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OKTÓBER – „MESIAC ÚCTY K STARŠÍM“
POSEDENIE S DÔCHODCAMI
Pozrime sa na svojich starších rodičov i starších spoluobčanov
pozornejšie. Pokúsme sa rozlúštiť životný príbeh vpísaný na ich
tvári... Skúsme uhádnuť, čo vytvorilo tie neopakovateľné kresby
okolo očí a úst vytvorené desiatkami jemných vejárikov.
Zážitky, radosť, láska i trápenie naveky zvečnené ako na
najvzácnejšom papyruse. Dotknime sa tej krásnej hlavy svojej
matky, otca , tých, ktorí nás vychovali s toľkou láskou. Podržme
im ruku, pohlaďme, prihovorme sa, ale najmä – vypočujme ich.
Mladí potrebujú radosť a lásku, dospelí prácu a priateľstvo, starí
úctu a pokoj. A všetci spoločne najmä dnes medzigeneračnú
komunikáciu a vzájomnú pomoc.
Sociálno-zdravotná komisia pri OZ poriadala 16. októbra
2007 už po piatykrát v hasičskom dome kultúrno-spoločenské
podujatie pri príležitosti stretnutia dôchodcov vo veku od 75 do
90 rokov. Bolo pripravené občerstvenie, kultúrny program,
s ktorým vystúpili deti z materskej školy, ženská spevácka
skupina
a nechýbal ani harmonikár. Tohto stretnutia sa
zúčastnilo 101 občanov z našej dediny. Ako po iné roky aj toto
stretnutie, pri ktorom mali starší občania možnosť stretnúť sa,
porozprávať a zaspievať si, sa vydarilo.
Prajeme Vám, ktorí ste zavŕšili svoj profesionálny produktívny
vek, ale máte dosť inšpirácie, chuť a dobro v srdci, ktorým
trpezlivo a s láskou obdarúvate svojich blízkych i ľudí vo
svojom okolí, všetko dobré, osobnú spokojnosť, dobré zdravie
počas nadchádzajúcich dní.
Vďaka patrí Obecnému úradu, Reštaurácii ALKO –Kováčikovi
Alojzovi , deťom z Materskej školy a ich pedagógom, ženskej
speváckej skupine a harmonikárovi Jaroslavovi Mariakovi.
Mária Mahútová, komisia soc.-zdrav. pri OZ

Z ČINNOSTI ZVÄZU ZÁHRADKÁROV
V dňoch 30.9. a 1.10.2007 sa v priestoroch požiarnej
zbrojnice v našej obci konala výstava ovocia a zeleniny.
Na výstave sa prezentovalo 25 pestovateľov. Návštevníci
v počte 1.200 si mohli pozrieť 148 kusov ovocia, 85 kusov
zeleniny, rezané kvety, sušené kvety, liečivé rastliny, 48 odrôd
jabĺk, 8 odrôd hrušiek. Priestory zbrojnice okrášlili svojimi
výtvarnými prácami ale aj výpestkami deti z MŠ Korcháň a MŠ
Fojstve.
Ocenenia:
Ceny za odrody jabĺk - Carmen: E.Petrák, Rosana- F.Chabreček,
Rubín- F.Broš, Šampion- J.Smolka, Doris- J.Matyšák, MelodieA.Zajac, Florina-J.Kováčik, Diadem- S.Honišek,
AlbrechtovoSt.Grečmal, Carola- L. Strýček.
Ceny za kolekcie zeleniny – Š.Surovková, B.Brošová, A.Honíšková,
O.Kováčiková.

Výstavu navštívili aj družobné organizácie záhradkárov Stará
Ves nad Ondřejnicí, Staškov a Rudina, delegácia Okresného
zväzu záhradkárov z Čadce. Návštevníkov počas prehliadky
sprevádzala Ľudová hudba Kubalovcov z Radôstky.
/AD/
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽTVA V RAKOVEJ

Dňa 24.10.2007 sa uskutočnilo rokovanie Obecného zastupiteľstva
v Rakovej. Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 10.
Uznesením č. 9/2007 boli okrem iného prijaté Všeobecne záväzné
nariadenia obce a to:
- VZN o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a miestnom poplatku za dodávku pitnej vody
- VZN o správe a prevádzkovaní cintorínov a domu smútku
- VZN o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia
úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
Nariadenia obce sú k nahliadnutiu na úradnej tabuli obce – na prízemí
budovy OcÚ a na internetovej stránke obce.

KULTÚRA:
Dňa 23.10.2007 sa v sále kultúrneho domu v našej obci
predstavilo Mestské divadlo ACTORES z Rožňavy s rozprávkou
Prešibaný kocúr v čižmách. Pekného profesionálneho
divadelného predstavenia sa zúčastnili žiaci zo Základnej školy
ústredie a zo Základnej školy Trstená, príležitosť pozrieť si
detské divadelné predstavenie si nenechali ujsť len tri mamičky
s deťmi z celej obce... Vstupné bolo 30 korún.

PRIPRAVUJEME:
►
Organizácia pre kultúru a verejné služby v Rakovej
v spolupráci s Kysuckým osvetovým strediskom Čadca ponúkli
občanom možnosť prihlásiť sa do kurzov: pletenia košíkov,
zdobenia kraslíc, drôtovania, maľovania na sklo,
aranžovania,
paličkovanej
čipky, základných
prác
s počítačom. Potrebný počet občanov bol prihlásený len na
kurzy aranžovania
a základných prác s počítačom, ktoré
započnú v priebehu mesiaca november.
► Organizácia pre kultúru a verejné služby pozvala do sály
kultúrneho domu v našej obci dňa 6.12.2007 skupinu SENZUS
so svojim hudobno - zábavným pásmom "Slovenská krčmička".
Predpredaj vstupeniek a bližšie informácie budú k dispozícii
v miestnej knižnici na č. tel. 400 02 96.

POZVÁNKA:
Dňa 2. decembra 2007, v prvú adventnú nedeľu o 15-tej
hodine vystúpi v kostole v našej obci Slovenské barokové
kvarteto zo Žiliny so skladbami G.F. Händla, J.S.Bacha,
CH. Gounoda, W.A.Mozarta, F.M.Veraciniho, C.Franka
a M.S. Trnavského. Vstupné bude dobrovoľné.
/AD/

DO POZORNOSTI OBČANOM:
Vyzývame občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené miestne dane,
poplatky a majú podlžnosti voči obci, aby si ich vyrovnali
najneskôr do 30. 11. 2007.
Zároveň upozorňujeme občanov, že po uplynutí tejto lehoty
obec pristúpi k exekučnému vymáhaniu všetkých nedoplatkov.
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URČENIE MIESTNYCH ČASTI OBCE

PRE VOLEBNÉ OBVODY V OBCI
RAKOVÁ
V obecných novinách v mesiaci september 2007 sme
priniesli informáciu občanom o zmene volebných obvodov
v obci Raková. Boli vytvorené 4 volebné obvody pre voľby do
orgánov samosprávy obci v roku 2010, do ktorých sú pridelené
miestne časti obce. Zaradenie miestnych častí do jednotlivých
volebných obvodov je smerodajné a nasledovné:
Volebný obvod 1 – Kultúrny dom Raková
Miestne časti: Pod Bukovinou, U Blažička, U Hura, U Kajánka,
U Krištova, U Kuči, U Mačiska, U Maslíka, U Podmoly,
U Sidora, U Surovky, U Urbana, Za Sihlami
Volebný obvod 2 – Obecný úrad Raková
Miestne časti: Fojstvo I., Fojstvo II., Prílohy, U Halušky,
U Skákaly, U Tutky, U Vražla, U Matuška, U Vrobľa, U Špora
Volebný obvod 3 – Základná škola Raková
Miestne časti: U Sihelníka ,U Miča, U Turiaka, Za Kykuľou, Za
Postalkou, Stodolčiská, Trstená 1, Trstená 2, U Baloňa,
U Drozda, U Gala,U Kukoľa, U Matysa, U Moravčíka,
U Zemana, U Škrabáka, Za Groň
Volebný obvod 4 – Materská škola Korcháň
Miestne časti: Bednárka, Dlhá, Kopčisko, Kukoľanka, Korchaň,
Kubrikova, Kurajka, Mičkové, Pod Jedľou, Pod Poľanou,
Preľač, Starelina, Strýkova, U Križka, U Rafaji, U Repčáka,
U Sogľa, U Školníka, U Špaldoni, Zahrbik, Zavaleniská,
Ďadíková, Kohútové, Kuchriská, Petrová, U Furmanika,
U Smrečka.
Zaradenie jednotlivých miestnych častí obce Raková je
platné nielen pre voľby do samosprávy, ale aj pre iné
(parlamentné, referendum ...)
/MCH/

ŠKOLA OPÄŤ V PLNOM PRÚDE
Do školských lavíc ZŠ Raková Ústredie s nádejou na radosť,
úspech, ale i s odhodlaním popasovať sa s ťažkosťami,
problémami zasadlo v septembri 360 žiakov. Z celkového počtu
žiakov je 183 chlapcov a 177 dievčat, ktorí sú zaradení do 17tich tried. V 1. – 4. roč. je 6 tried a v 5. – 9. roč. 11 tried.
Zriadené sú dve oddelenia školského klubu detí s počtom detí
56.
Škola ani počas letných prázdnin nezaháľala. Venovali sme
sa najmä údržbárskym prácam. V rámci finančných možností
boli urobené viaceré opravy, technické riešenia, či zlepšenie
estetického vzhľadu školského prostredia. Bola ukončená
rekonštrukcia strechy (3,8 mil. Sk) a tým sa naplnil sľub pána
ministra školstva SR J. Mikolaja a podpredsedníčky Národnej
rady SR A. Belousovovej z návštevy našej školy začiatkom
októbra 2006. Viaceré priestory školy – triedy, sociálne
zariadenia, šatne, chodba v ZŠ U Gala boli vymaľované
a upravené. Dve triedy boli doplnené novými lavicami
a stoličkami. Do dvoch tried v ZŠ U Gala sme získali lavice
a stoličky darom z Holandska. Podlahy všetkých tried boli
vybrúsené, napastované a niektoré nalakované. Vďaka p.
starostovi A. Heglasovi sa začalo aj s úpravou školského
ihriska. Na dokončenie výstavby telocvične chýbajú finančné
prostriedky, ale buďme optimisti, verme, že aj tieto túžby sa
naplnia a priestory telocvične budú čoskoro slúžiť svojmu
účelu.
Aj v tomto školskom roku napriek všetkým ťažkostiam je tím
učiteľov pripravený poskytnúť žiakom širokú paletu možností

sebarealizácie, predovšetkým kvalitný vyučovací proces,
prípravu na súťaže a predmetové olympiády, realizáciu
výukových projektov, záujmové krúžky, zábavné aktivity,
možnosť účinkovať v kultúrnych programoch a akciách aj
v spolupráci s OÚ. V rámci už rozbehnutej spolupráce
s partnerskou školou Stará Ves nad Ondřejnicí sa pripravuje
adventný program pod názvom „Od Lucie do Troch kráľov“.
V tomto školskom roku 249 žiakov školy prejavilo záujem
pracovať v niektorom z 13-tich záujmových útvarov.
Najatraktívnejší je pre žiakov počítačový krúžok (5 skupín).
Ďalšie sú: Literárne talentárium, Angličtina hrou, Šikovné ruky,
Loptové hry, historický, strelecký (2) a stolnotenisový .
Aktivizovať sa žiaci môžu opäť v školskom parlamente. Svoje
názory, predstavy, literárne prvotiny, ilustrácie a pod. môžu
zviditeľňovať prostredníctvom školského časopisu Školské oko,
ktoré má už niekoľkoročnú tradíciu.
Deviatakov čaká aj v tomto školskom roku testovanie
vedomostí z matematiky a slovenského jazyka MONITOR 9.
Presný termín ešte určí Ministerstvo školstva SR.
Predprípravou na oficiálne testovanie bude KOMPARO, ktoré
budú žiaci písať 8. novembra 2007. Prihlásilo sa naň 26 žiakov
9. ročníka.
V minulom školskom roku viacerí žiaci našej školy dosiahli
výrazné výsledky. Mnohí úspešne reprezentovali školu
v okresných i krajských predmetových olympiádach.
Najvýraznejšie úspechy boli:
 v prednese poézie a prózy :
- Miriam Slezáková 4.A
- Kristína Slezáková 7.B
- Kristína Nekorancová 6.B
- Patrícia Špiláková 6.B
 v matematickej olympiáde:
- Martin Rudinský 5.A
- Matúš Vojvodík 5.A
- Andrea Turiaková 7.B
- Kristína Slezáková 7.B
- Pavol Poljak 9.A
- Rastislav Baška 9.A
 v matematickej súťaži „Pytagoriáda“ :
- Viktória Chuová 3.A
- Andrea Turiaková 7.B
- Kristína Slezáková 7.B
- Miroslav Heglas 8.B
- Matúš Vojvodík 5.A
- Michaela Turiaková 8.B
- Simona Havličková 4.A
 v olympiáde v nemeckom jazyku:
- Ivana Repčáková 9.A
 vo fyzikálnej olympiáde a v geografickej olympiáde:
-Ladislav Čišecký 9.A
 v malom futbale žiakov:
- 1. miesto v obvodnom a 2. miesto v okresnom kole
 Detský čin roka:
- Spoločnosť Whirpool Slovakia udelila našej škole
v celoslovenskom projekte ocenenie „Škola dobrých skutkov“.
Podobné možnosti sebarealizácie čakajú každého žiaka aj
v školskom roku 2007/2008. Veľa šťastia!
Mgr. Štefánia Vokálová, riaditeľka školy
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Len čo dedo Mráz vyprevadil posledného hosťa, vybral sa na pole, ktoré celé leto obrábal a pekne z neho pozbieral úrodu, zarazilo
ho strnisko a vymlátená slama. Pripálil si fajočku, ohníček opatrne doniesol až k stebielkam a tešil sa, ako pekne sa to rozhorieva.
Počkal, kým ohník podrástol a vybral sa k ďalšej kope slamy. Takto obišiel pol poľa a potom sa spokojne oprel o vidly a spokojne
hľadel do plameňov... Sused Jano sa každú sobotu pustil do upratovania a podvečer, asi na počesť tejto udalosti, urobil vatru. Nikto
sa ju neodvážil preskakovať, lebo do nej pridal aj osem starých gúm z traktora, ktoré kedysi potiahol z družstevného dvora a po
dvadsiatich rokoch usúdil, že ich asi už nebude potrebovať. A jeho žena k tomu iniciatívne prihodila aj plechovky od farby, ktorou na
jar natierali balkón. Od detí do ohňa putovali staré kačičky a pískacie zvieratká, s ktorými sa už naozaj nebudú hrať. Takže sme okrem
ohňa mali aj ohňostroj s peknými petardami. Keď spadla posledná sadza zo spálenej gumy a vietor ako-tak rozfúkal to čierne
zadúšavé mračno, vykuklo nedeľné slniečko. Stihlo si akurát všimnúť, ako chlapci na kope starého vlaňajšieho sena pri Kysuci, ktorá
sa medzičasom zmenila na skládku použitých PET fliaš, skúšajú šikovnosť. O chvíľu už zo smetiska blčal niekoľko metrov vysoký
plameň. Darmo, dobre vysušené seno podporované vetríkom dokáže divy! Isteže sa vznietili aj tie fľaše, ale čo, aspoň nebude treba
toľko platiť za odvoz odpadu. Dioxínový mráčik zastal akurát nad kostolom a keď sa tetky zberali po omši domov variť, pokropil ich
svieži letný dáždik. A mráčik sa rozplynul... Podvečer nedeľa – nenedeľa, naložil Jano vlečku sutinou z vybúranej priečky a na malom
traktoríku prišiel k potoku, kde chcel rozbité murivo vysypať. Zarazil ho zápach z potoka a zvláštna farba vody. Zasa tu niekto
vypúšťa žumpu, pretože sa nechce napojiť na kanalizáciu, pomyslel si... Len keby ti mladí prestali vymýšľať, posťažoval sa mi Jožko.
Stále hovoria, vraj treba v dedine robiť osvetu akúsi „ekologickú výchovu“ spomínal a niečo o separovaní odpadu. Keby radšej robili
a netárali...
…ale my toto všetko chceme zmeniť!
V roku 2006 sme platili 220,- korunový poplatok za odvoz komunálneho odpadu na 1 osobu za rok, pričom skutočné náklady na
odvoz boli až 348,- Sk na osobu ročne. V roku 2007 sa poplatok nezmenil, avšak skutočné náklady narástli až na 410,- Sk na osobu
ročne. Obec dotuje vývoz komunálneho odpadu vyše 1 000 000,- Sk ročne. Vieme si predstaviť, čo všetko by sme za tie peniaze
mohli urobiť pre našu obec?
Čo môžeme urobiť, aby sa toto všetko zmenilo? Buď budeme platiť väčší poplatok za odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu,
alebo sa zapojíme do programu separovania odpadu. Tým znížime objem odpadu vyvážaného na platenú skládku, pričom časť
vyseparovaných surovín môže obec odpredať ako druhotnú surovinu. Ďalším pozitívom separovania je, že už nemusíme odpad
vyvážať na čierne skládky, znížime náklady na ich odstránenie, ktoré predstavovali v roku 2006 vyše 150 tisíc korún.
A nezabudnime, separovaním odpadu chránime prírodu. Zanechajme našim deťom krajšie životné prostredie pre plnohodnotný život
v našej obci, pretože až vtedy, keď stratíme to, čo bolo pre nás samozrejmosťou, pochopíme, čo to pre nás znamenalo.
/KZ/

LEKÁREŇ JUKA V RAKOVEJ
- zabezpečujeme lekárenskú starostlivosť v spádovom území
- disponujeme všetkými dostupnými liekmi v rámci kategorizácie liekov
- disponujeme širokou škálou doplnkového sortimentu (Vitamíny, kozmetika,
cukrovinky ...)
- na požiadanie objednávame komplexný zdravotný špeciálny obväzový materiál
- disponujeme dostatkom očkovacích vakcín proti chrípke, ktoré v plnej
výške hradia všetky zdravotné poisťovne, pre všetky vekové kategórie
Tel.: 041/434 11 56
Mob. 0905 107 319

OTVÁRACIE HOD.: PO – PIA 7:30 - 15:30
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30.9.2007 Raková – Podvysoká 0:4,
polčas 0:0
Tak ten výsledok si určite za klobúk nedáme. Bojovne naladení hostia /hlavne
však časť divákov/ prišli do Rakovej s úmyslom získať plný počet bodov.
Motiváciu mali určite, veď predchádzajúcu nedeľu porazili vedúci Predmier
ako jediní v jesennej časti súťaže 2:1. Prvý polčas bol o ničom. Hráči sa
oťukávali a čakali na chyby súpera. Takže prvý polčas sa skončil 0:0. V úvode
II. polčasu začal lepšie domáci Polom. Vyložený pokutový kop odpustil
hosťom hlavný rozhodca /i keď sa mu už nadúvali líca ako moriakovi, keď sa
hnevá/. Dvakrát sme ešte nastrelili žrď, ale bez výsledného efektu. Potom
udierali hostia. V druhom rýchlom protiútoku dali na 0:1, za pár minút na 0:2.
Polom otvoril obranu, tá robila chyby za chybou, všetci chceli útočiť a domáci
brankár, ktorý lopty vyrážal, nemal po dorážkach hlavne Bytčánka šancu. Ten
predviedol ukážku efektivity a skóroval 3x, ešte i v poslednej minúte mohol
zvýšiť na 0:5, ale gólu zabránila žrď.
7.10.2007 Rudina – Raková 0:1, polčas 0:1
Rudina, ktorá v minulosti hrala vyššie súťaže, chcela za každú cenu vyhrať.
Veď doposiaľ jej patrí posledná priečka. Hosťujúci Polom chcel odčiniť
postupnú prehru s Podvysokou a doviezť body, ktoré predtým doma stratil.
Tak sa vyvíjal i scenár zápasu.
Hralo sa pomerne tvrdo, pribúdalo žltých kariet hlavne u domácich, čoho
zákonitým výsledkom po hrubom faule na nášho hráča Martiníka bola
nariadená penalta proti domácej Rudine. Úspešným exekútorom bol sám
faulovaný hráč a Polom vyhrával 0:1. Tento výsledok hostia udržali
a z Rudiny sme si odviezli tri body. Mimo žltých kariet bolo tieňom zápasu
i vylúčenie domáceho hráča a nášho Martiníka.
14.10.2007 Raková – Varín 2:2, polčas 0:1
Vo Varíne sme na jar zvíťazili a iný výsledok sme nečakali ani doma. Varín je
však mužstvo rôznych tvárí. Po úspešnom vstupe do nového ročníka pustil
body Podvysokej ako i Predmieru. Túto stratu si chcel nahradiť u nás. A či
chceme, alebo nechceme ujali sa v prvom polčase z ojedinelého útoku vedenie
Mirosl. Poljakom. V úvode II. polčasu sme utrpeli druhý šok, keď po krížnej
prihrávke zvyšoval na 0:2 hosťujúci Tichák. Tento gól prebral z letargie
domácich a z protiútoku skóroval Martin Badžgoň. O niekoľko minút nato
nádherným gólom praktický z rohového kopu vyrovnal za domácich Krištofík.
Zápas sa už iba dohrával, možno už dochádzali i fyzické sily a tak sa skončil
zápas deľbou bodov.
21.10.2007 Predmier – Raková 4:0, polčas 1:0
Na pôdu vedúceho Predmiera sme necestovali s veľkými očami, ale so snahou
uhrať prijateľný výsledok. To sa nám v prvom polčase ako tak darilo až do
chvíle, keď z ojedinelej prihrávky náš obranca tečoval loptu do vlastnej
bránky. Tak skončil i I. polčas. V druhom polčase sme sa nevyvarovali (už asi
tradičných chýb). Útechou nám nemohol byť ani názor domácich, že sme si
štyri góly nezaslúžili. (Keby sme dali päť, možno vyhráme).
28.10.2007 Raková – Skalité 2:2, polčas 2:0
Ďalšie Kysucké derby malo dva rozdielne polčasy. Začalo sa poriadne iskriť
už v úvode zápasu a rozhodca kartami nešetril. Úvod však vyšiel domácim. Tí
hrali v prvom polčase ako z partesu, čoho výsledkom bola presná prihrávka
Martiníkovi. Ten v 20. min. krížnou strelou do rohu z 35-40 m prekvapil
hosťujúceho brankára Tatarku. Hostia pritvrdili hru a po surovom zákroku
hosťujúceho Šurhaňáka (bývalého hráča dorastu Raková) sme museli
z poraneniami odviesť do nemocnice Janka Krištofíka.

V presilovke sme po ideálnej prihrávke v 40-tej minúte zvýšili Čačurákom na
2:0. V tejto chvíli nám všetko hralo do karát a mali sme dôvod na radosť či už
z gólov, alebo predvedenej hry.

Tá však trvala iba do začiatku II.
polčasu. Skalité chcelo dokázať
opodstatnenosť II. miesta v tabuľke
a predchádzajúce víťazstvo na domácej
pôde s Rudinskou 7:1. Nebolo vôbec
poznať, že hrajú v oslabení a po umnej
a nátlakovej hre s prispením chýb
domácich vyrovnali stav zápasu na 2:2
Maňákom
a Padychom.
Kladom
stretnutia bol prvý polčas v réžii
domácich a II. v réžii hosti. Záporom
veľký počet žltých kariet na obidvoch
stranách.
Divákov chceme ešte pozvať na možné
predohrávky I. zápasu jari 2008, pokiaľ
to dovolia klimatické podmienky.
Pokiaľ áno, mužstvo dospelých cestuje
do Radole.
Výsledky dorastu:
Snežnica – Raková 1:1
Čierne – Raková 3:2
Čadca Horelica – Raková 0:2
/SG/

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJ DIEŤA

Laura Mravcová
Michaela Majáková
Sandra Suchoňová

Tomáš Goralka
Dávid Petrek
Tomáš Ševčík

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA

∗∗∗

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Augustín Bednárik
rokov
Vincent Djadik
rokov
Ľudmila Delinčáková
rokov
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