mi  v takomto prípade prichádzajú  na  um slová  z knihy Júliusa  Fučíka 
„Reportáž spod šibenice“, „Lidé bděte, měl jsem Vás rád“.                                            /SG/

POZVÁNKA
NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V RAKOVEJ

        Dňa  12. decembra 2007 (v stredu) sa uskutoční  o 9.00 hod. v zasadačke OcÚ 
Raková zasadanie obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo  okrem iného prerokuje:
►Rozpočet obce Raková na roky 2008 –2010
►Návrh VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady a miestnom poplatku za dodávku pitnej vody na kalendárny rok 2008
►Hlavné úlohy obce Raková na rok 2008                                                            

KULTÚRA:
Dňa 20. novembra sa v kultúrnom dome v našej obci uskutočnilo prvé stretnutie kurzu aranžovania. 
Prihlásilo sa 15 účastníkov. Druhé stretnutie bolo 26. novembra, kde sa účastníci naučili zhotovovať 
adventné vence.
Ďalšie stretnutie je naplánované na 3. decembra 2007.
Dňa 21. novembra sa v základnej škole ústredie uskutočnilo taktiež prvé stretnutie účastníkov kurzu 
základných prác na počítači. Prihlásilo sa 12 účastníkov, ktorí sa naučia pracovať na počítači a budú 
sa stretávať v týždenných intervaloch. 
Organizácia pre kultúru a verejné služby v našej obci pozýva do sály kultúrneho domu na hudobno-
zábavné pásmo skupiny SENZUS dňa 6.decembra od 19-tej hodiny. Vstupenky v cene 160 korún je 
možné  si  zakúpiť  v knižnici  v kultúrnom  dome,  v informačnom  stredisku  na  obecnom  úrade, 
v pohostinstve na Močiaroch, v potravinách u Makoša, v potravinách Gram Kubaška, prípadne pred 
vystúpením.                                                                                                                                     /AD/
Chrámový organový koncert
Po  generálnej  oprave  organu  a jeho  požehnania,  dňa  24.11.2007  v sobotu,  sa  v nedeľu  v kostole 
Narodenia  Panny Márie  uskutočnil  chrámový organový koncert.  Prevažne s dielami J.S.Bacha  sa 
prítomným  predstavili  umelci  z Konzervatória  zo  Žiliny.  Výborná  akustika  ako  i skvelé  výkony 
účinkujúcich prispeli  k umocneniu duchovného a umeleckého zážitku, začo patrí  vďaka hlavnému 
organizátorovi Farskému úradu v Rakovej.                                                                                      /SG/



ROZHOVOR S RIADITEĽOM 
CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY JÁNA 

PALÁRIKA

S blížiacim  sa  záverom  kalendárneho  roka  prichádza  čas 
bilancovania. Čo priniesol tento rok pre cirkevnú základnú školu 
Jána Palárika sme sa opýtali jej riaditeľa Mgr. Pavla Kullu:
Tento rok priniesol našej škole veľa zaujímavých aktivít, do ktorých sa 
škola  zapojila.  Chcem spomenúť najmä veľmi dobre  sa  rozvíjajúcu 
medzinárodnú  spoluprácu  s partnerskou  školou  im.  Kornela 
Makuszyńskiego v Leśnej pri Źywci v Poľsku, ktorá začala vo februári 
spoločným stretnutím na úrovni vedení jednotlivých škôl. V máji sme 
sa zúčastnili spolu so zástupcami obecného úradu, s pánom starostom 
A.  Heglasom,  zástupcami  hasičov a s duchovným správcom školy - 
pánom farárom Mgr. R. Skolozdrom osláv sv. Floriána v Leśnej.
18.  júna  sme  zorganizovali  spoločný  zábavno-súťažný  program  na 
ihrisku TJ Polom Raková, ktorého sa zúčastnilo do 50 žiakov od nás 
a z Poľska. Po výbornom obede sa všetci zúčastnili spoločného výletu 
na  Vychylovku.  V blízkom  čase  pripravujeme   spoločné  stretnutie 
našich  a poľských   žiakov  i pedagógov   na  pôde  partnerskej  školy 
v Leśnej.  Spolu  so  zástupcami  obecného  zastupiteľstva  a obecného 
úradu  sme  v priestoroch  našej  školy  uvítali  delegácie  partnerských 
obcí, ktoré sa zúčastnili osláv jubilejného 185. výročia narodenia 
J.  Palárika.  Vo  februári  sme  organizovali  dekanátne  kolo  biblickej 
olympiády, na ktorej sa umiestnilo družstvo našej školy v zložení: 
T. Novosad, 9.r., Š. Hajduk, 9.r., J.Golis, 9.r. na peknom 4. mieste.
Keď sme už pri súťažiach, do ktorých sa ešte zapojili žiaci Vašej 
školy?
V 1. ročníku literárnej súťaže Palárikovi nasledovníci, organizovanej 
Obcou Majcichov získali ocenenia J. Golis, 9.r., M. Balošáková, 9.r. 
a M.  Trembošová,  8.r.  V umeleckom  prednese  poézie  a prózy 
v obvodnom kole – J. Golis  1. miesto, v okresnom kole – J. Golis  
2. miesto. V okresnom kole výtvarnej súťaže „Hasiči očami detí“ boli 
ocenení  žiaci  4.  triedy  A.Smreček  a J.Doričáková   spolu  s jednou 
žiačkou  partnerskej  školy  v Poľsku.  Ďalej  sa  niektorí  žiaci  školy 
zúčastnili súťaže Matematický klokan a ešte ďalších.
Ako  prebieha  výchovno-vzdelávací  proces  a záujmová  činnosť 
v školskom roku 2007/2008?
V tomto školskom roku v ročníkoch 1.-9. navštevuje školu 170 žiakov 
a školský  klub  30  detí.  Žiaci  v ročníkoch  1.-  4.  sa  vyučujú  podľa 
variantu  3  (jazykový)  pre  katolícke  ZŠ  -  s vyučovaním  cudzieho 
jazyka  od  3.  ročníka.  V ročníkoch  5.  –  9.  sa  žiaci  vyučujú  podľa 
učebného  variantu  2  -  s maximálnou  dotáciou  slovenského  jazyka 
a matematiky.  V októbri naši  učitelia úspešne absolvovali  vzdelávací 
projekt  FiT  –  funkčná  gramotnosť  pedagogických  zamestnancov 
v informačných technológiách. 8. novembra sa všetci žiaci 9. ročníka 
zúčastnili  testovania  KOMPARO.  V škole  pracuje  10  záujmových 
útvarov – práca s počítačom, športový, tanečný, výtvarný, divadelný, 
redakčný, krúžok varenia, šikovných rúk a ďalšie. Škola je zapojená 
do projektov CESTA  a Bezpečná komunita.
Aké je materiálno-technické zabezpečenie školy?
Vo  všetkých  triedach  v oboch  budovách,  v školskom  klube 
i špeciálnych učebniach boli zrenovované podlahy. Počas prázdnin boli 
obložené  novými  obkladačkami  priestory  pri  umývadlách,  na 
chodbách  boli  obnovené  nátery  soklov.  Triedy   4.-9.  ročníka  sme 
zariadili  novými  lavicami,  stoličkami  a učiteľskými  katedrami.  Do 
konca  kalendárneho  roka  plánujeme  zariadiť  novým  školským 
nábytkom i triedy 1.-3. ročníka. V tejto oblasti je stále čo vylepšovať, 
ale tak ako i na iných školách, všetko závisí od finančných možností.
Akým spôsobom sa škola snaží napĺňať svoje poslanie?
V každej svojej činnosti sa škola snaží napĺňať poslanie, pre ktoré bola 
Biskupským úradom v Nitre  v roku 1992 zriadená a ono znie:   „Na 
Božiu  slávu  a pre  kresťanskú  výchovu  mládeže.“V rámci  realizácie 
duchovno-výchovného  projektu  školy  sa  každoročne  organizujú 
duchovné  cvičenia  a pravidelné  mesačné  duchovné  obnovy  pre 
zamestnancov školy,  tiež  slávenie  významných  sviatkov  cirkevného 
roka v rámci školy. Pre žiakov sa zabezpečujú rôzne duchovné aktivity, 
ako sú: duchovné cvičenia, duchovné obnovy,  rôzne akadémie, besedy 
s misionármi  a inými  významnými  osobnosťami  cirkevného 
i spoločenského  života,  spoločné  modlitby,  rôzne  kvízy  a za  účasti 
rodičov i návštevy pútnických miest a mnohé iné kultúrno-spoločenské 
podujatia.  Žiaci  školy  sa  aktívne  zapájajú  aj  do  rôznych  misijných 
aktivít,  ako  zbierka  známok  pre  misionárov,  či  koledovanie  Dobrá 

novina. So všetkými významnými aktivitami, ktoré škola organizuje 
sa môžu všetci rodičia, žiaci a  priatelia školy oboznámiť na našej 
novozriadenej www stránke školy, ktorá je:

www.czsrakova.sk, prípadne sa kontaktovať na našich 
e-mailových adresách:
czsjpalarika.rakova@zoznam.sk,  czsrakova.kulla@post.sk.

                                                                   Za rozhovor ďakuje A.  
Dolná

IMATRIKULÁCIA
 ALEBO PASOVANIE PRVÁČIKOV 

DO „CECHU ŽIACKEHO“
„ Vitajte, milé detičky, k poznaniu je cesta práve dnes začatá.“

     Týmito  slovami  otvorila  p.  riaditeľka  ZŠ Raková Mgr. 
Štefánia Vokálová dňa 26.11.2007 prijímaciu slávnosť nových 
prváčikov  do  „cechu  žiackeho“  pri  ZŠ.  Túto  veľmi  dôležitú 
úlohu  si  vzali  na  svoje  plecia  prvýkrát  v histórii  školy  naši 
najstarší  žiaci,  konkrétne  9.C  trieda  a ujali  sa  jej  naozaj 
zodpovedne.  Hrdosť  rodičov,  zvedavosť  malých  miestnych 
škôlkárov a ich pani učiteliek, príjemný, ba priam materinský 
príhovor  p.  riaditeľky,  to  všetko  len  zvyšovalo  slávnostnú 
ceremóniu. Tá sa niesla v nádhernom rozprávkovom štýle či už 
výzdobou  jedálne,  oblečením,  vystupovaním,  pátosom  alebo 
obsadením  úloh  kráľovnej,  pážaťa,  šaša,  dvorných  pánov 
a dám. Po slávnostnom príhovore kráľovnej „cechu žiackeho“ 
nastal  sľub  vernosti  cechu.  Každý  žiačik  musel  sám,  bez 
akejkoľvek cudzej pomoci dokázať, že si zaslúži byť prijatý do 
školského života. Pasovaním vyzdobenou varechou, pečaťou na 
ruku,  medailou  na  krk  a slávnostným  sľubom  sa  spolu  s tr. 
učiteľkami  Mgr.  A.  Čajdovou  a Mgr.  A.  Kajánkovou  stali 
novými  plnohodnotnými  členmi  našej  školy.  Po  takomto 
výkone  si  samozrejme  zaslúžili  malý  darček  od  deviatakov, 
ktorí im krásne zaspievali „superstarovskú“ hymnu: Dotkni sa 
hviezd....  Samozrejme  sa  ukázali  i prváčikovia.  Zaspievali 
prítomným  krásne  piesne  spoločne  s Mgr.  Budošovou.  Za 
sprievodu  piesne  Jede,  jede  mašinka  sa  spolu  s deviatakmi 
zahrali na vlak, ktorého traťou sa stala jedáleň a veľká školská 
chodba. Kráľovná ukončila ceremóniu a pozvala prváčikov na 
malé občerstvenie (koláčiky, čaj, veľká šľahačková torta, ktorú 
upiekli  tr.  učiteľky)  Po  občerstvení  sa  za  sprievodu  rodičov 
museli naši noví prváčikovia vrátiť domov. 
    Držíme im palce a veríme, že v škole zažijú veľa nového 
a spoznajú verných a dobrých kamarátov.
                                              Mgr. Jozefína Poláčiková, ZŠ Ústredie 

KÚSOK RAJA PRE STARKÝCH

Láska je jediný kľúč,
ktorý otvára brány raja.
Kúsok raja je v každom úsmeve,
V každom dobrom slove,
V každom laskyplnom prejave.
Kúsok raja je v každom srdci,
Ktoré je jako prístav…

    Dňa 16. októbra 2007 priniesli „kúsok raja“ v podobe 
kultúrneho programu a vlastnoručne vyrobených darčekov žiaci 
Základnej školy v Rakovej starkým do Domova dôchodcov 
v Čadci – Horelici. Pre žiakov sa táto návšteva stala zároveň 
poodhalením tajomstiev tohoto životného obdobia, ktoré je 
v očiach mnohých mladých ľudí neznáme a často nepochopené.

                 Mgr.Marcela Budošová a Mgr. Milada Bozová, ZŠ Ústredie
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MODERNIZÁCIA A ROZŠÍRENIE SEPAROVANÉHO ZBERU 
V RAKOVEJ

V predchádzajúcich číslach spravodajcu sme občanov informovali, že od 1. 2. 2008 prechádza naša obec na nový systém v zbere odpadu. 
V čom sa oproti minulým obdobiam zmení tento systém sme sa opýtali Bc. Miroslava Urbaníka, riaditeľa OKVS.
Podstata spočíva v rozšírení  už zavedeného systému separovaného zberu odpadu v našej  obci.  Obec Raková po schválení úspešného projektu 
separácie a zhodnocovania odpadu získala nenávratný finančný príspevok, z ktorého bola zakúpená technológia pre skvalitnenie separovaného zberu. 
Našou najväčšou pýchou je nový traktor s nakladačom a podkopom. Ďalej sme zakúpili drvič drevného odpadu, dopravník a lis na separovaný 
odpad.  V decembri  pribudnú aj  kontajnery na  stavebný,  nebezpečný  a  separovaný odpad a  vlek na prepravu kontajnerov,  takže  vývoz VOK 
nebudeme  objednávať,  ale  ho  budeme  realizovať  sami,  čím  sa  požiadavky  občanov  vybavia  rýchlejšie.  Taktiež  zriadením  zberného  dvora 
umožňujeme občanom doviezť akýkoľvek druh odpadu podľa potreby. Z minulého obdobia zostal trojtýždňový cyklus zbierania popolníc, no na 
žiadosť občanov v smere na Korcháň sa budú v zimných mesiacoch vysypávať popolnice každý týždeň, keďže táto časť obce nie je plynofikovaná a 
občania kúria tuhým palivom, čím im vzniká viac odpadu – popola. Výrazná zmena bude pri zbere separovaného odpadu. Doteraz boli občania 
zvyknutí 1. týždeň odovzdať sklo, 2. týždeň plasty. Zmena nastane v tom, že oba tieto týždne môžu občania využiť na odovzdanie akéhokoľvek 
triedeného odpadu (sklo, plasty, papier, textil a pod. samozrejme, rozčlenené samostatne podľa druhu do vriec) a v deň zberu (podľa kalendáru zvozu 
odpadu) vyložiť pred dom.

Prečo by vlastne občania mali triediť odpad?
Tým, že sme sa stali členskou krajinou Európskej únie, je len otázkou času, kedy bude vytvorenie podmienok pre separovanie odpadu povinnou 
záležitosťou každej  obce.  Triedenie odpadu môže byť tým prvým, možno najťažším krokom na ceste k lepšiemu životnému prostrediu,  i  keď 
najjednoduchšou cestou je hodiť odpadky do popolnice, tieto odpadky sa potom vyvezú na platenú skládku a tu sa odpad hromadí a hromadí...
Povinnosťou každého z nás je nielen voči sebe ale i ostatným obyvateľom tejto planéty, starať sa a chrániť prírodu.
Ďalším faktom je, že obecné zastupiteľstvo prijalo zmeny vo všeobecne záväznom nariadení obce, týkajúce sa odpadového hospodárenia. I keď 
poplatok za odvoz komunálneho odpadu zostal nezmenený, občanom, ktorým sa kontrolou popolnice, zistí, že nedodržiavajú pokyny pre separovaný 
zber, bude im tento poplatok následne zvýšený o 100%! Každá domácnosť obdrží kalendár zvozu komunálneho odpadu pre rok 2008 spolu 
s pokynmi ako správne separovať odpad a určiť druhy odpadu, ktoré zbierame a naopak čo do separovaného zberu nepatrí.

Z triedením odpadu na triedičke zberného dvora ste začali už tento mesiac. Ako hodnotíte tento začiatok?
Všetky začiatky sú ťažké. I napriek tomu, že separovanie skla a plastov nie je pre našich občanov novinkou, nájdu sa i takí, ktorí miešajú do vriec 
sklo, plasty i iné druhy odpadov, čím vznikajú problémy pri samotnom triedení na triedičke príp. dochádza k znehodnoteniu vyseparovateľných 
zložiek. Týmto by sme chceli občanov poprosiť, aby k triedeniu odpadov v domácnosti pristupovali naozaj zodpovedne. Myslím, že je to dosť 
jednoduché, len treba prekonať počiatočnú nechuť, nájsť si vhodný systém separovania odpadu pre svoju domácnosť. Pevne verím, že spoločnou 
usilovnosťou sa nám podarí dosiahnuť predpokladaný efekt. 
                                                                                                                              Za rozhovor ďakujeme Bc. Miroslavovi Urbaníkovi, riaditeľovi OKVS

V mesiaci august prijalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na svojom riadnom zasadaní návrh predsedu komisie životného prostredia a 
verejného poriadku JUDr. Miroslava Mariaka „Koncepciu smerovania k nulovému odpadu v našej obci“. Preto sme sa ho opýtali, ako 
vznikla táto myšlienka.
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej svojimi uzneseniami z januárového a februárového zasadnutia schválilo novú komisiu životného prostredia a 
verejného poriadku v zmysle § 15 zák.č 369/1991 Zb. ako stály, poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. Táto komisia si hneď od začiatku svojej  
existencie  ako prioritu  do  budúcnosti  zvolila  riešenie  situácie  pri  budovaní  nového systému nakladania  s  odpadmi  v  našej  obci,  čomu bude 
podriaďovať všetky kroky. Preto na augustovom zasadnutí obecného zastupiteľstva navrhla, aby sa naša obec zapojila do medzinárodného projektu 
Koncepcia smerovania k nulovému odpadu, teda k postupnému znižovaniu množstva odpadu, ktorý končí na klasických skládkach či spaľovniach.

Mohli by ste vysvetliť čo znamená „Koncepcia smerovania k nulovému odpadu“?
Je  to  určitá  stratégia,  proces,  spôsob  myslenia  a  hlavne  dlhodobá  vízia  zahrňujúca  v  sebe  princípy zachovania  prírodných  zdrojov,  zníženie 
znečistenia životného prostredia, zvýšenie počtu pracovných príležitostí a zabezpečenie vysokej hospodárskej sebestačnosti.
V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že „nulovým odpadom“ sa nemyslí zníženie tvorby všetkých odpadov na nulu, ale myslí sa tým eliminácia 
súčasného spôsobu zneškodňovania odpadu na skládkach a v spaľovniach na nulu, alebo maximálne sa priblíženie k nule. Teda odpady ako druhotné 
suroviny, by mali byť opätovne vrátené recykláciou na trh alebo do prírody biologickým rozkladom a kompostovaním.
Koncepcia smerovania k nulovému odpadu sa riadi troma základnými princípmi: 

1. minimalizovanie vzniku a škodlivosti odpadov
2. opätovné používanie už použitých vecí
3. separácia odpadu recykláciou a kompostovaním

Separovanie  odpadu  pre  recykláciu  a  kompostovanie  je  nevyhnutnou  súčasťou,  ktorá  sa  dotkne  každého  občana  v  našej  obci.  Recyklácii  a 
kompostovaniu musí predchádzať kvalitné separovanie jednotlivých zložiek odpadu (papier, sklo, platy, bioodpad) v domácnosti, v zamestnaní i 
v škole. 
Zapojením sa všetkých občanov do separovaného zberu pre recykláciu a kompostovanie nám môže ušetriť nemalú časť finančných prostriedkov, 
ktoré vynakladáme na zneškodňovanie odpadu.
- ušetriť poplatky za uloženie odpadu na skládkach, ktoré sa budú neustále zvyšovať,
- získať finančné prostriedky za ich predaj na recykláciu
- získať finančný príspevok z recyklačného fondu za každú tonu surovín odovzdaných na recykláciu.
Tieto prostriedky by sa mohli použiť na ďalší rozvoj a zvýšenie efektivity separovaného zberu.
Vo svojej podstate ide o to, že buď budeme pokračovať v plytvaní z prírodnými zdrojmi v ich premene na nebezpečne znečisťujúce látky, alebo si 
uvedomíme, že odpad jednoducho len tak nevzniká, ale je vytváraný. A proti tomu môžeme niečo urobiť.

                                                                                                                   Za rozhovor ďakujeme JUDr. Miroslavovi Mariakovi, predsedovi komisie ŽP
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DO POZORNOSTI OBČANOVDO POZORNOSTI OBČANOV

POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Vyzývame  občanov,  ktorí  si  podľa  Všeobecne  záväzného  nariadenia  o  miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a miestnom poplatku za dodávku 
pitnej vody uplatňujú zľavu za odvoz komunálneho odpadu pre rok 2008, aby si v čo 
najkratšom čase podali žiadosti doplnené o potrebné potvrdenia, kópie preukazov ZŤP 
na obecný úrad.

ZMENA ZÚČTOVACIEHO OBDOBIA ZA VODNÉ
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu zúčtovacieho obdobia za vodné z polročného 
vyúčtovania na ročné, vždy k 30.6. daného roka. Od 1.1.2008 sa zvýšila cena vodného 
zo 17,- Sk/m3 na 20,- Sk/m3 pre domácnosti, z tohto dôvodu bude uskutočnený opis 
vodomerov i na začiatku budúceho roka.                                             

ZIMNÁ ÚDRŽBA VZIMNÁ ÚDRŽBA V  OBCI RAKOVÁOBCI RAKOVÁ
   V obci Raková sa udržiava cca 52 km miestnych komunikácií, parkovacie plochy, 
chodníky  a autobusové  zástavky.  Tieto  služby  koordinuje  Organizácia  pre  kultúru 
a verejné služby svojimi mechanizmami pravidelnou údržbou. (Traktor Zetor, UNC 
60,  snežná fréza).  V mesiaci  október  2007 bol  zakúpený viacúčelový traktor  John 
Deere. Na skvalitnenie zimnej údržby bol  zabezpečený  posypový materiál (drť, soľ). 
V prípade  nepriaznivého  počasia  (kalamity)  budú pri  údržbe  vypomáhať  súkromní 
podnikatelia. 
    OKVS touto cestou žiada majiteľov motorových vozidiel, aby v zimnom období 
neparkovali  motorové  vozidlá  na  komunikáciách  udržiavaných  obcou.  Toto 
parkovanie  sťažuje  zimnú  údržbu,  na  čo  doplácajú  i ostatní  občania.  V prípade 
parkovania na  miestnych komunikáciách bude  obec postupovať  v zmysle  prijatých 
opatrení. Za spoluprácu pri zimnej údržbe občanom ďakujeme.
                                                               Jozef Golis,  zástupca riaditeľa  OKVS Raková

Poistenie budov
Vianočná akcia našej spoločnosti,
Poistenie domu a domácnosti- o 20% lacnejšie
Sú veci, ktoré nás sprevádzajú celý život. Každý z nás s radosťou spomína na dom či byt,
 v ktorom prežil detstvo alebo najkrajšie roky života. Patrí k tomu najhodnotnejšiemu, čo 
rodina vlastní. Poistenie budov a stavieb Vám pomôže udržať kvalitu Vášho domova aj  
napriek nepríjemným prekvapeniam, ktoré život nečakane prináša. 
Dôležité vedieť!
Poisťovňa preberá na seba zodpovednosť za Váš majetok a poskytuje poistnú ochranu podľa 
Vášho výberu . Riziko prírodného živlu – ako napríklad voda, oheň, vietor, alebo  krádeže , či  
vandalizmu nieje zanedbateľná .  V základnom balíku poistenia je i zodpovednosť za škodu 
inému .

Pre Vašu orientáciu príklad:   rodinný dom -poistná suma 2 500 000,-Sk
základné poistenie- združený živel,  náraz dop.prostriedku,  vandalizmus-zistený páchateľ,  
zodpovednosť za škodu.
Ročné poistné :  1375,-Sk
Váš majetok = Vaše rozhodnutie . 
Podrobné informácie Vám radi poskytneme denne KOOPERATIVA poisťovňa a.s.  
Tel.Kont:0915 748 020,    e-mail: urbanikova@koop.sk,  
Tel.kont:0907 208 016 Švancarová Agnesa

K prihláseniu  občana na trvalý pobyt 
do obce je  potrebné :

1/  List vlastníctva od danej nehnuteľnosti, 
do ktorej sa  občan chce prihlásiť, alebo ho 
prihlasuje  iný vlastník domu   / LV  nesmie 
byť starší ako 3 mesiace/.
2/  Občiansky preukaz vlastníka domu ako i 
občana , ktorý sa prihlasuje na pobyt.
3/ Súhlas  vlastníka  domu  /  na  obecnom 
úrade napíše čestné prehlásenie , že súhlasí 
s  trvalým  pobytom  danej  osoby  do  jeho 
RD/.
4/ Pokiaľ sú vlastníkmi domu 2 a viac osôb, 
sú povinní všetci  vlastníci dostaviť sa  na 
obecný úrad, priniesť OP  a napísať čestné 
prehlásenie, že súhlasia s trvalým pobytom 
danej osoby .   
5/ Za  každú  prihlásenú  osobu  /osoby/  sa 
vyberá podľa zákona 145/1995 položka 8, 
správny  poplatok 100,- Sk .
Všetky tieto doklady je potrebné aj 
k prihláseniu na prechodný pobyt .     
  

         SPOLOČENSKÁ  KRONIKA         SPOLOČENSKÁ  KRONIKA
VITAJ DIEŤAVITAJ DIEŤA

Nikola Knapiková        Natália Martiníková
Veronika Turiaková    Samuel Torčík

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIAŽELÁME VEĽA ZDRAVIA

∗ ∗ ∗
MANŽELSTVO UZATVORILIMANŽELSTVO UZATVORILI

Lukáš Bytčanek  – Katarína Krčmáriková
Marian Machovčiak – Anna Ziateková

Bc. Tomáš Grochal a Mgr. Martina Beleščáková

ŠŤASTNÚ CESTU ŽIVOTOMŠŤASTNÚ CESTU ŽIVOTOM

∗ ∗ ∗
NAVŽDY NÁS OPUSTILINAVŽDY NÁS OPUSTILI

Mária Letková    83 
rokov
Emília Ostráková             67 rokov
Ignác Kováčik 70 
rokov
Margita Bergerová 77 
rokov
Kristína Paštrnáková 82 
rokov
Marian Hanulák 42 
rokov

POZOSTALÝM VYSLOVUJEMEPOZOSTALÝM VYSLOVUJEME  
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ

∗ ∗ ∗
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Kategória odpadu Zložky odpadu, ktoré zbierame Nesmie obsahovať
Ostatný KO (popolnice)

- odvoz 1 x za 3 týždne 
podľa kalendára zvozu 

odpadu

Popol, škvara, porcelán, keramika, 
pogumované textílie, koženka, 
guma, znečistený papier 
potravinami, olejom, ropnými 
produktami, plastové obaly kníh, 
indigový papier

Separovateľný odpad, nebezpečný 
odpad, stavebný odpad, bioodpad

SO – separovaný odpad

- roztriedené odpady 
podľa druhov vhodiť do 
zbernej nádoby podľa 
označenia, alebo do 
vreca a v deň zberu SO 
vyložiť pred dom príp. 
doviezť na zberný dvor 
obce
- plasty, kovy a nápojové 
kartóny zbierame spolu 
do jedného vreca
- sklo, papier a textil 
zbierame  do vriec 
samostatne 

PAPIER- noviny, časopisy, 
kancelársky papier, zošity, krabice, 
kartón

Použité hyg. potreby, mokrý, 
znečitený, mastný, asfaltový a 
voskový papier  

SKLO – sklenené fľaše a nádoby, 
tabuľové sklo, sklené črepy

Zrkadlá, sklenené fľaše od 
chemikálii, keramika, porcelán, 
autosklo

PLASTY – PET fľaše od nápojov, 
rastlinných olejov,  obaly od 
kozmetických a čistiacich 
prípravkov, číre a farebné fólie, 
tašky, vrecká, prepravky od fliaš, 
tégliky od jogurtov, poháriky z 
automatov, rôzne plast. nádobky

Obaly od nebezpečných látok a 
olejov, znečistené plasty, plastové 
rúrky a výrobky

KOVY – konzervy, kovové 
výrobky a súčiastky, alobal, 
nápojové plechovky, hliníkové 
obaly, alobal, vrchnáky od fliaš

Kovové obaly vyrobené z 
viacerých druhov materiálu

Nápojové kartóny – TETRA 
PAKY - od mliečnych výrobkov, 
džúsov, vína, aviváži

Nápojové kartóny so zbytkami 
nápojov

TEXTIL – všetky druhy textílii, 
staré látky,  priadza

Hrubo znečistené textílie, koža, 
obuv

Nebezpečný odpad
- zbiera sa 2 x ročne 
podľa kalendára zvozu

Batérie,  akumulátory, lieky, 
žiarivky, acetónové farby, 
chemikálie, riedidlá, pracie a 
čistiace prostriedky, kyseliny

Zvyšky tekutín bez nádrží, 
chladiace prístroje, výbušniny, 
rádioaktívne odpady

Veľkoobjemový odpad

- zbiera sa 2 x ročne 
podľa kalendára zvozu

Pneumatiky, nábytok, drevo, 
podlahová krytina, väčšie plastové 
obaly, guma, linoleum, televízie, 
práčky, rádia, bicykle, počítače

Stavebný odpad
- zbiera sa po dohode s 
OKVS (t.č. 434 15 10)

Zmes betónu, tehál, obkladačiek, 
dlaždíc, keramiky

Hlina, biologický odpad, 
nebezpečný a ostatný KO

Biologicky rozložiteľný 
odpad – BIOODPAD
KOMPOSTUJTE!
- OKVS zabezpečí 
štiepkovanie 2 x ročne 
pre domácnosti (podľa 
kalendára zvozu)

Zvyšky ovocia, zeleniny, šupky, 
kávové a čajové zvyšky, vaječné 
škrupiny, bezmäsité zvyšky jedla, 
škrupiny z orechov, tráva, lístie, 
kvety, piliny, vata, drevný popol, 
vlasy,

Mäso, popol, uhynuté zvieratá, 
stavebný odpad, kosti, kamene, 
cigaretové ohorky

      
Bližšie informácie na tel čisle 0905 975 633, 433 15 10, 434 10 56 alebo na  Obecnom úrade v Rakovej.



    Máme len  jednu  ZEM,  len  jedno  životné  prostredie.  Ale  máme viac  možností  ako  životnému 
prostrediu pomôcť. Jednou z možností je aj triedenie odpadu. Vlastne, nie je to len našou možnosťou, 
ale  aj  povinnosťou.  Povinnosťou nielen voči  sebe a ostatným obyvateľom tejto planéty,  ale  aj  voči 
budúcim generáciám. Triedenie odpadu môže byť tým prvým, možno najťažším krokom na ceste k 
lepšiemu životnému prostrediu.
   V  obci  Raková  separujeme  sklo  a  plasty  už  dlhší  čas,  no  po  schválení  úspešného  projektu 
„Modernizácia a rozšírenie separovaného zberu v Rakovej“, z ktorého obec získala nenávratný finančný 
príspevok, bola zakúpená technológia pre skvalitenenie a rozšírenie separovaného zberu v našej obci. 
Výrazná zmena bude hlavne pri zbere separovaného odpadu v tom, že oba týždne (ktoré boli doteraz 
určené na zber skla a plastov), môžu občania využiť na odovzdanie akéhokoľvek triedeného odpadu 
(sklo, plasty, papier, textil). Taktiež  zriadením zberného dvora umožňujeme občanom, v pracovné dni 
doviezť akýkoľvek druh odpadu podľa potreby. 
    Ďalším faktom je, že obecné zastupiteľstvo prijalo zmeny vo všeobecne záväznom nariadení týkajúce 
sa  odpadového  hospodárstva.  I  keď  výška  poplatku  za  komunálny  odpad  pre  rok  2008  zostala 
nezmenená, občanom, ktorým sa kontrolou popolnice zístí,  že nedodržiavajú pokyny pre separovaný 
zber, bude im poplatok následne zvýšený o 100%.
      

Značky na obaloch
  Každý obal je vyrobený z nejakého materiálu a môže byť nejasné,  z čoho. Preto sú na obaloch rôzne 
značky,  ktoré  nás  informujú,  čo  máme  s  konkrétnym obalom po použití  spraviť.  Šípky s  číslom alebo 
skratkou nás informujú o materiáli, z ktorého je obal vyrobený.

Zelený bod - Veľmi často sa chápe ako ekoznačka, ktorou však  v skutočnosti nie je. Táto značka sa
                vzťahuje iba k  obalu a hovorí, že výrobca obalov zaplatil servisný poplatok do národného
                systému za spätný odber obalov k recyklácii, pokiaľ sú odhodené do zvláštnych kontajnerov alebo
                odovzdané do zberných dvorov. Úspešnosť teda záleží na spolupráci s obcou a na tom, ako sa
                separovaný  zber obalov vykonáva.

Panáčik s košom vyjadruje, že použitý obal máme hodiť do príslušnej nádoby na odpad.        

TROJŠÍPKOVÝ SYMBOL  - Trojuholník s nevyplnenými čiarami označuje  výrobky alebo obaly
                                                   zhotovené z recyklovaných materiálov. Trojuholník s čiernymi čiarami je pre
                                                   výrobcov povinnosťou, na výrobku musí byť vyznačené, z ktorého materiálu
                                                   je vyrobený.

                          SMERNICA 
                          PRE SEPAROVANÝ ZBER TKO
                          V OBCI RAKOVÁ          

                                                                                                              

                                                                                                   Zberný dvor obce Raková
                                                                                                   (areál miestnej prevádzky)
                                                                                                    kontakt: 434 15 10, 0905 975 633


