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ÚVOD 

 

Rok je veľmi dlhá doba, za rok sa toho udeje veľa... Rok 2019 bol pre Rakovú 

náročný, no zároveň výnimočný.  

 

Rok 2019 bol bohatý na udalosti rôzneho charakteru. Konalo sa tu veľké 

množstvo kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, na ktorých som 

sa podľa svojich možností zúčastňovala. Bol výnimočný aj tým, že v septembri 

sa dostala medzi občanov monografia obce. Kniha zaznamenáva takmer celú 

históriu obce, aj tú novodobú. Je dotváraná úžasnými fotografiami, každý 

čitateľ si príde na svoje.  

 

Rok 2019 bol „bohatý“ i na mimoriadne udalosti. Už začiatkom roka nás 

postihla snehová kalamita, v apríli nám horel mladý les a v júni sme tu mali 

obrovskú povodeň. Celá Korchánska strana bola zatopená. Obávam sa, že 

kvôli masívnemu výrubu lesov tieto prívalové dažde budú páchať stále veľké 

škody. Samozrejme prívalové dažde ovplyvňujú aj iné faktory, ale lesy nám tu 

rapídne ubudli.... 

 

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

rodinných domov, rekonštrukcií ciest.... V roku 2019 nám pribudol aj 

bankomat Prima banky Slovensko, ktorý bol umiestnený v priestoroch 

kultúrneho domu.  

 

V roku 2019 vyšiel obecný kalendár, ktorý obsahoval kalendár zvozu 

odpadu, ako aj termíny dôležitých podujatí v obci. Súčasťou kalendára boli 

fotografie z obce, spolkov v obci, školských zariadení a mnohé iné.  

 

V tomto roku nás navždy opustil riaditeľ Základnej školy Milana Mravca 

Jozef Haviar. Všetky ostatné dôležité informácie sa dočítate v jednotlivých 

častiach kroniky.  
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SAMOSPRÁVA OBCE 

V roku 2019 starostom obce bol Mgr. Anton Heglas, ktorého občania zvolili 

už po štvrtý krát. Zástupcom starostu bol Mgr. Milan Bukovan. 

Obecné zastupiteľstvo zasadalo v zložení: 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 školstva, kultúry 

a športu, Komisia sociálno-zdravotná, Komisia územného plánovania, 

výstavby a životného prostredia a Komisia finančná. 

Zasadania obecného zastupiteľstva  

V roku 2019 obecné zastupiteľstvo zasadalo štyri krát. 

Prvé zasadanie sa konalo 29.03.2019. Na zasadaní boli prítomní všetci 13 

poslanci. V úvode zástupca Slovak Telecomu predstavil zámer vybudovať 

optickú sieť na území obce, šlo o najnovšiu technológiu pripojenia na internet.  

Poslanci zastupiteľstva vzali na vedomie Správu o činnosti obecnej rady a 

Obce Raková za uplynulé obdobie, Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva 

k 29.3.2019, Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce, 

informáciu starostu o poverení zástupcu starostu, Mgr. Milana Bukovana od 

1. januára 2019, Informáciu o odmeňovaní zástupcu starostu,  Informáciu o 

činnosti a finančnom zabezpečení CVČ za rok 2018 a plán na rok 2019, 

Správu o činnosti OKVS za rok 2018, Informáciu o činnosti škôl a školských 

zariadení v obci Raková a o ich finančnom zabezpečení za školský rok 

2017/2018 a zabezpečenie na školský rok 2018/2019, Informáciu o stave 

pripravenosti 52. ročníka Palárikovej Rakovej. Ďalej zobrali na vedomie 

Rozpočtové opatrenie č.6/2018, Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra za rok 2018, Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra k 

15.3.2019. Z bodu rôzne zobrali na vedomie: Žiadosť Radoslava Kotuľu, 

Raková 112 vo veci riešenia miestnej komunikácie, osadenie betónových 

odvodňovacích žľabov, Žiadosť JUDr. Miroslava Lieskovana a Emílie 

Lieskovanovej, Raková č. 59 vo veci poškodzovania súkromných pozemkov 

Obcou Raková – žiadosť o vykonanie nápravy a Žiadosť Ing. Jendrišáka 

Michala, Raková U Špora 834 vo veci povrchovej úpravy cestnej prístupovej 

komunikácie – vyasfaltovanie. Obecné zastupiteľstvo na tomto zasadnutí 

prerokovalo: návrh na schválenie sobášiacich a určenie sobášnych dní a 

sobášnej miestnosti v Matričnom obvode Raková s účinnosťou od 01.05.2019, 

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Raková č. 

1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce a Návrh VZN Obce Raková č.1/2019 o parkovaní 

vozidiel na verejných priestranstvách v obci Raková. Obecné zastupiteľstvo 

poverilo Výkonom funkcie sobášiacich poslancov s účinnosťou od 1.5.2019 
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Mgr. Milana Bukovana a Mgr. Vierku Urbaníkovú. Pri tomto určilo v 

Matričnom obvode Raková s účinnosťou od 1.5.2019 za sobášne dni piatok 

a sobotu, a sobášnu miestnosť: zasadaciu miestnosť v budove Obecného 

úradu v Rakovej.  

Poslanci schválili: Zásady odmeňovania poslancov v Obci Raková s 

účinnosťou od 01.05.2019, Plán rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej 

rady na rok 2019, Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce 

Raková a s majetkom štátu, ktorý obec užíva, Sadzobník cien za služby 

poskytované obcou a za krátkodobý nájom majetku Obce Raková, Hlavné 

úlohy Obce Raková na rok 2019, Dotácie na rok 2019 z rozpočtu obce 

nasledovne: 

 Žiadateľ o dotáciu 
Poskytnutá dotácia 

na rok 2019 

1. Futbalový klub Polom Raková 20 000 € 

2. Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Raková 5 000 € 

3. Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková 1 400 € 

4. 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 
okresná organizácia Čadca 

740 € 

5. CK BIKING Raková 1 000 € 

6. 
Slovenský zväz telesne postihnutých 

ZO Raková 
800 € 

7. Dobrovoľný hasičský zbor Raková 1 500 € 

8. Turistický klub Polom Raková (činnosť) 500 € 

9. Turistický klub Polom Raková 1 500 € 

10. Slovenský zväz chovateľov ZO Raková 600 € 

 spolu 33 040 € 

 

Ďalej schválili Rozpočtové opatrenie č.1/2019, Rokovací poriadok Obecného 

zastupiteľstva v Rakovej, Stav majetku k 31.12.2018, majetok v obci činil 

16 135 658,87 €, vyradenie a presun majetku, Zostatky na účtoch k 

31.12.2018, Plán činnosti na rok 2019 komisii pri OZ, a to: Komisie školstva, 

kultúry a športu, Komisie sociálno-zdravotnej, Komisie územného plánovania, 

výstavby a životného prostredia a Komisie finančnej. V bode rôzne schválilo: 

Odkúpenie pozemkov oddelených geometrickým plánom č. 3/2019, ktorý 

realizoval Ján Markuliak – GEODET, Uzatvorenie zmluvy o nájme kancelárie 

v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej s nájomcom: Miestna akčná 

skupina Krajšie Kysuce s účinnosťou od 01.04.2019 na dobu neurčitú. Cena 

za prenájom 16,80 €/m2/rok. Vypracovanie a vykonanie projektu 

pozemkových úprav v katastrálnom území Raková. Zmluvu č. 4/2019 

so Severoslovenskými vodárňami a kanalizáciami a.s. Žilina vo veci 

projektovej dokumentácie pre stavbu :“Rozšírenie siete verejného vodovodu 

Raková U Vrobľa„. Uzatvorenie zmluvy medzi Obcou Raková a SeVaK, a.s. 

Žilina o zriadení vecného bremena na časti pozemku parciel vedených na liste 

vlastníctva č. 7401 v k.ú. Raková, Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Your Dent 

s.r.o. za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v Zdravotnom stredisku 
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Raková č.199 za 11,62 m2 od 1.4.2019. Opakované uzatvorenie nájomnej 

zmluvy na 3 roky pre: bytový dom 1586: byt č. 4 - Jozef Olešňaník, byt č. 5 - 

Baščáková Magdaléna, byt č. 8 - Ján Špaldoň a bytový dom 1587: byt č. 1 – 

Juraj Šuška. Ukončenie nájomnej zmluvy s nájomcom Petrom Janekom, 

Raková č. 238 dohodou. Prenájom časti pozemku KN-C 1147/1 o výmere 12 

m2 spoločnosti IN-Servis, spol. s.r.o. v zastúpení Gajdoš Jozef, Makov 307 so 

zachovaním jestvujúceho stavu v cene 4,50 m2 /rok. 

Druhé zasadanie sa uskutočnilo 07.06.2019 za účasti 12 poslancov. 

Poslanci zobrali na vedomie: Správu o činnosti obecnej rady a Obce Raková za 

uplynulé obdobie, Plnenie uznesení obecného zastupiteľstva k 7.6.2019, 

Správu o postupe prác na rozostavaných stavbách obce, Stanovisko hlavného 

kontrolóra k záverečnému účtu Obce Raková za rok 2018, Správu nezávislého 

audítora z overenia riadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018, Plnenie 

rozpočtu Obce Raková, RO a PO k 31.12 2018, Správu o plnení rozpočtu Obce 

Raková, RO a PO k 31.3.2019, Správu o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra od 15.3.2019 k 25.5.2019, Vyjadrenie JUDr. Miroslava Lieskovana, 

Raková 59 vo veci poškodzovania súkromných pozemkov, ktorý reagoval na 

stanovisko OZ zo dňa 29.3.2019. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: Návrh 

na úpravu VZN č. 1/2013 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Raková 

a Návrh VZN Obce Raková č. 2/2019 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poslanci na tomto 

zasadnutí schválili: Záverečný účet obce Raková za rok 2018 a celoročné 

hospodárenie bez výhrad, Hospodárenie obce vo výške 215 754,06 EUR 

upravené o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 389,54 Eur a o tvorbu 

fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 5 546,16 Eur. Upravené 

hospodárenie obce je vo výške 209 818,36 Eur. Zostatok finančných operácií 

v sume 250 035,86 EUR použiť na vysporiadanie upraveného schodku 

bežného a kapitálového rozpočtu v sume 40 217,50 EUR, do rezervného fondu 

vo výške 209 818,36 EUR Ďalej schválili Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, 

Použitie rezervného fondu celkom vo výške 218 238,82 € na: nákup terénneho 

vozidla pre hasičov 6 200 €, nákup čerpadla pre hasičov 6 000 €, MK Fojstvo 

II. časť 45 000 €, MK Trstená 35 000 € a chodník Vyšný koniec 126 038,82 €. 

Program odpadového hospodárstva obce Raková na obdobie 2016 – 2020, Plán 

opráv a údržby miestnych komunikácii v roku 2019 

Schválili aj udelenie ocenenia v zmysle VZN Obce Raková o udeľovaní 

ocenení Obce Raková §3 a §4 nasledovne: Cena obce: Ladislavovi Paštrnákovi  

za pomoc a prípravu pri vydaní „Monografie obce“ a rozvoj kultúrneho života 

v obci a peňažnú odmenu vo výške 500 €. Cena starostu obce: vdp.farárovi 

Mgr.Jánovi Uskobovi za rozvoj kultúrneho života v obci a peňažnú odmenu vo 

výške 300 €. Cena starostu obce: PaeDr. Martine Remešovej, riaditeľke CVČ  

za pomoc a prípravu pri vydaní „Monografie obce“ a rozvoj kultúrneho života  

v obci a peňažnú odmenu vo výške 300 € a Ďakovný list: Centrum voľného 

času Raková za pomoc a prípravu pri vydaní „Monografie obce“ a rozvoj 

kultúrneho života v obci. 
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Poslanci odsúhlasili aj: Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 

2019, Zmluvu o prenájme reklamných tabúľ so spoločnosťou MASLEN s.r.o., 

Badín 655. Výška nájmu 1€ za autobusovú zastávku. Doba prenájmu: 5 

rokov. Zaoberali sa predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok v 

rámci výzvy číslo V. P HaZZ 2019 o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky:  Zníženie energetickej náročnosti budovy hasičskej zbrojnice č.199 

a zabezpečením spolufinancovania projektu vo výške najmenej 5% z celkových 

výdavkov z vlastných prostriedkov. Ako ďalší bod, ktorý prerokovali bola 

Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika medzi obcou Raková, mestom 

Jablunkov a mestom Čadca, Šlo o predloženie žiadosti o NFP za účelom 

realizácie projektu „Cyklocestou za prírodným a kultúrnym dedičstvom česko-

slovenského pohraničia“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obec/mesta v SR resp. s platným plánom rozvoja kraja v ČR s 

programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja kraja v SR. Riešili aj 

Úpravu sadzobníka cien v bode D/stravovanie - cena obeda v stravovacích 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raková a to o 1,10€ viac pre 

stravníkov, ktorí majú 15  a viac rokov. Dotáciu vo výške 2500 € z rozpočtu 

obce na zakúpenie kosačky pre FK Polom Raková. Opakované uzatvorenie 

nájomnej zmluvy na 3 roky a 1 rok pre nájomcov. 

Tretie zasadanie sa konalo 13.09.2019 za prítomnosti 13 poslancov. 

Poslanci na tomto zastupiteľstva zobrali na vedomie: Správu o činnosti 

obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, Plnenie uznesení obecného 

zastupiteľstva k 13.9.2019, Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

od 25.5.2019 do 31.8.2019, Správy o plnení rozpočtu Obce, RO a PO k 

30.6.2019, Konsolidovanú výročnú správu Obce Raková za rok 2018, Správu 

audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018, Správu audítora 

ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2018, Žiadosť Aleny Kováčikovej 

Alena, o úpravu cesty k RD 905 U Zemana s tým, že požiadavka bude zahrnutá 

do plánu opráv a údržby MK v zmysle priorít a finančných možnosti obce., 

Žiadosť Miroslava Marejku, Raková 457 vo veci verejného prerokovania na 

riešenie situácie znemožnenia prechodu a prejazdu po ceste na parcele 9789 

s tým, že doporučuje sa domáhať svojich práv súdnou cestou, Žiadosť Mgr. 

Andreja Ligáča o opravu prístupovej cesty v miestnej časti Fojstvo II. a Žiadosť 

Koniara Mariana o prešetrenie stavu a zjednanie nápravy na komunikácii U 

Tutky. Poslanci prerokovali Návrh na úpravu VZN č. 1/2018 o poskytovaní 

sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady, Návrh VZN Obce 

Raková č.3/2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce, 

Návrh VZN Obce Raková č.4/2019 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 4/2015 o niektorých podmienkach držania psov na 

území Obce Raková a Návrh VZN Obce Raková č. 5/2019, ktorým sa mení 

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatku. Okrem iných 

vecí poslanci schválili: Zmenu prevádzkového poriadku telocvične pri ZŠ 

Milana Mravca, Prenájom nebytových priestorov o výmere 1,5 m2 v Kultúrnom 
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dome Raková s nájomcom Prima banka Slovensko, a.s. Žilina za účelom 

inštalácie a prevádzkovania bankomatu s účinnosťou od 14.9.2019 za cenu 

1000 €/rok, Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vo výške 600 € p. Beáte 

Kotúľovej Krešovej pre dcéru Kláru na kúpu špeciálneho materiálu a iného 

zdrav. materiálu, Rozpočtové opatrenie č. 4/2019. Obecné zastupitelstvo 

súhlasilo s odpredajom pozemku CKN 11074 o výmere 467 m2 pre COOP 

Jednota pod objektom Raková – Korcháň č. 827 zámerom osobitného zreteľa 

po zameraní geometrickým plánom za cenu 72 €/ m2. 

Štvrté zasadanie bolo 13.12.2019 za prítomnosti 10 poslancov. Okrem 

bodov, o ktorých poslanci rokovali na každom zastupiteľstve, na tomto zobrali 

na vedomie: Informatívnu správu o technickom zabezpečení prevádzky 

lyžiarskeho vleku Raková Korcháň, Správu o výrube a priebehu platieb k 

2.12.2019, Správu o poskytovaní sociálnych služieb poskytovaných Obcou 

Raková k 30.9.2019, Informáciu o činnosti škôl a školských zariadení v obci 

Raková a o ich finančnom zabezpečení za školský rok 2018/2019 a 

zabezpečenie na školský rok 2019/2020, Žiadosť občanov osady Raková – 

Trstená o úpravu prístupovej komunikácie, Žiadosť občanov osady Raková – 

Trstená o úpravu cesty po povodniach a verejné osvetlenie, Úradný záznam zo 

dňa 19.11.2019 vo veci riešenia požiadavky Pavla Arendárika na odvodnenie 

spodnej vody do jeho RD, Informáciu o stave prístupovej komunikácie v 

miestnej časti U Blažička, Finančný rozpočet Obce Raková, rozpočtových 

organizácii, príspevkovej organizácie na rok 2021-2022. Poslanci prerokovali 

Návrh VZN Obce Raková č. 6/2019, kt. sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 6/2015 o podmienkach poskytovania dotácii právnickým 

osobám a fyzickým osobám – podnikateľom. Obecné zastupiteľstvo na tomto 

zasadaní okrem iného schválilo: Zápis do Kroniky Obce Raková za rok 2018 

podľa predloženého návrhu, Odmenu pre kronikára obce, Michaelu 

Balošákovú, za vypracovaný dokument „Kronika obce Raková za rok 2018“vo 

výške 700 €/brutto, Hlavné úlohy obce Raková na rok 2020, Dotácie na rok 

2020 z rozpočtu obce nasledovne: 

 Žiadateľ o dotáciu 
Poskytnutá dotácia 

na rok 2020 

1. Futbalový klub Polom Raková 15 000 € 

2. Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková 1 500 € 

3. 
Jednota dôchodcov na Slovensku, 

okresná organizácia Čadca 
750 € 

4. CK BIKING Raková 1 000 € 

5. 
Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO Raková 

800 € 

6. Dobrovoľný hasičský zbor Raková 1 500 € 

7. Turistický klub Polom Raková (činnosť) 500 € 

8. Turistický klub Polom Raková 1 500 € 

9. Slovenský zväz chovateľov ZO Raková 600 € 

 spolu 22 150 € 
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Ďalej poslanci schválili: Dotáciu vo výške 2000 Eur pre Mesto Prešov na 

odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Dotácia bude vyplatená z 

rozpočtu na rok 2020,  Dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2019 vo výške 930 € 

pre SZZ Raková za účelom nákupu materiálu a potrebnej výbavy na obnovenie 

chodu muštárne, Plán rokovania Obecného zastupiteľstva a Obecnej rady v 

Rakovej na rok 2020. Zaoberali sa aj odpredajom a odkúpením pozemkov. 

V závere zasadania starosta obce poprial všetkým veľa zdravia a veľa síl do 

ďalšieho roka. 

 

Obecný úrad 

V kalendárnom roku 2019 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 k 30.12.2019  bolo 21 opatrovaných, o ktorých sa 

staralo 19 opatrovateľov. Od februára 2019 bola obec zapojená do projektu 

„Podpora opatrovateľskej služby“, ktorý vyhlásila Implementačná agentúra 

Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR. V rámci projektu mali na dobu 26 

mesiacov získať finančnú dotáciu vo výške 207 480 €. Ďalšou z poskytovaných 

sociálnych služieb obce je poskytovanie sociálnej služby v jedálni – rozvoz 

obedov. V roku 2019 2 pracovníci denne 2 autami rozvážali klientom 103 

obedov.  

 

Obecná matrika 

K 31.12.2019 v Rakovej žilo 5 600 obyvateľov. V roku 2019 sa narodilo 60 

detí, z toho 28 chlapcov a 32 dievčat. Detí do 15 rokov žilo v obci 1005 (502 

dievčat a 503 chlapcov), mladých od 16 do 18 rokov 204 (106 dievčat a 98 

chlapcov), dospelých do 50 rokov 2685 (1190 mužov, 1295 žien) a dospelých, 

ktorí majú viac ako 50 rokov 1717 (932 žien a 785 mužov). 

V roku 2019 sa narodili tieto deti: 

1. Patrik Starchoň 

2. Laura Jašurková 

3. Tomáš Poništ 

4. Martin Krištofík 

5. Adam Bukovan 

6. Tobias Tutka 

7. Natália Skotnická 

8. Tamara Masnicová 
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9. Tamara Heglasová 

10. Filip Najdek 

11. Thia Klimová 

12. Matej Kvašňovský 

13. Samuel Machovčák 

14. Linda Petreková 

15. Natália Baculáková 

16. Jozef Jánošík 

17. Dorota Kyselová 

18. Nela Korduláková 

19. Tina Olšiaková 

20. Nina Olšiaková 

21. Katarína Bieliková 

22. Kristína Koklesová 

23. Stanislav Poláček 

24. Nela Heglasová 

25. Ema Gajdošová 

26. Karin Gelačáková 

27. Ema Kotulová 

28. Richard Ziatek 

29. Tadeáš Novosad 

30. Stela Kučáková 

31. Tobias Čuraj 

32. Larisa Turiaková 

33. Jonáš Matys 

34. Agáta Čanecká 

35. Lucas Turčák 

36. Lukáš Poláček 

37. Arthur Michalina 

38. Samuel Prachniar 

39. Artur Koprna 

40. Zina Mydleková 

41. Sebastián Stanco 

42. Amália Golisová 

43. Dominik Ráčik 

44. Oliver Mariak 

45. Simona Hrancová 

46. Šimon Kubišta 

47. Martin Pončka 

48. Viktória Krištofová 

49. Klára Heglasíková 

50. Sára Liščáková 

51. Jonáš Kanálik 

52. Stela Kristeková 

53. Diana Gulčíková 

54. Šimon Štepka 

55. Rebeka Holeštiaková 

56. Adam Kajánek 

57. Rastislav Slaninák 

58. Alexandra Pišteková 

59. Rebeka Repaková 

60. Dorota Zemaníková

 

Priemerný vek obyvateľstva v Rakovej bol 38,68 rokov, z toho u mužov 

38,32 rokov a u žien 39,41 rokov. 25 občanov malo v roku 2019 80 rokov. 

Obyvateľov nad 80 rokov bolo v obci 140 (32 mužov a 108 žien), z toho 90 

rokov mali 3 obyvatelia a nad 90 rokov 23 obyvateľov. Najstarší občan Rakovej 

bol Jozef Križek, ktorý v roku 2019 dovŕšil 100 rokov. 
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V tomto kalendárnom roku zomrelo 58 občanov, z toho 7 občanov, ktorí 

mali 50 rokov a menej a 6 občanov, ktorí mali viac ako 90 rokov. Z celkového 

počtu zomrelých v roku 2018 bolo 46 mužov a 18 žien. 

Navždy nás opustili: 

1. Štefan Bukovan, 50 r.  

2. Jozef Kucharčík, 94 r. 

3. Jaroslav Urbaník, 50 r. 

4. Jaroslav Hanulák, 60 r. 

5. Ján Petrek, 73 r. 

6. Anna Labudová, 52 r. 

7. Milan Kovalíček, 82 r. 

8. Anton Poláček, 86 r. 

9. Milan Chnúrik, 59 r. 

10. František Heglas, 84 r. 

11. Ignác Surovka, 92 r. 

12. Peter Smreček, 52 r. 

13. Ľudovít Honíšek, 74 r. 

14. Justína Arendáriková, 91 r. 

15. Ľudovít Nekoranec, 71 r. 

16. Anna Čišecká, 69 r. 

17. Anton Krišica, 75 r. 

18. Anna Chlebečková, 72 r. 

19. Mária Lieskovanová, 60 r. 

20. Margita Matišáková, 92 r. 

21. Štefan Heglas, 76 r. 

22. Ladislav Zbončák, 84 r. 

23. Mia Kotulová, 0 r. 

24. Anton Minárik, 39 r. 

25. Jozef Kajánek, 72 r. 

26. František Marják, 70 r. 

27. Mária Samcová, 56 r. 

28. Ján Makyňák, 73 r. 

29. Ignác Hromádka, 79 r. 

30. Karol Zverec, 60 r. 

31. Mária Kovačiková, 61 r.  

32. Miroslav Kypta, 76 r. 

33. Marek Harciník, 28 r. 

34. MUDr. Ivan Žársky, 59 r. 

35. Ing. Ignác Blažíček, 86 r. 

36. Roman Tlelka, 40 r. 

37. Ignác Šuška, 60 r. 

38. Františka Jurčová, 96 r. 

39. Irena Bučková, 86 r. 

40. Jozef Chnúrik, 78 r. 

41. Bernard Chabreček, 85 r. 

42. František Ľuptovec, 67 r. 

43. Irena Piščeková, 76 r. 

44. Ján Brisuda, 78 r. 

45. Veronika Tutková, 85 r. 

46. Alojzia Heglasová, 86 r. 

47. Peter Chnúrik, 65 r. 

48. Miroslav Basa, 53 r. 

49. Ján Kováčik, 69 r. 

50. Ladislav Honíšek, 87 r. 

51. Vlasta Chnúriková, 71 r. 

52. Margita Kunovičová, 60 r. 

53. Dušan Rusko, 57 r. 

54. Jaroslav Chabroň, 43 r. 

55. František Kadlubec, 73 r. 

56. Emília Hanuláková, 66 r. 
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57. Jozef Krištofik, 61 r. 

58. Jozefa Mravcová, 97  r. 

 

V roku 2019 sa do Rakovej prisťahovalo 95 občanov. Najviac 

prisťahovaných je z Čadce (67), veľa obyvateľov sa prisťahovalo z obcí v rámci 

okresu Čadca (11), 4 obyvatelia  zo zahraničia. Z Rakovej sa odsťahovalo 78 

občanov. Najviac občanov sa odsťahovalo do Čadce (25), do Turzovky 6, do 

Žiliny, Starej Bystrice a Zákopčia po 5 obyvateľov. Do hlavného mesta 7 

obyvateľov. Do zahraničia odišli dvaja občania Rakovej. 
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ŠTÁTNA SPRÁVA 

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 20191 

Voľby prezidenta SR sa konali v marci 2019. Uskutočnili sa 2 kolá volieb. 

V prvom kole, ktoré sa konalo 16. marca 2019 bolo 15 kandidátov a v druhom, 

ktoré sa konalo 30. marca 2019 dvaja kandidáti. 

Výsledky volieb v Rakovej 1. kolo: 

Počet zapísaných voličov bol 4 453. Volebné komisie vydali 2 163 obálok, 

odovzdaných bolo 2 163 obálok, z toho počet platných hlasov 2 157. Volebná 

účasť v Rakovej v prvom kole prezidentských volieb bola 48,57%.  

 kandidát počet hlasov 
percentuálne 

rozdelenie 

1. Maroš Šefčovič 563 26,10 % 

2. Zuzana Čaputová 499 23,13 % 

3. Štefan Harabin 425 19,70 % 

4. Marian Kotleba 334 15,48 % 

5. František Mikloško 149 6,90 % 

6. Milan Krajniak 57 2,64 % 

7. Eduard Chmelár 48 2,22 % 

8. Béla Bugár 27 1,25 % 

9. Ivan Zuzula 14 0,64 % 

10. Martin Daňo 13 0,60 % 

11. Bohumila Tauchmannová 9 0,41 % 

12. Juraj Zábojník 9 0,41 % 

13. Robert Mistrík 6 0,27 % 

14. Róbert Švec 4 0,18 % 

15. József Menyhárt 0 0,00 % 

 

Výsledky volieb v Rakovej 2. kolo: 

Počet zapísaných voličov bol 4 441. Volebné komisie vydali 1 889 obálok, 

odovzdaných bolo 1 888 obálok, z toho počet platných hlasov 1 859. Volebná 

účasť v Rakovej v druhom kole prezidentských volieb bola 42,54 %.  

 kandidát počet hlasov 
percentuálne 

rozdelenie 

1. Maroš Šefčovič 1 239 66,64 % 

2. Zuzana Čaputová 620 33,35 % 

 

V rámci celého územia Slovenskej republiky bola volebná účasť v prvom 

kole 48,74 %, čo predstavuje 2 158 859 voličov z celkového počtu 4 429 033 

oprávnených občanov, ktorí mali právo voliť. Prvé kolo volieb vyhrala Zuzana 

                                       
1 https://www.vysledkyvolieb.sk/prezidentske-volby/2019 
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Čaputová (870 415 hlasov), ako druhý skončil Maroš Šefčovič (400 379 

hlasov) a tretí Štefan Harabin (307 823 hlasov). 

V druhom kole volieb v rámci celého územia SR bola volebná účasť 41,80 

%, čo predstavuje 1 847 417 voličov z celkového počtu 4 419 883 oprávnených 

občanov, ktorí mali právo voliť. Maroš Šefčovič získal 752 403 hlasov, čím sa 

stal druhým a Zuzana Čaputová získala 1 056 582 hlasov, a tým zvíťazila 

a stala sa vôbec prvou prezidentkou v histórii Slovenskej republiky.  

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2019 

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutčnili v sobotu 25. 

mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. V Rakovej bolo 4 465 občanov, 

ktorí mali právo voliť. Volieb sa zúčastnilo len 718 obyvateľov, čo je 16,08 %. 

Za Slovensko boli zvolení títo kadidáti: Monika Beňová (SMER- SD), Jaroslav 

Číž (SMER- SD), Róbert Hajšel (SMER- SD), Milan Uhrík (Kotleba – ĽSNS), 

Miroslav Radačovský (Kotleba – ĽSNS), Peter Pollák (OĽANO), Ivan Štefanec 

(KDH), Miriam Lexmann (KDH), Eugen Jurzyca (SaS), Lucia Ďuriš 

Nicholsonová (SaS), Michal Šimečka (Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU 

- občianska demokracia), Michal Wiezik (Koalícia Progresívne Slovensko a 

SPOLU - občianska demokracia), Martin Hojsík (Koalícia Progresívne 

Slovensko a SPOLU - občianska demokracia), Vladimír Bilčík (Koalícia 

Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia). 
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE V ROKU 2019 

 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove Hasičskej zbrojnice 

Vo februári zahájili práce na rekonštrukcii sociálnych zariadení v celom 

objekte hasičskej zbrojnice. Rekonštrukcia sociálnych zariadení spočívala vo 

výmene vodovodných rozvodov, elektrických rozvodov, odpadu a kúrena, 

výmene všetkých dverí a okien. Na prízemí pribudla sprcha a pisoár.  

Na rozostavaných stavbách, sú vyhotovené iba projektové dokumentácie 

ako napríklad na rozšírenie siete verejného vodovodu a kanalizácie. Z dôvodu 

nedostatku finančných prostriedkov sa na stavbe nepokračovalo.  

 „Tribúna so skladom“ na futbalovom ihrisku, táto stavba nespĺňa 

podmienky pre kolaudáciu. Bol objednaný statický posudok a v priebehu roka  

sa robili opatrenia, aby stavba tribúny bola bezpečná. 

 

Povodeň zo dňa 21.07. na Korcháni 

Povodeň spôsobila škody na majetku občanom (škody nahlásilo 53 

občanov), v jednom prípade došlo k úhynu drobných hospodárskych zvierat.  

V roku 2019 sa vykonávali zabezpečovacie práce, ktoré zabezpečoval 

vodohospodársky podnik, s ktorým sa podarilo vyjednať rozsah prác v hodnote 

4,6 mil. € bez DPH. Tieto prostriedky využili hlavne na zabezpečenie brehov 

okolo rodinných domov a cesty III. triedy, ktorá je poškodená v niektorých 

miestach a následkom ďalších búrok by sa mohla stať nezjazdnou a táto časť 

by bola odrezaná od centra obce. Počas prehliadky v teréne sa zistili dva vážne 

problémy na mostných objektoch, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a zaťažia 

obec vysokými finančnými prostriedkami. Obec musela na vlastné náklady 

uhradiť projektovú dokumentáciu a realizáciu tejto stavby. Jedná sa o most 

pri lyžiarskom vleku na Korcháni a druhý most, ktorý je vážne poškodený, 

podmytý, je most k bytovkám, ku základnej škole a RD. Most nestačí len 

zastabilizovať, je potrebné jeho kompletné odstránenie a nahradiť ho novším, 

širším mostom.  

 

V roku 2019 sa postavili chodníky na Vyšnom konci od autobusovej 

zastávky po katastrálne územie obce Staškov, autobusové zastávky na 

Vyšnom konci. Urobila sa nová cesta v Trstenej 1 smerom na Grapu a časť 

cesty na Fojstve. 
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ŠKOLSTVO (2018/2019) 

Materská škola Raková – Fojstvo 

„Dieťa je pre nás stredom vesmíru, v ktorom sa bude cítiť 

šťastné a spokojné“ 

 

Riaditeľkou školy bola Mgr. Adriana Makuchová, zástupkyňou Renáta 

Hajduková. Škola zamestnávala ešte 16 kvalifikovaných pedagogických 

zamestnancov, 1 školníčku, 2 upratovačky, 1 účtovníčku a 2 údržbárov na 10 

hodín týždenne. V školskej jedálni pracovali 4 kuchárky a vedúca Lenka 

Mlkviková. MŠ aj v školskom roku 2018/2019 ponechala začiatok prevádzky 

od 6.30 hodiny, čo využívali rodičia so skorším pracovným časom. 

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo materskú školu 149 detí, ktoré 

boli rozdelené do 8 tried. Podľa veku je možné rozdeliť deti na: menej ako 

trojročné (1), trojročné (27) štvorročné (48), päťročné (45) a šesťročné (28). 

Deti sa počas roka zúčastňovali viacerých aktivít, a to: september: návšteva 

výstavy ovocia a zeleniny, divadelné predstavenie v MŠ, výchovný koncert, 

návšteva obecného úradu v Rakovej a stretnutie so starostom. Október: 

Európsky deň športu, šarkaniáda, Deň jablka, Školská výstava „Moje 

najkrajšie jabĺčko“, Jesenná tvorivá dielňa s rodičmi, návšteva muštárne. 

November: Týždeň zdravej výživy, Výstava detských výtvarných prác – zdravá 

výživa, Návšteva imatrikulácie prvákov v ZŠ Milana Mravca. December: 

Slávnostná vianočná akadémia, Vianočný výchovný koncert – ZUŠ, divadelné 

predstavenie, Návšteva vianočných trhov v CZŠ J.Palárika. Január: Hry na 

snehu, Návšteva CZŠ v Rakovej, Návšteva ZŠ Milana Mravca v Rakovej. 

Február – vystúpenie detí na Uvítaní detí do života, hudobný program Kúzelník 

a Zvedavka, karneval. Marec: Návšteva knižnice v obci, Divadelné 

predstavenie. Apríl: Vyhodnotenie súťaže „Môj rozprávkový svet“ – Kysucká 

knižnica, Návšteva farmy v Rakovej, Vystúpenie súboru Rakovanček v rámci 

slávností Palárikovej Rakovej, Recitačná súťaž „Ohýbaj ma jazýček“ – Kysucká 

knižnica, jarná tvorivá dielňa. Máj: Separovaný zber papiera, Zápis detí do MŠ 

na šk.r.2019/2020, Návšteva Agrofarmy, Vystúpenie detského súboru 

Rakovanček pri príležitosti Dňa matiek. Jún: MDD – „Indiánsky deň“, 

Opekanie s rodičmi v školskej záhrade spojené s vyhodnotením zberu, Výlet 

Vychylovka a Stará Bystrica, Návšteva záchranárskych zložiek, hasičov, 

polície a kynológov v MŠ, hudobné predstavenie.  

Materská škola bola v roku 2018/2019 zapojená aj do projektov: 

Recyklohry - Tento projekt je zameraný na triedenie a recykláciu odpadov. V 

MŠ Fojstvo aj v elokovanom pracovisku u Gala boli umiestnené nádoby na 

zber drobného elektronického odpadu a použitých batérií. Deti triedili odpad, 

prostredníctvom zberu papiera sa oboznamovali s možnosťou recyklácie 

druhotných surovín. Zhotovili rôzne výrobky, ozdoby z odpadového materiálu. 
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„Dni zdravia“ - V rámci návštevy výstavy ovocia a zeleniny sa deti 

oboznámili so zdravými plodmi našich ujov záhradkárov. Obdivovali 

vypestované plody. Aj deti z MŠ sa podieľali na výstave svojimi výtvarnými 

prácami a skrášlili prostredie, v ktorom boli exponáty vystavené. Deti sa 

zoznamovali s prácou lekára, zdravotnej sestry, s dôležitosťou poznať číslo 

záchrannej služby, so správnou životosprávou, hygienou, s ošetrením 

drobných poranení, s ošetrením pri uštipnutí hmyzom. Učiteľky využívali svoj 

metodický materiál, motivované príbehy, rozhovory s deťmi, zdravotnícke 

pomôcky, lekárničku, obrázky, riekanky a piesne. Príprava ovocných                  

a zeleninových šalátov, Ochutnávka zdravých nátierok, Týždeň zdravia /Deň 

ovocia a zeleniny, Zimná a letná športováolympiáda, Zúbkový deň, Deň bez 

sladkostí/. Výstava výtvarných prác v priestoroch MŠ „Zdravá výživa“. Projekt 

„Školské ovocie“ zabezpečuje pre všetky deti zdravé jabĺčka a ovocné šťavy. 

Zapojili sa aj do projektu „Školské mlieko“, ktorý zabezpečuje zdraviu 

prospešné mlieko, ktoré je dôležité pre zdravý vývoj detí. 

 

Materská škola Raková Korcháň 

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu 38 detí, z toho 21 dievčat 

a 16 chlapcov. Deti boli rozdelené do dvoch tried Včielky (20 detí) 

a Zvedavčekovia (17 detí). Deti do 3 rokov bolo 4, trojročných 9, štvorročných 

14, päťročných 7, šesťročných 3 deti a jeden, ktorý bol vrátený zo ZŠ Raková. 

Riaditeľkou školy bola Alena Hanuláková. Škola ďalej zamestnávala Annu 

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

Vojtašákovú – samostatný 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 2018/2019 sa materská škola zapájala do rôznych aktivít. 

V mesiaci október prezentácia 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. V decembri vítali Mikuláša s kultúrnym programom, posedenie 

s rodičmi. V februári mali deti Zimnú olympiádu v zjazde na boboch a 

Fašiangový karneval  v maskách. V marci sa deti spolu s rodičmi zapojili  do 

Mesiaca kníh prostredníctvom požičiavania detských kníh a encyklopédií aj 

domov, čítanie na pokračovanie, vyrábali leporelo. V apríli prebehla výtvarná 

súťaž „Ja a divadlo“ a environmentálny  projektu : Deň Zeme- čistenie okolia   

MŠ, autobusových zastávok a lesných cestičiek. V máji slávili Deň matiek - 

zhotovili darčeky pre mamičky, nacvičili kultúrny program, napiekli koláče pre 

mamičky. V júni mali už tradičný Deň detí – športový deň na multifunkčnom 

ihrisku na Korcháni a Indiánsky deň – stavanie vigvamu, súťaže o indiánske 

perá, muzikoterapia  na motív indiánskych tancov... Na konci školského roka 

mali Noc v základnej škole- športové a kultúrne podujatie našich predškolákov 

v základnej škole Trstená, prenocovanie bez rodičov. 
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Cirkevná základná škola Jána Palárika 

Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza. V školskom 

roku 2018/2019 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 2018/2019 navštevovalo cirkevnú základnú školu 131 

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

vzdelávacími potrebami. Do prvého ročníka nastúpilo 15 detí. Školský klub 

detí fungoval v jednom oddelení v počte 28 pod vedením vychovávateľky Mgr. 

Anny Vojvodíkovej, počas PN Michaely Balošákovej. 

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

62,2% a zo slovenského jazyka 52,1%. 

Výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní boli nadpriemerné. 

Z matematiky žiaci napísali na 72,8 a zo slovenského jazyka žiaci napísali na 

68,6%. Z 20 deviatakov sa na gymnázium hlásili 2, na 4-ročné stredné 

odborné školy 13 a na stredné 3-ročné školy 4 žiaci. Všetci boli prijatí. 

Za celý školský rok žiaci vymeškali 10 293 hodín. Na jedného pripadá 78,57 

hodín na žiaka, čo je pomerne veľa.  

Žiaci dosahovali v celku dobré výsledky. S priemerom do 1,5 bolo 51 žiakov, 

s priemerom do 2,0 bolo v tomto školskom roku 42 žiakov. Po opravných 

skúškach prospel 1 žiak. Žiaľ neprospel 1 žiak. Riaditeľom školy bolo 

pochválených 26 žiakov za vzorné správanie, výborný prospech a školskú 

dochádzku a za reprezentáciu školy. V tomto školskom roku bolo 1 

pokarhanie riaditeľom školy. 

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

názov záujmového krúžku 
počet 

skupín 

Športový krúžok 1 

Divadelno - tanečný krúžok 1 

Spevácky krúžok 1 

SJL 1 

Rodinka úžasných 1 

Matematický 1 

Masmediálny 1 

Tvorivé dielne 1 



Kronika obce Raková 2019 

21 
 

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

kultúrnych podujatiach, exkurziách a výletoch, ako napríklad:  návšteva 

výstavy ovocia a zeleniny v Rakovej, stretnutie s Mikulášom, vianočná 

besiedka v KD v Rakovej, vianočná burza v škole + tvorivé dielne, účasť a 

umiestnenie žiakov v obvodných a okresných kolách súťaže v umeleckom 

prednese poézie a prózy   „Krása slova“, účasť žiakov v Biblickej olympiáde, 

účasť žiakov v pytagoriáde z mat, geograf. a dejepisnej olympiáde, deň voľby 

povolania – žiaci 9. roč., účasť žiakov 9. roč. na medzinárodnom veľtrhu práce 

v Čadci – Burza informácií, vzdelanosti a zamestnanosti, lyžiarsky výcvik pre 

žiakov 7. roč., škola v prírode – žiaci 4. roč., účinkovanie žiakov v kultúrnom 

programe z príležitosti oslavy Dňa matiek a Dňa detí, priestory školy sa 

využívajú na rôzne farské aktivity, účasť starších žiakov v športových 

súťažiach, karneval žiakov roč. 1.-4., valentínska diskotéka žiakov roč. 5.-9., 

účasť  žiakov na vzdelávacom programe o Kube, projektový deň fin. 

gramotnosti roč. 1.-4, projektový deň Zeme, program na  dopravnom ihrisku 

v Turzovke pre žiakov 1.-4. roč.,  návšteva knižnice v Turzovke, prednáška Ako 

si správne vybrať povolanie, školské výlety: Oravský hrad, Turč. Teplice, 

Vysoké Tatry, Starý Smokovec, školská púť na Živčákovú, vých. koncert Môj 

malý svet, výchovných koncert Objav svoj talent, účasť žiakov na spoločných 

sv. omšiach, účasť na školskej krížovej ceste , 3-dňové duchovné cvičenia pre 

žiakov 9. roč., účasť žiakov 9. roč. na duch. festivale Godzone, duchovné 

cvičenia a duchovné obnovy  zamestnancov školy. 

Škola bola v posledných rokoch kompletne zrenovovaná. Všetky učebne sú 

vybavené novým školským nábytkom - lavice, stoličky, katedry, skrine., všetky 

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

vykurovanie  vo všetkých učebniach. 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 2018/2019 riaditeľom školy bol Mgr. Jozef Haviar až do 

jeho náhleho úmrtia, od 09.07.2019 bola poverená Mgr. Magdaléna 

Krenželáková ako riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľa pre 5. až 9. ročník 

bola Mgr. Milada Bozová, zástupkyňa pre 1. až 4. ročník Mgr. Zuzana 

Turiaková. Výchovnou poradkyňou bola Mgr. Miroslava Privarová a vedúcou 

školskej jedálne Mgr. Kristína Karlová.  

Škola zamestnávala 36 pedagogických zamestnancov, 7 kuchárok v 

školskej jedálni, 7 upratovačiek so školníkom, 4 iných zamestnancov. Škola 
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zamestnáva aj špeciálneho pedagóga Mgr. Jarmilu Zubajovú a školského 

psychológa. 

V školskom roku 2018/2019 navštevovalo školu 358 detí v 21 triedach, z 

toho 185 chlapcov a 173 dievčat. 28 žiakov bolo v tomto školskom roku 

integrovaných. K 30.06.2019 bolo do prvého ročníka zapísaných 45 žiakov, 

z toho 21 dievčat. Žiaci vymeškali za celý školský rok 13 747 hodín z toho 0 

neospravedlnených hodín.  

Školský klub detí fungoval v štyroch oddeleniach, ktoré navštevovalo 102 

žiakov. Činnosť ŠKD pokračovala aj v mesiaci júl.  

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

nedostatočný prospech.  Slabo prospievajúcich žiakov bolo 57. Pochvaly boli 

udelené 84 žiakom a tento rok bol v škole 1 žiak, ktorý nevymeškal ani jednu 

vyučovaciu hodinu.  

Výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní boli nadpriemerné. 

Z matematiky žiaci napísali na 70,1%, celoškolský priemer bol o 7% vyšší ako 

celoslovenský priemer  a zo slovenského jazyka žiaci napísali na 65,3%               

a celoškolský priemer bol o 2,7% vyšší ako celoslovenský priemer. Z 35 žiakov 

9. ročníka bolo na gymnáziá prijatých 5 žiakov, na stredné odborné školy až 

19 žiakov, stredné odborné učilište (4-ročné) 7 žiakov a (3-ročné) 4 žiaci. Na 

8-ročné gymnázium odišli 2 žiaci z 5. ročníka.  

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

a to: Deň priateľstva v našom kolektíve, Moja obľúbená rozprávka, Čistá voda 

– základ života, Fašiangová zábava, Zdravie je prvoradé – deň narcisov, Burza 

kníh, Slávik školy, Zdravé zúbky – prednáška, Exkurzia kysucké múzeum, 

Deň vody, Otvorená hodiny pre predškolákov, Prednáška zdravá výživa, Sv. 

Valentín, Karneval, MDŽ, Marec mesiac Knihy, Ilustrujem svoju obľúbenú 

knižku, Dentálna hygiena – beseda, Deň učiteľov, Spievankovo, Matematický 

klokan, Zdravá výživa – beseda, Písanie listov zo ZŠ v Beckove, Tvorivé dielne 

– zdobenie vajíčok, CVČ Raková, Návšteva miestnej knižnice, Exkurzia – Čadca 

– policajti – tvoja správna voľba, Putovanie za vodnou kvapkou, Aktivita čítame 

spolu, Vesmír očami detí – výtvarná súťaž, Tvorivé dielne v CVČ Raková, 

Kysucké múzeum – sakrálne Kysuce, Veľká Noc, Vzdelávací program – Kuba, 

Beseda so školskou psychologičkou, Fašiangový školský ples, Lyžiarsky 

výcvik, Medzinárodný projekt – spájanie skúseností – Korňa, Beseda 

s právničkou, Expo kariéra, , Zber papiera, Požehnanie školy, Ja a divadlo, 

Apríl – mesiac lesov, Tvorba a pustenie Moreny, Súťaž v piškvorkách (CVČ 

Raková), Okresné kolo olympiáda ANJ, Geografická olympiáda – okresné kolo, 

Krása slova, Dejepisná olympiáda – okresné kolo, Florbal Novoročný turnaj, 

Valentínske srdiečko – súťaž CVČ, Školská výstava – Milan Mravec, 

Pytagoriáda, Šaliansky Maťko, Divadelné predstavenie Anna Franková – Žilina 

– výstava Divided we fall od Michala Moravčíka, CVČ Raková súťaž – jarná 

dekorácia, Súťaž o najkrajší list, Slovíčka v malíčku – anj súťaž, Súťaž 

základné ľudské práva – rodina, Súťaž – príklady mediálnej praxe, 
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Hviezdoslavov Kubín, Prednáška fajčenie, Deň Narcisov, TIMMS, Divadelné 

predstavenie Palárikova Raková, Sociometrické meranie, Noc v škole, Škola 

v prírode, Projekt tenis do škôl, Prednáška na polícií v Čadci, Tvorivé dielne: 

zdobenie kraslíc, pletenie – kysucké múzeum Čadca, Prednáška zdravá výživa, 

Xixa star, Medzinárodný projekt výmena skúseností, Prednáška výber 

budúceho povolania, Dejepisná exkurzia Sereď, Prednáška o alkohole, 

Olympijský deň. 

 

Centrum voľného času 

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež 

do 30 rokov  s celoročnou prevádzkou. Organizuje činnosť pre deti a mládež 

prostredníctvom pravidelnej záujmovej činnosti (záujmových krúžkov), 

príležitostnej záujmovej činnosti (organizovaním tradičných podujatí, 

predmetových súťaží a olympiád), klubovej činnosti a prázdninovej činnosti. 

Na začiatku školského roka 2018/2019 bolo v CVČ prihlásených 401 členov, 

ktorí pracovali v 33 záujmových útvarov. K 31.05.2019 navštevovalo CVČ 470 

členov, ktorí pracovali v 35 záujmových útvaroch. Deti navštevovali tieto 

krúžky: Anglický jazyk hrou I., Ruský jazyk, Keramika, Ľudový súbor 

Púpavienky I., Ľudový súbor Púpavienky II., Ľudový súbor Púpavienky IIl., 

Škola tanca a pohybu, Tvorivé dielne, Spevácky, Tanečný, Škola hrou, 

Všestranný, Masmediálny, Rybársky, Hasičský  chlapci, Hasičský dievčatá, 

Strelecký, Športový CZŠ, Rodinka Úžasných, Volejbalový II., Volejbalový I., 

Stolný tenis, Plávanie I., Plávanie II., Mažoretky Prípravka, Mažoretky 

Kadetky, Mažoretky Juniorky, Futbalový – prípravka, Futbalový- mladšia 

prípravka, Futbalový- staršia prípravka, Florbalový l., Florbalový II., Freesbee. 

Na vedenie týchto krúžkov malo CVČ prijatých na dohodu 25 vedúcich 

záujmových útvarov. 

CVČ propaguje svoje aktivity na vývesných tabuliach, informačných 

materiáloch, v regionálnej tlači, na sociálnej sieti a formou letákov, plagátov. 

Na verejnosti sa CVČ propaguje formou: kultúrnych podujatí – „Jeseň 

života je dar“, Deň matiek, súťaž „Ja a divadlo“, športových - Futbalový turnaj 

prípraviek, Mini okresný strelecký turnaj, plavecký turnaj, O putovný pohár 

riaditeľky CVČ Raková – hasičská súťaž, MS Slovenska v mažoretkovom  

športe, usporiadaním výstav, súťaží – Jesenná výstavka, Valentínske 

srdiečko, Veľkonočná výstavka, prípravou darčekov na Deň matiek, darčekov 

pre starkých na posedenie pre starších, do domova dôchodcov, zabezpečenie 

programu na podujatia usporiadané obcou – Hody, Palárikova Raková, 

návšteva rôznych zariadení –  Návšteva domova  dôchodcov, Vystúpenie v 

DD Čadca, účasť členov ZÚ na rôznych súťažiach – Mini okresný strelecký 

turnaj, mažoretky, Hasičské súťaže, Futbalové turnaje... 
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KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI 

 

Uvítanie detí do života 

Dňa 17. februára 2019 na Obecnom úrade v Rakovej privítali našich novo 

narodených občanov. V roku 2018 ich bolo 72 (35 dievčat a 37 chlapcov). 

Z dôvodu vysokého počtu detí sa podujatie rozdelilo na dve.  Prvou občiankou  

narodenou v roku 2018 bola Lucia Bučková. 

 

52. ročník Palárikovej Rakovej 

Národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov                        

s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby sa konala 24. - 30. 

apríla 2019. Poslaním festivalu je nielen prezentácia ochotníckych 

divadelných súborov na kysuckej pôde, ale aj motivácia naštudovať                       

a inscenovať diela pôvodnej slovenskej tvorby, hľadať nové divadelné talenty, 

rozvíjať a posúvať umelecké kvality talentov už objavených, zachovávať 

tradície amatérskeho divadla a vytvárať nevšednú a výnimočnú umeleckú 

atmosféru. 

Symbol Palárikovej Rakovej – červené srdce s divadelnou maskou, ktorého 

autorom je akad. mal. Ondrej Zimka st., každoročne otvára svoju náruč širokej 

verejnosti – vždy v posledný aprílový týždeň. Centrom divadelného diania boli 

javiská v Dome kultúry v Čadci, v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej a 

v Kultúrnom dome v Čiernom. 

Do 52. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo 16 divadelných súborov. 

Do súťažnej časti, ktorá sa konala v dňoch 24. – 25. apríla 2019, výberová 

porota vybrala 5 ochotníckych divadiel: DS Jána Chalupku mesta Brezno, 

Divadelný ochotnícky súbor Ráztočan z Ráztoky, Divadelný ochotnícky súbor 

Timrava z Lučenca, Divadlo „A“ a Divadlo „SHANTI“, o.z. z Prievidze a 

Divadelný ochotnícky súbor DAXNER z Tisovca. 

Súťažné predstavenia 52. Palárikovej Rakovej pozorne sledovala a hodnotila 

odborná porota v zložení: predseda Ján Greššo, herec, Nitra a členovia: Anton 

Šulík, divadelný režisér, Bratislava, Viktor Kollár, divadelný režisér, 

Bratislava, Vladimír Mores, divadelný režisér a pedagóg , Žilina a Katarína 

Janesová, herečka a režisérka DS J. Palárika, Čadca. Okrem odbornej poroty 

súťažné divadelné predstavenia pozorne sledovala a hodnotila aj porota 

mladého diváka, ktorú tvorili členovia Divadelného súboru EVA pri ZUŠ J. 

Potočára a Dome kultúry v Čadci pod vedením lektoriek Evy Matysovej a 

Dagmar Štekláčovej. 

 

V stredu 24. apríla sa v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej 

uskutočnilo slávnostné otvorenie 52. ročníka, počas ktorého hostí privítali 

organizátori prehliadky. V mene Žilinského samosprávneho kraja pozdravil 
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hostí a divadelníkov jeho podpredseda Milan Laurenčík. Riaditeľka KKS v 

Čadci Silvia Petreková spolu so starostom obce Raková Antonom Heglasom 

oficiálne otvorili prehliadku. V tento deň bola zároveň v obci Raková 

slávnostne otvorená novozrekonštruovaná Pamätná izba Jána Palárika. 

Divadelnému sviatku sa tešila aj široká verejnosť v Kultúrnom dome Jána 

Palárika v Rakovej, kde sa v nedeľu 28. apríla pohostinne predstavil Divadelný 

súbor dospelých pri MKŠS Kysucké Nové Mesto s hrou Mastný hrniec. S touto 

hrou sa predstavili kysuckí divadelníci i verejnosti v Kultúrnom dome                  

v Čiernom. 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, v rámci MEMORANDA O SPOLUPRÁCI, 

privítalo v tomto roku vzácnych krajanov zo srbskej Vojvodiny, konkrétne 

víťazov divadelného festivalu DIDA PIVNICA 2018, Slovenský kultúrno-

umelecký spolok hrdinu Janka Čmelíka, Slovenské divadlo VHV Stará Pazova 

s pohostinným predstavením od Ferka Urbánka: Diabol v raji manželskom. 

Krajania sa tu opäť cítili vynikajúco a vyjadrili radosť a vďaku nad vzájomnou 

spoluprácou medzi festivalmi. KKS v Čadci zároveň udelilo partnerskému 

divadelnému festivalu DIDA PIVNICA, ktorý v tomto roku oslavuje 25. výročie 

svojej existencie, blahoprajný list a zlatú medailu Jána Palárika. 

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA 

CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI DIVADLA bolo v tomto roku udelené 

vynikajúcej režisérke jedného z najúspešnejších divadelných súborov DS EVA 

z Čadce, EVE MATYSOVEJ. 

Palárikova Raková počas celého týždňa trvania festivalu ponúkla bohatý a 

zaujímavý program. Jedinečnú a priateľskú atmosféru si pochvaľovali nielen 

hostia, ale i účastníci samotného festivalu. Bilancia zúčastnených súborov, 

predstavení, účinkujúcich, hostí a návštevníkov 52. Palárikovej Rakovej je 

pozoruhodná – 10 divadelných súborov, 14 divadelných predstavení, z toho 5 

súťažných a 9 pohostinných, takmer 200 účinkujúcich, spolu viac ako 5000 

divákov, výstavy, prednášky, rozhovory, priateľské stretnutia, herci, režiséri, 

dramaturgovia, divadelní historici a kritici, predstavitelia médií, vzácni hostia 

z Kysúc, Slovenska i zahraničia. 

Výsledková listina 52. ročníka Palárikovej Rakovej, národnej súťažnej 

prehliadky ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej 

slovenskej dramatickej tvorby (24. – 30. apríl 2019, DK Čadca a KD Raková) 

KOLEKTÍVNE CENY: 

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

Raková získal DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO za 

inscenáciu hry Jána Chalupku: TRINÁSTA HODINA alebo VEĎ SA 

NAHĽADÍME, KTO BUDE HLÁSNIKOM V KOCÚRKOVE 
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2.miesto – diplom, striebornú medailu Jána Palárika a finančnú cenu mesta 

Čadca získal DIVADELNÝ OCHOTNÍCKY SÚBOR RÁZTOČAN, RÁZTOKA za 

inscenáciu hry Zuzany Vaníkovej: BISŤU DEDINA – VOĽBY 

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

Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci získalo DIVADLO „A“ A DIVADLO 

„SHANTI“, PRIEVIDZA za inscenáciu hry podľa Alberta Marenčina: PRÍBEH 

OKLAMANEJ ŽENY 

 

INDIVIDUÁLNE CENY: 

Raková za ženský herecký výkon EVE LÍŠKOVEJ za stvárnenie postavy ŽENY 

v inscenácii podľa poviedky Alberta Marenčina: PRÍBEH OKLAMANEJ ŽENY 

mesta Čadca za ženský herecký výkon ZUZANE CHLADNEJ za komediálne 

stvárnenie postavy DANY – pracovníčky obecného úradu v inscenácii Zuzany 

Vaníkovej : BISŤU DEDINA – VOĽBY 

Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci DÁŠI ČIRIPOVEJ za dramaturgický 

prínos v inscenácii Martina Hodoňa a kol.: SPRÁVA O STAVE BODU „G“ 

 

CENU KYSUCKEJ KULTÚRNEJ NADÁCIE BRATISLAVA na návrh poroty 

mladého diváka získal DIVADELNÝ OCHOTNÍCKY SÚBOR RÁZTOČAN z 

RÁZTOKY za inscenáciu Zuzany Vaníkovej: BISŤU DEDINA – VOĽBY 

OCENENIE KYSUCKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA V ČADCI ZA 

CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI DIVADLA: Diplom, zlatú medailu Jána 

Palárika a vecný dar EVE MATYSOVEJ, režisérke Divadelného súboru EVA z 

Čadce 

Diplom a striebornú medailu Jána Palárika ZA DLHOROČNÉ POZITÍVNE 

PÔSOBENIE V SLOVENSKOM OCHOTNÍCKOM DIVADLE ARPÁDOVI 

SZABÓOVI, režisérovi Divadelného súboru TIMRAVA, Lučenec 

Diplom a striebornú medailu Jána Palárika SLOVENSKÉMU KULTÚRNO 

UMELECKÉMU SPOLKU HRDINU JANKA ČMELÍKA, SLOVENSKÉMU 

DIVADLU VHV STARÁ PAZOVÁ, SRBSKO za pohostinné vystúpenie s 

inscenáciou Ferka Urbánka: DIABOL V RAJI MANŽELSKOM 

 

DIPLOM ZA ÚČASŤ: 

lný súbor TIMRAVA, Lučenec 
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Deň matiek 

   „Mama, ďakujem Ti za to , že som...“ , zaznelo v sále kultúrneho domu na 

slávnosti Dňa matiek v nedeľu 5. mája 2019. V úvode slávnostného programu 

mamičky i staré mamy privítal starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas a 

poďakoval mamičkám za ich starostlivosť a lásku. Srdečné blahoželania 

pripojili aj deti a „uvili“ pre svoje mamičky i staré mamy krásnu kyticu plnú 

ľudových piesní, riekaniek, básní a tančekov. Mamičkám sa predstavili deti z 

Centra voľného času Raková - detský folklórny súbor Púpavienky , krúžok 

Škola tanca a pohybu a Tanečný krúžok , ktorý pôsobí v Cirkevnej základnej 

škole Jána Palárika. Pozdraviť mamičky prišli aj naši najmenší z detského 

súboru Rakovanček z Materskej školy Fojstvo. Svoj talent v recitácii i v hre na 

saxofón predviedla Sandra Paláriková zo Základnej školy Milana Mravca. 

Nezaháľali ani ostatné deti a pre mamičky pripravili darčeky – ručne vyrobenú 

šálku z papiera, v ktorej bolo vrecúško s čajíkom. 

 

Poľovníci a milovníci prírody sa zišli na Medvedej skale 

V sobotu 25. mája 2019 sa na Medvedej skale pod Veľkým Polomom konala 

Hubertovská svätá omša, ktorú naši poľovníci z Poľovníckeho združenia Polom 

Raková poriadali už po šiesty krát. I keď takmer celý týždeň pršalo, v tento 

deň bolo krásne počasie, tak si všetci prítomní užili slnečné lúče z každej 

strany. Svätú omšu celebroval rakovský farár vdp. Ján Uskoba, ktorý 

vyzdvihol hojnú účasť a námahu prísť na svätú omšu do prírody. Po svätej 

omši sa Jozef Šamaj vyjadril spokojnosť za vydarené počasie a nádej, že tu aj 

po budúce roky budú stromy, ktoré robia toto miesto výnimočným, poďakoval 

pánovi farárovi za krásnu svätú omšu, ženám z Korcháňa, ktoré svojím 

spevom sprevádzali omšu,  poľovníkom za dôstojnú účasť, obci Raková za 

zabezpečenie ozvučenia a sedenia, a všetkých pozval na výborný guláš, pivko 

a iné dobroty. 

 

Svätá omša na Vartovke 

V júni sa veriaci stretli na Vartovke v kaplnke zasvätenej Božskému srdcu 

Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pred sv. omšou privítal pán 

Florek všetkých prítomných a oboznámil ich s vykonanou prácou 

dobrovoľníkov na tomto mieste - predovšetkým tu pribudla studnička, ktorú 

pán farár Uskoba po sv. omši posvätil. Voda v nej je pitná a tak sa ňou môžu 

turisti a okoloidúci v horúcich dňoch osviežiť. Zároveň tu bolo vybudované 

ohnisko so sedením.  
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Otvorenie prázdnin 

Skvelou letnou pesničkou otvorila letné prázdniny 2019 speváčka Michaela 

Martykanová na Námestí Jána Palárika v Rakovej. Prvá prázdninová nedeľa, 

ktorá tento rok pripadla na 30. júna, sa už tradične nesie v atmosfére zábavy, 

smiechu a predstavy dvojmesačného leňošenia. Spev na pódiu vystriedal tanec 

detského folklórneho súboru Rovňanček, ktorý sa nám predstavil s ľudovými 

tancami a piesňami. Neskôr si deti mohli pozrieť bábkovú rozprávku o Jankovi 

a Marienke v podaní Divadla zo šuflíka zo Žiliny. Námestie rozvoniavalo 

čerstvo napečenými palacinkami, ktoré vlastnoručne pripravil pán starosta 

Mgr. Anton Heglas so svojím tímom. Palacinky boli veľmi chutné, o čom svedčí 

fakt, že veľmi rýchlo zmizli z tanierov a na ich prípravu sa spotrebovalo 

jedenásť kíl múky. Deti si tiež mohli poskákať na nafukovacom hrade, vyšantiť 

sa na vode v nafukovacích balónoch či vyskúšať detský kolotoč. Program 

spríjemnili svojim vystúpením mažoretky ELLČAČA s veľkou formáciou – 

Kadetky - Opice, veľkou formáciou - Seniorky – Dream, mini formáciou Orient 

a duom na nôtu ruskej piesne. Na záver si deti mohli zasúťažiť v interaktívnom 

programe s názvom Alica v krajine zázrakov.  

 

Monografia obce Raková – dejiny, ľudia, príbehy 

Piatok 6. septembra 2019 sa v Rakovej zapísal do histórie obce. Raková sa 

niesla v slávnostnom duchu, pretože bola uvedená kniha monografia našej 

obce s názvom:  Raková. Dejiny, ľudia, príbehy. Zaznamenáva viac ako 400-

ročnú históriu obce s rozsahom 560 strán a takmer tisíc fotografiami. Báseň 

od Jany Kuzmovej s názvom Kysucká drevenica a pieseň Aká si mi krásna        

v podaní chrámového zboru Gaudium naladili príjemnú atmosféru večera. 

Starosta obce Mgr. Anton Heglas privítal všetkých hostí. Vo svojom príhovore 

vyzdvihol radosť nad tým, že počas obdobia dvanástich rokov prichádza na 

svet už druhá v poradí monografia obce. Poďakoval autorom za pomoc a 

spoluprácu pri zostavovaní diela a poprial čitateľom príjemné zážitky pri jej 

čítaní. Potom nasledoval film o našej obci Rodisko, v ktorom sa všetci prítomní 

dozvedeli o tradíciách a zvykoch z minulosti, ale aj o tom, ako sa samotná 

kniha pripravovala. Knihu uviedol  pokropením vody z rieky Kysuca Stanislav 

Grečmal, ďalej starosta obce, p. farár Ján Uskoba, Ladislav Paštrnák, Mária 

Ščuryová, FS Rakovanka...Popri tom spievala celá sála pieseň Kysuca, 

Kysuca.. 

V rámci podujatia boli ocenení: Cena obce Raková Ladislavovi Paštrnákovi 

za pomoc a prípravu pri vydaní monografie obce a rozvoj kultúrneho života v 

obci. Okrem tohto ocenenia udelil starosta obce Cenu starostu obce Jánovi 

Uskobovi, za rozvoj kultúrneho života v obci Raková a Martine Remešovej za 

pomoc a prípravu pri vydaní monografie obce a rozvoj kultúrneho života v obci.  
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Rakovské hody 

Nedeľa začala dažďom, no postupne sa vyjasnilo, tak si všetci užívali lúče 

slnka. O 10.30 sa konala slávnostná svätá omša na námestí, na ktorú prijal 

pozvanie vdp. Martin Mojžiš spolu s naším p. farárom Jankom Uskobom. 

Svätú omšu sprevádzal chrámový zbor Gaudium. Popoludní si nadšenci mohli 

vypočuť od Mgr. Patrika Paštrnáka históriu našej farnosti a nášho kostola. 

Počas celého hodového víkendu bola v areáli cirkevnej školy oblastná výstava 

drobných zvierat a exotického vtáctva, ktorú organizovali chovatelia z Rakovej. 

V úvode programu vystúpili deti z detského folklórneho súboru Púpavienky. 

V ľudovom tóne zahrali a zaspievali sestry Bacmaňákové z Oščadnice. Náladu 

na námestí rozprúdila skupina Rusín Čendeš Orchestra. V jej podaní si všetci 

vypočuli temperamentné tóny rusínskych piesní s modernými prvkami 

populárnej hudby. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže O najkrajší balkón. Večer 

spríjemnila svojimi piesňami hudobná skupina TRIO BAND, ktorá svojím 

spevom vylákala mnoho návštevníkov na tanečný parket.  

 

Posedenie pre dôchodcov „Jeseň života je dar“ 

V našej obci na starkých nezabudli a 17. októbra 2019 im pripravili 

posedenie s programom a pohostením. Našich starkých povzbudil milými 

slovami starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas a  zároveň poblahoželal tým,  

ktorí  v tomto roku oslávili významné životné jubileum. Úsmev na tvári našim 

starkým vyčarili deti z detského folklórneho súboru Púpavienky z CVČ Raková 

svojím milým vystúpením. Celé doobedie starkým spievali a hrali muzikanti 

na ľudovú nôtu. V závere programu si starkí vyskúšali svoje šťastie v tombole. 

 

Mikuláš v Rakovej 

Mamičky s našimi najmenšími detičkami z Rakovej navštívil Svätý Mikuláš 

spolu s anjelom vo štvrtok 5.12.2019 v klubovni CVČ Raková. Deti Mikuláša 

spoločne privítali  a neskôr si s ním aj zaspievali a zatancovali.  Za odmenu im 

Mikuláš rozdával balíčky plné sladkostí. 

Program pre väčšie deti pokračoval v piatok 6.12.2019 o 16.00 hod. v 

priestoroch Kultúrneho domu v Rakovej. Deti najskôr potešila rozprávka v 

podaní divadla Clipperton s názvom Snehulienka a sedem trpaslíkov.  Po 

milom divadielku sa deťom i rodičom prihovoril starosta obce Raková Mgr. 

Anton Heglas, ktorý pozval Mikuláša medzi deti. Spolu s Mikulášom prišlo na 

pódium aj veľa anjelikov a štyria nezbední čertíci. Deti však veľmi rýchlo zistili, 

že čertíci nie sú až takí zlí a prestali sa báť. Mikuláš všetky deti pozdravil a 

vyzval ich, aby mu prišli  niečo zarecitovať alebo zaspievať. Deti sa očividne 

nebáli, pretože sa ich nazbieralo mnoho. Anjelikovia  medzitým rozdávali 

sladkosti medzi ostatnými deťmi. Potom sa všetci aj s Mikulášom presunuli k 

vianočnému stromčeku, aby ho spoločne rozsvietili. Vianočný stromček svietil 

celé adventné obdobie, a tak pripomínal blížiace sa Vianoce. 
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CIRKEVNÝ ŽIVOT 

Správcom farnosti je stále Ján Uskoba. 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 47 detí, 

z toho 23 chlapcov a 24 dievčat. V roku 2019 bolo v Rakovej 60 pohrebov, z 

toho 39 mužov a 21 žien. Tento rok bol bohatý i na krsty, narodilo sa 60 detí, 

krstov vo farnosti bolo 92 z toho 43 chlapcov a 49 dievčat.  Z inej farnosti bolo 

22 krstov. Smutné však je, že až 31 rodičov nebolo sobášených. Sobášov bolo 

36 z toho 35 katolíci, 1 sobáš bol medzi katolíkom/katolíčkou 

a nepokrsteným/ou. Z inej farnosti bolo 8 sobášov. Sviatosť birmovania 

prijalo 128 mladých ľudí.  

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

roku bol nápomocný pri každej udalosti. 

V nedeľu 24. februára navštívil našu farnosť Goran Čurkovič z Medžugorja 

aby nám porozprával svedectvo svojho života. Goran bol narkoman, alkoholik, 

kriminálnik, bezdomovec... dostal sa na úplné ľudské dno,  ale vďaka Božej 

milosti a modlitbám, ako sám hovorí "z pekla drog prišiel do náručia Panny 

Márie". Nový život našiel v komunite Čenakolo. Dnes je z neho hrdý manžel, 

otec rodiny a zároveň ikonopisec. Svojím životným príbehom podáva svedectvo 

o tom, že pre Boha nie je nič problém, Boh je s nami a skutočne sa stará o 

každého z nás, v Jeho očiach má každý z nás hodnotu a nikdy to s nami 

nevzdá. 

Dňa 20. marca 2019 navštívili našu farnosť pracovníci Diecéznej charity v 

rámci prezentačnej šnúry Diecéznej charity Žilina po jednotlivých dekanátoch. 

Stretnutie sa začalo o 17.00 h spoločným slávením sv. omše. Po nej pracovníci 

charity predstavili služby a projekty Diecéznej charity Žilina, rôzne aktivity a 

formy pomoci núdznym. Jednou z možností je aj služba farskej charity. V 

závere programu odzneli svedectvá dobrovoľníkov už existujúcich farských 

charít  a uctili si relikviu sv. Alžbety Uhorskej – patrónky charity.   

V sobotu 23. 03. 2019 nám slnečné popoludnie spríjemnilo veľmi pekné 

divadelné predstavenie s názvom "Ja, Katarína Vám píšem .......," ktoré bolo o 

živote sv. Kataríny Sienskej. Divadelné predstavenie prišla zahrať Divadelná 

spoločnosť dobrých kamarátov z Hlohovca.   

V mesiaci marec prebiehala v našej farnosti potravinová zbierka na pomoc 

pre ľudí žijúcich na východnej Ukrajine.  

Mládež našej farnosti si pre nás na Veľký piatok pripravila krížovú cestu v 

netradičnom prevedení. Každé zastavenie sme mohli intenzívnejšie vnímať 
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nielen cez zamyslenie, ale aj cez obraz, ktorý vytvorili naši mladí v podobe 

tieňov.  

Dňa 17 - 18. mája sa konala celoslovenská púť miništrantov v Šastíne, na 

ktorej sa zúčastnili aj naši miništranti. Tohoročnou témou PUMINu bolo: 7 

útokov, 7 útekov (rytiera). Heslo: "Je tu chlapec, ktorý má päť chlebov a dve 

ryby a neuteká z boja". Našlo sa 16 odvážnych miništrantov, ktorí vyrazili v 

piatok o 14.00 hod. spoločným autobusom z Rakovej. Cesta ubiehala veľmi 

pomaly, pretože počas cesty pristupovali aj  miništranti z iných farnosti, s 

ktorými sa potom v autobuse spoznávali. Do Šaštína docestovali večer pred 

ôsmou hodinou. Po chutnej večeri ich privítali bratia z rehole Pavlínov. Zahrali 

si futbal, stihli nočnú svätú omšu. V sobotu ich čakal bohatý program. Stretli 

sa s našim šéfom miništrantov otcom Jozefom Luscoňom. Absolvovali 

workshopy a slávnostnú svätú omšu, na ktorej aj miništrovali. Po chutnom 

obede ich čakali rôzne športove disciplíny, súťaže o hodnotné ceny, ktoré 

dostal každý, kto sa do súťaženia zapojil. Po vyhodnotení sa konala ešte  

adorácia, dostali požehnanie a už ich čakal len večerný návrat domov.  

V júni sa opäť veriaci stretli na Vartovke v kaplnke zasvätenej Božskému 

srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pred sv. omšou 

privítal pán Florek všetkých prítomných a oboznámil ich s vykonanou prácou 

dobrovoľníkov na tomto mieste - predovšetkým tu pribudla studnička, ktorú 

pán farár Uskoba po sv. omši posvätil. Voda v nej je pitná a tak sa ňou môžu 

turisti a okoloidúci v horúcich dňoch osviežiť. Zároveň tu bolo vybudované 

ohnisko so sedením. Ako tradične po sv. omši prítomných čakalo občerstvenie 

v podobe dobrého gulášu, koláčov, kofoly či piva. 

Počas týždňa 22.-26. júla sa u nás vo fare konal farský denný tábor. Decká 

sprevádzali (len tí najlepší) animátori zo združenia mladých - Laura (a aj naši 

domáci animátori). Spolu prežili neskutočne požehnaný čas plný radosti, 

smiechu, nových priateľstiev a aj nových výziev. A samozrejme nemohol 

chýbať ani sprievodca, kráľ Dávid. Odkrýval im svoje vlastné príbehy prežité s 

Bohom cez listy, adresované práve im.  

V tomto roku prijali pozvanie osláviť narodeniny našej nebeskej matky, 

ktorej je zasvätený náš chrám, náš rodák vdp. Emil Turiak, ktorý slávil vigilnú 

sv. omšu a sprievodca po sv. zemi, vdp. Martin Mojžiš, ktorý slávil slávnostnú 

sv. omšu v nedeľu na námestí.  

V popoludňajších hodinách Patrik Paštrnák porozprával o histórii našej 

farnosti a nášho chrámu. Prítomní sa dozvedeli veľa nového a zaujímavého.  

Svätú omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska 

i tento rok slávili farníci oblečení v našich ľudových krojoch. Keďže kroje sa 

už bežne nenosia, bola veru radosť pozerať na takto oblečené ženy, dievčatá, 

deti a našlo sa aj  zopár odvážnych chlapov. Sv. omšu svojim spevom 

doprevádzal náš folklórny súbor Rakovanka. Po sv. omši už tradične vytiahol 

p. farár Janko harmoniku a spolu sme si pred kostolom zaspievali ľudové 
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piesne a ponúkli sa "ríbezľovým džúsom" pre dospelých. Zároveň miništranti 

rozdávali ako pamiatku na tento deň perá s nápisom našej farnosti a 

kalendáre. Potom nasledovalo fotenie. Ale získať spoločnú fotku bolo veľmi 

ťažké, nakoľko ľudí v kroji bolo omnoho viac ako minulý rok.  

V sobotu 21. septembra farníci slávili u Krištofa sv. omšu  s požehnaním 

kríža, ktorú celebroval kňaz zo Živčákovej vdp. Ľ. Václavek. 

V stredu 2. októbra a vo štvrtok 3. októbra navštívili našu farnosť rehoľné 

sestry z Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého - sestra Zuzana, sestra 

Viera a sestra Lucia. Počas týchto dvoch dní sa stretli so žiakmi Základných 

škôl a pri detskej sv. omši porozprávali aj ostatným farníkom o živote v 

misiách. Videli film o sestre Veronike Terézii Rackovej, ktorá prišla o život 

počas svojej služby v misii. Zároveň ich povzbudili, aby nasledovali výzvu sv. 

otca Františka v tomto Mimoriadnom misijnom mesiaci.  

V piatok 18. októbra sa deti našej farnosti zapojili do modlitbovej výzvy sv. 

Otca Františka "Milión detí sa modlí ruženec". Najskôr o 9.00 hod. prišli do 

kostola žiaci spolu s učiteľmi CZŠ J. Palárika. Po nich o 10.30 hod. sa prišli 

modliť žiaci a učitelia druhého stupňa ZŠ M. Mravca. Deti prvého stupňa sa 

modlili v škole na vyučovacích hodinách.  

Na misijnú nedeľu 20. októbra 2019 farníci našej farnosti zažili krásnu 

slávnosť. Počas sv. omše o 10.30 hod. sa žiaci a učitelia CZŠ J. Palárika 

zasvätili Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Modlitbu zasvätenia predniesol 

pred obrazom Nepoškvrnenej riaditeľ Cirkevnej školy Mgr. Jozef Šimúnek a 

pán farár J. Uskoba. 

V dňoch 9.10.- 20.11. 2019 sa v našej farnosti opäť konal evanjelizačný 

kurz Objav Krista, na ktorý sa prihlásilo 26 účastníkov, túžiacich nájsť alebo 

obnoviť si osobný vzťah s Kristom. Kurz pozostával zo siedmich večerných 

stretnutí a jednej duchovnej obnovy. Každú stredu večer po svätej omši 

smerovali ich kroky do fary, kde ich čakal duchovný program. Najskôr sa 

posilnili chutnou večerou, po ktorej nasledovala modlitba, prednáška na 

určitú tému a diskusia o téme v malých skupinkách. 

Dňa 29.11.2019 sa konal v našej farnosti už 3. ročník Katarínskej zábavy, 

ktorú organizuje farnosť Raková a CZŠ J. Palárika. Tento rok otvorila 

Katarínsku zábavu novovzniknutá hudobná skupina nášho pána farára 

Janka a pedagógov z CZŠ J. Palárika. Predstavili sa nám z ich prvou piesňou 

a ďalej pokračovali pozvaním aj do prvého tanečného kola. Spestrením 

programu bola scénka o modernej svätej spovedi, ktorú si nacvičila naša 

mládež. Ľudia sa tiež veľmi potešili, keď si mohli zaspievať spolu so 

saxofonistami a harmonikou pri dobrej káve. Zábava pokračovala s DJ-om a 

všetci sa príjemne zabávali. Okolo polnoci na prítomných čakala tombola plná 

zaujímavých cien. Tancovalo sa až do rána.  

Počas tohto adventu prebiehala v našej farnosti v dňoch 6. - 8. decembra 

duchovná obnova. V rámci svätých omší sa veriacim prihováral kňaz a 
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misionár zo Spoločnosti kňazov Mariánov od Nepoškvrneného počatia Panny  

Márie páter Emil Gallo. Na pomoc si  priniesol obraz ikonu Panny Márie, ktorú 

počas svojich príhovoroch postupne približoval. V sobotu po sv. omši cez 

prezentáciu porozprával o Vietname, o živote katolíckej Cirkvi v tejto krajine a 

tiež o pôsobení ich komunity tam. 

Tento rok navštívili našu farnosť i koledníci z Ukrajiny, ktorí na sviatok sv. 

Štefana po sv. omšiach zaspievali a zakoledovali a takto sa spolu s otcom 

Michalom poďakovali za Mikulášske balíčky. 

Tento rok (2019) sa koledovanie v našej farnosti uskutočnilo netradičným 

spôsobom. Keďže sa prihlásilo menej detí a vytvorenie viacerých skupiniek 

nebolo možné, koledovalo sa po sv. omšiach v kostole na Rakovej i na 

Korcháni. Napriek tomu sa i tento rok vyzbieralo 5773,40 eur a 345 kč.  

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, Simona 

Matyšáková a Róbert Hlavenka.  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.  

 

V našej farnosti fungujú aj spoločenstvá:  

- eRko 

- Misijné spoločenstvo "Žíznim" 

- Modlitby matiek 

- Ružencové bratstvo 

- Spevácky zbor Gaudium 

 

Pokračovane rekonštrukcie Kostola v Rakovej 

V roku 2019 sa pokračovalo v rekonštrukcii nášho kostolíka. Dokončila sa 

fasáda na presbytériu. Ďalej sa urobila kompletná hydroizolácia okolo celého 

kostola, najviac pri tomto odpracovali chlapi z Rakovej v rámci svojho voľného 

času. Potom nasledovala kompletná generálna oprava orgánu v kostole, 

pretože bolo zistené, že je vo veľmi zlom stave. Niektoré časti boli napadnuté 

drevokazným hmyzom. Teraz každý, kto prejde okolo nášho kostola sa 

obracia, pretože nadobudol úplne iný „rozmer“. Celú túto krásu dopĺňa aj 

Námestie Jána Palárika. 
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MIESTNE ORGANIZÁCIE A SPOLKY 

 

Cyklistický klub Biking Raková 

V roku 2019 CK Biking Raková usporiadal 2 veľké akcie a to: Medzinárodný 

pohár v terénnej cyklistickej časovke do vrchu – UP HILL MTB BESKIDY 2019, 

Svetový pohár v cyklokrose. 

UpHill MTB Beskidy 

Dňa 21.7.2019 v nedeľu sa u nás konalo jedno z kôl medzinárodného 

pohára v terénnej cyklistickej časovke do vrchu cyklu UPHILL MTB BESKIDY 

2018. štartovacie číslo si zajednalo 161 pretekárov v rôznych vekových 

kategóriách zo štyroch krajín. Všetko bolo priravené na 100 %, avšak tesne 

pred začatím preteku sa spustil dážď, ktorý vyústil do obrovskej prietrže 

mračien a cesta, ktorá mala byť trasou súťažiacich sa v priebehu niekoľkých 

minút stala jedným veľkým potokom, voda tiekla všade a odvšadiaľ. Cestu 

smerom na Korcháň úplne uzavreli a tak sa preteky odložili o rok neskôr. Aj 

na námestí to bolo zlé. Lialo tak veľa a fúkal taký silný vietor, že ten veľký stan 

držali asi 10 ľudia (za mojej prítomnosti) a ostatní stáli v strede stanu, pretože 

sa báli bleskov. Po búrke sme všetko upratali a rozlúčili sa. 

6.10.2019 - Svetový pohár v cyklokrose CX Raková 2019 

Preteky tretieho kola Slovenského pohára v cyklokrose sa konali v Rakovej 

6. októbra 2019 s vysokou účasťou. Na štart sa postavilo 328 účastníkov zo 

siedmych krajín, 23 pretekárov prvej stovky zo svetového rebríčka. Terén bol 

náročný, samé blato všade. Tí, ktorí chodievajú na takéto preteky si 

pochvaľovali, ale aj nadávali, že takúto dráhu už dlho nezažili, šlo o ozajstný 

cyklokros ...blato, kaluže, tráva.  

 

Dobrovoľný hasičský zbor 

Hneď od začiatku roka 2019 hasiči začali riešiť problém s technickým  

stavom vozidla  AVIA A-31, ktoré 3. januára previezli na OKVS pripraviť na 

technickú kontrolu. Auto však kontrolou neprešlo a bolo na ňom potrebné  

vykonať údržbu väčšieho rozsahu. Napokon sa toho ujali chlapi z OKVS 

Raková, hlavne Jaroslav Slaninák a vymenili sa komplet nové predné brzdy, 

pravé rameno, urobila sa generálka riadenia a všetkého nutného na to, aby 

vozidlo spĺňalo požadovaný technický stav. V tom roku malo vozidlo 36 rokov. 

V polovici januára boli viac krát vyslaní na obíjanie nebezpečného ľadu zo 

striech a na odstraňovanie spadnutých stromov v častiach Petrová, Kuchriská 

a Kykuľa s použitím terénneho súkromného vozidla pána starostu obce. 

Kalamitná situácia vyústila 15. januára kedy Okresný úrad v Čadci vyhlásil 

mimoriadnu situáciu. Po zasadnutí krízového štábu na obecnom úrade hasiči 

okamžite vyrazili a na odstraňovaní snehovej kalamity kooperovali s OKVS 

Raková tri dni a dve noci. 
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2. februára zorganizovali hasičský ples, na ktorom sa zúčastnilo 54 hostí. 

Zábava trvala až do skorých ranných hodín. Vo februári sa pod záštitou obce 

Raková v spolupráci s OKVS Raková a členov DHZ zahájili práce na 

rekonštrukcii sociálnych zariadení v celom objekte hasičskej zbrojnice.  Popri 

tom sa hasičom podarilo svojpomocne za vlastné prostriedky zrekonštruovať 

sklad pri kuchyni, regály, vymaľovať a položiť dlažbu. Ďalej na medziposchodí 

zamurovali okno, presunuli dvere, vyspravili steny, sadrokartónový strop, 

dotiahli vodu s odpadom a položili plávajúcu podlahu. Vytvorila sa tak nová 

reprezentatívna zasadacia miestnosť, kde sa môžu dôstojne konať výbory 

DHZ, prípadne zdokonaľovacie kurzy a školenia ako aj pozvať menšie 

pracovné návštevy. Potom v týchto priestoroch a aj na celom schodisku 

kompletne popreťahovali novú elektroinštaláciu, vymenili rozvádzač, ako aj 

skriňu a nový elektromer vonku na budove. Podarilo sa doplniť aj kuchyňu o 

starší, dvojmetrový, antikorový odsávač pary v zostatkovej hodnote 190,-eur. 

Ku celkovej rekonštrukcii sociálnych zariadení, ktorú realizovala obec, treba 

povedať, že sa urobili nové vodovodné rozvody, elektrické rozvody, odpad a 

kúrenie, výmenu všetkých dverí a okien. Na prízemí pribudla sprcha a pisoár. 

Vďaka pánovi starostovi a obecnému zastupiteľstvu sa na toto vynovenie 

uvoľnilo 23,000,-eur z obecného rozpočtu.  

S blížiacim sa jarným obdobím hasiči museli k naplneniu potrieb obce a 

obyvateľstva zreparovať ostrekovú rampu, ktorú chvalabohu zdedili po našich 

predchodcoch. Popri tom vyhodili starý rozpadnutý regál na hadice, nakúpili 

materiál a pozvárali nový. S oplachovou rampou členovia počas roka na 

žiadosť OKVS tradične čistili verejné priestranstvá v obci, areál okolo kostola 

na Korcháni, viac krát cestu do areálu Slovšportu, cestu k Molitasu, 

znečistenú od pracovných strojov a mnoho iných ulíc na prosbu našich 

občanov. Práve v tomto období, na podnet starostu obce, schválilo obecné 

zastupiteľstvo dotáciu vo výške 6,200,-eur na nákup potrebného terénneho 

vozidla.  

Vo veľkonočnom období hasiči absolvovali milú povinnosť stráženia Božieho 

hrobu v Kostole Narodenia Panny Márie. Práve v prestávkach medzi strážením 

natrafili na vhodný inzerát a po telefonickom rozhovore, v ktorom majiteľ 

vozidla povedal, že ráno si po auto príde kupec z Oravy,  hasičom ostala jediná 

možnosť. Ešte v ten večer veľkého piatku nasadli do auta a vybrali sa do Nitry. 

Do celkovej sumy vozidla nazhromaždili chýbajúcich 1000,-eur z vlastných 

prostriedkov, a tak sa v našej obci zrodilo terénne vozidlo Nissan Navara, pre 

potreby výjazdovej jednotky DHZO Raková, ako aj potreby na činnosť zboru a 

nášho obyvateľstva v núdzi.  

Do celého zhluku týchto udalostí dňa 16. apríla v časti Groň vypukol lesný 

požiar, ktorý môžeme z hľadiska rozlohy a prístupnosti považovať za 

najnáročnejší v roku 2019. Za nepriaznivého vetra sa celý požiar nebezpečne 

rozširoval a po príchode na miesto, súčasne s prvotným zásahom HaZZ Čadca, 

pri hasení pomáhali civilné osoby bez riadnych ochranných prostriedkov, v 

značne zadymenom prostredí. Na pomoc dorazili aj HaZZ Turzovka, a DHZO 
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Zákopčie, Staškov, Oščadnica a samozrejme Korňa. Rakovská cisterna na 

požiarovisko v ten deň dopravila 36,000 l vody a jednotka DHZo ostala na 

mieste celú noc, počas ktorej mechanicky likvidovala neustále sa objavujúce  

ohniská na celej rozlohe. Ďalší deň ráno ich prišli vystriedať kolegovia z Čadce, 

a kým poumývali seba a vecné prostriedky, jednotku HaZZ stiahli k inému 

požiaru, a tak na Groň vyrazili opäť. V tomto nešťastnom období sa vytvárali 

lesné požiare na území takmer celých Kysúc a príslušníci HaZZ to neskôr 

označovali ako „zlý sen“. Na toto miesto boli povolaní aj na tretí deň, a ešte aj 

na Veľkonočnú nedeľu. Úplne uhasiť celé požiarovisko bolo technicky 

nemožné a v neustálom strehu sa čakalo, kým príde dážď. 

   24.apríla prebiehalo za aktívnej účasti hasičov otvorenie 52. ročníka 

Palárikovej Rakovej, a to v slávnostnom sprievode, čestnej stráže pri 

pamätníku, buste a soche, riadení cestnej premávky a rôznych drobností na 

požiadanie organizátorov. V apríli stihli odovzdať ocenenia za výtvarné práce 

na tému hra so zápalkami v ZŠ Jána Palárika a Milana Mravca za prítomnosti 

členov ÚzV DPO v Čadci na čele s predsedom Miroslavom Kozom. 29. Apríla 

oslávila úctyhodné jubileum 90 rokov Margita Novotná, ktorá je ako najstaršia 

žijúca členka v zbore od roku 1976. 

   V mesiaci Máj absolvovalo 10 členov VJ pilčícky kurz, ktorý v sume 1400,-

eur. financoval obecný úrad. 5. mája nadišiel deň trochu sa zastaviť a uctiť si 

sviatok patróna hasičov, sv. Floriána. Oslavy v rámci okrsku tento krát na 

veľmi dobrej úrovni organizoval DHZ Olešná v spojení s oslavou 95. výročia 

založenia DHZ Olešná, kde bola zároveň posvätená ich nová hasičská zástava. 

   8. mája prebiehalo za prítomnosti profesionálnej fotografky fotenie 

členskej základne do pripravovanej monografie obce, Raková - dejiny, ľudia, 

príbehy.  V  ďalšom čase osobného voľna na Nissane namontovali majákovú 

rampu a dali sme vyrobiť reflexné pásy a nápisy, ktoré spĺňajú predpísané 

normy, čo hasičskú pokladňu stálo 400,-eur. Na auto pribudol aj elektrický 

navijak zakúpený zo štátnej dotácie a certifikovaná montáž za 300,-eur bola z 

vlastných zdrojov. Celé toto dielo sa po ďalších úpravách podarilo zapísať do 

technického preukazu ako hasičský špeciál.  

23. júna v areáli ihriska vytvorili strednú penu na detskom futbalovom 

turnaji v Rakovej a pre deti sa obetovali aj na začiatku leta. Do obeda sme 

naplnili veľký bazén pri kostole na obecnú akciu Uvítanie prázdnin a potom 

sa ponáhľali na ihrisko, kde sa konal športový futbalovo-hasičský deň pre 

všetky deti zo širokého okolia. 15 členov im pripravilo zaujímavé hasičské 

súťaže.  Od 1. júla prevzala správu hasičskej sály a všetky veci s tým spojené, 

členka Oľga Michnáčová. Táto úloha je dosť časovo obmedzujúca, lebo tu treba 

stále byť pri odovzdávaní, preberaní, počítaní inventáru, upratovaní 

a podobne.  

   Počas horúceho a extrémne suchého letného obdobia členovia DHZ okrem 

výjazdov k požiarom opakovane polievali obecnú zeleň pri kostole, cirkevnej 
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škole, pri bocianoch a farskú záhradu, kde sa postupne prečerpalo 84,000 l 

vody z miestneho potoka a tiež chodili polievať lúky s kvetmi pre včely. 

21. júla boli požiadaní, ako každý rok, technicky zabezpečiť medzinárodné 

cyklistické preteky UPHILL MTB Beskidy. Tento deň sa zapísal do histórie 

obce, ale určite inak, ako by sme si želali. Dva dni príprav vyšli nazmar, 

preteky sa museli prerušiť a nakoniec zrušiť úplne, lebo Korchánska dolina a 

Trstená sa behom desiatich minút ocitli celé pod vodou. Môžeme povedať že 

Rakovú tak zasiahla tretia, a to najväčšia živelná pohroma v roku 2019. Naši 

hasiči sa spoločne zomkli, v tomto vodnom boji  prišli o svoje mobilné telefóny 

a polovica následne ochorela, ale na mieste boli aj členovia, ktorí nie sú vo 

výjazdovej jednotke. O škodách, ktoré ničivý živel po sebe zanechal radšej 

netreba hovoriť. Pre hasičov to bol však výjazd, ktorý nemal konca ani po 

týždni od vyhlásenia pohotovosti. V súčinnosti s OKVS takmer každý deň 

prepchávali zanesené priepusty, kanále, šachty,  odstraňovali spadnuté 

stromy, nánosy bahna, čistili studne a doodčerpávali mnoho, mnoho pivníc. 

24. augusta hasiči zorganizovali hasičskú súťaž O pohár starostu obce 

Raková. 8. septembra, kedy si väčšina občanov užíva rakovské hody, aktívni 

členovia DHZ strávili na Námestí Jána Palárika v hasičskom stánku 

z občerstvením. 

September opäť patril hlavne deťom. 22. zorganizovali detskú hasičskú 

súťaž O pohár riaditeľky CVČ Raková, kde okrem hasičského útoku s vodou 

zaradili aj štafetový beh na 400 m.  

V mesiaci október odpracovali dva dni na organizácii a technickom 

zabezpečení 10. ročníka svetového pohára v cyklokrose Raková. Odviezli Tatru 

148 na garančnú prehliadku po dvoch rokoch do Liptovského Mikuláša, kde 

bola celý mesiac, počas ktorého vypukli v obci dva požiare, na ktoré boli 

privolaní aspoň kvôli asistenčnej pomoci jednotkám HaZZ z Čadce. Ďalej sa 

zúčastnili na odbornej konferencii hasičských jednotiek v Martine, absolvovali 

prvú technickú kontrolu po štyroch rokoch na protipovodňovom vozíku, 

absolvovali IMZ okrskových inštruktorov na ÚzV v Čadci a tak tiež IMZ okrsku 

č. 4 v Zákopčí. Pustili sa aj do úpravy skladiska PHM vymaľovaním a 

položením novej dlažby regálmi. V novembri si na cintoríne uctili pamiatku 

zosnulých členov, zúčastnili sa odborno-metodického zamestnania 

hasičských jednotiek na útvare HaZZ v Čadci, boli pre Tatru s hotovou 

prehliadkou, technickou a emisnou kontrolou, ktorú hradil obecný úrad v 

sume 1.000.-eur. 

Deviaty november je dôležitým medzníkom, nakoľko sa hasiči po dlhom 

uvažovaní rozhodli z dôvodu nedostatku priestorov z hľadiska očakávania 

pridelenia nového vozidla z ministerstva vnútra SR, prepožičať historickú 

hasičskú striekačku do múzea hasičskej techniky v Martine-Priekope. 

Striekačka tam má teraz svoje dôstojné miesto s tabuľkou nášho zboru a môžu 

ju tak vidieť návštevníci z celého Slovenska a širokého okolia, pričom si pre 

ňu v prípade potreby môžu kedykoľvek prísť a zobrať si ju naspäť. Zmluva o 
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dočasnej výpožičke na dobu neurčitú je umiestnená v hasičskej zbrojnici a 

kópia je založená na obecnom úrade.  

    Koncom roka 2019 ešte dovybavili vynovenú zasadaciu miestnosť malou 

kuchynkou a stolmi. Pôvodné drevené stoličky z tejto sály, ktoré darovali 

turistickému klubu, po ich vyradení zobrali späť. Žiaci ich vybrúsili a po 

ošetrení náterom a očalúnení, hasiči vyriešili problém s miestami na sedenie. 

   V roku 2019 členovia DHZ vykonali sedem protipožiarnych kontrol 

malých prevádzok v obci a preškolené kontrolné skupiny vykonali 138  

prehliadok rodinných domov pod vedením nového preventivára DHZ Ing. 

Michala Jendrišáka, zakúpili novú mrazničku na uskladnenie potravín na 

organizované podujatia.  

DHZ Raková mala k 31.12.2019 87 členov. Výbor sa skladal 10 členov a 

pracoval vo viacgeneračnom zložení. V roku 2019 výbor DHZ zasadal 14 krát 

a konala sa jedna výročná členská schôdza. Na zasadnutiach sa zaoberal 

prípravou jednotlivých akcií organizovaných DHZ a celkového chodu nášho 

zboru.  

Stručný súhrn zásahovej činnosti: 

V roku 2019 VJ DHZO Raková zasahovala v našej obci pri požiaroch 16 

krát, čo je žiaľ najväčšie číslo v celom okrese Čadca, technických výjazdov bolo 

v obci 10.  

Mimo našu obec to boli lokality Čadca Hlinková, Paláriková, u Hluška a 

Rieka, ďalej Svrčinovec-Závršie, Skalité-Potok, Skalité-Podkrížne, a Dunajov, 

teda dohromady 6 požiarov a dva technické výjazdy.  

O lesné požiare rúbanísk a zakázané vypaľovanie sa jednalo 12x, Rodinné 

domy 4x, jedna stodola, garáž, autoservis prepravný kontajner a osobné 

motorové vozidlo. 

Na žiadosť KOS HaZZ Žilina to bolo 26 výjazdov a na zvolanie starostom 

obce a OKVS 7 výjazdov, čiže spolu 33 výjazdov k čomu môžeme prirátať 9x 

opustenie hasičskej zbrojnice k likvidácii bodavého hmyzu, ktoré síce 

evidujeme v našej štatistike, ale nechceli sme tým zbytočne zaťažovať KOS. 

 

 

Futbalový klub Polom Raková 

Rok 2019 bol pre futbalistov v Rakovej náročný, najmä pre výbor, pre 

nezhody a z osobných dôvodov odišli z výboru až 3 členovia. Výbor mal 

napriek tomu mnoho práce, ešte pred začiatkom sezóny musel zabezpečiť 

viacero opráv a to hlavne výmenu prasknutého potrubia v kabíne pre hostí, 

prečistenie odpadu z WC, výmenu poškodeného tlakového snímača na 

zavlažovacom zariadení pri tribúne a výmenu riadiacej tyče na kosačke. 

Taktiež pred začiatkom sezóny museli zabezpečiť hnojenie ihrísk, odplenenie, 
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vyčesanie a prevzdušnenie hracej plochy. V apríli zakúpili repasovanú 

vretenovú kosačku.  

Z výboru, ktorý na začiatku vyzeral perspektívne, ostal iba prezident JUDr. 

Celestín Stehura a hrozilo, že v Rakovej sa futbal úplne rozpadne po 74-

rokoch od jeho vzniku. Toto bolo však neprípustné a viacerí hráči požiadali 

o pomoc Stanislava Grečmala a Katku Lukáčovú, ktorí im po zvážení začali 

opäť pomáhať.  

Pred starostovským turnajom mali naši futbalisti veľa práce, museli vykosiť 

obe hracie plochy, a keďže pomocná bola moc zarastená, museli ju vykosiť 

pomocou vyžínačov. Okolie ihriska bolo vykosené mulčovačom a sad ovocných 

stromčekov kosou. Samotný turnaj bol veľmi dobre pripravený po všetkých 

stránkach, a tak sa 21.07. stretli mužstvá z Rakovej, Oščadnice, Klokočova, 

Zákopčia a žiacké družstvá. V prvom zápase zvíťazila Raková nad Zákopčím, 

v druhom Oščadnica nad Klokočovom. No keď sa v prestávke pripravovali žiaci 

na svoj zápas, strhla sa v obci obrovská búrka, ktorá zaplavila hracie plochy 

a časť areálu, no v obci napáchala väčšie škody. A tak sa turnaj skončil. 

V lete začali futbalisti stavať garáž pre kosačku.  

 

Turistický klub Polom Raková 

Turisti z Rakovej sa počas celého roka zúčastňovali najmä na turistických 

podujatiach. V januári sa uskutočnil už tradičný Novoročný výstup na Veľký 

Polom (26. ročník) za účasti cca 250 ľudí. Vo februári sa konal 26. ročník 

turistického plesu a 14 naši turisti sa zúčastnili lyžiarskeho prejazdu 

organizovaného Krajskou samosprávou – Melocík Kasárne a späť. V tomto 

mesiaci sa 8 členov zúčastnilo aj lyžiarskeho pochodu Oravská Lesná – Nová 

Bystrica a 12 členovia zimného prechodu Javorníkmi. 2. marca sa uskutočnila 

výročná členská scôdza za účasti 63 členov a v marci ešte 28 členov na pešom 

výšľape na Lysú Horu (1323 m.n.m.) 

V apríli sa konala brigáda v Areáli zdravia a okolí za účasti 42 členov. Na 

Veľkonočný pondelok sa rakovskí turisti vybrali na cestu Za veľkonočným 

vajíčkom na Bahaňu. Ďalej pomáhali organizovať Otvorenie 100 jarných 

kilometrov na Marťakovskom vrchu, tu však nevyšlo počasie, pršalo, 

snežilo...zúčastnilo sa asi len 150 turistov.  

Začiatku mája patrí každoročne jarná púť do Hornej Lomnej na svätú omšu 

ako aj výstup na Veľkú Raču. V máji boli turisti na prechádzke okolitého lesa 

na Kykuli Za medvedím cesnakom. Jún sa niesol v znamení prechádzky cez 

kopce na svätú omšu k Muřinkovej kaplnke. V júli vytiahli turisti bicykle 

a vybrali sa na cyklotúru z Rakovej na Hrčavu (25 členov). Rakovskí turisti si 

v tomto mesiaci vychutnali aj autobusový zájazd spojený s turistikou 

na Súľovské skaly. 13 členov sa vybralo sa bicykloch popri rieke Dunaj 

z Pascau (Nemecko) cez Rakúsko do Bratislavy.  
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V auguste sa konala už tradičná Vatra vzájomnosti pod Veľkým Polomom 

s českými priateľmi. 48 členov sa koncom augusta vybralo do Vysokých Tatier 

na 5-dňový výlet. Zatancovali si aj na Oldies párty v Areáli zdravia. 

V septembri putovali na Jesennej púti do Hornej Lomnej (20 členov) 

a zúčastnili sa na podujatí Ukončenie turistickej sezóny na Vojtovom vrchu. 

Začiatok októbra už tradične patrí pomoci s prípravou svätej omše pri Kaplnke 

svätého Františka na Kuchriskách, ako aj Františkovskému výstupu na 

Bahaňu. V tomto mesiaci sa konali 4 po sebe idúce turistické brigády, šlo 

o náter strechy na skorodovaných miestach, príprava a odstránenie koreňov 

a zeminy pod lavicami, položenie dlažby pod prístreškom v Areáli zdravia. 

V novembri sa konala turistika na Skalku, Po chodníku Jána Jurča, 

a turistika na Štefanskom výstupe a príprave 27. ročníka novoročného 

výstupu. 

Okrem spomenutých akcií si turisti z Rakovej vychutnávali prírodu takmer 

každý víkend samostatne. 

 

V Rakovej sa konali preteky Turisticko – orientačného behu 

Regionálna rada Klubu slovenských turistov Čadca, Obec Raková a 

Turistický klub Polom Raková 11.5.2019 usporiadali v Areáli zdravia pod 

Hríbom I. kolo  Kysuckého pohára  Turisticko-orientačného behu. 

 V sobotu ráno, za relatívne pekného počasia, sa pod Hríbom zišlo 142 

pretekárov v ôsmych vekových kategóriách. Stavitelia tratí sa museli veľmi 

snažiť, aby postavili vhodné trate pre všetky vekové kategórie a umiestnili 

azimuty v lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu lesného porastu. Okrem 

toho terén bol premočený z dôvodu daždivého počasia. 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. Zvlášť privítala 

prednostu okresného úradu Čadca, Petra Šimčiska a poslanca obecného 

zastupiteľstva v Rakovej, Mariána Šušku. Hostia sa v krátkosti prihovorili 

súťažiacim a popriali veľa síl v zdolávaní pretekov. Po otvorení hlavný staviteľ 

tratí Peter Kultán podrobne vysvetlil súťažiacim trate, upozornil na miesta, na 

ktorých sa nachádzala voda a nasledovalo samotné štartovanie pretekárov. 

Pretekári sa museli popasovať s náročnými disciplínami ako: Určovanie 

topografických a turistických značiek, Určovanie hradov, zámkov a miest zo 

Slovenska i hlavných miest štátov Európskej únie, Určovanie liečivých rastlín 

a drevín, prejdenie lanovej lavičky, Viazanie uzlov, Plazenie, Hádzanie na cieľ, 

Odhad vzdialenosti, Určovanie azimutových úsekov a tí najmladší museli 

vedieť zorientovať mapu.  
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Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 

Chovatelia v Rakovej mali ku koncu roka 2019 evidovaných 34 dospelých a 

19 mladých chovateľov, ktorí sa zaoberali chovom králikov, hydiny, holubov 

a exotického vtáctva. V minulom roku prvý krát využili možnosť 2 % z 

podielových daní. Napriek veľkým papierovačkám sa oplatilo vybavovať , 

pretože získali vyše 800 eur. Túto sumu použili najmä na usporiadanie 

miestnej výstavy, ktorá sa konala počas Rakovských hodov v sobotu 7. a v 

nedeľu 8. septembra v areáli Cirkevnej základnej školy Jána Palárika. Bol to 

už 35.ročník výstavy počas 54 rokov trvania organizácie. Na výstave bolo 

vystavených 298 kusov zvierat z toho 130 králikov (25 plemien), 65ks hydiny 

(22 plemien), 33 voliér vodnej a hrabanej hydiny, 12 voliér holubov, 3 voliéry 

bažantov, exotické vtáctvo a morčatá. Výstavu počas oboch dní navštívilo 

množstvo návštevníkov a v nedeľu pred ukončením organizátori vyhlásili 

výsledky. Ocenenia si prevzali títo chovatelia: králiky: Ladislav Liščak-

Belgický obor, Ján Slončík- Francúzsky baran, František Chabreček- 

Nemecký obrovitý strakáč, Jozef Olešnanik-Nemecký obrovitý strakáč, 

František Tlelka -Viedenský  divosfarbený, Miroslav Furdan-Kuní veľký 

modrý, Ľubomír Krištof-veľký svetlý strieborný, Šťefánia Jopčiková-

burgunský, Miloš Cyprich-kastrorex, putovný pohár za nemecké obrovské 

strakáče-Peter Turiak.  Vodná hydina: Viera Čanecká:Hus tuluzska, Miroslav 

Ondrušek-kačiča rvánska, Peter Kajanek-kačiča rvánska. Hrabavá hydina: 

Viera Čanecka-araukana, Štefánia Jopčíková-plymutka zdrobnelá, Holuby: 

Ján Hazý-poľský ris, Bažanty: Jozef Krkoška, Mladý Chovatelia: Králiky-

Badžgoňová Barbora-Belgický obor žltý, Timotej Budoš-Belgický obor albín, 

Peter Turiak-Nemecký obrovitý strakáč, Tomaš Goralka-siamský veľký žltý, 

Sofia Liščáková-rex čierny, Veronika Turiaková-viedenský modrý, Matúš 

Badžgoň-zakrslý rhonský, Hrabavá hydina: Peter Grešák-kosovský spevák, 

Matúš Budoš-austrhlopka, Daniel Čanecký-brahmanka, Holuby: Oliver 

Liščák-sovka orientálna. Okrem našej výstavy sa zúčasnili chovatelia aj na 

ďalších výstavách, výstava Třinec, výstava Svrčinovec a Námestovo. 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov 

Záhradkársky rok 2019 nebol pre záhradkárov, ale najmä ovocinárov príliš 

priaznivý. Kvitnutie ovocných stromov vyzeralo spočiatku nádejne, ale 

niekoľko neskorých mrazov a najmä daždivé a studené počasie v čase 

kvitnutia zabránilo opeleniu stromov. K tomu sa pridali plesňové ochorenia 

a v neskorom lete i poškodenie ľadovcom.  

V roku 2019 výbor záhradkárov pracoval v obmedzenom 10 člennom 

zložení. V úvode roka sa konala výročná členská schôdza záhradkárov 

v Rakovej (19.02.2019), potom sa členovia zúčastňovali na schôdzach v okolí. 

Zúčastnili sa aj ochutnávky ovocia v Dobrej na Morave.  

Ako každý rok, aj v tomto, dňa 13.04. naši záhradkári strihali/rezali ovocné 

stromy vo farskej záhrade, v materskej škole, na Námestí J. Palárika. Rez 
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v tomto roku sa konal pod záštitou Okresného výboru SZZ Čadca. Zúčastnilo 

sa ho 17 záhradkárov z Rakovej ale aj 39 záhradkárov z okolia.  

V mesiacoch máj a jún sa uskutočnili dve brigády zamerané najmä na 

vyčistenie a upratanie skladu pri muštárni. 27.07. záhradkári z Rakovej 

poriadali športový deň družobných organizácií SZZ v okrese, ktorý spojili 

s návštevou družobnej organizácie zo Starej Vsi nad Ondřejnicí. V tento deň 

zabezpečili výlet na Živčákovú a na Vartovku.  

V priebehu augusta započali súťaž O najkrajší balkón a priečelie domu 

v Rakovej. Komisia zložená z rakovských záhradkárov prešla v Rakovej 

prevažnú časť balkónov, zabezpečila fotodokumentáciu a vyhodnotila poradie. 

Vyhodnotenie bolo oznámené na Rakovských hodoch. Zvíťazil balkón p. 

Kanalikovej, na druhom mieste boli balkóny p. Hanulakovej a na treťom 

balkón p. Heglasovej.  

Muštovaciu sezónu začali 10.09.2019, čomu predchádzala príprava lisov. 

Muštovali ale na starom lise, pretože sa im nepodarilo zabezpečiť nové 

lisovacie plachty pre nový lis. Vzhľadom k slabšej úrode ovocia bol záujem 

o muštovanie slabší ako po iné roky. Na muštovaní zarobili 811 €.  

Ako na prvej výstave začali naši záhradkári vystavovať ovocie na výstave vo 

Frýdku Místku, ktorú i navštívili. Na tejto výstave bol odovzdaný zomrelému 

predsedovi Františkovi Brošovi ďakovný list ÚV ČZS Praha za medzinárodnú 

spoluprácu.  

Výstava v Rakovej sa konala v septembri v kultúrnom dome. Vystavovalo 

na nej 33 členov a 10 nečlenov. Bolo vystavených celkovo 473 exponátov, 

z toho 188 jabĺk, 25 hrušiek, 12 sliviek a 12 ks ostatného ovocia. Takisto bolo 

vystavených 200 ks zeleniny, 24 ks byliniek a 12 bonsajov. Putovný pohár 

prof. Ivana Hričovského získal František Chabreček z jablko Bohemia gold. 

V kategórii jabĺk zvíťazilo jablko Bohemia Gold (František Chabreček), druhé 

bolo jablko Ligol (Jozef Goralka), tretie jablko Vitos (Bernarda Brošová). 

V kategórii hrušiek bola prvá Karmína (Alena Hanuláková), druhá Xenia 

(Terézia Moravanská) a tretia hruška Kumoi (Ladislav Strýček). V kategórii 

sliviek zvíťazila slivka Haganta (František Chabreček), druhá bola slivka Amer 

(Jozef Goralka) a tretia slivka Jojo (Jozefa Harvaníková). V kategórii zelenina 

zviťazila kolekcia Oľgy Kováčikovej, na druhom mieste bola bolekcia Bernardy 

Brošovej a na treťom mieste kolekcia Anny Strýčkovej. V karegórii liečivé 

rastliny zvíťazila kolekcia Márie Čagalovej. Bola udelená aj mimoriadna cena, 

ktorú získal Marián Chabreček za 12 vystavovaných bonsajov. Drhú 

mimoriadnu cenu venoval p. Miroslav Mariak, bola udelená kolektívu ZO SZZ 

Raková, a to tričká s logom organizácie pre najaktívnejších členov. Na výstave 

bolo možné si objednať ovocné stromčeky i kríčky drobného ovocia (bolo 

objednaných 60 ks ovocných stromov a 10 ks ovocných kríkov).  

V októbri sa záhradkári zúčastnili okresnej výstavy v Čiernom, kde vystavili 

33 exponátov ovocia a zeleniny. Potom sa konala celoslovenská výstava 
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v Trenčíne, kde mali naši záhradkári vystavené dve odrody jabĺk. V októbri 

zorganizovali aj autobusový zájazd pre členov na pútne miesto Budkov 

s následnou prehliadkou ovocných sadov poľnohospodárskeho družstva 

Čachtice. Na prednáške v sadoch bol prítomným umožnený samo zber ovocia 

a tiež si mohli kúpiť víno.  

Počas roka v rámci práce s mládežou urobili pre 2. ročník ZŠ Milana Mravca 

prednášku a ukážku výsadby ovocných stromčekov a ozrejmili im ich význam 

pre nás, pre 6. ročník uskutočnili prednášku o pestovaní ovocia a ovocných 

druhoch.  

V decembri sa 4 členovia výboru zúčastnili medzinárodnej ochutnávky jabĺk 

v Krásnom Poli pri Ostrave.  

K 31.12.2019 tvorilo členskú základňu 87 členov.  
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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. V roku 

2019 ich bolo každopádne dosť. 

Nový rok sa niesol rovnako ako v predošlom roku v sychravom duchu, padal 

dážď so snehom a teplota cez deň bola 2°C a v noci -3°C. Druhý januárový 

deň bol úplný opak Nového roka. Prebudili sme sa do krásneho zasneženého 

rána. Tvorili sa snehové záveje a snehu len pribúdalo a pribúdalo. Ďalšie dni 

snežilo stále, nebol veľký mráz, a tak sa sneh topil a na strechách sa tvorili 

ľadovce, ktoré boli nebezpečné. 6. januára sa ochladilo a nočné teploty sa 

vyšplhali na - 12°C, no stále snežilo. 14. januára bola vyhlásená mimoriadna 

situácia už aj v našej obci, v okolitých bola už od 6. či 8. januára. Nasledujúce 

dni sa striedali medzi snehovou fujavicou a slnečnými lúčmi, no mrázik nás 

neminul. Teploty dosahovali do -10°C. Popri tom boli členovia DHZ 

a zamestnanci OKVS 24 hodín denne v teréne. Mimoriadna situácia v celom 

okrese Čadca bola odvolaná 18.01. Mrazivé teploty pokračovali a vyvrcholili 

koncom januára, kde dosahovali do – 25°C. Sneh postupne mizol a teploty 

pomaly stúpali. Vo februári sa začalo otepľovať, nastalo aj sychravé počasie, 

začiatkom februára bola teplota 4°C a bolo sychravo, čo spôsobovalo rýchle sa 

topenie snehu a dvíhanie hladiny rieky a potokov. Po upršaných dňoch sa 

vrátili aj ranné mráziky do -10°C. V polovici februára opäť nasnežilo, no 

zároveň sa aj oteplilo do - 3°C. Teploty každým dňom stúpali a v druhej 

polovici februára sa vyšplhali až na 10 °C. Koncom februára sa trocha 

ochladilo, no každý deň bolo iné počasie. Prvé marcové dni boli upršané 

a chladné, sem tam vykuklo slniečko a teplota sa vyšplhala vyššie, no potom 

opäť klesla a bolo sychravo. Prvý jarný deň 21. marec bol zrána chladný, no 

cez deň slnečný do 14°C. Koncom marca bolo sychravo, nastali prehánky, 

miestami aj dážď so snehom. Apríl sa prejavil v celej svojej kráse striedavým 

počasím. Zrána polooblačno, potom slnečno, vzápätí dážď a neskôr opäť 

sneženie a slnečno. 16. apríla, keď v Rakovej vypukol obrovský požiar, fúkal 

silný vietor a bolo slnečno. Tak to bolo až do veľkonočnej nedele. Mierne 

prehánky boli len na veľkonočný pondelok. Teploty cez deň dosahovali do 

23°C, no koncom apríla už len 9°C. Začiatok mája sa niesol v znamení 

upršaných a slnečných dní. Na Troch zamrznutých bolo daždivo a chladno do 

7°C. Vyčasilo sa až potom. Koncom mája sa trochu oteplilo, no sem tam sa 

vyskytli prehánky z tepla. Jún sa začal teplým slnečným počasím, ktoré 

pretrvávalo, no niekedy sa objavila krátka prehánka. Teploty dosahovali do 

31°C. Leto pokračovalo aj naďalej, bolo do 36°C. Noci boli teplé, nastalo 

obdobie sucha, trávy boli spálené, úroda slabá, vysychali studne, bol veľký 

problém s vodou na polievanie. Teplo trvalo až do 10. júla, Potom sa ochladilo 

na 19°C. V druhej polovici júla nastali búrky z tepla. Do histórie Rakovej sa 

zapíše poludnie 21.07., kedy prišla obrovská prietrž mračien a behom pár 

minút bola celá Korchánska časť úplne pod vodou, ktorá brala všetko so 

sebou. Dole v dedine bolo tiež veľa vody, a silný vietor. Na ďalší deň teploty 
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stúpli na 27°C, no tá smršť po predchádzajúcom dni sa odstraňovala ešte 

týždeň. Koncom júla bola vydaná výstraha 1. stupňa pred búrkami a silným 

dažďom a vetrom. Začiatok augusta nám priniesol premenlivé, teplé počasie, 

no s prehánkami. Netrvalo dlho a opäť bolo horúco, teploty dosahovali do 

33°C. V polovici augusta znova teplotný skok na 12°C. Koniec augusta bol 

horúci do 30°C a s tým prichádzali aj prehánky a búrky. September začal 

chladným počasím, rapídne sa ochladilo a školský rok 3. septembra sa 

rozbehol ranným lejakom a búrkou, ktorá ustúpila. Druhý septembrový 

týždeň bol premenlivý, no počasie na Rakovské hody vyšlo, aj keď ráno bol 

dážď, no potom sa vyjasnilo a ľudia si užívali slnečné lúče. Postupne 

prichádzali aj ranné ochladenia, no počas dňa sa teplota vyšplhala aj na 20°C. 

23. septembrom oficiálne začala jeseň, tento deň bol príjemný slnečný. 

Ochladenie nastalo začiatkom októbra, kde zrána teploty dosahovali od 3°C 

do 6°C, no poobede bolo krásne slnečno. Babie leto sa rozbehlo v piatok 11. 

októbra. Výrazne sa oteplilo, vyvrcholilo koncom októbra, kedy sa teplota 

vyšplhala až na krásnych 20°C. Babie leto ukončil studený front dňa 28. 

októbra, kde maximálna denná teplota bola do 10°C. Koncom októbra prišlo 

mrazivé ráno, teplota klesla na -8°C. V novembri bolo celkom pekné počasie, 

sem tam sa objavil mrázik, no cez deň sa teplota vyšplhala vysoko nad 0. 

Posledný novembrový deň poletovali snehové vločky, no do pravého 

zasneženého rána sme sa zobudili až 3. decembra. Ranné teploty dosahovali 

do -10°C. Druhý decembrový týždeň bol cez deň v plusových teplotách do 5°C, 

no ranné mráziky nás neminuli. Najprekvapivejšie počasie nastalo až v tretí 

decembrový týždeň, kde sa teplota cez deň pohybovala od 6°C do 10°C, aj rána 

boli teplejšie. Tento rok sme si Vianoce na snehu neužili. Počasie bolo 

sychravé, doobeda upršané. Rovnako to pokračovalo aj v 1. sviatok vianočný. 

Malý náznak sneženia prebehol na 2. sviatok vianočný v dopoludňajších 

hodinách. Nasnežilo až na ďalší deň, ochladilo sa na mínusové teploty aj počas 

dňa, tak si deti užili trocha snehu. Takto to pretrvávalo do konca roka.  

 

 

 

Zapísala: Michaela Balošáková 

kronikárka obce Raková 
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UZNESENIE O SCHVÁLENÍ KRONIKY 

Obsahom Kroniky Obce Raková za rok 2019 sa zaoberala Komisia školstva, 

kultúry a športu, ktorá na svojom zasadnutí dňa 04.08.2020 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 2019 

 

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 2019. 

 

V Rakovej 18.09.2020, uznesenie č. 8.11/2020 

 

______________________            _______________________ 

 Michaela Balošáková               Mgr. Anton Heglas 

      kronikár obce                                                   starosta obce 


