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ÚVOD 

 

 

Rok 2018 bol bohatý na udalosti rôzneho charakteru. Konalo sa tu veľké 

množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, na ktorých som 

sa podľa svojich možností zúčastňovala. 

 

Je viditeľné, že naša obec sa rozrastá všetkými smermi, či už vo výstavbe 

oddychových zón, rodinných domov a chodníkov, rekonštrukcií ciest. Keďže 

žijeme v dobrej lokalite pribúda i počet prisťahovaných obyvateľov. Každý 

spolok v Rakovej funguje na výbornej úrovni. 

 

V roku 2018 sa pripravovala aj kniha o Rakovej, ktorá bude vydaná v roku 

2019. Samozrejme aj tento rok sa do každej domácnosti dostal obecný 

kalendár, v ktorom boli údaje o zvoze komunálneho a separovaného odpadu. 

Kalendár dopĺňali fotografie z obce aj popisom. 
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SAMOSPRÁVA OBCE 

Rok 2018 bol vo všetkých samosprávach volebný. 10.novembra sa konali 

voľby do samospráv. U nás sa starosta obce nezmenil, ale zmenilo sa 

zastúpenie obecného zastupiteľstva. Starostom obce bol Mgr. Anton Heglas, 

ktorého občania zvolili už po štvrtý krát. Za zástupcu starostu si po voľbách 

určil Mgr. Milana Bukovana. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v zložení: Mgr. Janka Hnidková, Jaroslav 

Petrák, František Broš, Anna Dolná, Ing. Martin Golis, Ing. Ján Turoň, Ing. 

Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček, Marián Šuška, 

Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Miroslava Grušpierová a Mgr. Viera Urbaníková. 

Po zložení sľubu v decembri: Mgr. Janka Hnidková, Jaroslav Petrák, Jozef 

Čišecký, Ing. Margita Kučáková, Ing. Martin Golis, Ing. Tibor Kajánek, Ing. 

Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček, Marián Šuška, 

Mgr. Milan Bukovan, PharmDr. Patrik Bukovan a Mgr. Viera Urbaníková. 

Pri obecnom zastupiteľstve pracovali komisie: Komisia územného 

plánovania, výstavby a životného prostredia, Komisia sociálno-zdravotná, 

Komisia školstva, kultúry a športu a Komisia finančná. 

 

Zasadnutia obecného zastupiteľstva  

V roku 2018 obecné zastupiteľstvo zasadalo sedem krát. 

Prvé zasadnutie sa konalo 09.03.2018. Poslanci zastupiteľstva vzali na 

vedomie správy o činnosti obce, obecného úradu, o postupe prác, o 

hospodárení Centra voľného času v Rakovej. Prerokovali a schválili návrh 

všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a všeobecne 

záväzné nariadenie o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov. 

Ďalším bodom programu rokovania bolo schválenie inventarizácie majetku 

obce a jej rozpočtových a príspevkových organizácií k 31. 12. 2017. V bode 

rôzne sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo zásadami pre vybavovanie petícií 

a sťažností, úpravou sadzobníka cien za služby poskytované obcou, schválilo 

dotáciu pre chovateľov z Rakovej vo výške 600 €. Ďalej sa zaoberalo 

problematikou výstavby 10 rodinných domov v časti Fojstvo. Ako vyplynulo z 

predložených materiálov, predaj týchto pozemkov je v súčasnosti neaktuálny 

a to do doby doriešenia problematiky prístupovej komunikácie a všetkých 

inžinierskych prípojok. 

Druhé zasadnutie bolo 26.04.2018. Poslanci obecného zastupiteľstva 

zobrali na vedomie správy o činnosti obce, obecnej rady, stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017, správu nezávislého audítora 

k hospodáreniu obce za rok 2017, zmenu platu starostu a hlavného 

kontrolóra, plnenie rozpočtu Obce Raková k 31.03.2018. Prerokovali návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Obce Raková č. 3/2018 o záväznej časti 

Zmeny a Doplnku č. 4 Územného plánu obce Raková v súlade s ustanovením 
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§ 27 ods.3) stavebného zákona. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu a 

Doplnok č. 4 Územného plánu obce Raková,  Predloženie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok (NFP) v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok z programu Kvalita životného prostredia 2014-2020, 

vyhlásenej 29.11.2017, Navýšenie úveru vo výške 70 000,-- € od Slovenskej 

sporiteľne a.s. za účelom financovania: „Dostavba Telocvične“, uzatvorenie 

zmluvy o nájme nebytových priestorov - zubná ambulancia - v zdravotnom 

stredisku v Rakovej s nájomcom JLC DENT s.r.o., MUDr. Ladislav Čulman, s 

účinnosťou od 01.05.2018 na dobu neurčitú. 

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 15.06.2018. Na tomto 

zasadaní poslanci schválili Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková, 

Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce Raková, Plán opráv 

a údržby miestnych komunikácií v roku 2018, Plán činnosti hlavného 

kontrolóra na 2.polrok 2018. V bode rôzne sa poslanci zaoberali prenájmom 

nebytových priestorov v budove zdravotného strediska, ktoré nakoniec 

prenajali firme PYROREJA RAKOVÁ, s.r.o. 

Ďalšie zasadnutie bolo 10.08.2018. Na tomto zasadnutí poslanci okrem 

iného prerokovali a zobrali na vedomie správu o činnosti OKVS, ktorá 

vykonáva činnosť na úsekoch: Miestnej kultúry, Údržby verejného osvetlenia, 

miestneho rozhlasu, Údržby miestnych komunikácii a verejných 

priestranstiev, Údržby miestneho cintorína, Údržby hnuteľného a 

nehnuteľného majetku obce, Odvoz TKO a separovaného odpadu. Ďalej OZ 

schválilo Zápis do kroniky obce Raková za rok 2017. Zaoberalo sa aj 

inventarizáciou majetku, prípravu volieb do orgánov samosprávy obcí. 

Piate zasadnutie sa uskutočnilo 14.09.2018. Poslanci sa zaoberali 

projektom „Palárik u nás – u vás“ a projektom „Spoločné prepojenie 

skúseností“. V rámci cezhraničnej spolupráce SR-ČR Intereg V pre malé 

projekty bol vypracovaný projekt Spoločné prepojenie skúseností. Spolupráca 

medzi obcami Stará Ves nad Ondřejnicí a Rakovou bude pokračovať medzi 

školami jednotlivých obcí. Prebehne dvojdňové školenie učiteľov a žiakov. 40 

detí sa spoločne zúčastnia školení na tému ochrana životného prostredia. 

Ďalej sa zúčastnia okrúhleho stola – výmena skúseností medzi účastníkmi 

projektu v oblasti recyklácie, nakladanie s odpadmi, skúsenosti a návrhy na 

zlepšenie v tejto oblasti. Cieľom projektu je zabezpečenie zvýšenia kvalitatívnej 

úrovne cezhraničnej spolupráce aj v oblasti extrémizmu, šikanovania, 

znečisťovania životného prostredia a odpadmi. Žiaci navrhnú riešenia, 

prehĺbia si poznatky vymenia skúsenosti a upevnenia cezhraničných vzťahov. 

Ďalej sa zaoberali projektom: „Efektívnejšie inkluzívne štúdium“ Cieľom tohto 

projektu je zvýšiť inkluzívnosť vzdelávania v Základnej škole Milana Mravca, 

Zabezpečiť rovnaký prístup k vzdelávaniu a zlepšiť výsledky žiakov so ŠVVP 

(špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby) Asistenti a psychológ zlepšia 

kompetencie žiakov a pomôžu učiteľom zlepšiť výsledky žiakov so ŠVVP. 

Šieste zasadnutie bolo 26.10.2018. Na úvod rokovania Mgr. Anton Heglas, 

starosta obce vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku 
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zosnulého poslanca Františka Broša, ktorý nás navždy opustil dňa 6.10.2018. 

Potom zložil sľub poslanca obecného zastupiteľstva Jozef Čišecký. Ďalej sa 

poslanci držali programu zasadania. Okrem iného poslanci prerokovali správu 

o činnosti obecnej rady, zobrali na vedomie správu o výbere miestnych daní 

a poplatkov, správu o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou 

Raková. Opatrovateľská služba je od 1.1.2005 financovaná z podielu obce, z 

výnosu dane z príjmov fyzických osôb. K 31.8.2018 má obec 25 opatrovaných 

o kt. sa stará 22 opatrovateľov. K 30.4. 2018 skončil projekt „Podpora 

opatrovateľskej služby“ do ktorého bola obec zapojená. Bola podaná žiadosť 

na dopytovo orientovaný projekt podpora opatrovateľskej služby. Po jeho 

schválení bude závisieť do akej miery dokáže obec financovať opatrovateľskú 

službu. Od 1.5. 2018 je opatrovateľská služba hradená z rozpočtu obce. Do 

augusta 2018 bolo vydaných Obcou Raková 6 rozhodnutí o odkázanosti na 

soc. službu – opatrovateľskú službu (z toho 3 preposúdenia zdrav. stavu) a 6 

rozhodnutí o odkázanosti na domov pre seniorov. O opatrovateľskú službu v 

obci je stály záujem a narastá počet žiadateľov, taktiež narastá počet 

žiadateľov o umiestnenie v domove pre seniorov. V závere sa starosta obce 

poďakoval všetkým poslancom nielen za prácu na rokovaniach obecného 

zastupiteľstva počas volebného obdobia, ale aj za prácu a účasť na rôznych 

podujatiach, či už športových, kultúrnych podujatiach, ktorá je prínosná v 

rámci celej obce. 

Siedme ustanovujúce zastupiteľstvo sa uskutočnilo 07.12.2018. Toto 

zastupiteľstvo začalo slávnostnou časťou, v úvode predseda miestnej volebnej 

komisie František Kulla oboznámil prítomných o výsledkoch volieb v Obci 

Raková, ktoré sa konali 10. novembra 2018. Ďalej zložil sľub novozvolený 

starosta obce Mgr. Anton Heglas, následne novozvolení poslanci. Po zložení 

sľubov poslancov starosta predniesol krátky príhovor. V úvode príhovoru 

poďakoval všetkým za dôveru, vyslovil poďakovanie vdp. Jánovi Uskobovi, 

riaditeľom škôl pôsobiacich v obci, CVČ, OKVS za spoluprácu 

v predchádzajúcom volebnom období, poslancom, ktorí pôsobili v minulom 

volebnom období, členom združení a spolkov, ktoré v obci pôsobia, DHZ, kt. 

sa stará o našu bezpečnosť ako aj všetkým, ktorí sa podieľajú svojou prácou 

na rozvoji našej obce. Z pozície starostu si váži dôveru, ktorá mu bola daná už 

štvrté volebné obdobie a teší sa na spoločnú spoluprácu vo volebnom období 

2018-2022.  

Nasledovala pracovná časť rokovania. Obecné zastupiteľstvo poverilo Ing. 

Martina Golisa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva, keď 

bude starosta neprítomný. Obecné zastupiteľstvo zvolilo členov obecnej rady 

s účinnosťou od 1.1.2019 v zložení: Ing. Miroslav Mareček, Ing. Martin Golis, 

Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Viera Urbaníková. Obecné zastupiteľstvo zriadilo 

tieto komisie obecného zastupiteľstva s účinnosťou od 1.1.2019: Komisia 

finančná, Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia, 

Komisia sociálno-zdravotná, Komisia školstva, kultúry a športu, Komisia pre 

sťažnosti v podmienkach obce Raková, Komisia na ochranu verejného záujmu 

pri výkone verejných funkcií. 
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Obecný úrad 

V kalendárnom roku 2018 na obecnom úrade pracovali títo zamestnanci: 

Mgr. Anton Heglas (starosta obce), Mgr. Jana Čičová (prednostka Obecného 

úradu), František Kulla (kontrolór obce), Mária Chovancová (podateľňa, 

sekretariát), Gabriela Arendáriková (matrika, evidencia obyvateľov), Bc. 

Daniela Olešňaníková (školstvo a sociálne veci), Mgr. Martina Golisová (dane 

a poplatky), Mária Hlušková (TKO), Janka Larišová (územné plánovanie a 

stavebný poriadok), Mgr. Martina Jakubíková (ekonomika a rozpočet), 

Katarína Stráňavová (personalistika a mzdy), RNDr. Edita Brisudová (spoločný 

školský úrad), Mgr. Miroslava Machová (infocentrum, vedenie hlavnej 

pokladne), Katarína Lukáčová (majetok, nájmy). V obci Raková v 

opatrovateľskej službe pracovalo k 31.12.2018 22 zamestnancov.  

 

Obecná matrika 

K 31.12.2018 v Rakovej žilo 5 581 obyvateľov. V roku 2018 sa narodilo 71 

detí, z toho 36 chlapcov a 35 dievčat. Detí do 15 rokov žilo v obci 1031 (517 

dievčat a 514 chlapcov), mladých od 16 do 18 rokov 190 (94 dievčat a 96 

chlapcov), dospelých do 50 rokov 2690 (1390 mužov, 1300 žien) a dospelých, 

ktorí majú viac ako 50 rokov 1696 (919 žien a 777 mužov). 

V roku 2018 sa narodili tieto deti: 

1. Lucia Bučková 

2. Nicoletta Sedlárová 

3. Vanesa Kováčiková 

4. Liliana Kajánková 

5. Angela Goralková 

6. Tamara Čišecká 

7. Nela Galliková 

8. Sebastián Grešák 

9. Matúš Maslík 

10. Vanesa Klocáňová 

11. Adrian Kotek 

12. Patrik Zemanik 

13. Patrik Ziatek 

14. Karolína Repčáková 

15. Nina Gelačáková 

16. Michael Nekoranec 

17. Sofia Jurišová 

18. Teodor Čišecký 

19. Patrícia Pitlová 

20. Matyáš Šimon 

21. Ján Lysik 

22. Adam Tremboš 

23. Sarah Sačková 

24. Tomáš Kvašňovský 

25. Jakub Kajánek 

26. Sofia Chabrečkovvá 

27. Damián Bojko 

28. Sebastián Skybík 

29. Lukas Lúhový 

30. Adam Jankaš 

31. Gregor Sančík 

32.  Tamara Šenkýřová



10 
 

33. Lukáš Salát 

34. Jakub Giláni 

35. Viktória Bulejová 

36. Kamila Suranová 

37. Jonáš Randa 

38. Vanda Tomčo 

39. Emma Kužmová 

40. Dominik Kmecik 

41. Marcel Gavlák 

42. Karolína Tuhovčáková 

43. Peter Urbaník 

44. Kristína Skybiková 

45. Tobiáš Pohančeník 

46. Ema Hajduková 

47. Adela Picková 

48. Aneta Vraželová 

49. Adèle Jacob 

50. Alžbeta Cudráková 

51. Alex Chabroň 

52. Adela Gajdošíková 

53. Izabela Ondrašinová 

54. Klaudia Ligocká 

55. Nina Špaldoňová 

56. Matej Čišecký 

57. Vanessa Heglasová 

58. Teodor Chabreček 

59. Monika Moluniaková 

60. Alex Novotný 

61. Tobias Belák 

62. Nikola Urbaníková 

63. Filip Ponechal 

64. Michael Rafaj 

65. Tadeáš Kubinec 

66. Šimon Beleščák 

67. Eva Drvárová 

68. Matěj Miko 

69. Edita Gulčíková 

70. Theo Veselka 

71. Jakub Slovák

Priemerný vek obyvateľstva v Rakovej bol 38,25 rokov, z toho u mužov 

37,89 rokov a u žien 38,98 rokov. 20 občanov malo v roku 2018 80 rokov. 

Obyvateľov nad 80 rokov bolo v obci 130 (32 mužov a 98 žien), z toho 90 rokov 

malo 6 obyvateľov a nad 90 rokov 18 obyvateľov. Najstarší občan Rakovej bol 

Jozef Križek ktorý v roku 2018 dovŕšil 99 rokov. 

V tomto kalendárnom roku zomrelo 55 občanov, z toho 6 občanov pod 

päťdesiat rokov a 6 občanov, ktorí mali viac ako 90 rokov. Z celkového počtu 

zomrelých v roku 2018 bolo 32 mužov a 23 žien. 

Navždy nás opustili: 

1. Alojz Bojko 63 r. 

2. Janka Zbončáková 79 r. 

3. Emília Chabrečková 66 r. 

4. Rudolf Križek 85 r. 

5. Jozef Turjak 48 r. 

6. Štefánia Paštrnáková 91 r. 

7. František Turoň 90 r. 

8. Angela Čišecká 82 r. 
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9. Anna Honišková 83 r. 

10. Margita Paštrnáková 94 r. 

11. Emil Kovaliček 72 r. 

12. Magdalena Baculáková 83 r. 

13. Emília Bukovanová 87 r. 

14. Mária Bukovanová 96 r. 

15. Milan Jedlička 63 r. 

16. František Borot 63 r. 

17. Eduard Petrák 61 r. 

18. Štefan Vražel 55 r. 

19. Peter Nekoranec 17 r. 

20. Karol Chmulík 83 r. 

21. Ján Slučiak 63 r. 

22. Emília Krištofíková 91 r. 

23. Mária Zbončáková 73 r. 

24. Štefánia Arendáriková 74 r. 

25. František Bukovan 85 r. 

26. Matilda Soviarová 83 r. 

27. Katarína Križová 27 r. 

28. Štefan Moskáľ 59 r. 

29. Jozefa Kajánková 78 r. 

30. Ondrej Bukovan 59 r. 

31. Miroslav Šurík 51 r. 

32. Ladislav Urbaník 62 r. 

33. Jozef Belko 63 r. 

34. Milan Šenkýř 67 r. 

35. Magdaléna Paštrnáková 83 r. 

36. Ján Sihelník 73 r. 

37. František Kyzek 89 r. 

38. Mária Kovačíková 82 r.  

39. Františka Hajduková 71 r. 

40. Rudolf Bukovan 54 r. 

41. Tomáš Knežik 35 r. 

42. Jozef Mravec 45 r. 

43. Jozefa Mužíková 73 r. 

44. Miroslav Chnúrik 42 r. 

45. Jozef Turiak 51 r. 

46. František Broš 64 r. 

47. Emília Maslíková 67 r. 

48. Jozefa Trúchliková 76 r. 

49. Vladislav Maslík 53 r. 

50. Ján Labuda 54 r. 

51. František Paštrnák 76 r. 

52. Štefánia Kováčiková 96 r.  

53. Miroslav Korduliak 66 r. 

54. Ján Duraj 68 r. 

55. Mária Turiaková 78 r. 

V roku 2018 sa do Rakovej prisťahovalo 66 občanov. Najviac 

prisťahovaných je z Čadce (41), veľa obyvateľov sa prisťahovalo z obcí v rámci 

okresu Čadca (53), 8 obyvateľov  zo zahraničia. Z Rakovej sa odsťahovalo 50 

občanov. Najviac občanov sa odsťahovalo do Čadce (18), do Staškova 8, do 

Žiliny 5 obyvateľov. Do hlavného mesta 1 obyvateľ. Do zahraničia odišiel jeden 

občan Rakovej. 
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ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Komunálne voľby v Obci Raková 2018 

Voľby do samospráv sa konali 10. novembra 2018. V Rakovej boli dvaja 

kandidáti na starostu obce. Voľby vyhral Anton Heglas, Mgr. S počtom hlasov 

1326 a ako druhý skončil Miroslav Mariak, JUDr. S počtom hlasov 813. 

Počet hlasov pre kandidátov na starostu obce podľa volebných okrskov  

Volebný obvod Mgr. Anton Heglas JUDr. Miroslav Mariak 

1. Vyšný koniec 182 155 

2. Ústredie 433 298 

3. Nižný koniec 326 290 

4. Korcháň 385 70 

 

Voľba poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 Volebný obvod č. 1 - Vyšný koniec. Do zastupiteľstva boli zvolení dvaja 

poslanci 

poradie meno kandidáta 
počet 
hlasov 

1. Jaroslav Petrák, 60 r., podnikateľ, KDH, SNS 161 

2. Janka Hnidková, Mgr., 51 r., lektorka, Smer – SD 123 

3. 
Janka Tomaníčková, 50 r., účtovníčka, Národná 
koalícia 

91 

4. Patrik Poláček, 30 r., elektrotechnik, KDH, SNS 83 

5. 
Roman Jakubík, Mgr., 45 r., príslušník OR HaZZ, 

Smer – SD 
54 

6. Ján Špaldoň, 47 r., konateľ, nezávislý kandidát 40 

 

Volebný obvod č. 2  - Ústredie . Do zastupiteľstva sa volia štyria poslanci 

poradie meno kandidáta 
počet 
hlasov 

1. Martin Golis, Ing., 36 r., riaditeľ, KDH, SNS 418 

2. Jozef Čišecký, 44 r., konateľ, nezávislý kandidát 311 

3. 
Tibor Kajánek, Ing., 37 r., stavebný inžinier, KDH, 
SNS 

280 

4. 
Margita Kučáková, Ing., 58 r., štátna zamestnankyňa, 
Smer – SD 

273 

5. 
Ján Turoň, Ing., 44 r., konateľ spoločnosti, nezávislý 
kandidát 

243 

6. Jozef Šamaj, JUDr., 61 r., podnikateľ, SaS 219 

7. Oľga Završanová, 51 r., živnostníčka, Národná koalícia 165 
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8. Anna Dolná, 61 r., dôchodkyňa, Národná koalícia 138 

9. 
Renáta Bojková, Mgr., 51 r., vedúca štátna 

zamestnankyňa, Smer – SD 
124 

10. František Kováčik, 64 r., dôchodca, Národná koalícia 62 

 

 

Volebný obvod č. 3  - Nižný koniec. Do zastupiteľstva sa volia štyria poslanci 

poradie meno kandidáta 
počet 
hlasov 

1. Miroslav Strýček, 35 r., podnikateľ, nezávislý kandidát 388 

2. Miroslav Mareček, Ing., 53 r., učiteľ, Smer – SD 314 

3. 
Marian Šuška, 52 r., technicko-hospodársky 
pracovník, KDH, SNS 

308 

4. 
Miroslav Mariak, JUDr., 47 r., referent vnútorného 
oddelenia, nezávislý kandidát 

296 

5. 
Vlastimil Baculák, Ing., 34 r., samostatný referent RS, 
nezávislý kandidát 

293 

6. 
Veronika Janeková, 51 r., predavačka, Národná 
koalícia 

135 

7. 
Peter Janeka, Ing., 25 r., projektový manažér, Národná 
koalícia 

88 

 

Volebný obvod č.  4  - Korcháň . Do zastupiteľstva sa volia traja poslanci 

poradie meno kandidáta 
počet 

hlasov 

1. 
Milan Bukovan, Mgr., 52 r., technicko-hospodársky 

pracovník, KDH, SNS 
297 

2. 
Patrik Bukovan, PharmDr., 26 r., farmaceut, KDH, 

SNS 
243 

3. Viera Urbaníková, Mgr., 51 r., SZČO, Smer – SD 226 

4. 
Miroslava Grušpierová, Mgr., 34 r., cukrárka, KDH, 
SNS 

194 

5. Miroslav Ziatek, 57 r., technik, Národná koalícia 82 

6. 
Miroslav Ondrušek, Mgr., 56 r., technik, nezávislý 

kandidát 
79 

7. 
Jaroslav Marejka, Bc., 23 rokov, študent VŠ, Národná 

koalícia 
71 
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Čierna kronika1 

Dňa 1.4.2018 zahynul chodec z Rakovej v Ružomberku na ulici Tatranská 

cesta. Motorové vozidlo Mercedes – Benz Sprinter v smere od Liptovského 

Mikuláša zrazil 17 – ročného mladíka, ktorý na sebe nemal žiadne reflexné 

prvky. Mladík z Rakovej zrážku neprežil. 

Dňa 21.06.2018 o 23.40 hod. bol ohlásený požiar výrobných hál v obci 

Raková. Príčina vzniku požiaru je neznáma pravdepodobne sa haly chytili od 

blesku. Zasahovali príslušníci HaZZ v Čadci, záchrannej hasičskej brigády zo 

Žiliny, ako aj členovia dobrovoľných hasičských zborov Raková, Turzovka, 

Korňa a Vysoká nad Kysucou. Následkom požiaru vznikla majiteľovi 

výrobných hál materiálna škoda vo výške nad 2 000 000 €. 

V nedeľu 1.7.2018 nad ránom v našej obci došlo k dopravnej nehode dvoch 

osobných áut. Jedno z vozidiel poškodilo oplotenie rodinného domu a druhé 

blokovalo jazdný pruh v smere Raková – Čadca. Pri nehode boli zranené 3 

osoby.  

 

Navždy nás opustil František Broš 

V sobotu 6. októbra 2018 zomrel v Rakovej bývalý starosta obce a verejný 

činiteľ František Broš. Narodil sa 5. júna 1954 v Čadci. Vyučil sa za strojného 

zámočníka v Strednom odbornom učilišti strojárskom (SOU) v Kysuckom 

Novom Meste. V Rakovej sa od roku 1976 začal angažovať vo verejnom živote 

a dobrovoľných spolkoch – záhradkárskom, turistickom a hasičskom. Vo 

voľbách 20. – 21. decembra 1998 bol ako kandidát HZDH zvolený za starostu 

obce. Za starostu obce bol ako kandidát HZDS opäť zvolený vo voľbách 6. – 7. 

decembra 2002. Vo funkcii pôsobil do volieb v decembri 2006. Ako starosta 

obce pôsobil počas dvoch volebných období v rokoch 1998 – 2006. Počas 

pôsobenia vo funkcii starostu pôsobil aj ako predseda Združenia miest a obcí 

Kysúc, keď prebiehali veľké investičné akcie dodávka pitnej vody a 

odkanalizovanie Horných Kysúc, dokončovala sa plynofikácia obce a 

prebiehali rekonštrukčné práce na miestnych vodovodoch. V roku 2010 bol 

ako kandidát HZDS zvolený za poslanca OZ a v roku 2014 bol opäť zvolený za 

poslanca OZ. Pôsobil aj ako predseda miestnej organizácie v Rakovej 

a Okresnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov (SZZ) v Čadci. Bol pre 

našu obec veľkým prínosom. 2 

  

                                       
1 Zdroj: MY Kysuce 
2 Zdroj: Spravodajca Hlas Rakovej 
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE V ROKU 2018 

 

Dlho očakávaná dostavba telocvične 

Bol január 2006 keď sme natrvalo prišli o našu pôvodnú telocvičňu pri 

Základnej škole. Aj keď boli snahy o jej najrýchlejšie nahradenie novou, žiaľ 

nedostatok finančných prostriedkov to nedovoľoval. Obec požiadala o niekoľko 

grantov pre získanie finančných prostriedkov, ale jediným zdrojom dotácií bol 

havarijný fond Ministerstva školstva Slovenskej Republiky a účelová dotácia 

Úradu vlády Slovenskej Republiky počas výjazdového zasadnutia v okrese 

Čadca. Ale konečne po 12 rokoch sa to podarilo. Obec využila ponuku 

európskej investičnej banky s ponukou účelového úveru s úrokovou sadzbou 

0,97% p.a. počas celej 10 ročnej doby splácania. V septembri 2018 bola 

slávnostne otvorená novostavba telocvične pri Základnej škole Milana Mravca. 

Telocvičňa disponuje okrem hlavnej hracej haly aj troma triedami pre žiakov 

školy a rozcvičovňou. 

  

Rozšírenie križovatky smerom k cintorínu 

Kolízne situácie pri odbočovaní na cestu k cintorínu by mali byť minulosťou. 

V apríli bola križovatka s cestou II/487 rozšírená tak, aby bolo možné 

bezpečne na komunikáciu odbočiť alebo sa z nej zaradiť. Finálna asfaltová 

úprava cesty bola dokončená v lete, spolu s inými povrchmi miestnych 

komunikácií. 

 

Výstavba novej oddychovej zóny 

Obec požiadala o grant poskytovaný prostredníctvom nadácie Slovenskej 

sporiteľne a projekt bol úspešne schválený. V parku sa vybudoval nový oporný 

múrik, pribudli nové lavičky, okrasné stromy a kríky, ktoré dňa 5.10.2018 

zasadili žiaci Základnej školy Milana Mravca, zamestnanci Obecného úradu, 

OKVS a členovia Slovenského zväzu záhradkárov v novom parku. Pribudli 

nové lipy a okrasné kríky. V spolupráci zo Štátnou ochranou prírody sa v 

parku nainštalovali informačné panely o bocianovi bielom a život z hniezda je 

prenášaný naživo cez internetovú stránku www.kukaj.sk. 

 

Rekonštrukcia chodníkov popri ceste II/487  

Od konca mája do konca júna 2018 prebiehala rekonštrukcia chodníkov 

v dĺžke 130 metrov a zároveň oprava kanalizácie a rozšírenie vozovky na 

štátnej ceste II/487. Kde sa rozširovala vozovka, prerábali sa aj ploty občanov, 

ktorí predali časť svojich pozemkov pod chodník. Obec si rekonštrukciu 

zabezpečovala vlastnými silami. Po dokončení bola zaasfaltovaná rozšírená 

časť vozovky. 
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Kompostéry v domácnostiach 

Dňa 21.5. 2018 Ministerstvo životného prostredia SR schválilo žiadosť o 

finančný príspevok na kúpu kompostérov. Celková výška nenávratného 

príspevku je 172 972,20€. Tento projekt je spolu financovaný z fondu 

Európskej únie, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce Raková. 

 

Zrušenie ambulancie zubného lekára v obci Raková 

Obec Raková so znepokojením prijala informáciu o zrušení ambulancie 

zubného lekára v obci Raková. Obecný úrad v Rakovej sa o zrušení 

ambulancie dozvedel z listu od nájomcu priestorov a to až 2. januára 2018. 

Celý proces zrušenia spoločnosti, ktorá prevádzkovala ambulanciu musel 

trvať minimálne od septembra 2017 a je nepochopiteľné, prečo boli pacienti 

objednávaní na ošetrenie ešte teraz na január. Taktiež je nepochopiteľné, ako 

je možné, že v procese schvaľovania poskytovania zdravotníckej starostlivosti 

v obci s počtom 5549 obyvateľov, Žilinský samosprávny kraj súhlasil s 

premiestnením ambulancie do susedného mesta Čadca, bez stanoviska 

vedenia obce, dokonca to obci nedali ani na vedomie. Zubný lekár nebol 

v Rakovej počas celého roka 2018. Občania mohli navštíviť MUDr. Čulmana 

v Staškove alebo PetraMed v Čadci. 
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ŠKOLSTVO (2017/2018) 

Materská škola Raková – Fojstvo 

........ 

 

Materská škola Raková Korcháň 

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu 41 detí, z toho 21 dievčat 

a 20 chlapcov. Deti boli rozdelené do dvoch tried. Detí do 3 rokov boli 2, 

trojročných 18, štvorročných 7, päťročných 10, šesťročných 4 deti. 

Riaditeľkou školy bola Alena Hanuláková. Škola ďalej zamestnávala Annu 

Gulčikovú – samostatný pedagóg, Janu Kužmovú – samostatný pedagóg, Emu 

Vojtašákovú – začínajúci pedagóg. Vedúca školskej jedálne bola Margita 

Maslíková. V školskej jedálni ďalej pracovali: Anna Hajduková (pomocná 

kuchárka), Anna Olešňaníková (pomocná kuchárka a školníčka).  

V školskom roku 2017/2018 sa materská škola zapájala do rôznych aktivít. 

Október : prezentovanie výtvarných prác detí a zhotovenie kútika z 

jesenných plodov na výstavu záhradkárov v Rakovej, Deň jablka - ochutnávka 

a výroba rôznych maškŕt z jabĺk za účinnej pomoci zamestnancov ŠJ a rodičov 

detí. 

December: pečenie vianočného pečiva v spolupráci s rodičmi na Mikulášsku 

besiedku. Vítanie Mikuláša s kultúrnym programom. 

Február: Zimná olympiáda v zjazde na boboch. Fašiangový karneval 

v maskách s ukážkou ľudových tradícií ( Pochovanie basy) 

Marec: Zapojenie sa deti a rodičov do Mesiaca kníh prostredníctvom 

požičiavania detských kníh a encyklopédií aj domov, čítanie na pokračovanie, 

výroba leporela 

Apríl : Zapojenie sa do výtvarnej súťaže Divadlo a ja. Návšteva divadelného 

predstavenia pre deti v rámci Palárikovej Rakovej. Zapojenie sa detí do 

environmentálneho projektu : Deň Zeme- čistenie okolia MŠ, autobusových 

zastávok a lesných cestičiek. Zhotovenie na počítači letáku vyrobeného deťmi 

na podporu nevypaľovania trávnych porastov rodičmi a starými rodičmi detí.. 

Máj: Deň matiek - zhotovenie darčekov pre mamičky, nacvičenie kultúrneho 

programu, pečenie koláčov pre mamičky,.... divadelné predstavenie 

praktikantiek pre naše deti spojené s diskotékou / rozlúčka/ 

Jún : Deň detí – športový deň na multifunkčnom ihrisku na Korcháni, 

Indiánsky deň – stavanie vigvamu, súťaže o indiánske perá, muzikoterapia na 

motív indiánskych tancov...školské kolo športovej olympiády, rozlúčka s 

predškolákmi spojená s diskotékou 
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Cirkevná základná škola Jána Palárika 

Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza. V školskom 

roku 2017/2018 bol riaditeľom školy Mgr. Pavol Kulla. Zástupkyňou riaditeľa 

bola Mgr. Miroslava Hôrecká. V škole pracuje aj školská špeciálna 

pedagogička PaedDr. Gabriela Palčová. Škola zamestnávala spolu 13 

pedagogických zamestnancov, ekonómku, vychovávateľku, upratovačku a 

školníka. 

V školskom roku 2016/2017 navštevovalo cirkevnú základnú školu 129 

detí, ktoré boli rozdelené do 9 tried., z toho 7 žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. Do prvého ročníka nastúpilo 8 detí. Školský klub detí 

fungoval v jednom oddelení v počte 25 pod vedením vychovávateľky Mgr. Anny 

Vojvodíkovej. 

V tomto školskom roku bolo aj testovanie 5, z matematiky žiaci dosiahli 

60,5% a zo slovenského jazyka 62.3%. 

Výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní boli nadpriemerné. 

Z matematiky žiaci napísali na 83,5%, školský priemer bol o 27,6% vyšší ako 

celoslovenský priemer a zo slovenského jazyka žiaci napísali na 75,7% a 

školský priemer bol o 12,7% vyšší ako celoslovenský priemer. Zo 14 

deviatakov sa na gymnázium hlásili 4, na 4-ročné stredné odborné školy 7 a 

na stredné 3-ročné školy 3 žiaci. Všetci boli prijatí. 

Za celý školský rok žiaci vymeškali 10 970 hodín. Na jedného pripadá 85,04 

hodín na žiaka, čo je pomerne veľa.  

Žiaci dosahovali v celku dobré výsledky. S priemerom do 1,5 bolo 59 žiakov, 

s priemerom do 2,0 bolo v tomto školskom roku 40 žiakov. Žiaľ neprospeli až 

2 žiaci. 

Riaditeľom školy bolo pochválených 14 žiakov za vzorné správanie, výborný 

prospech a školskú dochádzku a za reprezentáciu školy. V tomto školskom 

roku boli aj 3 pokarhania riaditeľom školy. 

V spolupráci s CVČ Raková prebiehali na škole tieto záujmové krúžky: 

názov záujmového krúžku 
počet 

skupín 

Krúžok práce s PC 1 

Športový krúžok 1 

Divadelno - tanečný krúžok 1 

Spevácky krúžok 1 

SJL 1 

Prírodovedný 1 

Matematický 1 

Masmediálny 1 

Tvorivé dielne 1 
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V tomto školskom roku sa deti zapájali do týchto aktivít, súťažiach, 

kultúrnych podujatiach, exkurziách a výletoch, ako napríklad:  

- 21.9. 2017 si žiaci 9. A overili svoje praktické zručnosti z chémie v 

laboratóriu SOŠDaS v Krásne. 

- 28.9. 2017 sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili 

literárno-dejepisnej exkurzie v Martine. Navštívili pôvodnú historickú budovu 

Matice slovenskej, v ktorej sa nachádza literárne múzeum. So sprievodkyňou 

prešli historické centrum mesta. Pozreli si aj súčasnú budovu Matice 

slovenskej a národný cintorín. 

- 9. októbra 2017 sa uskutočnili na škole účelové cvičenia - teoretická časť. 

Žiaci absolvovali prednášku o prvej pomoci z Červeného kríža. Prišli i 

príslušníci mestskej polície. Hlavnou témou bola šikana a drogy. 

- Žiaci 1. až 4. ročníka dňa 13.10.2017 navštívili  výstavu  LEGO - Farebný 

svet v kocke a Štúrovské dobrodružstvo v Kysuckom múzeu v Čadci. Prezreli 

si výstavu exponátov vytvorených z dánskej stavebnice LEGO. Súčasťou 

výstavy bola aj herná zóna pre deti, kde mohli predviesť svoju kreativitu.                                                                                              

Na výstave Štúrovské dobrodružstvo sa žiaci zoznámili s detstvom, štúdiom, 

kariérou a odkazom Ľudovíta Štúra pre nás. Prostredníctvom interaktívnych 

stanovíšť nenásilnou formou hry a zábavy si vštepili do pamäte dôležité fakty 

z jeho života. 

- 18.10.2017 sa žiaci 1.-9. ročníka zapojili do iniciatívy Milión detí sa modlí 

ruženec a modlitbou slávnostného ruženca o 9:00 hod sa pripojili k 70 

krajinám v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete. 

- 2. 11. 2017 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili divadielka The Heroes a 

žiaci prvého stupňa A bold rabbit. 

- 19. januára 2018 do školy zavítali členovia Astronomického klubu z 

Bratislavy. Urobili prednášku žiakom prvého a druhého stupňa. 

- 25.1. 2018 sa na škole uskotočnilo školské kolo biblickej olympiády.  

- 9. 2. 2018 sa uskutočnil fašiangový turnaj v spoločenskej hre Človeče 

nehnevaj sa. Súťaže sa zúčastnilo 32 žiakov z 1. až 8. ročníka. 

- 1.3.2018 bol na škole deň otvorených dverí. Deti, rodičia mohli nakuknúť 

do priestorov školy, vidieť prácu detí a učiteľov. Zaujímavé boli pokusy z 

prírodných vied, roboty, tvorivé dielne, tance a pohybové aktivity. Otvorený bol 

i školský klub. 

- Žiaci 4. a 5. ročníka absolvovali plavecký výcvik v dňoch 5.-9. marca 2018 

na plavárni v Čadci. Posledný deň plávania sa zúčastnili aj plaveckej štafety 

2018. 
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- 22. marca 2018 sa v Čadci uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej 

olympiády.  

- 19. 4. 2018 sa žiaci školy zúčastnili exkurzie v  Ostrave. Interaktívna 

expozícia Sveta techniky, 3D kino, rovnako ako divadlo vedy, boli veľmi 

pútavým a zaujímavým úvodom do slnečného dňa. Rovnako pútavými a 

adrenalinovými boli aj obrie trampolíny v ENHA Freestyle aréne, kde si nielen 

žiaci, no i pani učiteľky cvičili zručnosti pod vedením profesionálnych trénerov.  

- Pri príležitosti Dňa Zeme sa škola zapojila do skrášlenia okolia obce. Do 

školy zavítal pán Ing. Milan Zajac z CHKO Kysuce, ktorý vo svojej prednáške 

predstavil problematiku ochrany prírody na Kysuciach. 

- 24. apríla 2018 sa žiaci prvého i druhého stupňa pri príležitosti Palárikovej 

Rakovej zúčastnili divadelného predstavenia Rumcajs. Vyhodnotená bola 

súťaž z CVČ Raková - JA A DIVADLO. Piatačky získali 3. miesto za Mačacie 

kráľovstvo. 

- V piatok 27. 4. prišli žiaci prvého stupňa do školy ráno aj podvečer. 

Podvečer to bolo preto, lebo sa v škole konala Rozprávková noc. Dozvedeli sa 

viac o našom zberateľovi ľudových rozprávok P. Dobšinskom, ktorý by sa tento 

rok dožil 190 rokov. 

- 4. mája 2018 žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili Kysucké múzeum 

v Čadci. V rámci tvorivých dielní maľovali ľudové ornamenty na ľanovú 

taštičku. Pozreli si výstavu legendárnej figúrky Igráček v priebehu minulosti, 

súčasnosti. 

- Pri príležitosti oslavy sviatku Nanebovstúpenia Pána dňa 10. mája 2018, 

spoločne celá škola, vystúpila na horu Živčákovú. 

- V nedeľu 13.5.2018 sa žiaci z tanečno-divadelného a speváckeho krúžku 

zúčastnili vystúpenia ku Dňu matiek, ktoré organizovalo CVČ Raková. 

- 24. mája 2018 zavítala do školy pani Katka Kosmeľová, ktorá prednášala 

žiakom druhého stupňa o drogách a prevencii. Rozprávala príbehy o drogovo 

závislých ľuďoch. Prednášajúca opísala aj vlastnú skúsenosť s bojom proti 

závislosti i vo svojej rodine..... a mnoho ďalších. 

Škola sídli v dvoch budovách ktoré ma prenajaté od Obecného úradu v 

Rakovej. V priestoroch školy sa nachádza 9 tried, 2 učebňe IKT, učebňa ŠPD, 

učebňa THD, trieda ŠKD, zborovne, kancelárske priestory a kabinety. Škola 

má dostatočný počet tried, využíva náhradné priestory za telocvičňu ZŠ 

Raková, ktorá je vo výstavbe, multifunkčnú miestnosť v suteréne školy, 

obecné ihriská a športové plochy. Žiaci a pedagógovia školy sa stravujú v ŠJ 

pri ZŠ Raková. Priestory školy sú udržiavané v dobrom stave. Škola bola v 

posledných rokoch kompletne zrenovovaná. Všetky učebne sú vybavené 
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novým školským nábytkom - lavice, stoličky, katedry, skrine., všetky staré 

okná boli vymenené za nové. Škola má  zrenovované podlahy a vykurovanie  

vo všetkých učebniach.  Hlavná budova školy má novú fasádu so zateplením. 

V budove roč. 1.-3. bolo zrekonštruované kúrenie s novou samostatnou 

plynovou prípojkou. Boli vymenené staré okná za nové a položené nové 

podlahy. V hlavnej budove školy boli zrenovované suterénne priestory, čím 

vznikla multifunkčná miestnosť.  Každá trieda má inštalovaný interaktívny 

dataprojektor a keramickú tabuľu. Všetci vyučujúci majú k dispozícii svoj 

pracovný prenosný PC. Škola je dobre vybavená školskými pomôckami, ktoré 

sa každoročne doplňujú novými – technika do učebne IKT, výučbové 

programy, nástenné obrazy, tabule, športové potreby, vybavenie ŠKD a iné. 

 

Základná škola Milana Mravca 

V školskom roku 2017/2018 riaditeľom školy bol Mgr. Jozef Haviar, 

zástupkyňa riaditeľa pre 5. až 9. ročník bola Mgr. Milada Bozová, zástupkyňa 

pre 1. až 4. ročník Mgr. Zuzana Turiaková, výchovný poradca Mgr. Miroslava 

Privarová.  

Škola zamestnávala 35 pedagogických zamestnancov, 6 kucháriek v 

školskej jedálni, 5 upratovačiek a 3 školníkov. Škola zamestnáva aj 

špeciálneho pedagóga Mgr. Jarmilu Zubajovú. 

V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu 355 detí v 21 triedach, z 

toho 184 chlapcov a 171 dievčat.  

Školský klub detí pri Základnej škole Milana Mravca funguje na troch 

miestach – v hlavnej budove, v budove telocvične a v budove školy      v Trstenej 

v štyroch oddeleniach po 25 detí. Činnosť ŠKD pokračovala aj v mesiaci júl. 

Od 3. do 21. júla 2017 žiaci spolu s vychovávateľkami podnikali výlety a 

vychádzky. Žiaci aj rodičia boli s náplňou výletov spokojní. 

V tomto školskom roku nebol v škole ani jeden žiak, ktorý by dosahoval 

nedostatočný prospech. So samými jednotkami bolo 13 žiakov, pochvaly boli 

udelené 58 žiakom a tento rok bolo v škole 7 žiakov, ktorí nevymeškali ani 

jednu vyučovaciu hodinu.  

Napomenutie triednym učiteľom bolo udelené trom žiakom školy za drobné 

priestupky. Pokarhanie riaditeľom školy bolo udelené dvom žiakom za 

narušovanie vyučovania, nevhodné správanie sa na hodinách.  

Výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní boli nadpriemerné. 

Z matematiky žiaci napísali na 56,1%, celoškolský priemer bol o 0,2% vyšší 

ako celoslovenský priemer  a zo slovenského jazyka žiaci napísali na 64,3%               

a celoškolský priemer bol o 3,1% vyšší ako celoslovenský priemer.  

Po celý rok sa žiaci zo školy zúčastňujú rôznych aktivít, výletov a exkurzíí, 

a to napríklad: 
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- 22. 9. 2017 - Žiaci 6.A a 6.B privítali na hodine BIO pozvaného hosťa - 

záhradkára našej obce, p. Chabrečka. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o 

pestovaní ovocia. Žiaci mali možnosť vidieť i ochutnať z rôznych odrôd jabĺk, 

hrušiek a sliviek. 

- V utorok 26.9. si v škole pripomenuli Európsky deň jazykov. V priestoroch 

PC učebne na prízemí sa konala výstavka cudzojazyčných slovníkov, v ktorých 

žiaci vyhľadávali slovíčka ako napr. mama, prosím v rôznych jazykoch.  

- 12.10.2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili exkurzie do Kysuckej hvezdárne 

v KNM. Žiakom bol premietnutý film o slnečnej sústave, čakala ich prehliadka 

hvezdárne, v kupole aj vďaka dobrému počasiu mohli pozorovať slnko. 

- 29.9. a 3.10. v škole zrealizovali teoretickú a praktickú časť jesenného 

Účelového cvičenia /II. stupeň/ a Didaktických hier /I. stupeň/. 

- 24. október je Medzinárodným dňom školských knižníc. Pri tejto 

príležitosti sa aj školská knižnica rozhodla uskutočniť rôzne aktivity pre 

svojich žiakov. Celá škola ožila knihami. Kútiky s publikáciami boli 

rozmiestnené po chodbách. Zameranie bolo rôzne: príroda, rozprávky, 

história, naša obec Raková, slovenskí autori atď. Žiaci 1.- 8. ročníka mali 

možnosť pozrieť si zaujímavé prezentácie na tému "Svetové knižnice" a "Naj 

kniha". 

- Žiaci 7. ročníka realizovali 26.10. zaujímavú exkurziu - navštívili expozície 

Sveta techniky v neďalekých Vítkoviaciach v Ostrave. Pre chlapcov bol 

pripravený vzdelávací program Roboty v našom živote a dievčatá sa venovali 

základom grafickej techniky. Obidve skupiny si odniesli množstvo vedomostí, 

praktických skúseností a zaujímavých zážitkov. Trojhodinový blok bol 

realizovaný zážitkovým učením hrou. Chlapci sa tak naučili zostrojiť a 

dokonca i vlastnoručne naprogramovať robota, dievčatá si vyrobili drevenú 

kocku, ktorú ďalej spracovávali. 

- 26.10. navštívila skupinka dievčat starkých žijúcich v Domove dôchodcov 

v Zákopčí s pekným programom - pásmom piesní a básní. Okrem programu 

dievčatá potešili babičky i pripravenými darčekmi 

- V mesiaci október sa uskutočnila v triede 6.A beseda so včelárom, ktorý 

porozprával žiakom o živote včiel. Priniesol i názorné pomôcky včelára, ktoré 

si žiaci mali možnosť zblízka popozerať. 

- V stredu 15.11. navštívili školu dve pracovníčky občianskeho združenia 

NÁRUČ. NÁRUČ je združenie zaoberajúce sa násilím v rodinách, ohrozeným 

deťom a rodinám poskytuje bezpečie a všestrannú odbornú pomoc. Žiaci 9.B 

pozorne počúvali a dozvedeli sa mnohé zaujímavé informácie týkajúce sa tejto 

problematiky. 

- V adventný čas už býva dobrým zvykom, že sa škola stretáva s priateľmi z 

partnerských škôl. Tento rok vycestovali k severným susedom do Poľska do 

Twardorzeczky. Spoločné stretnutie sa konalo vo štvrtok 14.12. na pôde 
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poľskej školy, no všetci boli predovšetkým zvedaví na pripravený program 

všetkých zúčastnených štátov - Slovenska, Česka a Poľska. Ten sa odohral v 

miestnom kostole.  

- 22.12. si v škole naplno vychutnali pravú vianočnú atmosféru. V tento 

vianočný deň v škole zorganizovali "Vianočnú burzu", ktorej cieľom bolo nielen 

predstaviť prácu, tvorivosť a šikovnosť detí pri výrobe vianočných darčekov, či 

oživiť vianočné tradície, no predovšetkým podporiť peknú myšlienku - vedieť 

sa podeliť. Výťažok z burzy bol venovaný deťom školy zo sociálne slabších 

rodín. 

- 20.12. do školy zavítali lesníci, pán Laš. J. a Kardoš M., ktorí si pripravili 

pre žiakov 4. a 3. roč. zaujímavú besedu o práci lesníkov. Žiaci sa dozvedeli aj 

veľa zaujímavosti o živote našich lesných zvierat. 

- 28.2. sa v škole konala prednáška na tému Zdravý životný štýl a poruchy 

príjmu potravy pre žiakov 7. a 8. ročníka našej školy. Prednášať prišla 

odborníčka z Regionálneho úradu zdravotníctva v Čadci. Okrem prednášky si 

žiaci pozreli i film s touto problematikou, mali možnosť odvážiť sa na špeciálnej 

váhe, ktorá vyhodnotila ich  BMI, podiel svalovej hmoty v tele či úroveň 

viscelárneho tuku. 

- 6.3. absolvovali žiaci 4. triedy spolu exkurziu do Kysuckej knižnice i do 

Kysuckého múzea v Čadci. Pani knihovníčky pripravili zaujímavý program- 

oboznámenie s knižnicou, priestormi knižnice, návštevu pamätných izieb 

spojenú s výkladom, taktiež ich čakala rozprávka, ktorú si spoločne prečítali 

v rozprávkovej miestnosti. 

- V dňoch 11. - 16.3. absolvovali žiaci 7. ročníka lyžiarsky výcvik. Opäť sa 

lyžovalo na zjazdovkách v Nízkych Tatrách. 

- Žiaci 8. ročníka dňa 10.4. vycestovali do Žiliny s cieľom navštíviť Krajskú 

knižnicu. Tam absolvovali prezentáciu o British council spoločnosti vo svete a 

prezreli si priestory samotnej British council knižnice, dostali možnosť 

bezplatne sa zaregistrovať. Okrem exkurzie po knižnici stihli ešte výstavu 

histórie v MHD v Miragi, zastavili sa v Panta Rei v Auparku, kde si viacerí 

kúpili knižku. 

- 20.04.2018 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili v rámci vyučovania 

matematiky, informatiky a geografie, prednášky zo Štatistiky. Celú prednášku 

viedla Ing. K. Holienčíková zo štatistického úradu v Žiline. Žiaci sa na 

prednáške oboznámili s internetovou stránkou Štatistického úradu SR a 

dozvedeli sa, ako na nej získavať a triediť štatistické údaje, ktoré môžu použiť 

v projekte z matematiky, ale aj v praktickom živote. Dozvedeli sa taktiež 

zaujímavé štatistiky týkajúce sa obce Raková a precvičili si čítanie z grafov a 

tabuliek. 

- Deň Zeme si v škole pripomenuli v pondelok 23.4. a to množstvom aktivít 

a sprievodných podujatí. Hlavnú časť tvorili zaujímavé úlohy a súťaže, ktoré 
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sa plnili na školskom dvore, boli určené predovšetkým žiakom I. stupňa. Tejto 

téme sa venovala veľká pozornosť i na triednických hodinách, vytvorili sa 

pekné plagáty, ktoré sú umiestnené v priestoroch tried a na chodbách. Veľa 

tried sa s vyučujúcimi počas tohto dňa vybralo do blízkeho okolia školy, aby 

vyupratovali a očistili našu obec od odpadkov. 

- V piatok 25.5. sa žiaci 9.B, sčasti i 8.B zúčastnili exkurzie do nášho 

hlavného mesta Bratislavy, konkrétne do priestorov televízie RTVS. Mali 

možnosť vidieť všetky denné aj meniace sa štúdiá v priestoroch RTVS. 

Navštívili priestory, kde sa nakrúcajú relácie Zem spieva, Smajlifón, Dámsky 

magazín, spravodajstvo a iné. 
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KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI 

 

Uvítanie detí do života 

V stredu 24.1.2018 na Obecnom úrade v Rakovej privítali našich novo 

narodených občanov. V roku 2017 ich bolo 64 a tak sa podujatie rozdelilo na 

dve, pretože by sa všetci nezmestili do zasadačky obecného úradu.  

 

51. ročník Palárikovej Rakovej3 

V dňoch 23. – 27. apríla 2018 sa uskutočnil 51. ročník národnej súťažnej 

prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej 

slovenskej dramatickej tvorby, v rámci ktorého sa divákom v Kultúrnom dome 

Jána Palárika v Rakovej a v Dome kultúry v Čadci predstavilo mnoho 

zanietených ochotníckych divadelných umelcov z celého Slovenska. Na prvom 

ročníku novej polstoročnice nechýbali ani domáci umelci. 

Aj v tomto roku nás svojím tlkotom zvolávalo červené srdce s divadelnou 

maskou – symbol Palárikovej Rakovej, ktorého autorom je významný kysucký 

rodák akad. mal. Ondrej Zimka. Počas kysuckého divadelného týždňa sa 

odprezentovalo 10 divadelných súborov, ktoré odohrali spolu 9 pohostinných 

a 5 súťažných predstavení. 

Do súťažnej časti 51. Palárikovej Rakovej sa prihlásila desiatka 

ochotníckych divadelných súborov, z ktorých výberová porota v zložení: Anton 

Šulík, Peter Kozák, Magdaléna Hacková, Jozefína Poláčiková, Rudolf Vitos, 

Stanislav Grečmal a Ľudovít Kováčik vybrala päť – Divadlo COMMEDIA 

Poprad, Ochotnícky divadelný súbor Strečno, Medzibrodské kočovné divadlo, 

o. z., Medzibrod, Divadelný súbor RAMPA pri Mestskom kultúrno-športovom 

stredisku Kysucké Nové Mesto a Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. Potočára a 

Dome kultúry v Čadci.  

Vzácnymi hosťami Palárikovej Rakovej sú každoročne krajanské divadelné 

súbory zo srbskej Vojvodiny. Tento ročník obohatili svojou prítomnosťou a 

predstavením „Zámka škripí“ členovia Ochotníckeho divadla Kultúrne 

centrum Kysáč – víťaz festivalu DIDA PIVNICA 2017.  

Víťazom 51. ročníka PALÁRIKOVEJ RAKOVEJ sa stalo Medzibrodské 

kočovné divadlo z Medzibrodu, na 2. mieste sa umiestnilo Divadlo COMMEDIA 

Poprad a 3. miesto obsadil Divadelný súbor EVA pri ZUŠ J. POTOČÁRA a 

Dome kultúry v Čadci.  

 

                                       
3 https://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1309-vysledky-51-rocnika-palarikovej-rakovej 



Kronika obce Raková 2018 

26 
 

Výsledková listina 51. ročníka Palárikovej Rakovej: 

KOLEKTÍVNE CENY: 

1. miesto – diplom, zlatú medailu Jána Palárika a finančnú cenu obce 

Raková získava MEDZIBRODSKÉ KOČOVNÉ DIVADLO, O.Z., MEDZIBROD za 

inscenáciu hry Jozefa Mokoša: JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA 

2. miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu 

mesta Čadca získava DIVADLO COMMEDIA POPRAD za inscenáciu hry 

Martina Porubjaka a Vlada Benka: DON QUICHOT A SANCHO PANZA 

3. miesto – diplom, bronzovú medailu Jána Palárika a finančnú cenu 

Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získava DIVADELNÝ SÚBOR EVA 

PRI ZUŠ J. POTOČÁRA A DOME KULTÚRY V ČADCI za inscenáciu hry Mila 

Urbana: SVEDOMIE 

 

INDIVIDUÁLNE CENY: 

► Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu starostu obce 

Raková za ženský herecký výkon KATARÍNE KOVAČÍKOVEJ za stvárnenie 

postavy MATKY v inscenácii Júliusa Barč – Ivana: MATKA  

► Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu primátora 

mesta Čadca za mužský herecký výkon MICHALOVI NOVÁKOVI za stvárnenie 

postavy SANCHA PANZU v inscenácii Martina Porubjaka a Vlada Benka: DON 

QUICHOT A SANCHO PANZA 

► Diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu riaditeľky 

Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci za kolektívny herecký výkon 

OCHOTNÍCKEMU DIVADELNÉMU SÚBORU STREČNO za divadelnú 

inscenáciu Štefana Králika: MOZOĽOVCI 

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty 

mladého diváka získava OCHOTNÍCKY DIVADELNÝ SÚBOR STREČNO za 

inscenáciu hry Štefana Králika: MOZOĽOVCI 

OCENENIE KKS V ČADCI ZA TVORIVÝ PRÍNOS SLOVENSKÉMU 

OCHOTNÍCKEMU DIVADLU 

► Diplom, zlatú medailu Jána Palárika, vecný dar DIVADELNÉMU 

SÚBORU JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO pri príležitosti 95. výročia 

založenia súboru 

MIMORIADNE OCENENIE KKS V ČADCI ZA ESTETICKY 

NAJHODNOTNEJŠIU INSCENÁCIU DIVADELNEJ PREHLIADKY: 
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► OCHOTNÍCKEMU DIVADLU KULTÚRNE CENTRUMU KYSÁČ SRBSKO 

za inscenáciu hry Vladimíra Hurbana Vladimírova: ZÁMKA ŠKRIPÍ 

DIPLOM ZA ÚČASŤ: 

► DIVADELNÉMU SÚBORU RAMPA PRI MESTSKOM KULTÚRNO-

ŠPORTOVOM STREDISKU KYSUCKÉ NOVÉ MESTO za inscenáciu hry 

Júliusa Barč – Ivana: MATKA 

► OCHOTNÍCKEMU DIVADELNÉMU SÚBORU STREČNO za inscenáciu 

hry Štefana Králika: MOZOĽOVCI 

 

Hasiči si uctili svätého Floriána 

V nedeľu 06.05.2018 sa v Rakovej konali oslavy svätého Floriána. Hasiči a 

hostia sa stretli pred hasičskou zbrojnicou, odkiaľ išli dôstojným sprievodom 

do Rímskokatolíckeho kostola Narodenia Panny Márie na svätú omšu.  

Svätú omšu celebroval duchovný otec farnosti, vdp. Ján Uskoba. Počas 

omše nejednému hasičovi vyhŕkli slzy pri krásnych slovách p. farára na kázni. 

Pobožnosť sprevádzal svojím hlasom Chrámový zbor Gaudium, ktorého 

očarujúce tóny sa niesli celým kostolom. V kostole spievali aj ženy z folklórnej 

skupiny Rakovanka. 

Po svätej omši sa hasiči a hostia odfotili pred kostolom na námestí. Odtiaľ 

šli sprievodom na slávnostný obed. V úvode posedenia veliteľ DHZ Raková 

Dominik Urbaník privítal hostí:  starostu obce Raková Mgr. Antona Heglasa, 

pod ktorého záštitou sa konali oslavy, starostu obce Staškov Ing. Ladislava 

Šimčiska s manželkou, starostu obce Olešná Štefana Cudráka s manželkou, 

duchovného otca farnosti Raková Jána Uskobu, duchovného otca Miloša 

Hlucháňa, tajomníčku územnej organizácie DPO SR Čadca Martu Balošákovú, 

predsedníčku revíznej a kontrolnej komisie územnej organizácie DPO SR 

Čadca Janku Červinkovú, čestného predsedu DHZ Raková a zaslúžilého člena 

DPO SR Ľudovíta Kováčika. Ďalej delegáciu z družobnej organizácie z Poľska 

(OSP Lesna), z Česka (SDH Milíkov) a delegácie dobrovoľných hasičských 

zborov okrsku č. 4, a to: DHZ Staškov, DHZ Olešná, DHZ Zákopčie – Ústredie 

a DHZ Zákopčie Tarabov a zaslúžilých členov okrsku č. 4: Jozefa Kováčika, 

Františka Kľučku a Emila Duraja. 

Ďalej sa prítomným prihovoril starosta obce Raková, Anton Heglas, ktorý 

vyslovil veľké ďakujem za prácu dobrovoľných hasičoch v týchto jarných 

dňoch, keď bolo mnoho požiarov spôsobených vypaľovaním trávy. Vyzdvihol 

činnosť dobrovoľných hasičov a dobrú spoluprácu s obcou. Po dobrom obede 

nasledovala voľná debata.  

Verím, že táto slávnosť sa stane krásnou tradíciou v našom okrsku č. 4, 

každý rok bude túto vzácnu akciu poriadať iný DHZ v okrsku, takže u nás v 

Rakovej sa stretneme znova o 5 rokov. 
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Deň matiek 

V nedeľu 13. mája 2018 si v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej naše 

mamičky a babičky spríjemnili popoludnie kultúrnym programom, ktorý im 

pripravilo Centrum voľného času v Rakovej v spolupráci so školami v obci, 

venovaný sviatku Dňu matiek v podobe piesní, ľudového pásma, moderného 

tanca, divadielka i vystúpenia mažoretiek. Mamám a starým mamám sa 

prihovoril i starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, ktorý ocenil ich poslanie 

- byť matkou a poprial mamám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. V závere 

programu bolo pripravené malé občerstvenie a deti mamám podarovali 

vlastnoručne vyrobené darčeky. 

 

30. rokov založenia Turistického klubu Polom Raková 

V sobotu 26.mája 2018 si členovia Turistického klubu Polom Raková 

pripomenuli 30. výročie založenia klubu.  

V úvode sa prítomným prihovoril predseda Turistického klubu Polom 

Raková Peter Kubaška. Privítal všetkých prítomných a hlavne našich vzácnych 

hostí. Starostu obce Raková Mgr. Antona Heglasa, duchovného otca farnosti 

Raková Mgr. Janka Uskobu, predsedu Regionálnej rady Kysúc Františka 

Žabku, nestora turistiky Milana Tomana, majstra turistiky Antona Opiala, 

predsedu TK Svrčinovec Stanislava Mrazika, predsedu TK Turzovka Mgr. 

Janka Chromíka, prvého predsedu TK Polom Jána Turiaka, členov z Hrubého 

Buku našich Veveričkárov, za vysokohorských turistov Františka Pošteka, 

ostatných členov regionálnej rady Kysúc, najvzdialenejšieho turistu Petra 

Matyšáka. Naše delegácie záhradkárov, chovateľov, hasičov, poľovníkov  a 

hlavne našich členov Turistického klubu. V úvode sme si minútou ticha uctili 

našich turistov, ktorí opustili naše rady. Vo svojom príhovore predseda TK 

zhodnotil činnosť za uplynulých 30.rokov. Prvým bodom bolo zhodnotenie 

práce s mládežou. Turistický oddiel mládeže “Predlžený krok“  bol založený 

taktiež pred  30 –timi rokmi. Prvým vedúcim bol Janko Kubaška, potom 

prevzala štafetu Marta Balošáková, teraz pracujú mladí turisti pod vedením 

Hanky Najdekovej. Sme veľmi radi, že nám naši mladí reprezentujú už celých 

30 rokov náš klub a obec nielen doma, ale aj v zahraničí. Aj keď vekový priemer 

v klube nám stúpa, vychovávame svojich nástupcov. Miško Tlelka, náš 

cestovateľ, nás reprezentuje po celom svete.  

Druhým bodom športová činnosť, tak tej bolo neskutočne veľa. Nedá sa 

všetko spomenúť. Autobusové zájazdy, každý druhý víkend snáď na všetky 

pohoria na Slovensku, Tatry, Alpy, Himaláje Olymp. Cyklotúra po Európe za 

23.dní 3.500 km po 9 – tich štátoch Európy. Na bicykloch takmer celé Čechy 

a Slovensko. Nedá mi nespomenúť Novoročný výstup na Veľký Polom, 100. 

jarných kilometrov na Petránkach, Vatra priateľstva pod Polomom, 

Františkovský výstup na Bahaňu, jesenné Tatry, jarná a jesenná púť do 

Hornej Lomnej,  cykloputovanie po stopách Janka Palárika a každo-týždenné 

túry. Organizovanie turistického plesu. 
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Posledným bodom bolo zhodnotenie brigádnickej činnosti. Sú to 

nespočítateľné odpracované hodiny pri výstavbe Areálu zdravia pod Hríbom, 

telocvični, pri kaplnke na Korcháni, na materskej škôlke, brigády na výstavbe 

pohostinstva Šapitó, brigády na kostoloch, na farskej budove, ekologické 

brigády každoročné čistenie toku Kysuca, studničiek, okolie Areálu Zdravia.  

Nedá sa všetko spomenúť. Potom odovzdal slovo Františkovi Brošovi, ktorý 

nás všetkých oboznámil o začiatku výstavby chaty v Areáli Zdravia. Po 

oficiálnej časti nasledoval prípitok a všetci sme si pochutnali na špeciálnom 

guláši, ktorý pripravovalo päť kuchárov.  

 

Svätá omša na Medvedej skale 

V sobotu 26. mája 2018 sa konala svätá omša na Medvedej skale pri 

príležitosti sviatku svätého Huberta, patróna poľovníkov. Celú slávnosť 

pripravili naši poľovníci z Rakovej. Prítomní sa dozvedeli o živote sv. Huberta, 

o práci poľovníkov a ako tradične, po občerstvení ducha, mali pre nich 

poľovníci pripravené i občerstvenie pre telo. 

 

Svätá omša v kaplnke na Vartovke 

V sobotu 23. júna sa pri Kaplnke Božského Srdca Ježišovho a Srdca Panny 

Márie na Vartovke konala svätá omša. Sv. omšu celebroval náš p. farár Janko 

Uskoba spolu s Ivanom Špálniom a svojím spevom ju sprevádzal náš 

chrámový zbor Gaudium. Ženy z folklórneho súboru Rakovanka spievali 

piesne pred a po sv. omši. Potom si prítomní pochutnali na výbornom guláši. 

 

Otvorenie prázdnin4 

Prázdniny nám už zaklopali na dvere. Deti z Rakovej ich privítali hneď prvú 

prázdninovú nedeľu na Námestí Jána Palárika v Rakovej. Slniečko bolo síce 

skúpe na svoje lúče, no deti sa nedali odradiť. Program bol naozaj bohatý. Na 

začiatok si deti mohli pozrieť rozprávku o čertíkovi Luciusovi, ktorú im zahralo 

bábkové divadielko Lienka. So zatajeným dychom deti sledovali i vystúpenie 

nádherných bielych psíkov zo skupiny K-7 psovodi záchranári SR. Psíkov si 

deti mohli pohladkať i zadávať im rôzne povely. Smiech a radosť na tvárach 

detí vyvolali šašice Vendelína a Valentína, ktoré deťom predviedli rôzne 

zábavné hry. Deti si mohli poskákať na nafukovacom hrade, zastrieľať lukom, 

nafúkať balón či sa dať namaľovať na tvár. Program spríjemnili svojim 

vystúpením speváčky Simonka Mária Halvoníková, Michaela Martykanová        

a skupina Six Foxes. Na záver programu si rodičia s deťmi pozreli letné kino - 

českú rozprávku s názvom Kováč z Podlesia.  

                                       
4 https://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1327-otvorenie-prazdnin-2018 
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Rakovské hody 20185 

Nedeľa 9. september bola pre našu obec sviatočným dňom. Pri príležitosti 

zasvätenia nášho kostola Narodeniu Panny Márie sme spoločne slávili 

Rakovské hody. Nedeľňajšie počasie nám prialo a tak  nám umožnilo  po prvý 

krát prežiť slávnostnú svätú omšu  priamo na Námestí Jána Palárika.  

Slávnostnú sv. omšu  celebroval  významný hosť  grekokatolícky kňaz vdp. 

Ján Krupa, redaktor rádia Lumen, spolu s našim pánom farárom vdp. Jankom 

Uskobom. Svätú omšu doprevádzal náš chrámový zbor Gaudium a folklórna 

skupina Rakovanka. 

Program na námestí odštartovala ľudová hudba Capkovci zo Skalitého. V 

ľudovom tóne sme pokračovali i neskôr, zaspievali nám  naše deti z ľudového 

súboru Púpavienky,  Muzika spod Rače i  Kysucká vrchárska Heligónka.  

Medzi sprievodné podujatia Rakovských hodov už tradične  patril PoHodový 

štvrťmaratón. Už od soboty bola sprístupnená oblastná výstava drobných 

zvierat a exotického vtáctva, ktorú si pre nás pripravili naši chovatelia. A 

naozaj bolo na čo pozerať. Na svoje si prišli najmä deti, niektoré si domov 

odnášali  živý darček. Tak ako po minulé roky, aj tento rok pripravili ZO SZZ 

Raková a obec Raková  súťaž o najkrajší balkón.  Šťastie sa usmialo na päť  

výherkýň, ktoré  boli odmenené peknými cenami. Večer všetkým 

„kermašníkom“ spríjemnila  hudobná skupina TRIO BAND. 

 

Posedenie pre dôchodcov v Rakovej - „Jeseň života je dar“ 

Dňa 18.10.2018 obec Raková v spolupráci z CVČ Raková zorganizovala 

posedenie pre seniorov s názvom „Jeseň života je dar“. Na posedenie boli 

pozvaní občania obce, ktorí v roku 2018 slávili životné jubileum 65, 70, 75, 80 

a 85 rokov. Podujatie otvoril starosta obce, ktorý našich starkých srdečne 

privítal, potom nasledovali piesne od našich najmenších z detského 

folklórneho súboru Púpavienky. Celé popoludnie sa nieslo v piesňach, ktoré 

našim starým rodičom spievali a hrali harmonikári z Rakovej.  

 

Mikuláš v Rakovej 

V stredu 05.12.2018 zavítal do priestorov Kultúrneho domu v Rakovej 

Mikuláš. Deti najskôr potešila rozprávka v podaní divadelného súboru EVA 

s názvom Kapitán Budzogáň, ktorá bola o svete duchov, kráľovských predkov 

a svete kráľovstva, v ktorom vystupovali tri nepodarené dcéry, s ktorými si 

kráľovský otec nevedel dať rady. Po skončení rozprávky prišiel medzi deti 

Mikuláš, ktorý sa všetkým prihovoril a vyzval deti, aby mu prišli niečo 

zarecitovať alebo zaspievať. Anjeli medzitým rozdávali deťom sladkosti. Potom 

všetky deti aj s Mikulášom šli spoločne rozsvietiť vianočný stromček.   

                                       
5 https://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1344-hody-v-rakovej 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT 

Správca Ján Uskoba sa v Rakovej už zabýval, všetci ho tu majú radi. S 

bohoslužbami i niektorými úradnými vecami mu bol po celý rok nápomocný 

vdp. Miloš Hlucháň, ktorého pridelili do okresnej nemocnice v Čadci. Býval na 

fare v Rakovej, ale mal i v Čadci prenajatú garsónku. Ďalej mu bol nápomocný 

i miestny rodák vdp. Peter Mariak, ktorý v Rakovej spovedal, učil na školách 

náboženstvo a bol nápomocný pri vybavovaní občanov.  

V máji sa uskutočnilo u nás prvé sväté prijímanie, na ktorom bolo 62 detí, 

z toho 35 chlapcov a 27 dievčat. V roku 2018 bolo v Rakovej 64 pohrebov, z 

toho 40 mužov a 24 žien. Tento rok bol bohatý i na krsty, narodilo sa až 71 

detí, krstov vo farnosti bolo 74 z toho 35 chlapcov a 39 dievčat. Smutné však 

je, že až 21 rodičov nebolo sobášených. Sobášov bolo 40, z toho 37 katolíci, 3 

sobáše boli medzi katolíkom/katolíčkou a nepokrsteným/ou. 

Správca farnosti sa aktívne podieľal na spoločenskom živote v obci, v tomto 

roku bol nápomocný pri každej udalosti. 

Naša farnosť má 2 kostoly a jednu kaplnku: Kostol Narodenia Panny Márie 

v Rakovej, Kostol svätého Cyrila a Metoda na Korcháni a Kaplnka Božieho 

Milosrdenstva u Blažíčka. V kostole v Rakovej sa konajú sväté omše pravidelne 

každý deň a v nedeľu 3. Kostolníkom je p. Honíšek a p. Maslík, zvonárkou 

Anna Kotuľová a organistkami: Zuzka Golisová, Janka Kováčiková a Simona 

Matyšáková.  V kostole na Korcháni sa omše konajú každý piatok a nedeľu. 

Kostolníčkou je Mária Kavuláková a organistkami: Gabriela Bojková a Petra 

Bojková. U Blažíčka každú druhú nedeľu v mesiaci a poslednú sobotu                 

v mesiaci.  

Na Kvetnú nedeľu si deti a mládež našej farnosti pripravili dramatizovanú 

krížovú cestu na motívy muzikálu "Ten istý". Hudobne a spevom ich 

doprevádzali učitelia zo ZCŠ Jána Palárika - M. Zbončáková, M. Hôrecká,         

V. Švancár, P. Kulla,  spolu s  organistkou J. Kováčikovou, p. farárom                 

J. Uskobom a organistkou Zuzkou Golisovou, ktorá to celé aj pripravila. 

Jednotlivé zastavenia krížovej cesty prednášali deti spolu s p. učiteľkami 

oboch našich škôl M. Pohančníkovou a M. Bzdilíkovou. V sobotu 21.apríla 

zorganizovali mládežníci z eRko Raková diskotéku pre deti s karnevalovou 

témou. Prišlo 23 detí a bolo vidieť, že deti, ale aj ich rodičia sa s kostýmami 

naozaj potrápili. V dňoch 27.-28. apríla sa miništranti z Rakovej zúčastnili 

celoslovenskej púte miništrantov v Šaštíne. Vyrazili v piatok na obed v počte 

12, ako apoštoli. 

V prvý májový deň uskutočnili z našej farnosti púť do Poľska. V Zakopanom 

navštívili kostol Panny Márie Fatimskej na Krzeptowkach, drevenú ručne 

vyrezávanú kaplnku, kde je umiestnená socha Panny Márie Fatimskej, ktorá 

putovala 20 rokov po Európe. Prezreli si pápežský oltár, ktorý bol 

premiestnený od zjazdovky, kde slúžil sv. omšu  sv. Ján Pavol II. pri návšteve 

tohto miesta. Po presunutí do kostola, spoločne slávili sv. omšu, ktorú slúžil 
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náš duch. otec vdp. Ján Uskoba. Po sv. omši si prezreli samotné mesto a mohli 

spoznať, ako veľmi žije turizmom. Po krátkej prestávke sa presunuli do 

pútnického miesta Ludzmier. 

V nedeľu 3. mája 2018 sa v rámci cyklu „Hudba v chrámoch“ uskutočnil v 

Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský kostol) v Bratislave koncert 

Slovenského komorného orchestra pôsobiaceho na pôde Slovenskej 

filharmónie pod vedením umeleckého vedúceho a dirigenta Ewalda Danela, 

Chrámového speváckeho zboru sv. Jozefa – robotníka z Čadce – Kýčerky a 

Chrámového speváckeho zboru Gaudium z Rakovej. V nedeľu 6. mája sa v 

našej farnosti  slávila hasičská sv. omša pri príležitosti sviatku sv. Floriána. V 

sobotu 26. mája 2018 spolu s našimi poľovníkmi slávili sv. omšu pri Medvedej 

skale z príležitosti sviatku ich patróna sv. Huberta.  

Pri príležitosti sviatkov Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Nepoškvrneného 

srdca Panny Márie v sobotu 23. júna sa slávila sv. omša pri kapličke na 

Vartovke - Čerchli. Hlavným celebrantom bol vdp. Ivan Španik, nemocničný 

duchovný v Žiline a pozvanie prijal aj páter Emil Gallo, MIC z rehole Mariánov 

(Spoločnosť kňazov Mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny Márie), toho 

času pôsobiaci vo Vietname, ktorý bol u nás na Rakovej na súkromnej 

návšteve. Pred sv. omšou spievali mariánske piesne a  Litánie k Božskému 

srdcu Ježišovmu naše ženičky zo súboru Rakovanka. Na začiatku sv. omše 

posvätil p. farár J. Uskoba nové sochy Božského srdca Ježišovho a 

Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Svätú omšu doprevádzal svojim spevom 

náš chrámový zbor Gaudium. Hoci bola kaplnka len minulý rok postavená a 

posvätená, v tomto roku ju už ochotní dobrovoľníci obnovovali - vybudovaním 

zadnej steny z kameňa z hory Butkov. 

V čase od 15. - do 19. augusta 2018 pripravili animátori z "erko Raková" 

pre deti našej farnosti detský tábor v Oravskej Polhore na chate Slaná Voda. 

Tábor mal názov „Cesta štyroch svätopiscov“, pretože na tábore spoznávali 

svätopiscov Mareka, Matúša, Lukáša a Jana. Nachádzali sa na Oravskej 

Polhore - Chata Slaná voda.  

Na sviatok Narodenia Panny Márie 8. septembra slávila naša farnosť hody, 

keďže náš farský chrám je zasvätený tomuto sviatku. Pri tejto príležitosti prijal 

do našej farnosti pozvanie  vdp. Alojz Potočiar, ktorý slávil sv. omšu v sobotu 

večer 8. septembra. V nedeľu sme slávili po prvý krát sv. omšu na námestí. 

Na túto slávnostnú sv. omšu prijal pozvanie grekokatolícky kňaz vdp. Ján 

Krupa, redaktor rádia Lumen. Slávnosť svojim spevom doprevádzal už 

tradične náš chrámový zbor Gaudium. 

Po prvý krát v našej farnosti slávili sv. omšu v krojoch. Bolo to 15. 

septembra na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Sv. 

omšu celebroval náš rodák vdp. Jozef Kocifaj, ktorý si na túto príležitosť 

obliekol "husličkový" ornát. Náš pán farár Janko Uskoba zasa počas sv. omše 

hral na harmonike a doprevádzal tak spev našej folklórnej skupiny 
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Rakovanka. Všetci, ktorí prišli v kroji dostali na záver magnetku kostolov našej 

farnosti. Rozdalo sa ich okolo 150. 

V lone prírody na Kuchriskách sa nachádza malá kaplnka sv. Františka, a 

tak už tradične, pri príležitosti sviatku tohto svätca, sa pri nej slávi sv. omša. 

Tento rok sa konala 6. októbra a hlavným celebrantom bol pán farár z 

Podvysokej vdp. Miroslav Vároš.  

Od 12. septembra do 24. októbra prebiehal v našej farnosti evanjelizačný 

kurz Objav Krista. Vždy v stredu večer malo možnosť prehĺbiť svoj vzťah k 

Bohu devätnásť účastníkov. Stretnutia začínali výbornou večerou, pokračovali 

modlitbou chvál, prednáškou a diskusiou. 

6. októbra 2018 slávil v našej farnosti svoje 25. výročie kňazskej vysviacky 

náš rodák vdp. František Honíšek. Túto krásnu slávnosť doprevádzali svojim 

spevom chrámový zbor Gaudium a členovia bývalého ml. zboru Caritatis. 

Aj tento rok sme sa (deti ale aj dospelí :-) zapojili do milej zbierky 

Mikulášskych balíčkov pre deti na Ukrajinu. Už tradične v našej farnosti patril 

Svätoštefánsky večer Vianočnému koncertu nášho chrámového zboru 

Gaudium. Aj tentokrát si pre nás pripravili veľa nádherných piesní a kolied. 

Ako hostí si pozvali ľudovú hudbu Zbojná so sestrami Bacmaňákovými z 

Oščadnice. Popoludnie slávnosti Národenia Pána - 25. december, už 

každoročne v našej farnosti patrí deťom a ich programu s Jasličkovými 

pobožnosťami. Tento rok bola Jasličková najskôr na Korcháni a potom na 

Rakovej. 

 

V našej farnosti fungujú aj spoločenstvá:  

- eRko 

- Misijné spoločenstvo "Žíznim" 

- Modlitby matiek 

- Ružencové bratstvo 

- Spevácke zbory 

 

Rozsiahla rekonštrukcia Kostola narodenia Panny Márie v Rakovej 

Po prípravách s Krajským pamiatkovým úradom sa začala rekonštrukcia 

farského kostola. Ešte v zime boli vybrané štyri maľované vitráže z okien, ktoré 

sa odviezli na reštaurovanie do Drietomy. Potom boli vybrané i ostatné vitráže, 

ktoré boli tiež odvezené na reštaurovanie. Od mája kostol prechádzal 

rozsiahlou rekonštrukciou fasády. Musel sa dať urobiť ale reštaurátorsky 

prieskum fasády a návrh na sanáciu. Bol schválený i technologický postup 

prác, ako obrúsenie starej omietky, vyspravenie trhlín, nanesenie novej vrstvy 
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omietky a následne vymaľovanie. V polovici septembra vyrástlo lešenie na 

kostolnej veži. Celková výška kostola je 36 metrov, samotná veža má 12 

metrov. Šla sa meniť krytina, kde bol doteraz pozinkovaný plech a ten sa 

vymenil za titánzinkový plech. V bani pod krížom, ktorý stál na vrchu veže sa 

našla listina, ktorá hovorí o poslednej oprave z roku 1955. V tomto roku bola 

opravovaná veža, bol osadený nový kríž a baňa. Tieto práce vykonali klampiari 

z Turzovky: J. Slezák, J. Činčala, J. Herbík, Š. Stolárik. Pri oprave veže 

pracovali tesári z Rakovej: P. Hromádka, F. Jurčacko, P. Čišecký, J. Školník, 

P. Zverec, J. Chabreček. Opravu veže zriadil vtedajší farár Michal Šinský. 

V roku 1964 vežu kostola natrela zelenou farbou M. Turoňová a v roku 1979 

bol na objednávku A. Dupkalu zo strechy zhodený eternit a strecha bola 

pokrytá hliníkovým plechom. Pri rekonštrukcii do bane boli doplnené nové 

materiály, ako Spravodajca obce Raková, list, fľaša slivovice. Na fasáde 

pracovala firma Hapas a vežu prerábali chlapi zo Skalitého. 

Na rekonštrukcii sa výrazne podieľali i chlapi z Rakovej, ktorí svojpomocne 

obíjali cokel (trvalo to minimálne týždeň), na dve etapy okopávali základy, 

okolo okien sekali na elektrinu, zakopávali káble okolo kostola atď.... 

V roku 2018 sa na rekonštrukciu prefinancovalo 161 122 €, z toho obec 

Raková prispela 10 000 € a ostatné finančné prostriedky boli zo zbierok a od 

sponzorov. 

Ďalšie práce na kostole budú pokračovať v roku 2019. 

 

Chrámový zbor Gaudium 

Významnou súčasťou cirkevného spoločenstva v obci je Chrámový zbor 

Gaudium, ktorý bol založený v roku 2006. 3. mája 2018 sa v rámci cyklu 

Hudba v chrámoch uskutočnil v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuitský 

kostol) v Bratislave koncert Slovenského komorného orchestra pôsobiaceho 

na pôde Slovenskej filharmónie za účasti aj nášho chrámového zboru. Ako 

každý rok, aj v tomto roku poriadali členovia koncert, ktorý sa konal v našom 

kostole na Sviatok sv. Štefana. 
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MIESTNE ORGANIZÁCIE A SPOLKY 

Cyklistický klub Biking Raková 

V roku 2018 CK Biking Raková usporiadal 3 veľké akcie a to: Medzinárodný 

pohár v terénnej cyklistickej časovke do vrchu – UP HILL MTB BESKIDY 2018, 

Pohodový štvrťmaratón a súťaž v cyklokrose. 

 

UpHill MTB Beskidy 

Dňa 22.7.2018 v nedeľu sa u nás konalo jedno z kôl medzinárodného 

pohára v terénnej cyklistickej časovke do vrchu cyklu UPHILL MTB BESKIDY 

2018. Na štart sa postavilo 163 pretekárov v rôznych vekových kategóriách zo 

štyroch krajín.  

Najmladší účastník, ktorý zdolal trasu z Námestia Janka Palárika až po 

Medvediu skalu mal 7 rokov. Celkovým víťazom sa stal _______________, ktorý 

túto trať prešiel za __ minút a__ sekúnd. Najlepší Rakovčan bol 

________________ s časom ________. Súťažiaci s trvalým pobytom v obci Raková 

štartovné neplatili. Pre všetkých účastníkov bolo v cieli pripravené 

občerstvenie a keď sa vrátili naspäť na námestie, tak ich tam čakalo studené 

pivko alebo kofola a pečená krkovička. V tomto roku prišlo aj veľa divákov, 

ako na námestie, tak i cestou. 

 

PoHodový štvrťmaratón 

V tomto roku sa konal už 14. ročník tohto maratónu. Na trať sa postavilo 

62 účastníkov zo Slovenska, Česka i Poľska.  

 

7.10.2018 - Svetový pohár v cyklokrose CX Raková 2018 

Preteky tretieho kola Slovenského pohára v cyklokrose sa konali v Rakovej 

7. októbra 2018 s vysokou účasťou. V kategórii mužov zvíťazil Emil Hekel 

z Českej republiky pred Matejom Ulíkom a Karolom Michalskim z Poľska. Zo 

žien bola najlepšia Nikola Bajgerová, druhá skončila Kateřína Mudříková 

a tretia skončila Tereza Vaníčková. V juniorskej kategórii zvíťazil Jakub 

Ťoupalík, striebro získal Jan Zatloukal a bronz Tomáš Ježko. 
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Dobrovoľný hasičský zbor 

V sobotu, 13. januára 2018 sa konala výročná členská schôdza 

Dobrovoľného hasičského zboru obce Raková. Výročnej členskej schôdze sa 

okrem jej členov zúčastnil starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, 

funkcionári okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v Čadci, 

členovia partnerských dobrovoľných hasičských zborov z okolia, Českej 

republiky a Poľska a poslanci obecného zastupiteľstva v Rakovej, Mgr. Viera 

Urbaníková, Mgr. Jana Hnidková, Jaroslav Petrák, Marián Šuška. 

Výročnú členskú schôdzu viedla a na úvod všetkých privítala Michaela 

Balošáková. Po nej sa slova ujal veliteľ DHZ Dominik Urbaník, ktorý v správe 

o činnosti zhodnotil výsledky dobrovoľného hasičského zboru v obci, počty 

zásahov a úspechy v súťažiach. Starosta obce Mgr. Anton Heglas v príhovore 

poďakoval všetkým členom zboru za pomoc a obetavosť pri práci, ktorú 

vykonávajú pre obec, jej občanov, dobrovoľne a to bez nároku na odmenu. V 

mene poslancov obecného zastupiteľstva odovzdal najvyššie ocenenie obce a 

to Cenu obce Raková. Ocenenie bolo udelené za dlhoročnú prácu v 

Dobrovoľnom hasičskom zbore obce Raková: Ľudovítovi Kováčikovi, Antonovi 

Kapusniakovi, Ladislavovi Heglasovi - in memoriam, Ladislavovi Čišeckému - 

in memoriam za dlhoročnú prácu pre Dobrovoľný hasičský zbor Raková. 

Okrem ocenení udelených obcou Raková boli funkcionármi DHZ Slovenskej 

republiky udelené členom zboru povýšenia do nových hodností. Taktiež boli 

ocenení členovia zboru, ktorí sa minulý rok dožili významného životného 

jubilea. Čestným predsedom Dobrovoľného hasičského zboru bol zvolený 

dlhoročný predseda - Ľudovít Kováčik. 

Dňa 03.03.2018 sa naši mladí hasiči pod vedením Martina Krištofika a 

Michaely Balošákovej zúčastnili Halovej súťaže Hasičského Päťboja v Zákopčí 

v dvoch družstvách až 28 mladých hasičov za sprievodu Dominika Urbaníka 

– veliteľa DHZ Raková. V kategórií 14 – 16 - roční získali 1. miesto Andrej 

Korchan a Michal Šurík, a získali ocenenie za najrýchlejšie viazanie uzlov. V 

tej istej kategórií získali Marek Choluj a Martin Kováčik 2.miesto. V kategórií 

13 – 14 - roční získali 2.miesto Peter Chovaniak a Filip Okapal. Dievčatá 

Dominika Kováčiková a Kristína Kovačíková získali v kategórií 14-16 -  roční 

2. miesto. Družstvo Raková A si obhájilo víťazstvo a získali už po druhý krát 

Putovný pohár Halového Päťboja. Družstvo Raková B je len začínajúce, no 

napriek tomu sa im celkom darilo, aj keď v konkurencii 152 účastníkov 

nezískali ocenenia. Všetkým mladým hasičom ďakujeme za úspešnú 

reprezentáciu nášho zboru ako aj CVČ Raková.  

V mesiaci marec, sa členovia DHZ zúčastnili na IMZ v Olešnej a 25. marca 

tam získalo odbornosť hasič III. stupňa 8 členov. 29.3. boli povolaní na výzvu 

starostu obce. S hasičskou technikou po zime, vysokým tlakom vystriekali od 

prachu a nečistôt komunikáciu od družstva po hlavnú cestu, celý areál okolo 

kostola a pred kostolom na Korcháni a spojazdnili nefunkčný hydrant pred 

jednotou. Na Veľkú noc, ako už býva v našej farnosti tradíciou, aj tento rok si 

hasiči splnili dôstojnú povinnosť, a to stráženie Božieho hrobu na Veľký piatok 
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aj Bielu sobotu. Na Bielu sobotu večer sa taktiež zúčastnili slávnostného 

sprievodu počas večerných obradov. Celkovo na slávení Veľkej noci bolo 

účastných 31 členov. 23.4. započali s prácami pri organizovaní 51. ročníka 

Palárikovej Rakovej. Na výzvu OKVS vystriekali námestie, areál kostola, 

zábradlia, most a centrum obce (36 000l vody). Počas troch dní slávností, boli 

stále k dispozícii, vykonávali čestnú stráž pri soche a bustách Jána Palárika, 

riadili premávku, pomáhali pri presune potrebných vecí a podobne. 

V mesiaci Máj DHZ Raková organizoval slávnosť sv. Floriána. Patróna 

hasičov si uctili všetky Dobrovoľné hasičské zbory okrsku č.4 , pozvanie prijali 

aj družobné organizácie SDH Milíkov a OSP Lesna. Od Hasičskej zbrojnice sa 

v sprievode presunuli do Kostola Narodenia Panny Márie, kde slávnostnú sv. 

omšu celebroval p. farár Janko Uskoba. Všetkých 185 zúčastnených hasičov, 

detí a pozvaných hostí sa po spoločnom fotografovaní odobralo do 

pohostinstva Svadobka, na slávnostný obed a priateľské posedenie. Dňa 11.5. 

získalo 6 členov DHZ odbornosť Rozhodca DPO a dvaja členovia odbornosť 

vedúci mládeže III. stupňa.  

Dňa 19. mája 2018 sa žiaci z DHZ Raková zúčastnili na územnom kole hry 

Plameň v Turzovke. Celkovo sa z nášho zboru zúčastnili 3 družstvá. CHLAPCI 

A získali vo svojej kategórii 2. miesto, DIEVČATÁ vo svojej kategórii zvíťazili a 

postúpili na krajské kolo tesne pred dievčatami zo Staškova. Nezaostávali ani 

maličkí CHLAPCI B, ktorí napriek vysokej konkurencii družstiev (18) získali 

krásne 10. miesto. Chlapci B boli ocenení aj mimoriadnou cenou, ktorú 

venoval krajský riaditeľ HaZZ v Žiline, pplk. Ing. Jaroslav Kapusniak PhD. 

Získali pohár za Najmladší zúčastnený tím na územnom kole hry Plameň. 

26.5. boli členovia prítomní na oslavách 30. výročia založenia TK Polom 

Raková a zúčastnili sa aj slávnostnej sv. omše, ktorú malo poľovnícke 

združenie Polom Raková ku dňu sv. Huberta na Medvedej skale.  Dňa 29.5. 

2018 bola jednotka DHZO Raková, v spolupráci s PZ SR - oddelenia 

dopravného inšpektorátu a kynologickej jednotky Čadca, požiadaná o 

vykonanie bezpečnostno - preventívnej prednášky, ukážky práce polície a 

hasičov pre deti MŠ. Deti si vyskúšali naozajstné hasenie hasičskou hadicou, 

vyskúšali si oblečenie hasičov.  

V júni boli viac krát na žiadosť OKVS Raková s hasičskou technikou 

prepchávať kanalizačné potrubia pod cestou II. triedy počas budovania nových 

chodníkov v našej obci.  24.6. sa na ihrisku FK Polom Raková konal žiacky 

futbalový turnaj, kde jednotka DHZO predviedla ukážky hasenia horiaceho 

domu z euro paliet rôznymi spôsobmi a na záver vytvorili deťom strednú penu, 

kde sa  všetci poriadne vybláznili. O tri dni neskôr na žiadosť p. riaditeľa 

Cirkevnej Základnej Školy J. Palárika spoločne so zdravotníkmi RZP Čadca 

viedli pre žiakov odborné prednášky a praktické ukážky v teréne.  20.7. sa 

členovia hasičskej jednotky zúčastnili na taktickom cvičení v Korni, 

zameranom na diaľkovú dopravu vody v náročnom teréne. Myslím, že si všetci 

priniesli nových skúseností.  28.júla čakala DHZ milá povinnosť - oslavy 90. 
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výročia založenia DHZ v Zákopčí-Ústredí kde aj napriek nepriaznivému 

počasiu, prežili veľmi pekný deň.  

2.8. zalarmoval starosta obce členov DHZ pre celoplošný výpadok pitnej 

vody, ktorá musela byť urgentne dodaná do stroja fasádnej omietky pri 

rekonštrukcii kostola. Uchránilo sa tak veľký kus steny, kde by sa pre 

nenadviazanie materiálom musela fasáda celá oškrabať a ťahať nanovo, 

nakoľko pracovníci o plánovanom výpadku vody nevedeli. Dňa 4.8. sa opäť 

venovali deťom v našej obci na tzv. športovom dni, ktorý organizoval futbalový 

klub. Na ihrisku si mohli zahrať loptové hry a súťažiť v rôznych disciplínach 

a na druhej strane areálu pripravili súťaže naši hasiči. Deti zhadzovali terče, 

skákali cez prekážky, striekali z lafety na Tatre atď.. Počas suchých 

augustových dní dva krát boli polievať novovysadený sad ovocných stromkov 

vo farskej záhrade. 

Na konci augusta museli vymeniť prasknuté hadičky prepadu nafty a druhé 

servočerpadlo na našej zrepasovanej Tatre. Keďže Tatra neprešla TK a ani EK 

na STK v Čadci, kde sa dokonca zistilo že VIN číslo nesúhlasí s údajom v TP, 

museli auto zaviesť do Liptovského Mikuláša. Trvalo vyše dvoch mesiacov kým 

si pre auto mohli prísť a výjazdová jednotka bola po tento čas bez cisterny. 

V deň rakovských hodov riadili premávku na bežeckých pretekoch a na 

námestí mali otvorený stánok s občerstvením, ktorý mohli prevádzkovať 

oficiálne, a tým si aj zarobili nejaké peniažky navyše. 

23.septembra za účasti 16 súťažných družstiev organizovali II. ročník 

žiackej súťaže o pohár riaditeľky CVČ Raková, v požiarnom útoku s vodou 

a požiarnom útoku CTIF, ktorý by po viacročnej prestávke u nás chceli opäť 

zaviesť ako tradíciu.  

10. októbra na večný odpočinok odprevadili člena Františka Broša, ktorý 

nás navždy opustil vo veku 64 rokov. Ďalej 13.10. sa zúčastnili na odbornej 

konferencii v Martine zameranej na prevenciu, zmeny súťažného poriadku, 

čerpanie dotácií a iné. 14.10. sa konala okrsková IMZ v Zákopčí ústredí a na 

sviatok všetkých svätých navštívili našich zosnulých členov na cintoríne 

v Rakovej. 

Dňa 21.11. v hasičskej zbrojnici vykonávali príslušníci OR HaZZ v Čadci 

kontrolu hasičských jednotiek zaradených v kategórii ,,B“, kde neboli zistené 

nedostatky väčšieho charakteru. 

V roku 2018 z brigádnickej činnosti sa  zrekonštruovala bývalá šatňa, kde 

sa podarilo priestory aspoň trochu v rámci možností skultúrniť tak, aby mohli 

slúžiť ako akási výjazdová kancelária s počítačom a tlačiarňou, bez čoho sa 

táto služba vykonáva s výraznými obmedzeniami. Ďalej dali do prevádzky malé 

garážové dvere kde teraz parkuje protipovodňový vozík, natiahli vodovod von 

pred zbrojnicu na umývanie techniky a zásahovej výstroje, napojili po stene 

tlakovou hadicou Tatru na prívod stáleho tlaku vzduchu a veľa iných 
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drobností. Teraz sa budem snažiť ešte v krátkosti zhodnotiť činnosť VJ DHZo 

Raková za rok 2018. 

 

Výjazdová jednotka DHZo v roku 2018  

Výjazdová jednotka má k 31.12.2018 19 členov, z toho troch členov 

z povolania a dve členky vyškolené zdravotníčky. V danom roku eviduje na 

žiadosť KOS v Žiline celkom 23 výjazdov z čoho zasahovali 14x pri likvidácii 

požiarov. 

Mesiac apríl 

-požiar lesného porastu a suchej trávy Raková 

-požiar lesného porastu a suchej trávy Raková-Korcháň 

-lesný požiar  Čadca-Bukov 

-požiar autoservisu s dvoma os. vozidlami p. Kubaška Raková u Sihelníka 

Máj 

-požiar drevoštiepky kotolňa Raková u Sihelníka 

Jún 

-požiar osobného automobilu - p. Urbánek Raková u Špora 

-požiar výrobných hál, skladov textilu a autoservisu Raková, likvidácia 

trvala 18 hodín. Len s našou cisternou sme na miesto dopravili 54 000l vody. 

-požiar družstevného traktora Uni-con Raková 

-lesný požiar Čadca-Horelica 

August 

-Veľký lesný požiar Čadca-Rieka, OS našu jednotku poslalo z opačnej 

strany kopca smerom od Žarca, likvidácia trvala 7 hodín, v ťažkom teréne nás 

vodou dopĺňal Vladimír  Haluška s Pragou V3S 

Október 

-požiar obecnej skládky dreveného odpadu Raková-Trstená 

November 

-požiar hospodárskej budovy Raková-Petrová 

-požiar starej hajnice Raková-Dolina 

-požiar RD p. Nekoranec Raková-Fojstvo. 
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Technické výjazdy: Pri povodniach na Kysuciach 13.8. vo veľkom vytápalo 

aj Zákopčie, ale DHZo Raková bola povolaná do Čadce. Dva krát zasahovali 

kvôli silným vetrom pri streche RD a streche garáže. 

Pátranie po nezvestných osobách: Turzovka-Semeteš neznámy , Raková 

p. František Kadlubec a Raková p. Jozef Mravec ktorého naši hasiči našli žiaľ 

už mŕtveho. 

Hasiči súťažili O pohár starostu obce Raková 

V sobotu 25.08.2018 napriek daždivému počasiu sa v Rakovej „Pod hríbom“ 

konal 5. ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce Raková. Úvodný 

nástup hasičov bol na poludnie. Na nástupe sa zúčastneným prihovoril 

starosta obce Raková Anton Heglas, ktorý poprial všetkým čo najlepší výkon 

a žiadne zranenie. Po ňom sa prihovoril krajský riaditeľ HaZZ, Jaroslav 

Kapustniak, ktorý poďakoval hasičom z Kysúc za ich obetavú prácu najmä pri 

požiaroch a živelných pohromách. Tajomníčka ÚzO DPO SR Čadca Marta 

Balošáková popriala i napriek daždivému počasiu výborné časy a oznámila, že 

tento rok si na našej súťaži odbehne aj Predsedníctvo ÚzO DPO SR Čadca. Po 

nástupe začala samotná súťaž, ktorá sa niesla v priateľskej atmosfére, 

postupne sa na štart postavilo 11 mužských družstiev, 6 ženských a dve 

družstvá nad 35 rokov, a to: predsedníctvo ÚzO a veteráni z Rakovej.  

Výsledky: MUŽI 

 družstvo PP ĽP Výsl. 

1. DHZ Staškov B 14:59 15:64 15:64 

2. DHZ Čierne 16:15 15:70 16:15 

3. DHZ Klokočov 16:39 15:60 16:39 

4. DHZ Krásno nad Kysucou 16:83 17:42 17:42 

5. DHZ Raková 17:76 16:03 17:76 

6. SDH Milíkov 17:24 18:37 18:37 

7. DHZ Olešná 18:41 19:01 19:01 

8. SDH Nýdek 30:25 16:31 30:25 

9. DHZ Staškov A 33:67 34:89 34:89 

10. SDH Dolní Lištná NP NP NP 

11. DHZ Oščadnica NP NP NP 

 

ŽENY 

 družstvo PP ĽP Výsl. 

1. DHZ Raková 19:25 19:73 19:73 

2. DHZ Staškov 21:09 21:45 21:45 

3. SDH Nýdek 25:73 26:71 26:71 

4. DHZ Turzovka 26:18 27:44 27:44 

5. DHZ Oščadnica B 47:59 47:16 47:59 

6. DHZ Oščadnica A NP NP NP 
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NAD 35 ROKOV 

 družstvo PP ĽP Výsl. 

1. DHZ Raková 21:30 20:98 21:30 

2. ÚzO DPO SR Čadca 22:53 21:52 22:53 

 

Pohár a poukaz na nákup vo Fireshop Korňa získali prvé 3 miesta v mužskej 

a ženskej kategórii a diplom s darčekovým košom kategória nad 35 rokov. Bol 

vyhodnotený aj najlepší pravý a ľavý prúd v mužskej a ženskej kategórii. U 

žien získali najrýchlejšie prúdy obidve prúdarky z Rakovej. U mužov 

najrýchlejší pravý prúdar bol zo Staškova a ľavý z Klokočova. Potom sa 

losovala tombola, cien bolo neúrekom, takže sa ušlo viacerým. Ďalej už 

nasledovala hasičská zábava, bolo vidieť, že hasičom ako i niektorým občanom 

Rakovej neprekáža dážď ani nie celkom dobré počasie, pretože zábava 

odštartovala v plnom prúde už v poobedňajších hodinách a trvala až do noci. 

Počas celej súťaže si návštevníci i súťažiaci mohli zakúpiť občerstvenie v 

podobe rakovských polesníkov, guláša a pečeného mäsa. 

 

Futbalový klub Polom Raková 

Dňa 16.02.2018 sa uskutočnila výročná členská schôdza, na ktorej boli 

zvolení do výboru JUDr. Celestín Stehura, Tomáš Kajánek, Ján Kajánek, 

Katarína Lukáčová, Štefan Rafaj, Eugen Konečný ml., Jozef Haladej a Patrik 

Elsner. Členská základňa sa skladala z 95 registrovaných členov, z toho 35 

dospelých a 65 detí a mládeže. 

V jarnej časti zápasov mladší s tarší žiaci úspešne ukončili pôsobenie v II: 

lige pod vedením Jaroslava Mravca, dorastencom sa nepodarilo postúpiť do 

vyššej súťaže a A-mužstvo bojovalo o popredné priečky v VI. lige. V mesiaci 

jún sa konal dvojdenný turnaj žiakov pod záštitou Pavla Čišeckého. Turnaj 

mal veľký športový aj spoločenský úspech. V júli sa uskutočnil tradičný 

futbalový turnaj O pohár starostu obce Raková, kde A-mužstvo postúpilo do 

finále, ale prehralo ho s mužstvom zo Staškova.  

Športovci vyvíjali činnosť v šiestich mužstvách. Prípravku mladších žiakov 

trénoval Jozef Majerík ml. V lete nastala zmena v trénerskych postoch a to: 

mladších žiakov začal trénovať Vojtech Mahút, starších žiakov Lukáš Grofčík, 

staršiu prípravku p. Húska a dorastencov Pavol Lutera. 

Po jesennej časti skončili starší žiaci zo 14 mužstiev na 10. mieste, čo im 

zaručilo zotrvanie v II. lige. Mužstvo dorastu skončilo po jesennej časti na 3. 

mieste, len 2 body za prvým a druhým mužstvom. Muži skončili na 

predposlednom mieste, pričom získali len 7 bodov za 2 výhry a jednu remízu. 

V roku 2018 sa nepodarilo stále zlegalizovať stavbu tribúny, tým pádom 

nemôže FK čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie ani zo 
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Slovenského futbalového zväzu na jej dostavbu. Začali však s pokladaním 

zámkovej dlažby pri bufete, tým sa skrášľuje futbalový areál. 

 

 

Turistický klub Polom Raková 

 

Novoročný výstup na Veľký Polom 

V nedeľu 01. januára 2018 TK usporiadal 25. ročník Výstupu na Veľký 

Polom. Snehu bolo tento rok menej ako po minulé roky. Po príchode na vrchol 

už horela zapálená vatra, okolo ktorej sa zohrievalo množstvo turistov. 

Ukázalo sa aj slnko, ktoré poskytlo turistom nevídané prírodné divadlo. Z 

vrcholu bolo vidieť Západné Tatry, ktoré boli ako na dosah ruky. Z dôvodu 

kalamity v lese bol neskutočný výhľad, avšak na stromy popadané po zemi sa 

dívalo zle. Po tom, čo účastníkov privítal predseda klubu sa k slovu dostali i 

iní zúčastnení predsedovia. Príhovory sa niesli v duchu spolupatričnosti a 

prianí. Po privítaní sa pristúpilo k slávnostnému prípitku a potom sa už 

ozývala slovenská, česká a poľská národná hymna. Po návrate z vrchola 

zúčastnených čakal v pohostinstve Korcháň chutný boršč. 

 

Majstrovstvá Žilinského kraja Turisticko–orientačného behu 

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca a Turistický klub Polom 

Raková 9.6.2018 usporiadali v Areáli zdravia pod Hríbom Majstrovstvá 

Žilinského kraja a III. kolo  Kysuckého pohára  Turisticko-orientačného behu. 

  V sobotu ráno sa pod Hríbom zišlo 159 pretekárov v siedmych vekových 

kategóriách. Stavitelia tratí sa počas dvoch dní museli veľmi snažiť, aby 

postavili vhodné trate pre všetky vekové kategórie a umiestnili azimuty v 

lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu lesného porastu. Pri tomto im 

veľmi pomohla dokonalá znalosť terénu, aby celé trate vyhovovali náročným 

kritériám súťaže.  

  Preteky otvorila hlavná rozhodkyňa Michaela Balošáková. Všetkých 

srdečne privítala, ospravedlnila neúčasť pána starostu obce Raková, ktorý 

nemohol zúčastniť otvorenia, ale na vyhodnotenie príde. Privítala zástupcu 

starostu Ing. Miroslava Marečka, ktorý zaželal všetkým pretekárom mnoho 

zdaru pri zdolávaní náročnej trate. Po otvorení hlavný staviteľ tratí Ing. Peter 

Kultán vysvetlil súťažiacim  náročnú trať, všetkých upozornil na množstvo 

veľkých mravcov a hlavne na veľkú opatrnosť.  

  Hneď po štarte súťažiacich čakalo plazenie, hod kriketovou loptičkou, o 

niečo ďalej  viazanie uzlov. Po zdolaní týchto troch disciplín bežali na most, 

kde naši hasiči Dominik Urbaník a Adrián Šuška dávali pozor, aby pretekári 
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nevybiehali na cestu a bezpečne pokračovali ďalej. Po určení živých rastliniek 

a drevinek čakalo všetkých veľké stúpanie, kde určovali turistické a 

topografické značky, následne určovanie azimutov a samozrejme mravce. Žiaci 

museli nájsť 2 azimuty, dorastenky a ženy 4, dorastenci a muži 6 azimutov. 

Najmenší drobci nemajú azimuty, ale orientáciu mapy. Po zdolaní azimutov sa 

všetky trate spojili a pretekári si lámali hlavu pri spoznávaní hradov, zámkov, 

vrcholov hôr, hlavných Európskych miest, teda kultúrno - poznávacia činnosť. 

Po zbehnutí kopca ešte odhad vzdialenosti a bežali na druhý most. Čakala ich 

posledná disciplína lanová lavička a dobeh do cieľa. Aby tieto náročné 

disciplíny zvládol každý pretekár stojí to mnoho hodín driny nielen 

súťažiacich, ale i vedúcich turistických oddielov, ktorí idú mnoho krát 

príkladom účasťou na samotných pretekoch. Poslední pretekári vybehli na 

trať a začalo hrmieť. Tak deväť, desať pretekárov dospelých bolo ešte na trati 

a začalo liať ako z krhly. Po lejaku veľa detí rodičia poodvážali. Sčítacia 

komisia mala v tento deň čo robiť, pretože okrem Majstrovstiev Žilinského 

kraja vyhodnocovali i tretie kolo kysuckého pohára. 

  O diplomy pre ocenených pretekárov a občerstvenie sa postaral starosta 

obce Raková Mgr. Anton Heglas, Autoškola Pegas dala vyrobiť perá pre 

rozhodcov a zabezpečila i sud kofoly.  

Postup na Majstrovstvá Slovenska si vybojovali: 

Najmladší žiaci: 1. Lukáš Bolek, 2. Samuel Strišovský, 3. Dávid Bohdaň 

Najmladšie žiačky: 1. Veronika Vlčková, 2. Táňa Štefaničiaková, 3. Hanka 

Tomovčíková 

Mladší žiaci: 1. Roderick Špiriak, 2. Filip Čenták, 3. Branko Čečotka 

Mladšie žiačky: 1. Klaudia Kormanová, 2. Nela Chovaňáková, 3. Kristína 

Kubulková 

Starší žiaci: 1. Tobiáš Košťal, 2. Matej Kubala, 3. Juraj Dančo 

Staršie žiačky: 1. Sára Šimeková, 2. Adela Koščaliková, 3. Katarína 

Škvrndová 

Mladší dorastenci: 1. Jakub Kuniak, 2. Viktor Behúň, 3. Matúš Harnas 

Mladšie dorastenky: 1. Klaudia Miklušičáková, 2. Rebeca Špiriaková, 3. 

Monika Kucharčíková 

Starší dorastenci: 1. Filip Ďuriš, 2. Andrej Čarnecký, 3. Peter Kultán ml. 

Staršie dorastenky: 1. Sabína Bergerová, 2. Soňa Sekerková, 3. Viktória 

Poliaková 

Muži A: 1. Arny Onderka, 2. Filip Maxian, 3. Jaroslav Kubala 

Ženy A: 1. Zuzana Maxianová, 2. Eva Truchanová, 3. Simona Poláčková 

Muži B: 1. Pavol Ďuriš, 2. Radoslav Čečotka, 3. Štefan Ondrušek 
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Ženy B: 1. Miroslava Mudriková, 2. Zuzana Ondrušková, 3. Mária 

Maxianová 

Kysucký pohár 2018 (oddiely): 1. TOM Priatelia Kysúc, 2. TOM Tulák Čadca, 

3. Draci Zborov nad Bystricou, 4. TOM Predĺžený krok Raková, 5. KTO 

Oščadnica, 6. TK Turzovka, 7. Priemyslovka 

 

Svätá omša pri Kaplnke Svätého Františka na Kuchriskách 

Za krásnej slnečnej soboty 01.10.2018 sa konala svätá omša pri Kaplnke 

svätého Františka, ktorá sa nachádza pod osadou Kuchriská. Svätú omšu 

celebroval rakovský farár vdp. Ján Uskoba. Po omši si všetci prítomní 

pochutnali na vynikajúcom guláši a pive. Domáci napiekli výborné koláčiky    

a zákusky.  

 

Výstup na Bahaňu 

V nedeľu 02.10.2018 sa v Rakovej konal už tradičný Františkovský výstup 

na Bahaňu (827 m.n.m.). Za krásneho počasia sa nás tu zišlo asi 160. V úvode 

predseda TK Polom Raková, Peter Kubaška, všetkých srdečne privítal, potom 

nasledovala spomienka na turistov, ktorí už nie sú medzi nami. Všetci sme si 

spoločne zaspievali bahaňskú hymnu, kačacinu, pochutnali si na praženičke, 

ktorú nám pripravili „Veveričkári“ z Olešnej. Rakovskí turisti už tradične 

pripravili živánsku, pečoky a naši turisti – rybári chutné ryby, takže každý si 

prišiel na svoje. Ako každý rok, aj teraz sa súťažilo „O bahaňského jastraba, 

jastrabicu a jastrabiatko.“ Keď sa zotmievalo, všetci si popriali veľa zdravia, 

veľa šťastných kilometrov a pobrali sa do svojich príbytkov. 

 

Okrem spomenutých akcií sa náš turistický klub zúčastňuje aj na 

Prechádzke za medvedím cesnakom, Výlete do Tatier a mnoho ďalších 

akciách. 26. mája 2018 turisti z Rakovej slávili 30. výročie založenia 

turistického klubu. Členovia turistického klubu po celý rok aktívne pracovali 

aj brigádnicky na skrášlení areálu zdravia pod hríbom. 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 

Základná organizácia SZCH Raková bola založená v roku 1965 čiže v roku 

2018 ubehlo 53 rokov od jej  založenia. ZO SZCH Raková usporadúva 

pravidelne výstavy zvierat. Výstavnícka činnosť je zrkadlom a vyvrcholením 

chovateľského snaženia a súčasne možnosťou vzájomného porovnávania 

výsledkov nielen na domácej pôde, národných výstavách  ale aj v zahraničí, 

kde dosahujú chovatelia z Rakovej výborné výsledky. Od vzniku základnej 

organizácie ju doposiaľ viedli štyria predsedovia a to PETREK František, 
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CHABREČEK František, SLONĆÍK Ján a ONDRUŚEK Miroslav, ktorý je na 

funkcií predsedu ZO SZCH Raková doposiaľ už 10 rokov. Pri príležitosti 50. 

výročia vzniku organizácie bolo ZO ocenená najvyšším vyznamenaním 

Slovenskej republiky  a to Európskou plaketou za rozvoj chovateľstva, ktorá 

bola odovzdaná predsedovi ZO z rúk predsedu Slovenského zväzu chovateľov 

na Slovensku p. Júliusom Szabom.  

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 

V roku 2018 výbor záhradkárov pracoval v 11 člennom zložení až do úmrtia 

Františka Broša (predsedu záhradkárov). Po jeho smrti sa funkcie predsedu 

ujal František Chabreček.  

Začiatkom roka 2018 priviezli členovia ZO nový lis a nový mlynček do 

muštárne z Maďarska. S týmto súvisela i kompletná rekonštrukcia už 

dosluhovanej muštárne. Boli vymenené nové obklady stien, podhľady stropov, 

elektroinštalácia, rozvody vody a kanalizácie, závesné skrinkové zostavy, 

obložená vaňa a umývadlo a ďalšie maličkosti. Sanačné práce vykonala firma 

z Turzovky, zapojenie a prevádzkovanie lisu si ale žiadalo ďalšie úpravy, ktoré 

zrealizovali záhradkári. Išlo najmä o doplnenie koncových bezpečnostných 

spínačov lisu a zriadenie odtokového žľabu muštu. Na tejto rekonštrukcii sa 

podieľali všetci členovia záhradkárov.  

Dňa 25.02. sa konala výročná členská schôdza záhradkárov. Po krátkej 

prestávke 17.04. zorganizovali už tradičnú brigádu vo farskej záhrade, potom 

malé brigády v areáli materskej školy Fojstvo, na námestí, pred obecným 

úradom, pri pohostinstve šapito a pri futbalovom ihrisku. Nasledovala brigáda 

pri kaplnke na Vartovke, kde záhradkári doplnili výsadbu višní a zasadili 100 

kusov malých borovíc, boli nápomocní i pri výstavbe studne. 21.07. sa niektorí 

členovia zúčastnili športového dňa družobných organizácií, ktorý sa konal 

v Staškove, získali tu krásne druhé miesto. 

Dňa 04.08. slávnostne otvorili zrekonštruovanú muštáreň, na ktorú pozvali 

všetkých významných ovocinárov, s ktorými spolupracujú, ako aj členov 

družobných organizácií. Súčasťou bola i ukážka práce nového lisu, čo vyvolalo 

u prítomných veľký záujem.  

Pred hodami zorganizovali už tradičnú súťaž o najkrajší balkón a priečelie 

domu v obci. Zvíťazil balkón p. Okapalovej, na druhom mieste skončil balkón 

p. Kanálikovej a bronz získal balkón p. Kováčikovej.  

 

Muštovaciu sezónu záhradkári v tomto roku začali v septembri a skončili 

na konci novembra. I napriek tomu, že mali k dispozícii dva muštovacie stroje 
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(starý a nový), zisk z muštovania bol priemerný vplyvom letných opadov ovocia 

zo stromov. 

Výstava ovocia, zeleniny a liečivých rastlín sa konala 23. a 24.09. 

v kultúrnom dome. Svojimi plodmi sa pochválilo 75 vystavovateľov z Rakovej, 

8 z Čiech a traja z Poľska. Spolu bolo vystavených viac ako 600 exponátov 

ovocia a zeleniny. Okrem toho bolo vystavených 132 kvetov a 62 liečivých 

rastlín. V kategórii jablká prvé tri miesta získali: jablko Reno (Miloš 

Skotnický), jablko Ligol (Jozef Goralka) a jablko Rubín (Jozefa Harvaníková). 

V kategórii hrušiek to boli: hruška Robertová (Jaroslav Jurčo), hruška Xenia 

(Ján Matyšák) a hruška Bosková fľaša (Pavol Kožák). Slivky skončili 

nasledovne: 1. slivka Amers (Jozef Goralka), 2.slivka Oneida (František 

Chabreček), 3. slivka Jojo (Jozef Smolka).V kategórii zeleniny prvá skončila 

kolekcia Oľgy Kováčikovej, druhá kolekcia od Bernardíny Brošovej a tretia 

kolekcia od Jozefy Harvaníkovej. V kategórii liečivých rastlín zvíťazila kolekvia 

Márie Čagalovej. Bola udelená i mimoriadna cena za indické uhorky a okrasné 

tekvice Ondrejovi Čagalovi. Na okresnú výstavu putovalo z Rakovej 32 vzoriek. 

V roku 2018 11 členov záhradkárov oslávilo svoje okrúhle jubileum nad 50 

rokov a to: E. Čičková (70 r.), A. Floreková (70 r.), A. Honíšková (70 r.), O. 

Kováčiková (60 r.), M. Kováčiková (80 r.), Š. Matyšák (70 r.), A. Strýčková (60 

r.), P. Šuška (60 r.), L. Poláček (60 r.), A. Mitrenga (60 r.), Ľ. Kováčik (70 r.). 

Žiaľ zomreli i traja členovia a to R. Križek, E. Petrák a predseda F. Broš.  

V tomto roku záhradkári v spolupráci z OKVS vo farskej záhrade 

zlikvidovali staré stromčeky v prednej časti, zrovnali terén. Potom M. Strýček 

vykopal diery na nové stromčeky, do ktorých dali hnoj  vysadili spolu 56 kusov 

jabloní, sliviek a hrušiek. Záhradkári okrem iného spolupracovali aj 

s mládežou, zorganizovali prednášky pre ZŠ Milana Mravca a ukážku 

muštovania ovocia pre žiakov materskej školy.  

V decembri zorganizovali už 10. ročník medzináronej degustácie ovocia, na 

ktorej sa zúčastnilo 49 účastníkov. Hodnotených bolo 35 odrôd jabĺk.  
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POČASIE V RAKOVEJ 

Počas takej dlhej doby, akou je rok, sa v počasí vyskytne každoročne 

viacero zaujímavých situácií. Niekedy je ich viac a niekedy menej.  

Nový rok začal sychravým, no nie moc chladným počasím. Aj po ďalšie dni 

boli teploty na toto ročné obdobie nadpriemerné. Asi v polovici januára začal 

poletovať aj mierny sneh a nechýbali ani ranné mráziky, ktoré dosahovali do 

-8 stupňov. Netrvalo dlho a sneh nám opäť zmizol. Začiatok februára patril 

sychravému a upršanému počasiu. Následne k nám prišla poriadna zima 

a sneženie. Dočkali sme sa aj ranných mrazov. Na prelome februára a marca 

bolo na celom území Slovenska zaznamenané jedno z najvýraznejších 

ochladení v roku 2018. 

Oteplenie nastalo v druhý marcový týždeň. Dalo by sa povedať, že nastalo 

priam jarné počasie s príjemnými 14°C a bolo krásne slnečno. Asi o týždeň sa 

ešte mierne ochladilo, sem tam aj poletoval sneh a fúkal studený vietor. No 

toto ochladenie netrvalo dlho a začalo sa rýchlo otepľovať. Už v prvej polovici 

apríla nás nečakane prekvapil príchod leta, krásne slnečné dni a teplotou až 

do 22 °C. Pre záhradkárov sa začali objavovať prvé problémy so suchom, 

pretože sa tu vyskytli len nejaké prehánky a búrky z tepla. Začiatok mája  bol 

slnečný, no nevyhli sme sa ani búrkam a prehánkam z tepla, neskôr aj 

miernemu ochladeniu do 10 °C. Koncom mesiaca nastali horúčavy až do 28 

°C. Jún bol horúci, sem tam sa objavila nejaká prehánka alebo búrka, ale inak 

bolo teplo a sucho. Teploty dosahovali až 30 °C. Koncom júna sa počasie 

pokazilo a rapídne sa ochladilo z jedného dňa na druhý. Boli upršané a 

chladnejšie dni do 20°C. Júl bol spočiatku chladný a upršaný. No postupne 

sa počasie zlepšovalo a prišlo leto. Teploty dosahovali od 22°C do 32°C. Bolo 

krásne slnečno s občasnými prehánkami. August nesklamal a horúčavy 

pokračovali. Na začiatku augusta sme sa dočkali aj búrok a prehánok, no 

potom bolo už výrazne sucho a teploty dosahovali do 34°C. Až na konci 

augusta prišli daždivé dni, ktoré netrvali dlho, lebo september nám priniesol 

veľa teplých slnečných dní, zrážky prišli až koncom mesiaca. Začiatok októbra 

bol krásny s príjemnou teplotou od 15°C do 25°C. Ochladenie prišlo až 

koncom mesiaca, fúkal studený vietor a teplota rapídne klesla. Koniec októbra 

bol znova slnečný a tak to pokračovalo aj do novembra. V novembri bolo ale 

už cítiť silnejší a studenší vietor. Ranné teploty sa pohybovali od 0 - 4°C a cez 

deň do 16°C. Ochladilo sa až na konci mesiaca. Už začiatkom decembra sme 

si užili snehové vločky, no tie hneď zmizli. Potom bolo teplé a sychravé počasie, 

teploty boli nadpriemerné na toto ročné obdobie. V polovici mesiaca sa 

vplyvom zrážok a teplôt tvorila poľadovica, bola vydaná aj výstraha pred 

snehovými závejmi a poľadovicou. Na Vianoce nám začalo snežiť, a tak na 

polnočnú omšu sme šli už po snehu. Potom sa však oteplilo a sneh postupne 

zmizol.  

  



Kronika obce Raková 2018 

48 
 

UZNESENIE O SCHVÁLENÍ KRONIKY 

Obsahom Kroniky Obce Raková za rok 2018 sa zaoberala Komisia školstva, 

kultúry a športu, ktorá na svojom zasadnutí dňa 18.11.2019 posúdila obsah 

Kroniky Obce Raková za rok 2019. O tomto posúdení vyhotovila písomnú 

informáciu, ktorú predložila obecnému zastupiteľstvu. 

 

Komisia školstva, kultúry a športu 

 

doporučuje – nedoporučuje 

 

schváliť obsah Kroniky Obce Raková za rok 2018 

 

s pripomienkami – bez pripomienok 

 

 

______________________     ______________________ 

 Michaela Balošáková            Marián Šuška 

     kronikár obce                   predseda komisie 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje obsah Kroniky Obce Raková za 

rok 2018. 

 

V Rakovej 13.12.2019, uznesenie č. 5.19/2019 

 

______________________            _______________________ 

 Michaela Balošáková             Mgr. Anton Heglas 

     kronikár obce            starosta obce 


