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ÚVODOM
     Na základe nariadenia Povereníctvo vnútra č. 351 – 1 – 1950 Arch., zo dňa 18. apríla 1950, 
zo zbierky obežníkov pre KNV roč. II (1950) č. 36, určené pre referentov KNV I, a IV, v 
dohode s povereníctvom informácii, každá obec v zmysle zákona č. 80/1920 Sb. a nar. Č. 
169/1932 Sb. je povinná viesť takúto pamätnú knihu. Kedže niektoré záznamy v obecných 
kronikách z r. 1939 až 1944 podľa citovaného nariadenia z hľadicska ľudovodemokratického 
poriadku sú zaradené, preto sa tieto dňom 31. dec. 1944 uzavrely a  nemajú bť vyložené na 
verejné nahliadnutie.V dôsledku tohoto každá obec počnúť rokom 1945 je povinná zapisovať 
záznamy do novej pamätnej knihy.
     Prvé záznamy v tejto kronike od roku 1945 -  až do r. 1949 sú prepísané zo starej pamätnej 
knihy obce Raková, a počnúc rokom 1950 zapisované do nej pamätihodnosti, udalosti a 
pozorovania obecného kronikára.
     Prvým pisateľom týchto riadkov, tejto kroniky bol Filip Stančo, učiteľ, riaditeľ, II. 
Národnej školy v Rakovej – Nižnom konci, ktorý zastával funkciu obecného kronikára od 
roku 1946.
     Pár riadkov kronikár o sebe:
     Ja Filip Stančo, narodil som sa 28. 4. 1917 v Krasne n/Kys., okr.  Kys. Nov. Mesto. Tam 
som strávil svoje detstvo a mladosť. Študoval som na učiteľskom ústave – Spiš. Kapitule. Od 
r. 1937 učinkoval som na Ľudovej škole v Nemšovej pri Trenčíne 5 rokov. Odtiaľ som sa 
žiadal preložiť k domovu, do Zborova  n/Bystricou      . Po mesačnom účinkovaní odslúžil 
som vojenskú službu a po oslobodení v r. 1945 účinkoval som na Štat. mešt. škole v svojom 
rodisku v Krasne n/Kysucou. Až v januári 1946 presťahoval som sa do Rakovej, kde chcem 
svojou prácou prospeťsvojmu kysuckému ľudu z ktorého som vyšiel svojmu národu a štátu 
chcem i ďalej slúžiťoddane a verne!

                                          V Rakovej, 12. marca 1951
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1945
Vplyv  druhej svetovej vojny na život v obci.
Život v obci zažiatkom roku 1945 prebiehal stiesnene pod dojmom blížiaceho sa frontu druhej 
svetovej vojny z Východu – poslednej fázy: vojny hitlerovského, fašistického Nemecka, proti 
Sovietskemu zväzu = SSR. Vojna dostávala rýchly spád. Armáda Soviet. Zväzu hnala 
Nemcov z východu a invázne vojská spojencov zasa zo západu. Ľudia si uvedomovali, že 
vojna, o ktorej počúvali, alebo čitali, môže o krátky čas postihnúť svojou tvrdosťou i náš kraj.
     V apríli1945 vláda vtedajšieho Sloven. Nariadila dobrovoľnú evakuáciu čadčianského 
okresu, do priestoru Rajec. No, obyvatelia vedeli, že evakuácioui si nepomôžu, preto na 
výzvu nereagovali, ale každý príchod frontu očakával a pomýšľal, ako zachrániť statok a 
cennejšie veci pred nemeckým vojskom. Jednotlivci robili rozličné skrýše, kde ukryli časť 
potravín a šatstva.
 Nemecká posádka.
     V obci boli stále nemeckí vojaci. Najdlhšie tu bola pekárska rota, ktorá dodávala chlieb 
vojakom na front. Poľné pekárne stály pred Kultúrnym domom a vojaci boli ubytovaní v 
školských miiestnostiach. Cez obec bolo vidieť tiahnúť zástupy mužov, ktorých Nemci z 
vyprázdňovaných krajov pri ústupe brali do Nemecka, hlavne do roboty. Často boly po ceste 
hnané veľké stáda dobytka rôzneho druhu a časti za sebou naložené vozy odvážaly veci 
Nemcov, osídlencov zo Slovenska. Vojenské jednotky sa v obci často striedaly. Fronta z 
Východu sa blížila. Obchodníci vypredávali svoj tovar. Notársky úrad v obci evakuoval svoje 
zariadenie. Vyučovanie na školách bolo zastavené 3. februára. 
Odvádzanie dobytka
     Nemecká armáda bola vyčerpaná. Zvláštna  nemecká komisia prešla obcou a nariadila 
odovzdanie dobytka ošípaných. Mnohým gazdom boly zobrané aj kone s postrojami. 
Nechávali len jednu kravu na jednu rodinu. Gazdovia predvídali túto vec, poučení prípadmi v 
iných krajoch, odviedly dobytok zväčša k rodine, k známym “za lazy” - osady ďalej od cesty. 
Prídely potravín boly vydané na niekoľ-
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ko mesiacov dopredu. Platy štátnych a verejných zamestnancov boly vyplatené dopredu na 3 
mesiace.
Podmínovanie mostov.
     Tesne pred príchodom frontu, Nemci podmínovali všetky mosty na tratich a niekoľko dní 
pred ústupom ich vyhodili. Tak urobili aj s mostami cez cestu. No, nevie sa z akých príčin, 
cestné mosty v našej obci nevyhodili. Elektrické a telefónne vedenie prerušili a stĺpy ich 
vedenia pozerezávali, koľko stačili. Neporestajné a častejšie prúdenie vojsk naznačovala 
blížiacu frontu. V okolitých obciach i u nás jednotlivci mali spojenia s partizánmi bývajúcimi 
v okolitých horách a títo dávali spoľahlivým jedntotlivcom presné zprávy.
Ústup Nemcov.
     Fronta, ktorá stála v priestore Stará Bystrica sa dňa 30. 4. 1945 pohla ako lavína a už 1. 
mája v neskorých večerných hodinách od Zákopčia a od Čadce odchádzaly posledné jednotky 
smerom k Turzovke.
Príchod osloboditeľskej Červenej armády.
     V noci z 1. mája na 2. mája pred ránom ukázaly sa v obci pedné jednotky osloboditeľskej 
Červenej armády a za ňou cez deň valila sa masa zo všetkými zbraňami. Naši občania vítali 
postupujúcich príslušníkov bratského národa a každý si oddýchol, že mu bolo dopriaté prežiť 
lavínu frontu bez strát majetku a životov.  S červenou armádou prišli: príslušníci čsl. jednotiek 
bojujúcich po boku sovietskej armády za našu slobodu, ktorí ale nepostupovali našou obcou, 
ale Považím, cez Žilinu.



Miestny národný výbor
     Správu obce prevzal do svojich rúk novoutvorený Miestny národný výbor, ktorého 
predsedom sa stal Ján Paštrnák, obchodník drevom z Rakovej. Vybojoval 30 členov. Jeho 
prvoradou úlohou bolo zaobstaranie dodávok a povozníckych úkonov pre postupujúcu 
Červenú armádu, ako aj usporiadanie povojnových pomerov. Na zaistenie poriadku a 
bezpečnosti v obci, utvorená bola z dobrovoľníkov ochranná milícia pod velením notár. Eléva 
Vojtecha Števika. 
Milícia.
Milícia mala vyše 100 členov, bola čiastočne vyzbrojená, konala strážnu a poriadkovú službu 
v obci. 
Obnovenie vyučovania.
     Z jednotiek Červenej armády zdržala sa v obci iba voj. poľná nemocnica, ktorá zabrala 
Kult. dom. Po jej odsťahovaní sa začalo vyučovanie 28. mája 1945. 
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Deň víťazstva.
     Každý veril, že hlavná porážka Nemcka sa blíži. Dňa 9. mája 1945 Nemecko kapitulovalo. 
V tento deň v Čadci na oslavu  ukončenia vojny, konala sa veľká manifestácia, na ktorú išiel i 
veľký sprievod z Rakovej so zástavam. Za vojny – cez front prišly o život 3 osoby 4 boly 
uväznené a nezvestných je málinko.
Rekonštrukčné práce.
     Vojna zanechala v našom kraji stopy. Po oslobodení ČA, život začína sa vracať do 
normálnych koľají. Aby doprava fungovala, treba bolo opraviť vzrúcane mosty a železnice. V 
Rakovej železničné mosty železničiari opravili do 6. júla, kedy prešiel miestnou stanicou 
slávnostne vyzdobený vlak. Železničiarov, ktorí konali skúšobnú jazdu, na stanici privítal 
predseda Miestneho národ. Výboru (MNV) Ján Paštrnák.
Politické strany.
     S obnovením demokracie rozprúdil sa aj rušný život politický. V obci sú založené miestne 
organizácie Komunistickej strany Slovenska (KSS) a Demokratickej strany (DS). Po 
vytvorení týchto strán, došlo k reorganizácii miestneho národného výboru. Predsedom sa stal 
Tomáš Pastorek za KSS a tajomníkom Ján Paštrnák za DS. Polovicu miest v MNV dostali 
príslušníci KSS a polovicu DS.
Oslava 1. výr. Slov. nár. a povstania.
     Dňa 29. aug. 1945 bola usporiadaná oslava 1. výročia Slovenského národného povstania. 
Slávnostný sprievod na čele s dychovou hudbou, prešiel obcou a po bohoslužbách pred kult. 
domom konalo sa manifestačné zhromaždenie, kde prehovorili: Tomáš Pastorek,  Ján 
Paštrnák, Vincenc Baculák a Ignác Ohradka. 
Hospodárske pomery.
     V dôsledku vojnových udalostí jarné poľné práce nemôhly byť prevedené včas a dôkladne. 
No, jednako úroda obilia bola priemerná a zemiakov až veľmi dobrá. Skľudzeň sena utrpela 
tým, že mnohé lúky pri ceste boly vypasené dobytkom, ktoré hnaly tadiaľ prechádzajúce 
armády. 
Zásobovanie.
     Zásobovanie v prvé povojnové mesiace bolo narušené pre rozbité komunikačné spoje. 
Občania boli odkázaní na vlastnú
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pomoc. Mnoho občanov vypravovalo sa na južné Slovensko nakúpiť živobytia, najmä múku. 
Niekoľkokrát Miestna národný výbor vyslal povozníkov na južné Slovensko pre múku, ale 
dovoz trval dlho, bol nákladný a na osobu sa ušlo najviac po 1 kg. Riadne zásobovanie múkou 
a cukrom nastalo až od 10. decembra, kedy bol zavedený prídelový lístkový systém. Na 



štvortýždňové zásobovacie obdobie bolo určené pre odobu 7 kg múky a 1 kg cukru. Rovnako 
aj textílie a obuv bola tiež na lístky. 
Personélne zmeny.
     Z iných udalostí zaznamenávam preloženie doterajšieho vedúceho notára Karola Štieglora 
od 1. X. 1945 do Čadce. Jeho miesto zaujal Jozef Čelko z Kys. Nov. Mesta, ale ten zanedlho 
bol vymenený notárom Rudolfom Beniačom z Čadce. Riaditeľ ľudovej školy z Rakovej 
ústredia Ján Vašš bol preložený do Starej Ďaly. Jeho funkciu do konca r. 1945 zastával Václav 
Zalčík učiteľ a rakovský organista.
Hromadné hroby.
     Po prechode frontu v máji 1945 objavený bol masový hrob 9 obetí nacistických zločinov 
hitlerovského vojska v lese blízo cesty povyše hájovne “u Skákaly”. Totožnosť osôb nebola 
zistená. Podľa výpovede občanov, boly to mŕtvoly osôb odvlečených sem Gestapom a tam 
zastrelených. Mŕtvoly boly prevezené a pochované na rakovský cintorín. 
Obete vojny.
     Okrem týchto mŕtvol na tunajšom cintoríne je povchovaný jeden vojak nemeckej armády – 
a z miestnej vojen. nemocnice po prechode frontu jeden vojak Červenej armády. 
Dáta z matrík
     V matrikách za rok 1945 je zaznamenané: 
131 narodených, 82 zomretých a 31 sobášov.
     Prírastok obyvateľstva narodením za tento rok je 49 duší.
Výmena peňazí
     Ako dodatok musím pripomenúť, že v júli 1945 sa kolkovaly peniaze zo Slov. štátu 
známkami a 1. okt. 1945 sa peniaze vymieňaly za nové československé. Na 1 osobu sa 
ponechalo 2. 000 Kčs, ostatné peniaze ostaly ako viazaný vklad, ktorý sa mohol uvoľniť na 
dobrovoľnú žiadosť i neskoršie.
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1946
Personálne zmeny
     Rok 1946 na svojom začiatku priniesol personálne zmeny v osobách vedúcich 
funkcionárov obce. Okrem zmeny v nastúpenom riad. školy, Filipovi Stančovi, na Štátnej 
ľudovej škole v Rakovej v Ústredí – pisateľovi kroniky – týchto riadkov Povereníctvo vnútra 
v Bratislave dňom 25. januára 1946, menovalo notár. adj. Rudolfa Beniača za prednostu MNV 
– v Rakovej, ako tajomníka tohoto úradu. Aj v osobe predsedu MNV v Rakovej, nastaly 
zmeny 31. januára 1946. Doterajší predseda MNV – Tomáš Pastorek stal sa tajomníckym 
elávom na MNV a na jeho miesto bol zvolený za predsedu MNV, Ján Paštrnák, obchodník 
drevom. Tento predsednícke miesto zaujal 1. II. 1946.
Voľby do ÚNS:
     Hoci občianstvo zavalené bolo každodennými starosťami, jednako jeho myseľ strhovala 
pozornosť agitácií politických strán do volieb ustanodarného národného shromaždenia. Celá 
jar 1946 niesla sa v znamení príprav na tieto voľby. Dňa 26. mája 1946 išlo sa do volebných 
miestností v Rakovej asi 2/3 obyvateľov, lebo veľa robotníkov z našej obce v ten čas 
pracovalo v českých zemiach, kde si vykonalo aj svoju volebnú povinnosť. Napriek veľkým 
agitáciám voľby sa previedly v pokoji. Výsledky volieb boly tieto: Komunistická strana 
Slovenska KSS dostala 254 hlasov, Demokratická strana DS 1503 hlasov, Strana práce SP 33 
hlasov, Strana slobody SS 12 hlasov a 22 hlasov bolo neplatných.
Podpory na vojnové škody.
     Aby sa zahladily stopy po prešlej svetovej vojne, Povereníctvo vnútra v dohode 
s Povereníctvom financií v Bratislave, poskytlo ako úhradu 200.000 Kčs na opravu vojnových 
škôd na obecných budovách. Podobne z akcie UNRRA, miestny národný výbor dostal 



400.000 Kčs na opravu ciest zničených pešlými vojnovými pomerami. Tu poznamenám, že 
ani škody na budovách obce, ani obecné cesty neboly natoľko poškodené, hlavne nie 
vojnovými pomerami, ale vtedajšie predstavenstvo obce využilo príležitosť a na tento cieľ 
požadovanú podporu dostalo. Aj občania jednotlivci si podávali žiadosti o podporu na 
vojnové škody, máloktorí dostali, lebo vyplatenie odmien v mnohých prípadov, musím 
poznamenať, bolo nesprávne a vyžadovalo intervenciu rôznych
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Politických činiteľov a vplyvných ľudí.
Stavebný ruch
     Už na jar 1946 rozvinul sa medzi občianstvom čulý stavebný ruch. Rekonštrukčnými 
prácami, stavebníctvom, a zveľaďovaním sa priemyslu na okolí, ako aj v českom pohraničí, 
dvíhala sa sociálna úroveň občanov. Mnohí, ak neprikročili k stavbe, aspoň pripravovali sa či 
už na prestavbu, alebo opravu svojich rodinných domkov. Za rok 1946 postavilo sa v obci asi 
25 nových murovaných stavieb. 
Pozemok pod stavbu úradu MNV.
     Úrad miestneho národného výboru v Rakovej bol umiestnený na dolnom konci obce. 
Keďže toto položenie bolo pre vyšný koniec a „zalazníkov ďaleko, v snahe postaviť 
v dohľadnom čase nový kultúrny dom, v júni 1946 odkúpila obec od Jozefíny Planetážovej za 
4.500 Kčs pozemok, nachádzajúci sa na roli „u Turiaka“ naproti hostínca Jána Gonka. 
Pozemok by bol pod nový obecný dom, s kult. Domom a inými miestnosťami, prípadne i pre 
poštový úrad.
Miestny rozhlas
     Aby sa obec po technickej stránke povzniesla, čím by sa aj uľahčilo vyhlasovanie 
miestnych zpráv, plénum MNV v júli 1946 odhlasoval zakúpenie miestneho rozhlasu pre 
obce. S budovaním siete miestneho rozhlasu sa započalo hneď a 8. sept. – na „rakovské hody“ 
bolo oficiálne zahájenie činnosti miestneho rozhlasu. Rozhlasové zariadenie bolo umiestnené 
v kabinete, v ľudovej škole v budove Kultúrneho domu, má 8 reproduktorov a dodala ho 
firma „Philips“ z Bratislavy za celkový náklad 100.000  Kčs.
Reorganizácia MNV.
     Dňa 6. decembra 1946 bola reorganizácia miestneho národného výboru podľa výsledku 
volieb 2 mája 1946 a členovia pléna boli dosadení podľa ústavných mandátov. Predsedom 
ostal Ján Paštrnák.
Kultúrna a osvetová činnosť.

Kultúrny život v obci prebiehal svojim tempom ďalej. Ak nebolo možné zadržať 
všetky slávnosti, prednesená bola aspoň prednáška v miestnom rozhlase. Od 23. mája 1946 
založená bola v obci miestna osvetová rada, (MOR) ktorá mala usmerňovať, poporovať a 
viesť celú kultúrnu, osvetovú činnosť. Jej prvým predsedom sa stal Václav Zalčík, učiteľ – 
organista a jej tajomníkom, a osvetový referent Filip Stančo, riad. Školy, ktorý na túto funkciu 
bol poverený
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Od Povereníctva školstva. Rakovskí ochotníci sa réžie dp. kaplána  Michala 
Šinského zahrali 3 divadelné hry: 10. III. 1946 “Strhnutý kríž-“ od nezná-
meno autora, v 3. dejstvo., 8. a 15.dec.1946 “Hrdinka lásky “- od - -“- 
“           “               “          a 26. dec. 1946 od Fr. Urbánka “Dolorosa” – v 3. dejstvo.
Dvojročný budovateľský plán.

Celý október 1946 niesol sa v znamení príprav pre uskutočnenie “Dvojročného 
budovateľského plánu” (2RP) vlády K. Gottwalda. Tento “dvojročný plán” – v skrátení 
“dvojročnica” bol odhlasovaný v sneme ako “zákon o dvojročnom pláne”, ktorou sa malo 
postaviť to, čo  bolo vojnou zničené, mala  sa dosiahnúť predvojnové pomery a v priemysle 
výroba mala sa zvýšiť o 10 % z predvojnového stavu. Každá obec, každý okres si vypracoval 



pre seba dvojročný plán a podľa možností, predností, dôležitosti a uváženia, soberú sa určité 
práce do dvojroč. Plánu. Dvojročnica bola vyhlásená  28. okt. 1946 a v Rakovej sa to dialo na 
oslave “Deň slobody “v Kult.dome Raková žiadala zahrnúť do 2 RP, : výstavbu škôl, s 
meštianskej školy, Kultúrneho domu, opravu ciest, regulácia Kysuce, potokov, výstavba šport. 
Ihriska a kúpaliska. Tento program pre 2 RP v Rakovej bol vyhlásený širšej verejnosti, ako to 
bolo spominané na oslave 28. okt.
Športový klub.
            Pričinením sa priaznivcov športu, 8. dec. 1946, založený bol v Rakovej Športový klub, 
ktorý sa mal starať o povznesenie mládeže hlavne mužskej po stránke telovýchovnej.
Počasie:

Počasie v tento rok bolo priemerne dobré. V januári a februári snehu bolo primálo a 
mrazy boli len prostredne silné. Jár bola pekná. Jarných, aspoň silnejších urazov nebolo. V 
máji prišli 3-4 menšie mrazíky, ale neuškodily. Leto bolo pekné, slnečné s málosrážkami. 
Jeseň bola spočiatku pekná, neskoršie daždivá. Mrazy začaly prichádzať začiatkom decembra, 
kdežto trvalý sneh napadol až po Vianociach.
Hospodárske pomery.

Priaznivé počasie malo vplyv na tohoročnú úrodu. Jarné práce sa začaly 1. apríla. 
Úroda obilia bola prostredná, ale zato prevýšila úroda zeleniny, ovocia a hlavne zemiakov. Aj 
lesných plodov bolo nadostač, hlavne jahôd a hríbov. Občania chýbajúci statok snažili sa 
doplniť dochovaním, alebo prikúpením.

Potraviny, šatstvo a obuv občania zadovažovali si na po—
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travinové prídelové lístky, alebo na body.
Zásobovanie.
Do obchodov prišlo hodne tovaru z UNRRA, hlavne konzerv rôzného druhu. Náš štát dostal 
tento tovar od Spojených štátov, platil len dovoz a iné manipulačné trovy. Boly to konzervy, 
ktoré ostaly ako vojen. Zásoby americkej armády a prešlej druhej svetovej vojny: Obuve bolo 
primálo a bola pridrahá. Predávala sa na prídelové lístky, ale potreba sa nijako nekryla. Hodno 
spomenúť, že cennejší a vyhľadávanejší tovar, bo aj niektoré druhy bežného tovaru sa 
dostávali na trh nie prídelovou cestou, ale mnohí špekulanti, obhcodníci skúpili tovar, keďže 
mali dosť peňazí, tovar zadržali a predávali ho drahšie “na čierno”. 
Šmelinári.
Pripomínam, takýchto obchodujúcich ľudí bez živnostenského oprávnenia, zv. “šmelinári” 
bolo hodne. Mnohí nechali radšej prácu a išli šmelináriť, lebo sa im viedlo dobre. Je zrejme, 
že takéto obchodovanie bolo vydieračstvom. Bezpečnostne úrady skoro proti tomuto boly 
bezmocné pre veľkú rozšírenosť. Hodno uvážiť, že bez uvonenia tovaru z továrni, hlavn. 
Skladov takouto čiernou cestou by šmelina sa nebola rozšírila. Sami vtedajší vedúci činitelia v 
priemysle a obchode a hospodárstve boli na tomto pravda za vhodný veľký zisk 
zainteresovaný.
Pohyb obyvateľov.

V tomto roku v matrikách je zaznamenané:
98 narodených, z toho 1 mŕtvonarodený chlapček, 34 zomretých a 40 sobášov. Prírastok 
obyvateľov narodením za rok 1946 j 64 duší.
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Rok 1947
Počasie

Na začiatku nového roku 1947 prišla tuhá zima. Hneď v januári napadlo mnoho snehu, 
akže snehová vrstva bola až 11/2 m silná. K tomu prišli aj tuhé mrazy 20 °- 38 ° C silné, ktoré 
trvalý po vlnách takmer aj cez február. Až v polovici marca zima poľavila pod vplyvom 



teplejšej vlny, ale toto malo svoje následky. Sneh sa rýchle roztopil, z čoho prišla veľká vodá, 
ktorá rozlámala a hrnula pred sebou hrubé ľadové lávy. Kysuca zaplavila okolité role a ľady 
ohrozili mosty. Drevený most cez Kysucu pri stanici do “Trstenej” bol tiež shodený. Stalo sa 
to v dobe 23. – 28. marca. Jar sa ukázala až za čiatkom apríla a s ním I jarné práce okolo 10. 
apríla.

Jar 1947, leto bolo suché. Vplyvom tuhých mrazov oziminy na niektorých miestach 
vymrzly. Dažďov cez jar bolo málo, len v júni niečo občas popršalo, čo bolo záchranou pre 
náš kraj. Horšie to bolo na južnom Slovensku a v ostatných krajov, kde pršalo málinko, čo 
malo za následok veľké sucho a nedostatok vlahy. V auguste padlo niekoľko dažďov. V júli na 
pr. 27. júla prišla odpoludnia búrky, smeršť, ktorá povyvaľovala niektoré stromy a poškodila 
strechy domov, ba povalila aj úrodu na poli. Aj jeseň trpela hodne suchom, hlavne na 
Dolniakoch, kde sa nedala previesť ani jesenná orga. Až v novembri začalo výdatnejšie pršať 
a prvé mrazíky sa ukázali začiatkom decembra. Po dvoch silnejších mrazoch pred Vianociami 
napadol sneh, ale tento netrval dlho. Spadol do neho dážď a zmizol.
Hospodárske pomery.

Hosporáske pomery tento rok záležaly od počasia, ktoré otriaslo celým naším 
hospodárskym životom. Jarné práce sa začaly 10. apríla. Ako už bolo spomínané, oziminy a 
ďateliny na mnohých miestach pre vymrznutie musely sa vyorať. Zelenina v našom kraji sa 
urodila obstojne. Pre veľké sucho cez jar, lúky daly málo sena a vôbec javil sa nedostatok 
krmív. Žatva v Rakovej
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sa začala začiatkom augusta. I tu sa ukázaly následky sucha. Obilia bolo málo, najmú na 
Dolniakoch. Pri mlátení boli ako dozorci mlatebný komisári. Na Kysuciach sa urodilo 
zemiakov dosť, ale ich chýbalo inde a na Dolniakoch.
Zásobovanie.

Aby sa zaistilo zásobovanie potravinami, Povereníctvo pôdohospodárstva a 
Ppovereníctvo výživy: zásobovania, siahlo najprv k dobrovoľnému, potom k povinnému 
výkupu obilia a zemiakov. Potravné články boly ako minulé roky na prídel – na body. Keďže 
tovaru, najmú textilu ukazovalo sa málo, lebo nesvedomií obchodníci ho radšej predávali 
mimo prídelu “na čierno”, pravda za vyššie ceny. Aby sa tomuto odpomôhlo, od 1. júla všetok 
textil bol na body. Ani týmto krokom sa moc nepomôhlo, lebo šmelinárstvo ďalej sa 
vzmáhalo, a nie div, keď na niektorých centrálnych skladoch, ba priamo na Povereníctve 
niektorí páni  radi za výhodné zisky predali tovar na šmelinu. Chudobný ľud musel sháňať a 
ak sa ukázal tovar na body, bolo ho málo, aby sa uspokojilo občianstvo. Nie div, že pri 
textilných obchodoch stávaly zástupy ľudu.

V Rakovej občania – roľníci odovzdali celkom 80 q obilia ako mýtne a pri výkupe 
zemiakov sa odovzdalo 950 q z úrovy 1947.
Rôzne udalosti.

Rok 1947 bol pestrý na rôzne udalosti nielen v obci, ale i v celom štáte. Uvádzam len 
pozoruhodnejšie.

26. apríla 1947 v podvečer stalo sa na ceste u Baloňa automobilové nešťastie. Ťažké 
nákladné auto idúce smerom do Čadce, na mieste zabilo 11 ročného Milana Gylánika, syna 
Štefana Gylánika, hostinského. Chlapec vychádzal z uličky pred Delinčákom na hlavnú cestu 
a tom bol zabitý.

30. apríla včasne ráno vyhorel Ignác Baculák u Moravčíka. Vďaka pohotovosti 
rakovských hasičov, oheň sa nerozšíril. Popolom ľahla I maštaľ a strecha na murovanom 
domku Baculáka. Tento ešte v ten rok urobil prístavbu budovy.
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Nový predseda MNV.



Dňa 25. júna konala sa voľba nového predsedu MNV. Na miesto doterajšieho predsedu Jána 
Paštrnáka, ktorý bol členom ONV (Okres. národ. výboru) zvolený bol za predsedu Ľudovít 
Goralka, hostinský z Vyšného konca.
Znárodňovanie podnikov.

Hodno spomenúť, že v rámci hospodárskej politiky v celom štáte, rozparcelovávať sa 
začínaly niektoré veľkostatky, najmä vojnových zločincov, osôb nespoľahlivých a vojnových 
zbohatlíkoch. Niekoľko občanov ešte v predošlých dvoch rokoch odišlo na tieto majetky, 
niektorí do českého pohraničia na majetky po Nemcoch, alebo na jučnom Slovensku po 
odídených Maďarov. Bane, banky a ťažký priemysel – továrne sa znárodnili.
Benderovci.

V lete na niektorých miestach na Slovensku, hlavne v Karpatoch, v Nízkych Tatrách 
objavovali sa tlupy “Benderovcov”, ktorí pozostávali z vojnových zločincov, osôb 
nespoľahlivých od nás a zo súsedných štátov. Vďaka armáde, členov SNB, tieto tlupy boli 
zlikvidované. Ich cieľom bolo dostať sa hlavne do Západnej zóny Nemecka, aby tam dostali 
ochranu. Medzi nimi bolo najviac Nemcov a Ukrajincov – z Vlasovej armády, zvaných 
Vlasovcov. Mnohí nespokojenci u nás a reakčníci ich podporovali, mysliac si , že sa im 
navrátia časy nacizmu a fašizmu.
Stavba budovy MNV

Rok 1947 bol prvým rokom budovania v rámci dvojročného budovateľského plánu. Aj 
MNV v Rakovej začal stavbu novej budovy úradu MNV, s miestnosťami kancelárii, zasedacej 
siene bytu pre prednostu úradu MNV, domovníka a hasič. skladiska. Budova sa začala stavať 
v rámci dvojročnice z prostriedkov: z podpory fondu pomocného 700.000 Kčs, podpory ONV 
v Čadci 20.000 Kčs, urbárskej obce Rasková, ktorá zdarma dala, drevo, piesok, štrk. Stavba sa 
začala na základe súbehu a zadaná bola firme: František Trubka, staviteľ, Orlová, za cenu 
1,851.095.15 Kčs. Vzhľadom na žažkosti v zásobovaní materiálom, v stavbe sa došlo do konca 
roku 1947 po deku prízemia.
Oprava cesty do Korcháňa

Podobne, v  rámci dvojročného plánu opravovala sa cesta do Trstenej a na Korcháň z 
miestnych zdrojov.
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Stavba ihriska.

Mladý športový klub “ŠK Raková” nemal doteraz svojho ihriska. Fotbalisti a jeho 
priaznivci sa ushodli, že si ho postavia sami z vlastných prostriedkov. Z podpôr, vlastných 
podnikoch, rakovskí športovci vystavili si svoje ihrisko čiastočne vlastnou prácou v náklade 
40.000 Kčs, takže otvorenie ihriska bolo 10. aug. s prvým zápasom na ňom proti ŠK 
Oščadnica.
Komasácia.

V dohode s nadriadenými orgánmi v Rakovej sa začala 10. mája komasácia všetkých 
pozemkov v Rakovej. Začal ju prevádzať Katastrálny a meračský úrad – komasačná 
kancelária v Čadci.
Predlženie el. a rozhlas. siete.

Tohoročnej jesene predlžené bolo vedenie miestneho rozhlasu do Gála a na Vyščný 
koniec ku Goralkom a elektr. siete do Sihelníka. 
Poradňa pre matky.

V snahe starať sa o malinké deti do veku školopovinného, 15. sept. otvorená bola v 
Rakovej “Poradňa pre matky” – pre kojencov. 
Pričinením sa niektorých verejnch činiteľov z obce, hlavne riad. Školy Filipa Stanču, založená 
bola od 1. sept.v Rakovej Štátna detská opatrovňa. Umiestnila sa do 1 učebne Štát. ľud. školy, 
v býv. cirkev.škole.
Posviacka striekačiek.



Dobrovoľný hasičský sbor mal 3 motorové striekačky, ktoré boly dňa 14. sept. 
slávnostne posvätené. Za účasti rôznych hosti a za účasti členov okolitých hasičských sborov, 
v tento deň – v nedeľu pred Kult. domom bola poľná sv.omša, kázeň a po nej sa odbavila 
posviacka, defilé z odpoludnia ukážky hasičského cvičenia.
Ľudová škola hospodárska

V snahe zvýšiť hospodársku úroveň obce a oboznámiť roľnícky dorast s racionálnym 
hospodárením, pričinením sa niektorých roľníkov, hlavne Filipa Stanču, riad. ľud. školy, 
založená bola dvojročná ľudová škola hospodárska. Vyučovanie bolo od 1. nov. do 31. marca 
cez zimu v učebniach ľud. školy v Kult.dome. Riaditeľom tejto školy sa stal Filip Stančo. 
Predsedom výboru ľud. školy hosp.bol Martin Hrdinák, roľník, Ján Makyňák, obchodník, Ján 
Paštrnák, Štefan Jurčo, učiteľ, a Štefan Perďoch, roľník.
Nové autobusové linky.

Treba ešte pripomenúť, že 27. apríla bolo otvorenie nových 3 autobusových liniek z 
Čadce – do Zákopčia cez Rakovú, Čadca – Oščadnica a Čadca – Stará Bystrica – Riečnica.
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125.výr.narodenia Jána Palárika – oslavy.

Kultúrna činnosť a činnosť osvetová v tomto roku bola bohatá. Mimo spomínanej 
posviacky striekačiek, na prvom mieste treba spomenúť oslavy pri príležitosti 125.výročia 
národenín rakovského rodáka Janka Palárika. Tieto oslavy maly sa konať v  deň jeho jubila a 
27. apríla, ale pre otvorenie autobusových liniek odložily sa na 15. až 18. mája 1947. Oslavy 
poriadala miestna osvetová rada so všetkými spolkami a korporáciami v obci. Na konanie 
osláv bol utvorený zvláštny výbor: predsedom jeho bol Filip Stančo, riad. školy, Štefan Jurčo, 
učiteľ, Michal Šinský, kaplán, Ján Paštrnák, Ľudovít Hajduk, Rozália Hrmová, Jozefína 
Nováková, učiteľky v Rakovej. 15. mája zahrali ochotníci Palárikovú veselohru “Drotár”. 
Hlavné oslavy boly 18. mája. Pred Kult.domom slúžíil slávnostnú sv.omšu protonotár Ondrej 
Cvinček, podpredseda SNR, kázeň mal dekan Ondrej Paldan. Na jeho rodnom dome, ktorý 
bol pred pováľaním, sňatá bola pamätná tabuľa. Rečníci – hostia rečnili s balkónu Kult.domu. 
Okrem podpredsedu O. Cvinčeka rečnili: Dr. Jozef Telgarský z Matice slovenskej z Turčian. 
Sv. Martina, Dr. Paľo Hrtús, básnik, spisovateľ zo Spolku sv. Vojtecha z Trnavy. O 13. h. bol 
spoločný obed. Pripomínam, že osláv sa zúčastnili občania z okolitých obcí, hlavne z Čadce. 
Popoludní sa konala “ľudová veselica” s programom na sihoti “U Matúškov”. Rakovania tam 
ukázali “starú rakovskú svadbu”, a mládež zatančila “Slovenskú besedu.”
Osvetová činnosť.

9. febr.1947  rakovský ochotníci za réžie p. kaplána M. Šinského, veselohru “Kubo”, 
ten istý režisér nasvičil na 16. febr. “Jozefka: malej krčmičky”. 23. nov. zahraná bola hra 
“Trasovisko”, 8. dec. hru “Život je neúprosný”.
Na 14.  a 26 dec. nacvičil p. kaplán Michal Šinský veselohru: “Scapinové šibalstvá.” Ostatné 
oslavy a slávnosti konaly sa v Rakovej z iniciatívy učiteľov v Rakovej.
Pohyb obyvateľov.

Podľa štátnej matriky v tomto roku bolo v Rakovej narodených 111 detí, zomrelo 48 
duší a sobášov bolo 28.

Prírastok obyvateľov narodením za rok 1947 je 63 duší.
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Rok 1948
Jubileá 1948

Jubilejným rokom právom  môžeme nazvať rok 1948. Bohatý bol na rozličné zmeny, 
novosti, politického, hospodárskeho a spoločenského života. V tomto roku spomínali sme 
100. výročie prvvého Slovenského národného povstania v r. 1848, vedeného Ľudovitom 



Štúrom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom M. Hodžom, Daxnerom a inými 
roduvernými Slovákmi za práva slovenského ľudu – národa v Uhorskej krajine.

Spomínali sme 30. výročie založenia prvej Československej republiky 28. októbra 
1918, na konci prvej svetovej vojny, na jej obete, ktoré padly za oslobodenie národov: Čechov 
a Slovákov a pod nadvlády Rakúska – Uhorska.

Pred 10-mi rokmi, v r. 1938, rozhodnutím na mníchovskej konferencii, položené boly 
prvé úklady na rozbitie prvej Československej republiky, na roztrhnutie sväzku národov, 
Čechov a Slovákov, na odstúpenie pohraničných krajov v Čechách pre Nemecko, na 
Slovensku zase viedeňskou arbitrážou odstúpenie južného pohraničia Maďarom.

K týmto jubileám pridružujú sa nové udalosti z r. 1948, ktoré uvádzam letmo v 
ďalšom popise.
Februárové udalosti 1948

Politické napätie medzi vládnymi politickými stranami v ČSR v r. 1948 – medzi 
Komunistickou stranou na jednej strane a na druhej strane – na Slovensku Strane 
demokratickej, v Čechách: ľudovej, a Národne socialistickej – sa stupňovalo, až vyvrcholi v 
dňoch 20.-23. februára v polit. Kríze. Z doterajšej vlády K. Gottwalda odstúpili ministri 
Strany lidové, Národ.socialistické a slovenskej Strany demokratickej. Lenže ostatné strany – 
hlavne Komunistická strana a jej vodcovia sotrvali na svojich miestach, s ľudom a pomocou 
pracujúceho ľudu, ktorý z pracovísk vhrnul sa v Prahe do ulíc manifestoval za ostránenie 
týchto ministrov a ich strán a pod vedením Komunistickej strany utvára  sa nová vlada 
Klementa Gottwalda a pracujúci ľud ujal sa moci.

V dôsledku týchto udalostí I v obciach po rozpustení týchto strán, začínajú sa utvárať 
Akčné výbory národného
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Akčný výbor národn.frontu.
frontu. V Rakovej miestny akčný výbor bolzaložený 29. febr. 1948, ktorého predsedom sa stal 
Ján Pastorek za KSS. 3. marca sa utvorila dočasná správna komisia, na miesto doterajších 
členov miestneho národného výboru. Týmto sa stal Ján Pastorek predsedom MNV v Rakovej 
a Komunistická strana stranou vládnucou.

11. apríla 1948 po celej ČSR sa odpracovala “Národná smena”, z ktorej zárobky išly 
do štátnej pokladnice. Začiatkom apríla prevzal predsedníctvo miestneho akčného výboru 
Ľudovít Goralka, hostinský, kým Ján Paslotek ostal vo funkcii predsedu dočasnej správnej 
komisie, (predsedom MNV.)
Voľby do ÚNS.

Celá jar 1948 v politickom živote niesla sa v znamení príprav na voľby do 
Ústavodarného národného shromaždenia. Volilo sa u nás v 2 volebných miestnostiach. Každý 
volič mal dva lístky – (kandidátky). Jeden lístok bol kandidátkou do ÚNS a druhý bol prázdny 
lístok. Tento prázdny lístok značil ako nesúhlas s kandidátkou do ÚNS. Podľa volebných 
výsledkov po sčítaní hlasov, kandidatka Národnéo frontu dosiahla 94 % a 6 %ˇ- (približne) 
bolo lístkov prázdnych a neplatných hlasov. 
Nový prezident ČSR.

7. júna podal demisiu doterajší prezident Dr. Eduard Beneš, na ktorého miesto 
zanedlho bol zvolený Klement Gottwald a ministerským predsedom sa stal Antonín 
Zápotocký.

V lete tohoto roku náhle zomrel minister zahraničia Dr. Ján Masaryk , syn býv. 
Prezidenta. Osloboditeľa ČSR, T.G. Masaryka .
Smrť Dr. E. Beneša.

3. septembra ohlásená bola zpráva, že odstúpený býv. prezident Dr. Eduard Beneš 
zomrel. Štátny pohreb mal 8. septembra 1948.



Začiatkom septembra prišiel do Rakovej nový kaplán Ondrej Rosa, novokňaz, rodák z 
Liptova. Farskú administratívu a správu viedol za chorého p. farára Václava Bauera p. kaplán 
Michal Šinský.
Zomrel starý rakovský farár V. Bauer.

Koniec tohoto roku bol ukončený smutnou novinou, že 30. deceb.zomrel staručký dp. 
Farár Václav Bauer  vo veku 74 rokoch a 49 rokoch
Strana 18
jeho kňazského učinkovania, 26 rokov pôsobil v Rakovej. Pohreb mal 3. januára 1949. 
Vedenie správy fary ostalo dp. kaplánovi M. Šinskému.
Počasie

Na hospodárske pomery malo vplyv počasie. Začiatok roku 1948 – mesiac január, bol 
pomerne teplý, skoro bez snehu. Väčšina vrstva snehu napadla až v polovici februára, kedy 
boly len stredné mrazy. – Jarné práce sa započaly hneď po Veľkej noci. Počasie z včasnej jari 
bolo pekné, suché až do polovice mája. Na to prišlo niekoľko jarných mrazov, takže zelenina 
v hriadkoch pomrzla. Asi do 10. júna takmer 2 týždne pršalo. Leto bolo pomerne pekné. Teplé 
dni sa striedaly s oblačnými. Takto to trvaloaž do jesene. Jeseň bola prevažne pekná a suchá. 
Menšie srážky boly v polovici októbra. Prvé mrazy sa ukázaly začiatkom decembra. Pred 
Vianociami napadlo asi 35 sm snehu, ale ten hneď po sviatkoch zišiel.
Zásobovanie.

Úroda v roku 1948 bola priemerne dobrá. Zásobovanie obyvateľstva dialo sa 
distribučne na lístky. Textilného tovaru javil sa nedostatok, taktiež i obuvi. Ľudia s bodmi 
v ruke stávali celé poldne pred obchodami, aby nejaký tovar a obuv dostali. Koncom 
decembra 1948 boly staré body vyhlásené za neplatné, aj odberné lístky na obuv. V dôsledku 
tohto mnohým ľuďom – keďže nemohli dostať svoj prídel, lístky na obuv a body na textil, 
prepadli.
Hospodár.pomery.

Na verejné zásobovanie roľníci odovzdávali hospodárske plodiny, ako zemiaky, 
sušeniny, obilia, mlieko, vajcia a mäso. Každý roľník dostal výmer a jeho diel v odovzdaní, 
predpísaný kontingent odovzdal. Tento kontingent sa vymeriaval podľa výmery 
obhospodarovanej pôdy, ale v každej obci nebol rovnaký, ale ani rovnako nebol odovzdaný. 
Obec Raková, môžem priznať, bola vzorná pri plnení 2-ročného hospodárskeho plánu = 
dvojročnice = a v tomto plnení dvojročnice“, na jej ukončení koncom decembra 1948 bola 
obec Raková z okresu Čadca na treťom mieste. Pri odovzdávaní živočišných a ratlinných 
produktov, na predpísaný kontingent rakovskí roľ-
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níci splnili predpis na 106 % s prebytkom, (nadkontingent) hovädzieho mäsa 1.860 kg 
v celom kraji Žiliny, boli na prvom mieste. 

Hodno spomenúť, že v decembri 1948 bola utvorená v obci t.zv. vyživovacia komisia.
V roku 1948 občania by boli radi dostavili, alebo postavili nové domky, ale pre 

nedostatok cementu, (ktorý bol len na prídel.) stavať nemohli.
Stavby.

V rámci „dvojročnice“ – po jej skončení, vykonalo sa práce na stavbe cesty Raková – 
Korcháň za 535 000 Kčs. Z UNRRA podpory ušlo sa na stavbu tejto cesty obci Raková 
550.000 Kčs. Na stavbe budove MNV v rámci „dvojročnice“ sa minulo 1 613.560 Kčs. 
K tejto stave Povereníctvo vnútra na stavbu hasičského skladiska, preliminovalo sa 100.000 
Kčs.
Udalosti.

Ako mimoriadnu udalosť hodno tu spomenúť, na Zelený štvrtok vyhorel v osade “U 
Špora” dom č. 128 Štefana Hromádku a Ľudovíta Michalika. Požiar vypukol odporudnia, ale 
vďaka včasnému zákroku rakovských hasičov, požiar bol izolovaný.



Pomník padlým.
Snaha niektorých členov býv. Odbojovej organizácie Sväzu vojakov sloven. 

národného povstania = SVOJPOV z Rakovej, od augusta slúčených v premenovaní 
organizácie SĽUB = (Sväz ľudových protifašistických bojovníkoch) bola uskutočnená 
stavbou “pomníka padlým v Rakovej,” z prvej a druhej svetovej vojny. Vlastnú stavbu mala 
na starosti zvláštna komisia: Filip Stančo, riad. školy – ako predseda, Michal Šinský, kaplán, 
Ľudovít Goralka, hostinský, ako pokladník, Rudolf Beniač, prednotár úradu MNV, Ľudovít 
Hajduk, obec. účtovník, Ján Pastorek, predseda MNV, Ignác Ohradka, maliar. – Stavba 
pomníka sa jedina konala z dobrovoľných sbierok medzi občanmi. Rakovania tuná sa ukázali, 
že vedia aj prispievať k uctievaniu pamiatky padlých. Za ½ roka bola potrebná suma 
nasbieraná a stavba pomníka sa zadala firme Jaroslav Jeništa, kamenár – sochár, Bystřice pod 
Hostýnem. Pomník bol postavený pred rakovským kostolom za 128.000 Kčs bez základov. 
Spolu so základmi pomník stal 153.000 Kčs. Do pomníka je vložený pamätný spis. Odhalenie 
pomníka bolo 1 novembra 1948 so slávnosťou, na ktorej rečnili p. Jozef Kubík, osvetový 
inšpektor z Čadce, za odbojové sväzy z Čadčianskeho okresu SĽUB – František Oravec, za
Strana 20
komisiu Filip Stančo, za obec predseda MNV Ján Pastorek. V rámci posviacky, odhalenia po 
sv. omši, položené boly 3 vence.
Šport 1948.

Športový klub ŠK Raková v svojej športovej činosti dobre napredoval. V majstrovskej 
súťazí II. Triedy z pomedzi 13 kluboch, umiestnil sa na 4. mieste ako nováček.

V lete bol založený aj ping-pongový odbor, ku ktorému účelu bol zhotovený nový stôl 
a umietneny v hostinci Petra Čišeckého.
Nový školský zákon.

Bol 1.sept.1948 so vstupom platnosti nového školského zákona, Povereníctvo školstva 
rozdelilo býv. štát. ľud. školu v Rakovej – Ústredí na dve samostatné školy: 1. = I. Národná 
škola v Rakovej – Ústredí v Kult.dome a Národnú školu v Rakovej – Nižnom konci. Hranicou 
obvodu týchto škôl stala sa cesta : Raková – Zákopšie. Riaditeľom školy na Nižnom konci sa 
stal Filip Stančo a v Ústredí, Rozália Hrmová, učiteľka tejto školy.
Kultúrna činnosť.

Aj v kultúrnej činnosti rok 1948 vynikal v našej obci prednáškami, medzi ktorými dve 
v filmovým premietaním z hospodárskeho oboru. 1.,2.a3. februára “Kultúrnom dome konala 
sa výstava slovenskej knihy. Cez rok boly zahrané tieto divadelné hry s ochotníkmi: 23. marca 
1948 s dvoma reprízami divad. Hra “Sestra Anunčiata”, na Deň matiek” žiaci Štát. ľud. skoly 
z Ústredia zahrali divadlo: “Pre mamičku. 31. okt. 1948 divad. Hra “Návrat” a 8 dec. 1948 
“Božie mlyny.” Režiu týchto divadiel mal dp. kaplán M. Šinský. Mimo tejto činnosti konaly 
sa verejné a štátne oslavy.
Pohyb obyvateľov.

V roku 1948 narodilo sa 116 detí a 2 mŕtvonarodené, zomrelo 36 ľudí. Sobášov za celý 
rok bolo 38. Podľa výsledku matričných záznamov, prírastok obyvateľov v r. 1948 činil 
narastením 80 duší.
Strana 21

Rok 1949
Počasie

Z počiatku januára 1949 bolo málo snehu. Až okolo 15.-ho pripadlo ho asi na 30 cm, 
ale tento po niekoľkých mrazoch v noci, za dňa tepla, zanedlho zišiel. – Začiatok februára bol 
mrazivý mrazmi 15°- až 18°C. V polovici februára prišla zasa tepla vlna, a nastal odmäk. Na 
toto, akoby na prekvapenie začiatkom marca napadlo vyše 1 m snehu, takže na niekoľkých 
miestach na cestách znemožnená bola premávka, kým neprišly odhrňovacie pluhy. Tento sneh 



sa držal takmer celý marec a pomaly do konca mesiaca zišiel. Toto bolo pričínou, že sa 
príchod jari oddialil a s tým aj jarné práce. Začiatok apríla bol daždivý so snehovými 
preháňkami. Až po Veľkej noci sa počasie zlepšilo. Začiatok mája priniesol zase striedavé 
počasie, ktoré sa ku koncu zlepšilo.

Jún priniesol nám pekné počasie a pár pekných dní. Druhá jeho polovica bola chladná 
a daždivá, čo sa pretiahlo: do júla. Možno povedať, že celé leto bolo prevažne v našom kraji 
daždivé a pod mrakom. Akoby náhradu za toto, začiatok jesene bol pekný až ku koncu 
októbra začaly sa pekné dni striedať a daždivými. Toto počasie prevažne peknejšie udržalo sa 
až do decembra. Prvé mrazy dostavily sa začiatkom decembra. Hoci sa čakalo, že Vianoce 
budú biele, pripadlo len 2-3 cm snehu. Väčšia vrstva pripadla až 30. a 31. decembra a týmto 
snehom sa prešlo I do nového roku.
Hosp.pomery:

Hospodárske pomery a zásobovanie obyvateľstva v tomto roku sa zlepšilo. Hneď na 
začiatku januára 1949 rozpísaly sa kontingenty na MNV vyživovacou komisiou pre 
jednotlivých roľníkoch podľa výmery obhospodarovanej pôdy. Kontigenty sa odovzdávaly na 
podklade zmlúv štátu s roľníkmi. Niektorí roľníci túto smluvu odopreli podpísať s tým, že 
majú vysoký kontingent – najmä neuvedomelí. Mnohí roľníci proti tomuto protestovali I u 
predsedu ONV – Tichomíra Nevického, lebo celkove samostná obec mala predpis vysoký. 
Predseda ONV, Nevický sľúbil, že bude z okresu žiadať odpísať kvôty zemiakov, nakoľko je 
to hlavný a nevyhnutný produkt na Kysuciach.
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Toto odpísanie u zemiakoch sa aj uskutočnilo. Roľníci svoje kondingenty splnili.
Zásobovanie: 

Zásobovanie obyvateľstva potravinami dialo sa na lístky. Prídel múky a cukru bol 
dostačujúci. Od 1. októbra 1949, múka, chlieb a múčne výrobky, boly uvoľnené do voľného 
predaja. Ostatné produkty  ešte ostaly viazané distirbúciou. Odev, prádlo, pánske a dámske 
látky a obuv boly na body šateniek. V r. 1949 boli vylúčení z pridelenia šateniek živnostníci a 
roľníci, ktorí v r. 1948 nesplníli svoj predpísaný kontingent. Zato každý si mohol kúpiť voľne 
obuv, šaty I látky v t.zv. “sivých obchodoch” za “sivé ceny” drahšie, ale voľne. V mestách sa 
zriadily takéto obchody I na predaj viazaných a distribučných článkov. Oproti minulým 
rokom textilného tovaru bolo v obchodoch národných podnikoch “Vesná” “Odeva” “Obuva” 
bolo viac, ale toto ešte celkom nepostačovalo. Metrového tovaru v obchodoch sa hodne a 
hneď vypredalo, takže pre túto chamtivosť ľudí sa niektorým ťažšie ušlo. Postelné pradlo 
novomanželom a tehotným ženám sa pridelovalo na zvláštne odberné poukazy.

Obchody, živnosti sú postupne znárodňované a vyberané z rúk súkromníkov. Vytvarajú 
sa niekde družstevné, niekde komunálne podniky. Takot obchod dostáva do socilistického 
sektoru.
Päťročný plán

Rok 1949 je prvým rokom “päťročnice” prezidenta Klementa Gottwalda. Každá 
továreň, každý podnik v každom obore, v ústavoch, úradoch, školách, vypracovaly sa plány 
na “päťročný plán “ ešte pred januárom 1949. Hlavnou zásadou bolo, v “päťročnici” sa musí 
vyrobiť viac, pracovať lepšie, lacnejšie a podať na trh výrobky lepšej akosti. Hneď po 1. 
januári 1949 každý podnik, závod, ústav, atď…začal slávnoste Gottwaldovu 
“päťročnicu”,ktorá má byť hlavnou cestou k socializmu, také heslá sa niesli pri jej započatí.

V Rakovej boly prebraté nedokončené stavby z “dvojročnice” do SRP (päťročnice) 
stavba budovy MNV v Rakovej a regulácia Kysuce.
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Pohreb rakovského farára V. Bauera.

Dňa 3. januára 1949 celá Raková odprevádzala na pohrebe zosnulého svojho 
duchovného farára dp. Václava Bauera. Pohrebné obrady vykonal turzovský dekan – Točík. 



Na centoríne sa so zosnulým rozláčili: organista Štefan Jurco, pani Majáková, Mária 
Arendariková a Štefan Perďoch.
Požiare:

Tento rok vypukly v obci tri požiare. – 19. júna 1949 na nádraží v noci zhorel 1 vagón 
pilín. Vďaka včasnému zákroku hasičov, vagón bol zachránený. Na 19. sept. na ráno vyhorela 
Rozália Blahutiaková u Vihriska, dom č. 621. V deň Nar. Pána 25. dec. 1949 asi o 13. hod. 
chytil sa dom Jozefa Blažíčka u Kúkoľa. Vďaka zákroku a obetavosti ľudí – bez hasičov, ktorí 
zasiahliaž neskoro, požiar bol izolovaný a domku zhorela len strecha a poval.
Katolícka akcia.

Mnohé porady, vyjednávania medzi zástupcami štátu a vlády a cirkevných 
hodnostárov čsl. cirkví, najmä cirkvi r. katolíckej o vzájomnom pomere cirkvi a štátu, boly 
bezvýsledné. Čsl. biskupsky sbro trval na doterajšom stanovisku, čo za krajsieho spoloč. A 
štátneho zriadenia to bolo neprípustné, najmä obavanie sa proti snahám a záujmom štátneho 
zriadenia. Aby sa táto dohoda urobila, v máji t.r. v Prahe zišli sa niektorí poslanci, kňazi a 
utvorili t.zv. “Katolícku akciu”, ktorá mala presvedčať ľud, kňazov o pomere cirkvi a štátu a 
jej výbor mal spravovať cirkevné veci v dohode s kňazmi, v dohode cirkvi a štátu, na súhlas 
čoho občania I kňazi mali to potvrdiť svojim podpisom. Podpisovalo sa usmernenie – ohlas 
katol. akcie. Ľud a mnohí kňazi toto podpisovať odmietli, lebo sv. otec, pápež Pius XII. 
takýchto čo toto  podpisovali, vyhlásil za exhomunikovaných z cirkvi. Kat. akcia pokračovala 
a čsl. biskupský  sbor s arcibiskupom pražským Dr. Beranom, vydal pastiersky list pre 
veriacich s obsahom zákazu podpisovania kat. akcie a proti nej. Čítanie tohoto pastierského 
listu bolo bezpeč. Orgánmi zakázané a členovia sboru nár. Bezpečnosti ho po farách sbierali – 
odobrali. Napriek tomuto čítali ho niektorí duchovní ako jeho druhopis. V Rakovej bol 
19.júna o 3 h. rannej pastiersky list odobratý členom taj. polície Plačkom.Druhopis bol 
prečítaný dp. administrátorom Michalom Šinským na
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omšiach. Podľa počutia ľudí, pri odoberaní pastierskeho listu, keď sa člen štb. búchaním 
dožadoval otvorenia dverí, ľudia asi z  “šepnutia – idú nám brať kňaza” sbehli sa a strážili 
faru. Ľud rozoštvaný strážil faru i odpoludnia. – V tú nedeľu konala sa v miestnom kult. dome 
schôdzka o zakladaní  Jednotného roľ. družstva. Niekto z prítomných proti predsedovi 
schôdze namietol – Štefanovi Perďochovi, okr. predsedovi Jednot.sväzu sloven. roľníkoch, 
Rakovanovi, rozváľnené ženy chceli predsedu MNV i Štef. Perďocha zbiť a zapisovateľku 
nevinne trhali vlasy. 

Odpoludnia – píšem podľa vypravovania očitých svedkov, poslanec Ignác Gančár, 
predseda katol. akcie na Slovensku s predsedom ONV Tichomírom Nevickým išli presviedčať 
admu. Šinského o význame Kat. akcie. Pri východe s fary shromaždený ľud začal na oboch 
vykrikovať a za utekajúcim predsedom hádzať skaly. Tohoto na ceste na Fojstvo 
3-ja ľudia dolapili a prebili mu hlavu.

Táto vec mala sa vyšetriť. Rozoštvané ženy strážili faru a keď o dva dni prišli  s 
autobusom členova SNB túto vec dať do poriadku mnohé ženy sa neuspokojili a vykrikovali 
ďalej a I niektorí chlapi chceli robiť prekážky na ceste, aby vraj neodviedli kaplána. Tieto 
nerozmyslené a nemiestne výčiny maly následky. Odsúdení boli organista Štefan Jurčo, 
Ladislav Šuška, Ján Paštrnák, Ján Bednárik, ktorí i Petrom Arendárikom dostali pracovný 
tábor až 2 roky. No po omilostení títo po niekoľkých mesiacoch vrátili sa domov.
Zdravica J.V. Stalinovi.

Tohoto roku v jeseni – v novembri a decembri, konala sa podpisová akcia “Zdravice 
J.V.Stalinovi” do Moskvy k jeho 70.narodeninám 21. dec.1949 Od 28. okt. boly dni  
čsl.-sovietského priateľstva. V obci konaly sa prednášky, kurzy ruského jazyka, 
oboznamovanie o pomeroch v SSSR, o prednostiach socializmu atď. Z radu uvedených osláv, 



bude vidno celý rad akcií či už kultúrnych propagačných, alebo politických. Spomeniem len 
verejné oslavy konané v Kult. Dome v Rakovej.
Kultúrna

21. jan 1949 bola spomienková slávnosť 25. výr. od smrti V.I. Lenina.
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a osvetová činnosť.
13. februára zahrali žiaci II. národnej školy v Rakovej – Nižnom konci divadelnú hru v 3 
dejstvách “Zlaté srdce” 20. a 27. februára rakovskí ochotníci zahrali veselohru “Charlejvá 
teta”. 27. februára bola oslava 1. výročia februárového víťazstva ľudu. 13. marca boly 
prednášky pre roľníkov s premietaním úzkych hosp. filmov. Dňa 15. V. bola oslava “Deň 
matiek” žiakmi I. a II. nár. školy zahraná bola div. hra o “Záhrade sudičiek” 5.sept.bola oslava 
5.výr. Slov.národ.povstania. 17. sept.1949 prišla do Rakovej kultúrna brigáda SNB 
z Bratislavy, mala verej.koncert a premietali úzky zvukový film “Muž desiatich tvári.” 4 okt. 
bola oslava 5.výročia bojov pri Dukle. – Čsl.filmová spoločnosť – 24.okt. v Kult. dome 
premietala film “Boj o Stalingrad.-28.okt. bola oslava “Dňa slobody” a zahájené dni čsl – 
sovietského priateľatva. – 6.nov. spomienka 32. výročia “Októbrovej revolúcie v SSSR. – 
14.nov. prišiel do Rakovej súbor Dedinského divadla z Bratislavy a zahraly hru “Volá Vás 
Tajmír” – 21.dec.bola oslava 70.narodenín J.V.Stalina, rečlila A. Galbava, učiteľka.
Premenovanie Ľud. školy hospodárskej.

Od 1.sept. 1949 pomenovaná bola Ľud. škola hospodárska v Rakovej na Základ. 
odbor. školu v Rakovej, ako škola III. Stupňa s rozšíreným obvodom aj obcí Zákopčie, 
Staškov, Olešná a Podvysoká. Riaditeľstvo tejto školy Filip Stančo pre zaneprázdnenosť 
odovzdal Štefanovi Janíkovi, učiteľovi.
Reorganizácia Akčného výboru.

V septembri bol reorganizovaný Akčný výbor a 18.dec. 1949 správa obce prechádza 
do rúk referentov ľudovej správy. Predseda Ján pastorek, ref. pre vnútro, Toáš Kováčik, ref. 
bezpečnosti, Ján Mravec, hospodar. Ref., vyživovací a techn. Tomáš Kováčik, škol.,zdravot. a 
socialny Štefan Janík, učiteľ.
Prípravný výbor JRD.

18.decembra bol utvorený v Rakovej prípravný výbor pre založenie JRD (Jednot.roľ. 
družstva)-jeho predsedom sa stal Mikuláš Liščá, a tajomníkom Ján Gonek hostinský.

Asi v apríli 1949 preložený bol z Rakovej mladý kaplán Andrej Rosa, na výmenu za 
kaplána Juraja Slobodu z farnosti Štiavnik pri Veľ. Bytči.
Pohyb obyvateľov.

V štát. matrikách MNV v Rakovej je za rok 1949 zaznačených: 110 narodených, 
zomretých 40 a sobášov bolo 45. Prírastok obyvateľov za tento rok narodenín činí 70 duší.

1950
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Druhý rok SRP:

Hneď, po bilancii splnenia prvého roku “Päťročnice” slávnostne započaný bol druhý 
rok SRP. Závody, ústavy, úrady boly vyzdobené a robotníci podpisovali smluvy o zvýšenie 
pracovných noriem a prekročenia plánu.
Dodávkové smluvy:

V začiatku januára podpisovali na MNV roľníci svoje dodávkové smluvy pre 
odovzdávanie kontingentov pre rok 1950. Vyživovacia komisia urobila rozpis kontingentov 
pre jednotlivých roľníkov, podľa ich výmery obhospodarovanej pôdy.
Sčítanie ľudu:

Rok 1950 bol dosť pamätným rokom. Na tento rok pripadlo prevedenie národného 
sčítania ľudu. Vo februári sčítací komisári urobili sčítanie ľudu, sčítanie poľnohosp. Pôdy, 



domov, bytov a hosp. Zvierat.Podľa výsledku sčítania, ktorí boli v dobe sčítania prítomní v 
Rakovej, počet obyvateľov činil      duší. V skutočnosti tento počet je väčší, lebo z domu 
odídení robotníci po Ostravsku a inom zamestnaní doma chýbali.
Nová Stredná škola v Rakovej:

Od 1. febr.1950 otvorená bola nová Stredá škola v Rakovej, ( škola II. stupňa, ako býv. 
miest.škola. ) Umiestnená bola v budove Kult. domu v Rakovej a doteraz tam nachádzajúca sa 
I. Národná škola v Rakovej – Ústredí, presťahovala sa na Vyšný koniec do “Kajánka”, do 
novostavby pre ňu pripravenej domu Jána Kajánka. Riaditeľkou Stred. Školy, keďže nebolo 
iného riaditeľa s odbornou skúškou, stala sa riad. národ.školy  z Ústredia Rozália Hrmová a 
riad. I. Nár. Školy, ktorá na Vyšnom konci sa nazvala I. nár. škola 
v RakovejVyšný koniec, stala sa uč. Antónia Galbavá.
Civilné sobáše:

V súvise s vyjdením zákona o rodinnom práve, od 1.I.1950 pred štábom a štátom 
uznané bolo manželstvo uzavreté na úrade miestneho národného výboru. Preto od januára 
sobáše sa uzavieraly na úrade miest.národného výboru. Sobášil predseda
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miestneho národného výboru, za asistencie prednostu úradu MNV.
Nová budova MNV:

Budova – novostavba miesneho národného výboru sa pomaly dokončovala. Začiatkom 
júna 1950 presťahoval sa do nového bytu v novej budove MNV, prednosta – tajomník MNV – 
notár Rudolf Beniač a 15.VI.1950 presťahoval sa tam aj celý úrad MNV so zariadením. 
Domovníkom – kuričom, keďže je tam ústredné kúrenie sa stal Ján Turoň, kováč z Fojstvy.
Prevzatie úradu MNV Ľudovou správou:

Asi už od apríla 1950 na niektoré úrady boli prideľované dozorom ľudoví, t.zv. 
obvodní tajomníci na MNV. Aby sa odstránily zvyšky starého byrokratického aparátu, notári, 
a nahradení boli tajomníkmi z ľudu, vymenení boli prednostovia úradov MNV – (notári) 
tajomníkmi MNV z ľudu. Toto prevzatie úradnej moci ľudovými tajomníkmi diealo sa po 
obciach so slávnosťami za prítomnosti členov MNV.

V Rakovej toto prevzatie sa konalo dňa 22. júna 1950 na slávnostnom zasedaní v Kult. 
dome v sáli za prítomnosti hostí a delegátov z okres. a kraj. Výboru. Na slávnosti prehovorili: 
za KNV – Žilina pani Gregorová, ktorá odovzdala aj dekrét novému tajomníkovi MNV z ľudu 
Jánovi Fibákovi. Prehovoril aj poslanec Ignac Jančár o význame tejto udalosti a sám 
vlastnoručne napísal túto pripomienku pre Rkovanov, ktorú doslovne uvádzam:

“Na pracu leta v deň 22. júna 1950 nastupuje v obci Raková nová ľudová správa pod 
vedením ľudového tajomníka.

Drahí Rakovania – I milé deti – spolu s Vašimi drahými učiteľmi podajte ruky 
všetkým členom MNV na čele s predsedom a novým tajomníkom, aby Vás na novej ceste k 
socializmu viedli šťastne, smelo a víťazne vpred. Nech žije v rámci ľudovodemokratickej 
ČSR Vaša krásna obec Raková!!”

Podpisy: posl. Ignác Jančár v.r., Gregorová v.r. z KNV Žilina, za ONV v Čadci Hluzák 
v.r., Pavel Beleš v.r., Borsig v.r. Fibák v.r. (nový taj.) Pastorek v.r. – predseda MNV 
v Rakovej.

V nasledujúcich dňoch býv. notár Rudolf Beniač odovzdal úrad novému tajomníkovi 
Jánovi Fibákovi, rodákovi z Čadce – Podzávoz.
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JRD:

Začiatkom leta 1950 prípravný výbor Jednotného roľníckeho družstva (JRD v 
Rakovej) sa voľbou utvoril na riadny výbor JRD. Predsedom jeho sa stal hosp.referent, roľník 
Martin Hrdinák od Drozda, tajomníkom JRD sa stal Ján Gonek, hostinský, ktorý agitne 
zastával funkciu tajomníka KSS a veliteľa hasič.sboru. Práca JRD sa zameriavala v získavaní 



členov. Na túto prácu okresné vedenie KSS vyslalo do každej obce dvoch inštruktorov JRD. 
Toto leto sa propagovaly spoločné žatevné práce na spôsob svojpomoci v JRD. Niektorí 
členovia JRD – hlavne funkcionári urobili 2x spoločné kosenie žatvu na pozemkov členov 
JRD. V novembri 1950 prišlo k reorganizácii JRD. Predsedom sa stal Ľudovít Goralka, 
tajomníkom adm. Šimončič, vedúci Potrav. druž. v Rakovej, organizač.tajomníkom Jozef 
Šotkovský, zveroklieštič. Ku konci roku 1950, počet členov JRD dosiahol číslicu 100.

Od júna do októbra 1950 pristavená bola 1 izba k budove II. nár. školy v Rakovej – 
Niž.konci. Stavbu rodil Okres.stavokombinát z Čadce i zo zavedením domáceho vodovodu.
Začiatok škol.roku:

V septembri započal sa slávnostným spôsobom nový škol.rok. Býv.organista – učiteľ 
Štefan Jurčo bol preložený do Liskovej ku Ružomberku. Obsadenie učiteľov v jeseni na 
školách bolo takéto:
Obsadenie škôl:
II. národná škola v Rakovej – Nižnom konci: Filip Stančo, riad. školy, Anežka Stančová, 
učiteľka, Anton Baraniak, učiteľ.
I. národná škola v Rakovej – Vyšný koniec: Antonia Galbavá, riad.školy, Viera Menkynová, 
uč. z Čadce, Anton Búzeľ, uč., Sidónia Bebčáková, učit.z Turzovky.
II. národná škola v Rakovej – Trstená: Anna Illovská, riad. školy, Viera Bolgárová, uč. 
z Čadce.
IV.národná škola v Rakovej – Korcháň: Gertruda Tesarčíkova, riad. školy a dočasne Anna 
Pisariková, uč.
Stredná škola v Rakovej: Rozália Hrmová, riad. školy, Štefan Janík, učiteľ, Štefan Peďoch, 
uč., Tatjana Bolgárová, uč., Aurelia Borodačová, uč. Štefan Adamčík, učiteľ.
Materská škola v Rakovej: Anna Vetráková, uč.mater.školy.
Funkciu riad. Zákl. odb. roľ. školy v Rakovej zastávala uč. Štefan Janík.
Zrušenie hostinských živností:
Tento rok takmer všetky živnosti boly zrušené. Vydané licencie a hostinsko-výčapnícke 
živnosti boli zrušené. V hostinci Imricha Čajdu bola otvorená “Budúcnosť” výčapnícka i  
u hostinca Petra Čišeckého.
ČSM:

Hodno spomenúť, že na jar bola založená v obci organzácia Sväzu československej 
mládeže (ČSM.) – Pvým predsedom jej bola Rozália Hrmová a od jesene Štefan Adamčík, 
učitelia.
ČSČK:

V októbri boly vydržiavané kurzy prvej pomoci a na to urvorený bol v obci spolok 
Československého červeného kríža.

Na športovom poli dobrú činnosť vykonával rakovský JTO “SOKOL”, ktorý v D 
súťaži na Kysuciach  sa umiestnil medzi najprvšími klubmi. V zime sa založil jeho hockeyový 
odbor, ale pre zlú zimu nemohol svoju plánovanú činnosť ukázať.
Počasie

Počasie v tomto roku u nás bolo takéto:
Po novom roku napadlo asi 35 cm snehu. Na to okolo 12-ho januára prišlo niekoľko 

silnejších mrazov. Po 15.-tom januári prišiel odmäk. Sneh trval a sišiel až v druhej polovici 
marca. Jar bola premenlivá, prevažne dáždivá, čo sa pretiahlo i cez máj. Jún bol pekný a teplý. 
Začiatok júla bol daždivý ku konci sa dostavilo pekné počasie, ktoré trvalo I cez august. Až 
druhá polovica septembra bola málo daždivá. V októbri a novembri bolo premenlivé počasie. 
Prvé mraziky sa ukázaly až okolo 10 decembra. Vianoce boly bez snehu a s týmto počasím 
prišiel i nový rok.
Hosp.pomery a zásobovanie:



Rok 1950 bol prevažne suchý najmä v dobe žatvy a senobrania. Pre počasie bolo málo 
sena, málo slamy I obilia, krmovín. Akoby náhradu za toto bola prekná úrada zemiakov. 
Takmer na celom Slovensku sa neurodila cibuľa a jej nedostatok bol citeľný.

Zásobovanie obyvateľstva bolo dobré a múka I múčne výrobky boly voľné. I ceny 
textílií a obuvi “na sivo” v iných obchodoch poklesly, ináč, ako minulý rok, textil, obuv a iné 
potravné články boly viazané – na prídel. V dôsledku suchého roku, že cena hladkej
Strana 30
bielej  múky bola taká nízýka, ako chlebovej, keďže nebolo dostatok krmív u gazdov, mnohí 
ľudia skupovali bielu múku a nesvedomile kŕmili s ňou aj dobytok. Niektorý jedinci, keďže 
bola vojna na Konci, z obavy a z naplašenia od niektorých poplašníkov, nakupovali múky do 
zásoby. Celkove možno povedať, že rok 1950 bol dobrý a ľudstvo bolo zásobené.
Kult.činnosť.

Aj po stránke kultúrnej a ľudovýchovnej rok 1950 nezaostal za inými. Na mnohé 
pamätihodnosti konaly sa oslavy a hovory. V jeseni bola urobená výstava kníh v rámci týždňa 
dobrej knihy v decembri. Zahrané bolo 1 divadlo v decembri: Kozie mlieko za réžie 
riad.školy R. Hrmovej.
Pohyb ovyvateľov:

V štátnych matrikách v Raovej za rok 1950 je zaznamenané 123 narodených, 52 
zomretých a 49 sobášov. Prírastok obyvateľov narodením v tomto roku je 71 ľudí.
Verejný a politický život
Od začiatku roku 1950 bolo nasledovné zloženie predstaviteľov Miestneho národného výboru 
v Rakovej:
Predseda MNV – Ján Pastorek
Prednosta úradu – Rudolf eniač
Kancelársky pomocník – Ľudovít Hajduk
Ďalšími referentami boli:
Ján Mravec – finančný referent
Martin Hrdinák – poľnohospodársky referent
Tomáš Drvár – vyživovací referent
Zamestnancami MNV boli: Florián Pastorek, Augustín Turiak, Rudolf Zbončák
Strana 31
Členovia rady MNV:
Ján Pastorek –predseda MNV
Rudolf Beniač
Ján Mravec
Tomáš Kováčik
Tomáš Drvár
Štefan Janík
Predsedom SO KSS bol v tomto roku Štefan Pastorek. Miestnosti MNV boli v starom 
notárskom úrade v časti U Zemana na Ničnom konci obce, v ktorých neskôr bola umiestnená 
prevádzka výrobného družstva Okrsa Čadca. Od 1. januára 1950 sa v úrade MNV U Zemana 
kkonali aj sobáše. V tom čase sa stavala už nová budova MNV v centre obce v časti zvanej 
Fojstve. V lete roku 1950 sa MNV presťahoval do novostavby a bol od 1. júla 1950 uvoľnil 
priestory bývalého úradu U Zemana pre potreby Ústavu národného zdravia.
30.júna 1950 sa v novej budove MNV prvýkrát zúčastil na rokovaní rady MNV jej nový člen 
– tajomník MNV Ján Figák.
Rada MNV pracovala v nasledujúcom zložení:
Ján Pastorek –predseda MNV
Ján Fibák – tajomník MNV
Martin Hrdinák –



Peter Haluška
Ján Mravec
Štefan Janík
Tomáš Drvár
Ďalšími verejnými obecnými zamestnancami boli dvaja poľní hájnici. Obvodným 
veterinárnym pracovníkom bol Anton Chabreček, funkciu miestneho agronóma vykonával 
Tomáš Kováčik
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V novembri 1950 boli ustanovení a radou MNV schválení dôverníci ľudovej správy pre lepší 
styk obyvateľstva s MNV a naopak – informovali občanov o práci a úlohách MNV. Dôverníci 
boli: Ľudovít Goralka, Štefan Pastorek, Ján Mravec, Martin Hrdinák, Vincent Starchoň, Anton 
Olešňaník, František Heglas, Ondrej Vráblik.

Záverečný účet hospodárenia obce v r. 1949 bol nasledovný:
Príjmy – 2 milióny 658 132,90 Kčs
Výdavby – 2 658 132,90 Kčs
Rozdiel – 0
Aktívne nedoplatky boli 135 868 Kčs
Pasívne nedoplatky – 322 424 Kčs
Rozpočet obce na rok 1951:
Vnútorná správa: prijmy výdavky

1 680 000
financie 291 000      -
poľnohospodárstvo       93 000 120 000
všeobecná pokladničná služba 16 000
technika      -   45 000
školstvo,veda,umenie      - 406 000
informácie a osvete          -                              30 000
telovýchova a šport          -                                2 000
práca a soc. Starostlivosť -          179 000
zdravotníctvo       -   11 000
spolu 406 000             1 473 000  
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Spoločenské organizácie      
Dobrovoľný hasičský zbor
Predsedom dobrovoľného hasičského zboru, ktorý bol založený  v r.1926 a patril medzi 
najaktívnejšie dobrovoľné organizácie, bol v r. 1949 a 1950 Ignác Šuška. Veliteľom bol Ján 
Gonek, tajomníkom najskôr Štefan Perďoch, v priebehu roku 1950 sa stal tajomníkom Jozef 
Mravec, pokladníkom Ľudovít Honíšek, zakladajúci člen zboru.
Pri hodnotení svojej činnosti za rok 1949 mal zbor 2 teoretické cvičenia, 10 praktických 
cvičení, zúčastnil sa na záverečnom cvičení v Zákopčí a na okresnom záverečnom cvičení v 
Čadci. Členovia vykonali 156 nočných stráži. V júni 1949 sa zbor zúčastnil na záchrane mosta 
do Trstenej, tiež pomáhal pri likvidácii požiarov v Čadci a Turzovke.
V tomto roku bolo dohotovené hasičské skladište za pomoci závodu Slovena Čadca.
V obci bolo v r. 1949 5 požiarov:

- na železničnej stanici zhorel vagón pilín
- vyhorela drevenica Zuzany Blahutiakovej u Vyhryzka
- v osade u Čupka horel stoh slamy
- vznikol požiar na povale domu Eugena Konečného, ktorý bol hneď likvidovaný.



Najhorší požiar s veľkými následkami vznikol na Vianoce v dome Jozefa Blažička v časti u 
Kukola. Jeho neskorú lokalizáciu zapríčinil veľký mráz, pre ktorý požiarnici nemohli 
naštartovať auto.
K dlhoročným zakladajúcim členom zboru patrili:
Štefan Perďoch (nar. 2.8.1903), Pavol Magát, Ľudovít Honíšek (1904), Ondrej Honíšek 
(1902), Štefan Honíšek (1901), Anton Chabreček (1904),
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František Jurčacko (1905), Martin Minárik (1898), Ignác Šuška (1890), Ján Turoň (1904), 
Jozef Surovka (1894), Ondrej Zbončák (1901), Tomáš Kováčik (1908), Ján Michnáč (1894), 
Jozef Bazger (1886)
Hospodárske pomery
Jednotný zväz slovenských roľníkov vypísal súťaž o najlepšiu úpravu ciest. Medzi najlepšími 
bola vyhodnotená obec Raková, ktorá získala odmenu 20 000 Kčs, ktoré sa mali využiť na 
kúpu sanitného vozu pre hasičov. 
Dodávky
Na rok 1950 bolo vyhotovených 637 zmlúv v dodávkach poľnohospodárskych výrobkov. Z 
nich bolo 60 nepodpísaných a 577 podpísaných.
Socialistický záväzok
Na návrh predsedu MNV J. Pastorku prijala rada MNV socialistický záväzok na počesť 
konania IX. Zjazdu KSS v r. 1950. 
V záväzku si predsavzali:

- založiť v obci JRD
- začleniť doň kováčstvo a všetky súkromné hostince
- nazbierať 5 q kostí, 2 q papiera, 2000 fliaš, 5 q železa a 100 kg starých handier

Poštový úrad
Poštový úrad bol dočasne umiestnený v dome A. Bednárika. Rada MNV sa 5. apríla uzniesla 
– na základe výpovede A.Bednárika, že poštový úrad bude umiestnený v budove Štefana 
Gylánika – v bývalom hostinci.
Cesta do Korchána
Počas roku prebiehala rekonštrukcia cesty z centra obce do miestnej časti Korchán. Na jej 
rekonštrukciu bolo na rok 1950 vyčlenených 200 000 Kčs. Ako poradca dobre pomáhal štátny 
cestár Pavol Šuška, ktorý aj organizoval brigádnicke práce občanov. Mnohí občania pomáhali 
aj vlastnými konskými povozmil.
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Príprava JRD
Poľnohospodárstvo
V roku 1950 bola Raová jednou z väčšiny obcí na Kysuciach, v ktorých bola rozdrobená 
malovýroba. Na konci roku 1950 bol za predsedu prípravného výboru pre založenie JRD v 
obci menovaný Ľudovít Goralka, hostinský z Vyšného konca.
Na rokovaní rady mNV 1. decembra 1950 hovoril o výhodách JRD inštruktor Tomáš Rekšák. 
Hovoril o finančnom a pracovnom pláne JRD na rok 1951 tak, aby mohlo byť v obci zriadené 
JRD II. typu – rozorané medze, ale stroje, záprahy, zvieratá a technické prostriedky v 
súkromnom vlastníctve.

V zime 1950 došlo na adresu MNV viac vagónom umelých hnojív, ktoré sa na jar 
rozpredávali občanom – jednotlivo hospodáriacim roľníkom. Výdaj hnojív viedli Ján Mravec, 
Tomáš Drvár a Tomáš Kováčik. Jeden metrický cent hnojiva “tomasovky” stál 143 Kčs.
Stavy zvierat
Na rok 1950 bol plánovaný stav 1320 kusov hovädzieho dobytka a dodávka 80 000 litrov 
mlieka od občanov na tkz. kontingent.



Školstvo a kultúra
V školskom roku 1949/50 došlo v školsktve v obci k viacerým zmenám. Na národnú školu 
nastúpil od 1.septembra 1949 Ján Perďoch, abiturient učiteľskej akadémie v Banskej Bystrici, 
ktorý bol prijatý ako pomocký učiteľ do 30. júna 1950. Od 5. septembra prišla na školu Elena 
Štefánčiková z Trebostovej, absolventka rodinnej školy, ktorá nastúpila ako výpomocná 
učiteľka do 30.júna 1950.
Triedy, počet žiakov a učitelia:
1.tr. 37 žiakov Rozália Hrmová
2.tr. 38 žiakov Viera Bolgárová
3.tr. 31 žiakov Elena Štefánčiková
4.tr. 35 žiakov Ján Perďoch
5.tr. 43 žiakov Antónia Galbavá
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Premiestnenie školy
Od 1. februára 1950 sa rozhodnutím KNV Žilina presťahovala I. Národná škola z Rakovej – 
ústredia na vyšný koniec. Tu bola utvorená 4-triedna škola s pomenovaním I. Národná škola 
Raková  - Vyšný koniec. Riaditeľom tejto školy sa stala Antónia Galbavá. Na túto školu prešli 
aj Elena Štefánčiková a pomocné učiteľky Zdena Šoporová a Anna Pisáriková.
1.tr. 36 žiakov Elena Štefánčiková
2.tr. 34 žiakov Anna Pisáriková
3.- 4.tr.51 žiakov Zdena Šoporová
5.tr. 35 žiakov Antónia Galbavá, riad.školy
Nižšia stredná škola
26. februára 1950 bola otvorená nižšia stredná škola v obci – ústredí – v budove kultúrneho 
domu.
Štátna škola Raková – Trstená
Školský rok 1949/50 na štátnej škole Raová – Trstená sa začínal spievaním cirkevnej piesne 
Veni Sancte. Škola mala názov Neúplná stredna škola Raková – Trstená. Vyučovali sa 
striedavo tri triedy v jednej učebni. Za riaditeľa školy bola menovaná dekrétom KNV – 
referátu školstva, osvety a telesnej výchovy v Žiline Jolana Knížatová, abiturientka školy v 
Nitre. Ako výpomocná učiteľka bola v r. 1949 menovaná na túto školu Benedikta Černáková.
Rozdelenie tried:
IV. národná škola:
1.trieda (1. a 2. ročn.) 76 žiakov – Benedikta Černáková
2.trieda (3,4,5. ročn.)
Neúplná  stredná škola:
1. trieda (1. a 2.r.) – 43 žiakov – Jolana Knížatová
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Žiaci školy sa povinne počas vyučovania zúčastnili s učiteľmi 21.10.1949 na filmovom 
predstavení Vlčie diery v kine Palárik v Čadci. Do kina I späť išli pešo.
Deti v škole často vymeškávali, pretože rodičia boli radšej, keď im pomáhali na poli a pri 
pasení dobytka. V niektorých prípadoch museli učitelia pokutovať rodičov aj prostredníctvom 
Okresného súdu v Čadci.
Zmeny v učit. zbore
Od 1. októbra 1949 bola poverená funkciou riaditeľky školy – IV národnej školy v Rakovej – 
Trstenej Jolana Knížatová, riaditeľka oboch škôl. Nastúpila namiesto dej. učiteľa, povereného 
riaditeľa Sama Baku. 8. decembra 1949 sa výpomocná učiteľka Benedikta Černáková zriekla 
učiteľskej služby pre neodbornosť. Suplovala Ju J. Knížatová. Na uvoľnené miesto nastúpila 
19.decembra 1949 vpom.učiteľka Zdenka Šoporová, ktorá prevzala výuku v I. Tr. (1. a 



2.ročn.) Dňa 9. januára 1950 prišiel na školu rozhodnutím KNV Žilina výpomocný učiteľ 
Alojz Belko. Prevzal vyučovanie v II. triede (3,4,5.roč.)
Odchod J. Knížatovej
Jolana Knížatová, doč. uč. poverená  riaditeľkou Neúplnej strednej školy a IV. Národnej školy 
prešla na Národnú školu, kde prevzala vyučovanie v 1. triede (1. a 2. ročn.) po uvoľnení 
miesta Z. Šoporovej, ktorá nariadením KNV Žilina bola preložená na I. Národnú školu v 
Rakovej – Vyšný koniec.
Zrušenie neúplnej strednej školy
Dekrétom KNV Žilina bola v roku 1950 zrušená Neúplná stedná škola v Rakovej – Trstenej s 
platnosťou od  1. februára 1950, predože bola otvorená stredná škola v Raovej – Vyšný koniec 
– opravujem – v Ústredí.
Presun I. Národnej školy v Raovej z ústredie na Vyšný koniec znamenal pre niektorých žiakov 
sťaženie dochádzky. 30 žiakov prešlo na Národnú školu Raková – Trstená a 9 žiakov bolo
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preložených do Rakovej – Vyšný koniec. Celkom bolo 97 žiakov.ň
Národná škola Raková – Korchan
Učiteľský zbor:
Na miesto učiteľa R. Gunčagu nastúpil od 3. septembra 1949 výpomocný učiteľ Ján Papajčík.
Od 1. októbra 1949 Školský inšpektorát v Čadci poveril funkciou riaditeľky školy výp. 
učiteľka  Gertrúda Tesárčiková.

Školský rok sa začal 1. septembra 1949 spievaním cirkevnej piesne Veni Sancte.
I.trieda (1,2,3 ročn.) – 45 žiakov
II. tr. (4.-5. ročn.) -      40 žiakov
O ťažkých pomeroch svedčí fakt, že dorast ČSČK pri Národnej škole v Dolnom Budíne, okr. 
Krupina, daroval dorastu ČSČK na škole 20 kg jabĺk, za čo im žiaci napísali ďakovný list. 
Okresný výbor ČSČK daroval aj lekárničku s kompletným vybavením.
Podujatia na škole
Počas školského roku žiaci oslavovali rôzne výročia  a sviatky, napr. Narodeniny K. 
Gottwalda, výročie VOSR (Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie), pri príležitosti ktorej 
bola na škole beseda na tému – Čo dalo Stalinovo učeie ženám. Táto beseda bola spojená s 
Mikulášskou nádielkou.
Žiaci školy sa zúčastnili na akcii Pracujúci ľud svojej armáde – ochrankyni mieru a 
budovateľke socializmu. Vojakom žilinskej posádky poslali 2 balíčky a 2 listy.
21.12.1949 sa konala na škole Vianočná besiedka spojená s oslavami 70. narodenín 
J.V.Stalina. Deti recitovali básne, predstavili sa tancami a scénkami.
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Z histórie škôl v Rakovej – Trstenej a na Korcháni
Ako sa čitateľ dozvedá z precízne vedených školských kroník škôl v Trstenej a na Korcháni, 
škola bola počas prvej republiky prakticky jediným miestom vzdelanosti a získavania nových 
poznatkov, pretože ľudia na lazoch žili akoby odtrhnutí od života. Navyše do tejto doliny 
neexistovala ani poriadne cesta a nepremávali žiadne spoje.
Škola Raková – Trstená
Školskú kroniku žačal písať v roku 1924 český učiteľ Jozef Čermák, ktorý na školu prišiel v 
jeseni 1923. Spomína , že v roku 1878 existovala obecná škola na Mičkovom v drevenom 
domčeku, v jednej miestnosti, s jedným okienkom. Vystriedalo sa v nej veľa učiteľov, napr. 
Alois Sulgan, Kľačko, Geisel z Handlovej, Jozef Tulač, Kormélia Papp (z Maďarska), Duran, 
Jozef Kubín, Gabriela Fábrová. Ako posledná učila na Mičkovom učiteľka Šmekýlová (1912-
1913). Do tejto doby spadá postavenie novej školy v Trstenej, a preto obecnú školu obec 
zrušila.



Postavenie novej školy bolo povolené za maďarskej vlády č.90 752 z roku 1911. Podobných 
škôl bolo vo vtedajšej Trenčianskej stolici postavených veľmi veľa. Iniciátorom bol Julián 
Száhlavský, bývalý župan Trenčianskej župy, ktorý chcel čo najviac Slovákov obrátiť na 
Maďarov, aby deťom už od útleho veku bola vštepovaná maďarská reč I myslenie a aby tak 
zabúdali na svoju materinskú reč.
Postavenie školy na Kohútovom
Zmluvou obce Raková s bývalým maďarským štátom zo dňa 21.7.1911 bolo v Budapešti 
rozhodnuté, aby sa jedna dvojtriedna škola stavala v dedine a jedna jednotriedna na 
kopaniciach. Obecný výbor pod vedením starostu Goneka teda rozhodol, aby sa škola na 
Kopaniciach postavila na pozemku zvanom na Kohútovom, podľa ktorého je škola známe v 
obci. Rozhodnutie potvrdil podžupan Jozef Rudnay. Obec kúpila na tento účel pozemok v 
rozlohe 570 m2, od farského úradu pozemok č. kat.366  za 500 Kčs a od Jána a Kataríny 
Korchánovcov č.kat.5619 za 430 korún. 
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Učitelia v Trstenej
Od postavenia školy v r.  1913  až do r.1918 učila na škole Margita Varga z Vacova, ktorá sa 
všemožne usilovala deti pomaďarčiť. Deti sa však nenaučili ani po maďarsky, ani po 
slovensky. V decembri 1919 bol menovaný za učiteľa Rudolf Rojko, reaktivovaný učiteľ. 
Vyučoval do 15. októbra 1923. Po ňom nastúpil Jozef Černák, exponovaný učiteľ z Čiech. Po 
dvojročnom účinkovaní odišiel na vlastnú žiadosť 20.6.1925 do Čiech.
Takto sa postupne na škole menili učitelia. Boli to väčšinou Česi. Pri návšteve školy v r. 1925 
školský inšpektor Torčík zistil, že na škole sa učí veľa detí a navrhol, aby bola vytvorená ešte 
jedna škola v Rakovej v časti Korchán, na konci trstenskej doliny. Táto škola bola zriadena od 
1. januára 1926. V dejinách školy Raková – Trstená v rokoch 1913-1949 bude urobený súhrný 
zápis do predchádzajúcej knihy obecnej kroniky, pretože dovtedajší kronikári sa  v zápisoch o 
školstve venovali len školám v ústredí.
Raková – Korchán
Štátna ľudová škola v Rakovej – Korchán bola zriadená koncom r. 1925. Na rokovaní 
zastupiteľského zboru obce 2.7.1925 sa obec Raková rozhodla, že zabezpečí pozemok a 
vystaví školu. Zápisnicu podpísali starosta Bednárik a notár Folkman, ďalej členovia 
zastupiteľského zboru Tomáš Gonek a Tomáš Tutka. Výstavbu schválil aj okresný výbor a 
okresný náčelník Kultúry v Čadci 1. októbra 1925 pod číslom 4511. Od 1. januára 1926 
nastúpila učiť na Štátnu ľudovú školu v Rakovej – Korchán dočasná učiteľka Mária 
Kacinová. Pretože budova školy ešte nebola postavená, vyučovalo sa v kamennej škole v 
Rakovej – Trstenej. Popoludní žiaci z Korchána a na druhý deň opačne.
Od 1.10.1928 odchádza zo školy na vlastnú žiadosť Uč. Kacinová k Trnave a na jej miesto 
prišla Jiřina Šilhanová z rím.-katol. ľudovej školy v Čavoji. Tá vyučovala na škole do 
1.7.1929, kedy
Strana 41
sa vymenila s dočasným učiteľom v Rakovej-ústredí Jurajom Čižmárikom. V školskom roku 
1930 – 1931 sa pre veľký počet detí škola rozšírila na dvojtriedku a druhá trieda bola 
umiestnená v učebni Štátnej ľudovej školy v Trstenej. V tej učebni sa teda denne učilo na tri 
smeny. Škola bola vo viacerých budovách. V r. 1932 – 33 sa sťahovala z budovy Krížka do 
drevenej budovy Heglasa u Kloncka. Od 1.11.1933 je opäť premiestnená do budovy Krížka, v 
ktorej bolo viac svetla. Od začiatku päťdesiatych rokov sa vyučovalo v Montovanom 
drevenom baraku. O dejinách školy povie viac súhrný  zápis za rok 1926 – 1949 – dodatočne 
urobený do obecnej kroniky.



Obchod a služby
Všetky obchody boli v rodinných domoch, najčastejšie v bývalých súkromných obchodoch. 
Napr. Rudolf Klus bol vedúcim predajne Budúcnosť Pod Poľanou. Rada MNV mu v tejto 
predajni povolila predávať aj pivo, víno, sódu.
Predajňa potravinového družstva Budúcnosť bola premiestnená z budovy Imricha Čajdu do 
budovy Ľudovíta Goralku, obchodníka na Vyšnom konci.
V obci bolo veľa hostincov, preto sa rada MNV rozhodla ponechať len tri – socialistické a 
štvrtý v dome Jána Goneka v centre obce. V rodinných domoch v centre obce boli umiestnené 
aj ďalšie predajne, napr. Vesna, Obuv a ďalšie.
Od 1.7.1950 boli zrušené funkcie nočných strážnikov.
Šport a branná výchova
Po skončení II.svetovej vojny sa začal organizovať športový život v r. 1946, kedy bol 
založený Športový klub Raková. Najpopulárnejším športom v obci bol futbal. Koncom 
štyridsiatych rokov medzi nadšených funkcionárov športu patrili Jozef Arendárik, Jozef 
Zákopčaník, Ľudovít Hajduk, Rudolf Beniač, Ignác Jurčacko, Ondrej Magát, Cyril Sogel, 
Martin Tlelka.
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Medzi  prvých futbalistov patrili: Alojz Lutera, Ladislav Pipišák, Vincent Baculák, František 
Golis, Tomáš Baculák, Alojz Chabreček, František Olešňaník, Ignác Blahutiak, Augustín 
Turiak, Ignác Poláček, Ondrej Turiak, Eduard Kyzek, Gabriel Arendárik, Ján Turiak, Jozef 
Zákopčaník, Ján Arendárik, Jozef Mravec.
Futbalisti hrávali na ihrisku Pod grapou, ktoré si vybudovali pri železničnom moste medzi 
železnicou a riekou Kysucou.
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1951
Verejný a politický život
V roku 1951 bol predsedom MNV Ján Pastorek, tajomníkom MNV Ján Fibák.
Členovia rady MNV:
Ján Pastorek, predseda MNV
Ján Fibák, tajomník MNV
Tomáš Drvár – referent pre výživu 
Štefan Janík – osvetový referent
Ján Mravec – finančný referent
Martin Hrdinák – poľnohospodársky referent
Antonia Galbavá – učiteľka
Ondrej Vráblik – dôverník ľudovej správy
Peter Haluška – technický referent
Rada MNV zasadala takmer pravidelne každé dva týždne, riešila otázky zásobovania, plnenie 
kontingentov – povinných dodávok roľníkov, rozdeľovala potravinové lístky žiadateľom, 
ktorí nevlastnili viac ako 2 hektáre poľnohospodárskej pôdy.
Pre lepšie zásobovanie a riešenie ďalších problémov nová ľudovodemokratická správa 
vytvárala ďalšie komiesie. Vo februári 1951 vznikla komisia MNV pre telesnú výchovu a 
šport.
Predseda – Filip Stančo – riaditeľ národnej školy
Členovia – Štefan Janík, Tomáš Kováčik, Štefan Pastorek, Štefan Adamčík, Amália 
Borodáčová.
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Klub kkomunistických poslancov



Bol vytvorený klub komunistických poslancov, ktorého členmi boli Tomáš Drvár, Imrich 
Martiník, Ján Mravec.
Nový predseda MNV
Na zasadaní rady MNV 13. apríla si podal žiadosť o uvoľnenie z funkcie doterajší predseda 
MNV Ján Pastorek – zo zdravotných dôvodov. Na jeho miesto boli navrhovaní Tomáš Drvár, 
Imrich Martiník a Ondrej Vráblik. Zasadanie rady MNV 6. augusta 1951 už viedol 
novozvolený predseda MNV Tomáš Drvár, rodák od Miča. Za predsedu bol zvolený 
31.7.1951
Zriadenie mäsovej komisie
V máji bola zriadená tkz. mäsová komisia rady MNV. Jej členmi boli Žofia Urbaníková, 
Eugen Konečný, Imrich Martiník, Štefan Janík.
Rozpisová komisia
V novembri bola založená rozpisová komisia MNV na rok 1952.
Členmi boli: Tomáš Drvár – predseda MNV, Martin Hrdinák za zväz slov.roľníkov, Žofia 
Urbaníková – JRD, Peter Stolárik – predseda MO KSS, Veronika Berčáková, Štefan Lariš, Ján 
Mravec, Rudolf Zbončák, Florián Pastorek
Zložky Národného frondu
Predsedom MO KSS bol Peter Stolárik, predseda Zväzu ľudových bojovníkov povstania – 
Ignác Ohrádka
predseda MO ČSČK (Českoslov.červ. kríž) – Ján Turoň
predseda Miestneho akčného výboru NF – Jozef Arendárik
Dobrovoľný hasičský zbor
DHS patril v obci k najaktívnejším organizáciám. Predsedom bol Ignác Šuška, veliteľom Ján 
Gonek, tajomníkom Jozef Mravec.
V roku 1951 sa spomínajú 2 požiare – u Michala Maslíka vyhorel obytný dom a hospodárske 
stavby do základov. U vdovy Kataríny Bobčíkovej zhorela strecha maštale a humno, 
poškodená bola aj strecha rodinného domu.
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Ukončenie činnosti Matice Slovenskej
Od 1. januára 1951 bola administratívnym nariadením ukončeá činnosť miestneho odboru 
Matice slovenskej.
Poľovnícka spoločnosť POLOM
Dňa 9. októbra bola v obci utvorená poľovnícka spoločnosť Polom. Predsedom spoločnosti 
bol Tomáš Drvár, hospodárom Ondrej Šuška, tajomníkom Ľudovít Goralka. Poľvný revír mal 
rozlohu 4 125 ha a členovia poľovníckej spoločnosti si ho prenajali na 9 rokov – do r. 1960.
Od 1.1.1952 – 31.12.1960 – Za ročné nájomné 1000 Kčs.
Hospodárske pomery
Občania aj v tomto roku budovali cestu z centra Rakovej do miestnej časti Korchán. Obecný 
cestár, František Čišecký.
Predsedom JRD I. typu (bez spoločného obrábania pôdy a rozorania pozemkov) bol Ľudovít 
Goralka. Činnosť JRD sa zameriavala len na predaj umelých hnojív. Pre problémy s 
rozdeľovaním hnojív sa funkcie predsedu JRD vzdal Ľudovít Goralka, ale rada jeho žiadosti 
nevyhovela. 
V tomto roku bola zriadená aj vývarovňa pre JRD.
Výstavba obce – akcia 5 M.
 V tomto roku prebiehala “akcia 5 M” – výstavba obce.
Hlavnými akciami boli:
premiestnenie mostovej váhy, dokončenie sušiarne pre hasičov, oplotenie cintorína a oprava 
márnice, úprava futbalového ihliska, úprava ciest a mostíkov
Výdavky v r. 1950



Plán – 2 257 000 Kčs
skutočné výdavky – 2 244 721 Kčs
úspory                   -      12 278 Kčs
Poľní hájnici
Funkciu poľných hájnikov vykonávali od 27. apríla Štefan Pastorek a František Zajac.
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Tehelňa a kameňolom
V tomto roku pracovala tehelňa v miestach, kde boli neskôr zriadené drobné prevadzkárne 
MNV. Teheľňa  však nesplnila plán, pretože mala málo zamestnancov. Vo februári 1951 bol 
otvorený v osade Korcháň kameňolom, z ktorého občania dodávali kameň na stavbu cesty do 
osady.
Dodávky a výkup
Obec zo začiatku roka zaostávala v plnení dodávok masla, mlieka a vajec. Bola na poslednom 
mieste v okrese. Dodávky sa plnili veľmi ťažko. V polovici roka sa situácia zmenila k 
lepšiemu. V dodávke bravčového mäsa bola obec dokonca istý čas na prvom mieste v okrese. 
Zlepšenie nastalo aj vo výkupe hovädzieho mäsa, vajec, masla a mlieka. V novembri splnila 
plán na vyše 100 percent – v dodávke  bravč.mäsa, vlny a vajec.
Evidencia pôdy, štítková akcia
V celom okrese v tomto roku prebiehala tkz. štítková akcia. Jej cieľom bolo zistiť evidenciu 
výmery poľnohospodárskej pôdy jednotlivých roľníkov (poľnohosp.závodov), počet 
hospodárskych zvierat a na základe toho určiť dodávkové povinnosti na rok 1952. 
Pri štítkovej akcii sa vyskytlo veľa nejasností, sporov, ktoré musel riešiť MNV, hlavne pre 
neujasnenosť vlastníctva jednotlivých rolí a pozemkov. 
Na rok 1952 bolo v bilancii obce:
Plán 1952 Skutočnosť 1951
1 390 ha ornej pôdy 1 193  ha ornej pôdy
   900 ha pasienkov    430 ha pasienkov
Rada MNV v septembri uzniesla, aby bolo v obci evidovaných 1065 ha ornej pôdy, 341 ha lúk 
a 430 ha pasienkov.
Dávky z hier
Zaujímavosťou bolo, že sa platili dávky z hier a kariet.
Prehľad nám dáva aj obraz o počte hostincov v obci. Rada MNV stanovila dávky z hier a 
kariet na rok 1951 nasledovne:
Peter Čišecký – 700 Kčs, Paulína Golisová – 300 Kčs, Ján Gonek – 600 Kčs, 
Štefan Matyšák – 300 Kčs, Ľudovít Goralka – 100 Kčs.
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Budúcnosť – vedúci Imrich Čajda – 750 Kčs, Budúcnosť – vedúci Peter Čišecký – 250 Kčs.
Školstvo a kultúra
Národná škola Raková – ústredie – šk.rok 1950/51
Učitelia v tomto školskom roku:
I.rieda – Antónia Galbavá – 33 žiakov
II. trieda – Viera Menkynová – 32 žiakov
III. trieda – Sidónia Bebčáková – 31 žiakov
IV. trieda – Anton Bugeľ – 54 žiakov
Rímsko – katolícke náboženstvo vyučoval Juraj Sloboda.
Prví pionier
V tomto školskom roku sa datuje vznik pionierskej organizácie v škole v ústredí, keď prví 
pionieri zložili pioniersky sľub. Pracovali pod vedením učiteľa Antona Bugeľa, ktorý 
absolvoval kurz pre výchovu pionierov. Na sľube boli prítomní aj zástupcovia MKS, ktorí im 
sľúbili pomoc. IV. Národná škola Raková – Trstená v tomto školskom roku kroniku nepísala.



Národná škola Raková – Korcháň 1950/51
Dňa 9. septembra 1950 nastúpila na školu učiteľka A. Pisáriková, ktorá bola 23. novembra 
1950 preložená na vlastnú žiadosť do školy v Zakopčí – ústredí.
Od 15. februára nastúpil na školu učiteľ Ľ. Junás, ktorý tu bol preložený zo Zákopčia – 
Hollých. Onedlho bol opäť preložený na jeho miesto nastúpila Božena Pastuchová. V prvom 
polroku z 83 žiakov prepadlo 11 žiakov. Žiaci prostredníctvom ČSČK opäť dostali balíčky s 
ovocím zo Svútého Jakuba. Na škole bolo viacero osláv rôznych výročí. Pripomenuli si 
výročie úmrtie V.I.Lenina, Február 1948, žiaci sa zúčastnili osláv 1. mája na škole, 
pripomenuli si 30. výročie založenia KSČ.
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16. mája 1951 bola na škole úseková porada s praktickými ukážkami vyučovania, ktoré 
predviedla  B. Pastuchová. Ukážky predviedla v 4. – 5 ročníku na hodine gramatiky. 
Metodickú prednášku mál súdruh Stopka a politickú súdruh Janík.
Šport a branná výchova
Jednotná telovýchovná organizácia
Sokol Raková
Predsedom JTO Sokol Raková  bol pracovník MNV  Ľudovít Hajduk. Najpopulárnejším 
športom bol futbal. Futbalisti si postavili ihrisko za železničným mostom, ktoré však 
považovali za dočasné.
Na zasadnutí rady MNV 16.2.1951 predseda JTO Ľ. Hajduk vysvetľoval potrebu 
vybudovania nového ihriska na mieste zvanom Rovne – medzi potokom Rakovka a cestou 
vedúcou k železničnej stanici. Ihrisko by tak bolo bližšie k futbalovým fanúšikom. Táto 
myšlienka však narazila na prudký odpor majiteľov rolí na tomto mieste. Z histórie treba 
spomenúť, že ŠK (Športový klub) Raková bol ztaložený 8. decembra 1946 v starom 
kultúrnom dome. Prvým predsedom bol Ľudovít Hajduk, tajomníkom Ignác Poláček. V roku 
1946 – 47 si rakovskí športovci postavili ihrisko, na ktorom zahrali futbalisti prvý zápas 
10.auguta 1947 so ŠK Oščadnica.
V 50-tych rokoch sa hrala aj volejbalová súťaž, dobré výsledky dosahovali stolní tenisti, 
lyžiari, hokejisti. Margita Turoňová bola druhá na Majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise. 
Sezónne hrával aj hokejový oddiel na prírodnom klzisku U Miča. Napr. Za mužstvo Turzovky 
hrali istý čas aj kompletná päťka z Rakovej: Ľudovít Poláček, Ján Šimek, Ladislav Honíšek, 
Ladislav Haluška, Ján Šuška. Futbalisti zohrali viacero zápasov s mužstvami okresu.
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Matričné záznamy
Matrikárom v roku 1951 bol Florián Pastorek
Do knihy narodenia bolo zapísaných 126 detí na základe oznámení pôrodnej asistentky 
Gabriely Šutákovej z Rakovej.
V roku zomrelo 39 občanov. Zaznamenaných bolo 30 sobášov.
Celkový prírastok obyvateľstva bol 85 občanov.
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1952
Verený a politický život
Predsedom MNV bol Ján Pastorek, tajomník Ján Fibák.
Členovia rady MNV:
Ján Pastorek – predseda MNV, Ján Fibák – tajomník MNV, Tomáš Drvár – referent. (Tieto 
údaje sú z roku 1951)
Predsedom MNV bol v roku 1952 Tomáš Drvár, tajomníkom MNV Ján Fibák.
Členovia rady MNV v roku 1952:



Tomáš Drvár – predseda MNV, Ján Mravec, Tomáš Kováčik, Jozef Mravec, Martin Hrdinák, 
Antónia Galbavá, Florián Pastorek, Ľudmila Hromádková, Ľudovít Hajduk
Úradník _ Augustín Turiak
Predsedom MO KSS bol Peter Stolárik, preds.MO ČSČK Ján Turoň, preds. Zväzu ľudových 
bojovníkov Ignác Ohrádka, preds. Miestneho akčného výboru NF Jozef Arendárik.
Kritika predsedu MNV
Práca MNV bola počas celého roka poznačená ťažkosťami, najmä vzťahmi medzi členmi rady 
MNV. V novembri 1952 bol na zasadnutí rady MNVkritizovaný predseda MNV T. Drvár za 
rozkrádanie krmiva a obilnín. Za predsedu MNV navrhla rada MNV Ignáca Ohrádku. Kritika 
T. Drvára sa ukázala opodstatnená a predseda odstúpil.
Otázka obecnej kroniky
Na zasadnutí rady MNV  29. februára 1952 A. Galbavá oznámila, že vedením obecnej 
kroniky bol poverený Štefan Hudec, riaditeľ I. národnej školy v Rakovej, ktorý však 
odmietol, nakoľko je v obci len od 1.9.1951. Členovia rady MNV nenašli iného vhodného 
kandidáa, preto otázku písania obecnej kroniky odložili.
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Hasiči
Predsedom Dobrovoľného hasičského zboru bol Štefan Perďoch, tajomníkom Jozef Mravec, 
veliteľom Ján Gonek. V tomto roku sa zmenil názov na MJ ČSH – Miestna jednota 
Československého hasičstva. Boli prijatí noví členovia, teda celkom mala organizácia 31 
členov. Hasiči sa zúčastnili na jRD na žatve a maltbe, počas leta mali 182 nočných stráží. 
Počas roka usporiadali v kultúrnom dome jednu hasičskú veselicu. 
Školstvo a kultúra
Učiteľka Antónia Galbavá bola preložená na Strednú školu v Rakovej. Na túto školu bol 
preložený aj Anton Bugeľ. Viera Menkynová bola preložená na ONV – referát školstva, 
osvety a telesnej výchovy.
Rozdelenie tried:
I. trieda – 30 žiakov – Viera Vetriaková (od 1.VIII. 1951)
II. trieda – nebola obsadená (31 žiakov)
III. trieda – 31 žiakov – Anastázia Tomusová – prišla z Čierneho
IV. trieda – 32 žiakov – Sidónia Bebčáková
V. trieda – 26 žiakov – Štefan Hudec – prišiel zo Staškova, poverený riaditeľ.
Neskôr prišiel do školy z Ivančinej Ján Baják, rodák z Turzovky – od 1.10.51
ZRPŠ 
Na škole pracovalo Združenie rodičov a priateľov školy v zložení:
Lieskovanová – predsedníčka, Hajduková – podpredsedníčka, Vetriaková – tajomníčka, 
Hudec – pokladník, Bebčaková – kult. ref., Maslíková – sociálny referent, členovia – 
Vojvodíková, Honíšková, Petredková.
Brigády

Na počesť Súbprm=jp úôími Slovenska prijali učitelia na prvý polrok 1952 záväzok 25 
080 Kčs, žiaci 6 275 Kčs. Na výzvu zberných surovín sa žiaci zapojili do zberu surovín a 
nazbierali:
1500 kg železného šrotu, 138 kg textilu, 56 kg papiera, 30 kg liečivých rastlín. Učitelia 
pomáhali vo dvojiciach pri výkupe obilia, zemiakov, súpise dobtka a iných prácach. Žiaci 
bigádovali pri úprave školského dvora, nakladaní ľanu a akciach MNV – odpracovali 260 
hodín, usporili 11 000 Kčs.
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Pionierska organizácia



Na škole pracovala pionierska organizácia číslo 166. Pionieri skladali sľub 25. februára 1952. 
Vedúcou pionierskej skupiny bola A. Tomusová, vedúci družín Ján Baják a Sidónia 
Bebčáková. Skupina mala 24 pionierov, z nich 18 skladalo pioniersky sľub, 6 bolo čakateľov.
Záver škols.roku
Celoročnú prácu na škole hodnotil učiteľský zbor 25. júna 1952. Na porade bol prítomny 
školský inšpektor J. Mičieta, predseda MO KSS P. Stolárik, predseda MNV a zástupkyňa 
ZRPŠ. Školský rok slávnostne ukončili 28. júna za prítomnosti rodičov žiakov a podpredsedu 
MO KSS Štefana Pastorka.
Národná škola Raková – Korchán
V školskom roku 1951/1952 bola fukciou riaditeľky poverená Božena Pastuchová – od 1. 
sept. 1951.
Rozdelenie tried:
I. trieda – 1.,2. ročník – 37 žiakov – Božena Pastuchová
II. trieda – 3.,4.,5. roč. – 48 žiakov – A. Zjavková
Vianočné prázdniny trvali od 21.12. 1951 do 3.1.1952.
Po polročnej klasifikácii neprospelo v I. Triede 7 žiakov, v II.tr. 11 ž. Polročné prázdniny 
trvali od 31. januára do 5. februára 1952, no pre zlé počasie sa začalo vyučovať až 11. 
februára.
Oslavy na škole: Mesiac československo-sovietskeho priateľstva, Veľká októbrová 

     socialistická revolúcia, narodeniny K. Gottwalda, 
     narodeniny J. V. Stalina

IV. národná škola Raková – Trstená v tomto školskom roku kroniku nepísala.
Šport a branná výchova
Najpopulárnejším športom ostal naďalej futbal. Športovci mali šatne v dome Ľudovíta 
Gulčíka a Bertiny Magátovej, neskôr sa pred zápasom prezliekali v hostinci Petra Čišeckého. 
Mali žltočervené dresy – zošívané, málo kopačiek. Od jesene 1947 hrali v okresnej súťaži.
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Začiatkom päťdesiatych rokov hrali za Rakovú hráči:
František Petrek, Tomáš Baculák, Vincent Baculák, Rudolf Kováčik, Emil Muňák, Emil 
Bednárik, Jozef Šimek, Tomáš Hanuliak, dr. Haluška, Ladislav Honíšek, Rudolf Križek, Ján 
Šuska, Ľudovít Byrák, František Marčák, Milan Poláček, Ignác Poláček, Pavol Zemaník, 
Jozef Mravec, Michal Prívara, Ľudovít Poláček, Eduard Kyzek, Imrich mravec, Ján Šimek, 
Ján Perďoch.
Funkcionárom a trénerom bol Jozef Zakopčaník, pred ním Jozef Arendárik.
Najčastejšia zostava zo začiatku 50. rokov:
Brankári – Alojz Lutera, Mikuláš Janík, Imrich Blahutiak
Obrana – Rudolf Kováčik, Alojz Chabreček, Gabriel Arendárik
záloha – Imrich Čajda, Augustín Turiak
útok – Ladislav Pipišák, Peter Zemaník, Anton Kotuľa
V Roku 1952 zorganizoval rakovský rodák Anton Andoč zájazd futbalistov do Vysokých 
Tatier. Anton Andoč hrával futbal za Poprad. V Tatrách boli 2 mužstvá 4 dni. V Smokovci 
prehrali 4:3. nad Popradom vyhrali 2:1 a hrali aj v Tatranskej Polianke a Tatranskej Lomnici. 
Výsledky nosili do Rakovej poštové holuby, čo bola pre občanov veľká atrakcia.
Matričné záznamy
Matrikárom bol v r. 1952 Florián Pastorek.
Do knihy narodení zapísal 114 detí – na základe oznámení pôrodných asistentiek Gabriely 
Šutákovej z Rakovej, Márie Polkovej a Veroniky Beleščákovej zo Staškova.
Počas roka zomrelo 30 občanov.
V obci bolo 30 sobášov
Celkový prírastok obyvateľstva bol 84 občanov.
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1953
Verejný a politický život
Rok 1953 bol významný z hľadiska medzinárodných udalostí I vnútropolititicky. Zomrel 
I.V.Stalin a prezident Gottwald,vjúni bola menová reforma, ktorá sa dotkla všetkých občanov. 
V máji 1953 bol za prezidenta Československej republiky zvolený Antonín Zápotocký.
Menová reforma
Dňa 1.júna 1953 bola menová reforma. Odvtedy sa zrušil I lístkový systém zásobovania. 
Pracujúcim a samostatne hospodáriacim roľníkom sa menilo 300 Kčs v pomere 5:1, ostatné 
peniaze v pomere 50:1. Vklady na vkladných knižkách do 5000 Kčs sa menili v pomere 5:1, 
ostatné peniaze tiež v tom istom pomere. Zároveň sa znížili niektoré ceny v piremere o 30 %, 
boli zvýšené mzdy a dôchodky. Mena peňazí výrazne zasiahla do života obyvateľstva. Mnohí 
ľudia, ktorí mali veľa peňazí, ich ani nevymenili, ale ich ničili – pálili. Menu pocítili výrazne 
najmä bohatší ľudia s väčšími úsporami. Od 1. októbra 1953 boli znížené ceny u niektorých 
priemyselných výrobkov a výrobkov bežnej spotreby.
Funkcionári MNV
Od 17. januára 1953 bol za predsedu MNV zvolený Štefan Pastorek.
Tajomníkom bol Ján Fibák.
Rada MNV pracovala v zložení:
Štefan Pastorek Ján Mravec Žofia Urbaníková
Antónia Pastorková Anna Hajduková Úradníci MNV:
Ján Pastorek Ignác Ohradka Ľudovít Hajduk
Peter Haluška Martin Hrdinák Florián Pastorek
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V júni odišiel z funkcie tajomníka MNV Ján Fibák a na jeho miesto nastúpila Emília Škriňová
V októbri bola zriadená finančná komisia MNV. Predsedom sa stal Ľudovít Honíšek
Členovia: Štefan Kováčik, Jozef Zemaník, Vincent Starchoň, Anton Bzdilík.
MJ ČSH
Predsedom MO KSS bol Peter Stolárik, predsedom JRD Ondrej Vráblik.
Miestna jednota československého hasičstva
Predsedom – Štefan Perďoch
Veliteľom – Ján Gonek
Tajomníkom – Jozef Mravec
Organizácia mala 37 členov. Prvýkrát sa spomína členka výboru Margita Turoňová, ktorá bola 
referentkou pre prácu žien.
Hospodárske pomery
Záverečný účet za rok 1952 a rozpočet na rok 1953 prerokovali v rade MNV vo februári
Rako 1952 – prijmy 264 938,80 Kčs
                  - výdavky          1 539 681,20 Kčs
Rozpočet na rok 1953.
Výdavky           1 751 000 Kčs
Prijmy  393 000 Kčs
Žatva
Žatva bola dokončená už v auguste, a to na 100 % na výmere 550 ha, z 532 ha bolo obilie 
odvezené. V obci mlátilo 18 mláťačiek, z toho jedna z STS Čadca.
Cesta do Korchana
Od začiatku roka pokračovali práce na rekonštrukcii cesty do osady Korchán. Na úseku 1,850 
km do úseku 2,350 km brigádnici vyhadzovali štrk na okraj cesty. Vozovka bola rozšírená na 
5,5 – 6 m, vyštetovaná, vyložená hrubým riečnym a lomovým kameňom.
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V spomínanej dĺžke bola vozovka vyložená kameňom vo výške 20 – 35 cm, na čo sa 
spotrebovalo približne 500 m3 hrubého kameňa a 100 m3 štrku, ktorý dovážali povozníci s 
horskými záprahmi zo vzdialenosti 1 až 3 km. Dokončovacie práce robili 4 zamestnanci, ktorí 
boli platení. Odpracovali 4 900 hodín, za čo im bolo treba vyplatiť 17 000 Kčs v novej mene. 
Okrem toho na výstavbu cesty boli v zime najatí povozníci na dovoz kameňa, ktorí 
odpracovali 377 hodín, za čo im bolo vyplatené 2 638 Kčs v novej mene.
Na neplatených brigádach odpracovali občania 3600 hodín v hodnote 10 300 Kčs a povozníci 
s koňmi odpracovali v rámci neplatených brigád asi 1000 hodín pri doprave materiálu, čo bola 
hodnota asi 8000 Kčs.
Plán rozvoja obce
Na základe vládneho uznesenia Národného zhromaždenia zo dňa 15.9.1953 zaoberala sa rada 
MNV na zasadnutí 16. októbra 1953 budovaním obce.
Návrhy na stavbu:
1/ Kultúrny dom
2/ Futbalové ihrisko s ľahkoatletickou dráhou
3/ 16. triedna základná škola
4/ Most cez rieku Kysuca 
5/ Dobudovanie cesty z ústredia do Korchána
6/ Elektrifikácia častí obce za riekou Kysucou
7/ Vybudovanie ošipárne pre 100 ošípaných
8/ Vybudovanie zdravotného strediska s bytom pre lekára
9/ Dokončenie reglácie rieky Kysuce
10/ Dokončenie presunu koryta riečky Rakovky a vedľa obecného domu vybudovať námestie 
s parkom
11/ Stavba novej Pošty
12/ Stavba rodinných domov pre zamestnancov MNV a učiteľov
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Súpis dobytka
Súpis dobytka sa konal v dňoch 1. – 2. októbra 1953. V tomto období bola poľnohospodárska 
výroba na vzostupe. V obci bola prevažne malovýroba, no dokázala prekryť požiadavky 
obyvateľstva bez problémov.
Súpis robilo 24 trojic v celej obci.
Stav k 1. júlu 1953: Stav k 1. októbru 1953:
kravy – 1003 kusov kravy  1079 kusov
HD celkom  1 414 kusov HD celkom  1 443 ks
ošípané   965 kusov ošípané           921 ks
prasnice  148 kusov                    prasnice          146 ks
Škoslstvo a kultúra
Podľa nového školského zákona prebehla reorganizácia škôl aj v Rakovej od septembra 1953
Bola vytvorená 8 ročná stredná škola (11 tried) zo Strednej národ. Školy a Národnej školy na 
Vyšnom konci.
Ako predtým ostali školy:
Národná škola na Nižnom konci – 4 triedy
Národná škola v Trstenej  - 3 triedky
Národná škola U Korchána – 2 triedy
Materská škola – 1 trieda

Národná škola Raková – Korchán – šk.r. 1952/53
Do školy na Korcháni boli ustanovené dve učiteľky, ktoré sa stretli hneď na začiatku nového 
školského roka s ťažkosťami. 3. augusta nenašli na škole nikoho, pretože bývalá riaditeľka 



školy Božena Pastuchová a učiteľka A. Zjavková boli preložená na strednú školu do Čadce. 
Rozhodli sa však, že 1. septembra do školy nenastúpia a pôjdu do výroby. Práve v tento deň 
šiel na kontrolu školský išpektor Mičieta, ktorý na škole nenašiel nikoho. Na železničnej 
stanici
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Stetol dve učiteľky, ktoré šli do Čadce na školský inšpektorát oznámiť, že na školu Korchán 
nenastupujú. Preto v osade Korchán od 3. septembra do 13 septembra chodili učiť učitelia z 
Rakovej – ustredia, a to každý deň iný. Žiaci tak spoznali všetkých učiteľov z ústredia. Dňa 
13 septembra sa na školu dobrovoľne prihlásil učiť Anton Bugeľ zo Strednej školy v Rakovej 
– ústredia. Vyučoval sám a bol aj riaditeľom do 1. marca 1953. Od 1. marca 1953 bol na školu 
ustanovený učiteľ Pavol Dian, ktorý bol triednym učiteľom v I. Triede – 32 žiakov.
Divadlo
Na podnet A. Bugeľa nacvičili žiaci pod jeho vedením divadeľné predstavenie J.G.Tajovského 
Ženský zákon. Prvú schôdzku mali 4.1.1953. Rozdelili si úlohy:
Zuzu Javorovú - Agneša Heglasová Spod Jedle
Anička, jej dcéra - Bernada Bzdilíková Spod Poľany
Jano Malecký - František Hanuliak Zo Zavalenísk
Mara, jeho žena - Františka Sekerková Z Kopčiska
Mišo, ich syn - František Čupka spoza Bahany
Dora    - Anna Bzdilíková Spod Poľany
Števko - Imrich Trlík (Turoň) zo Strýkovej
Mládenci a dievčatá – Bernard Heglas, Milan Tlelka, Rudolf Kavulák, 

Tonča a Hermína Kavuláková
Premiera sa konala 31.1.1953, repríza sa konala cz polročné prázdniny 1. februára 1953 na 
škole. Na predstavení sa zúčastnili občania susedných obcí – centra Rakovej, Staškova I 
Lomnej. Zisk venovali na obradenie školského areálu a pre najlepších žiakov školy na 
financovanie výletu. Najlepšie bola stvárnená postava Števka.
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Úprava okolia školy
Pretože škola u Korchána bola v značnom neporiadku, bez oplotenia, s neupraveným dvorom, 
rozhodol sa riaditeľ školy A. Bugeľ tento stav zlepšiť.
Na počesť 1. mája sa zaviazal odpracovať pri úprave okolia školy bezplatne 50 brigádnických 
hodín a jeho kolega P. Dian 15 hodín bezplatne. Záväzky splnili. Bol upravený školský dvor, 
postavené stožiare na zástavy, vybudované volejbalové ihrisko. Zaslúžili sa o to aj mládežníci 
– lesník Ján Kuka, maliar František Čupka, robotník Bernard Heglas, študent Rudolf Vráblik, 
robotník Ladislav Sogel, zámočník Rudolf Chabreček, robotník Vendel Bednárik, roľník 
Milan Tlelka, robotníčka Agneša Heglasová.

Volejbalovú sieť kúpili z brigád, ktoré odpracovali žiaci školy pri zalesňovaní. Bolo to 
250 hodín a dostali 790 Kčs. Cez poludňajšiu prestavku na brigáde navštívili žiaci chatu 
Veľký Polom – 27.4.1953
Pri príležitosti 1. mája 1953 bol pred budovou školy postavený máj a na konci mesiaca za 
využitia starých zvykov – účasti maškár – zváľaný. Pri váľani mája bola aj ľudová zábava.
Obyvateľstvo, matričné záznamy
Matrikárom bol v roku 1953 Florián Pastorek
Do knihy narodení zapísal 93 detí na základe oznámenia pôrodnej asistentky Gabriely 
Šutákovej z Rakovej.
V roku zomrelo 38 občanov
V obci bolo 19 sobášov.
Celkový prírast obyvateľstva bol 55 občanov.
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1954
Rok  1954 bol rokom 10. výročia SNP. V tomto roku prišla s iniciatívou MO SPB na 
vybudovanie pomníka obetiam SNP v Rakovej – U Skákaly.
Verejný a politický život
Funkcionári a politický život v obci:
Predseda MNV: Štefan Pastorek
Tajomníčka MNV: Emília Škriňová
Rada MNV: Štefan Pastorek

Emília Škriňová
Peter Haluška
Ján Stranovský
Anna Hajduková
Ján Mravec
Žofia Urbaníková
Martin Hrdinák
Ján Pastorek
Ignác Ohrádka

Voľby
16. mája 1954 sa konali voľby nových poslancov MNV. Prvýkrát to boli voľby všeobecné. 
Pred nimi prebiehala diskusia Zákonov o národných výboroch, konali sa zhromaždenia 
občanov, na ktorých sa vyjadrovali ku kandidátom I ďalšiemu rozvoju obce.
Predsedom Dedinskej organizácie KSS bol Peter Stolárik, tajomníkom bol učiteľ Ján 
Stranovský, obaja z dolnej časti obce od Gála.
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Zložky NF
Miestna orgnizácia Zväzu protifašistických bojovníkov požiadala MNV, aby tejto organizácii 
pomohla pri postavení pomníka v chotári Hájnice – v Rakovej U skákaly, kde bol masový 
hrob 9 neznámych osôb, ktoré pochádzali pravdepodobne zo stredného Slovenska a ktoré na 
konci vojny povraždili nemeckí vojaci a zakopali ich na mieste popravy. Rada MNV 
súhlasila, aby 12. septembra 1954 pri príležitosti hodov bola usporiadaná tanečná zábava, 
ktorú zorganizuje MO SPB a výťažok zo zábavy bude použitý na stavbu pomníka.
MJ ČSH
Funkcionári MJ ČSH (Miestna jednota Československého hasičstva) v roku 1954:
Predseda – František Jurčacko, tajomník – Jozef Mravec, veliteľ – Ján Gonek
Hasiči patrili aj v tomto roku k najaktívnejším zložkám NF v obci.
Zväzarm
MNV uložil bezp.ref.Haluškovi založiť v obci zväzarm.
Hospod. pomery
Hospodárske pomery
Súpis hospodárskych zvierat k 1.1.1954 dáva názorný prehľad o stave poľnohospodárskej 
výroby  a chove zvierat:
91 koní
1481 kusov hovädzieho dobytka
791 ošípaných
3275 sliepok
144 kusov hytiny
10 zajacov



Skutočné stavy však boli nepomerne vyššie, pretože roľníci sa snažili skutočný stav zatajiť – 
prihlásili menej zvierat – kvôli výške dodávok – kontingentov.
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Poľnohospodárske práce
Žatva v obci sa začala 2. augusta. Pri mlátení sa využívalo osemnásť súkromných mláťačiek, 
2 znich päť bolo aj čističiek a trinásť vytriasačiek.
Jednu mláťačku dodala na výpomoc do obce STS Čadca – na Vyšný koniec, ale táto bola 
nepojazdná. S plnením výkupu obilia boli problémy. Najlepšie plnili dodávky Ján Bukovan, č. 
599 a Jozefa Kajánková, č. 106. Jesenné práce začali 9. septembra – vykopávka zemiakov, no 
ich výkup bol pomalý, s problémami.
Roľníci z obce si dali záväzok k 10. zjazdu KSČ:
- vychovať nad plán 79 ošípaných - 160 000 Kčs
- dodať 20 000 vajíčok         -   20 000 Kčs
- nad plán 500 l mlieka         -     1 200 Kčs
Záväzok prijali ak k 37. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie:
-nad plán odovzdať 50 q zemiakov –  2 200 Kčs
-          20 kusov kráv – 28 000 Kčs
-                               10 ošípaných   - 16 500 Kčs
V obci bolo založené Dedinské spotrebné družstvo (DSD)
Predsedom DSD sa stal Peter Haluška
Zástupca – Peter Stolárik
Podpredsedovia – Alojz Chabreček, Ján Gonek
Členovia: Štefan Pastorek

     Ondrej Vráblik
     Ján Turoň

Revízori:  Ľudovít Hajduk st.
                 Ľudovít Hajduk ml.
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Školstvo
Školstvo a kultúra
Správcom Osvetovej besedy v obci bol učiteľ Ján Perďoch.
Školy v obci
Osemročná stredná škola v Raovej mala 339 žiakov.
Učitelia: Mária Hudecová, Anastázia Tomusová, Anna Perďochvá, Angela Lachová, 

   Štefánia Bulejová, Ana Cisáriková, Drahuša Rajmanová, Ján Perďoch,
   Klára Lepáčková, Alžbeta Paštéková, Eduard Gašinec, Ján Stranovský, 
   Štefan Hudec.

Národná škola – Nižný koniec – mala 133 žiakov
Učitelia: Štefan Janík, Anna Kubačová, Mária Toporová, Ľudmila Sušienková
Národná škola Trstená
Učitelia: Anton Bugeľ, Emília Jánošková, Miroslav Hlaváč
Národná škkola Korchán
Učitelia: Ján Sroka, Jozef Cigánik
Národná škola Raková – Trstená – šk. R. 1953/54
V šk. R. 1953/54 vyučovala na škole Kveta Sehejová. Škola bola trojtriedna, a tak bola na 
školu ustanovená absolventka PG Emília Jánošková (od 1.9.1953), ktorá bolazároveň 
poverená funkciou riaditeľky školy.
Od 1. októbra 1953 bola Kveta Sehejová preložená na školu v Čiernom – Vyšný koniec. Na 
školu boli preložení absolventi gymnázia – Leonard Slovik a Miroslav Hlaváč. 15.októbra 
1953 Leonard Slovik odišiel a na jeho miesto prišiel Ján Sroka z Oravskej Polhory. Od 1. 



novembra 1953 bol Ján Sroka preložený na II. národnú školu u Korchána. Od 15. decembra 
1953 bol na školu ustanovený učiteľ Anton Bugeľ, ktorý sa vrátil z vojenskej prezenčnej 
služby.
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Od 1. januára 1954 bol Anton Bugeľ riaditeľom školy v Trstenej. Od 19.2. odišiel na liečenie 
Miroslav Hlaváč. Na školu sa už nevrátil a bol preložený do Turzovky – Hrubý Buk. Preto 
učitelia suplovali druhý triedu do konca školského roku.
Na začiatku školského roku bolo 72 žiakov
1. trieda – 22 žiakov – 1 žiak neklasifikovaný
2. trieda – 30 žiakov – 6 žiakov neprospelo
3. trieda – 30 žiakov – 6 žiakov neprospelo
Veľký počet neprospievajúcich bol dôsledkom neklasifikovanosti učiteľov, časté supľovanie I 
zmeny učiteľského kolektívu. Po zavedení nového pravopisu slovenského jazyka získali 
učitelia 25 občanov z Trstenej na kurz spisovného jazyka, ktorý im odprednášali v 15 
lekciách.
Zásluhou učiteľov Antona Bugeľa a Emílie Jánoškovej nacvičili divadelné predstavenie 
v štyroch dejstvách – Statky-zmätky od J.G.Tajovského.
Réžia: Anton Bugeľ. Ako herci hrali aj učitelia – E. Jánošková, Ján Sroka a Jozef Cigánik. 
Ostatné postavy hrali žiaci z Trstenej.
Obsadenie:
Tomáš Kamenský – J. Cigánik Ondrej Palčík – J. Sroka
žena Kata –  A. Bzdilíková žena Mara – B. Bzdilíková
syn Ondriš – A Hanuliak Ľavko – I. Trlík
dcéra Eva – M. Kovalíčková st. žena Žofa – A. Heglasová
zať Mišo –   B. Chabreček Ďurko – J. Kuka
Zuza –          E. Jánošková Beta – M. Kovalíčková
Veľmi dobre hrali E. Jánošková a J. Sroka.
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Divadlo hrali trikrát cez jarné prázdniny v škole. Boli pozvaní aj do susedných obcí – 
Podvysokej a Rakovej – Ústredia. Na skúšky dochádzali cez zimu aj zo vzdialenosti 5-8 km. 
Pochvalu si zaslúžili najmä I. Trlík, A. Heglasová a Ján Kuka, ktorí dochádzali z 
najvzdialenejších osád.

Vo voľbách bol 16. mája 1954 Anton Bugeľ zvolený za poslanca MNV. Od októbra 1953 si 
sporili žiaci na školský výlet. Tento uskutočnili 25. mája 1954. Navštívili múzeum vo 
Vrútkach, Oravský hrad a Oravskú priehradu.
V júni 1954 sa konal X. zjazd KSČ. Na jeho počesť bola založená MO ČSM. V Trsteneu ju 
založili 6. mája 1954

II. Národná škkola Raková – Korchán – šk. R. 1953/54
Školský rok sa začal 1. septembra 1953 pod vedením riaditeľa školy Antona Bugeľa a učiteľa 
Pavla Diana, ktorý pre chorobu odišiel zo školy a neskôr aj zo školských služieb.
Anton Bugeľ učil 2. triedu, P. Dian 1. triedu. Spolu 76 žiakov. Riaditeľ A. Bugeľ bol na škole 
sám celý mesiac, až do 22.10.1953, keď nastúpil vojenskú prezenčnú službu. Po ňom prišiel 
na školu mladý učiteľ z Trstenej – Ján Sroka, ktorý tu mal byť dočasne. Sám učil na škole 6 
týždňov. Mal veľa ťažkostí – stravu len dvakrát denne, na vyučovanie denne dochádzal 2,5 
km. Od 1. decembra 1953 prišiel na školu učiť Jozef Cigánik. Ten mal ešte väčšie problémy. 
Nemal zabezpečené ani ubytovanie, ani stravu, ale na škole ostal. Nasťahoval sa bývať do 
školy, kde boli 2 malé izby, no v zime sa nehodili na bývanie.
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Oslavy VOSR
7. novembra 1953 bola na škole slávnosť začatia Mesiaca československo-sovietskeho 
priateľstva. Žiaci nacvičili kultúrny program. Recitovali Jozef Mariak a Anna Chnúriková
Oslava nar.A.Zapotockého
19. decembra – oslava narodenín A. Zápotockého
Oslava – spom.úmrtie Stalina
21. decembra – spomienka úmrtia I.V. Stalina. Báseň recitoval Štefan Perďoch.
MDŽ
8. marec – MDŽ – recitovali Anna Zemaníková, A. Chnúriková
Úmrtie – Spom.Gottwalda
12. marec – Spomienková slávnosť k úmrtiu K. Gottwalda. Recitovali Štefan Heglas, 
                   Štefan Perďoch, Margita Tlelková, Ľudmila Belková
Na škole usporiadali zbierku na Kóreu. Vyzbierali 67 Kčs a 2,40 q zemiakov.
Životná úroveň
Sociálne pomery, životná úroveň
V roku 1954 na predvolebných zhromaždeniach občanov, bilancovali funkcionári 10 rokov 
rozvoja obce od oslobodenia v r. 1945.
V obci existovalo JRD III. Typu, v ktorom bolo však prihlásených len 12 roľníkov.
Porovnanie rokov 1945 a 1954 dáva nasledovný prehľad životnej úrovne obyvateľstva:
Rok 1945: Rok 1954:
2 motorky 12 motoriek
žiadne auto 1 osobné auto
priem. zárobok 2000 kčs zárobok 3000-4000 Kčs
starobná podpora 10 občanov podpora 90 občanov
rádiá – 30 ks rádiá – 120 ks
bicykle – 175 bicykle – 500 ks

8 vysokoškolákov
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Šport
Najpopulárnejším športom ostal naďalej futbal. Rakovskí futbalisti dosiahli výborné výsledky. 
V okrese bolo 16 TJ, najúspešnejší z nich bola TJ Polom, v tom čase Sokol Raková. V roku 
1954 mala v okresnej futbalovej súťaží dve mužstvá. Po výhre v okresnom prebore postúpili 
do krajskej súťaze k TJ Tatran Turzovka. Raková bola vtedy vzorom vo výchove hráčov. 
Tabuľka okresného preboru – futbal dospelých:
1. Sokol Raková I.  16   13    2    1 60:22 28 bodov
5. Sokol Raková II. 16     7    2    7    39:34 16 bodov
Ďalšie poradie: 2. miesto Slávia Staškov, 3. Dynamo Čadca II,

 4. S.Vysoká, 6. T. Oščadnica, 7. S. Svrčinovec,
 8. T. Turzovka, 9. S. Čierne

Obyvateľstvo
Obyvateľstvo, matričné záznamy
Matrikárom v r. 1954 bol Florián Pastorek
Do knihy narodení zapísal 80 detí na základe oznámenia pôvodných asistentiek Gabriely 
Šutákovej a Zuzany Luštíkovej z Rakovej.
V roku zomrelo 29 občanov. V obci bolo 35 sobášov. Celkový prírastok obyvateľstva bol 51 
občanov.

Poznámka:



Roky 1950 – 1954 spracoval Ladislav Paštrnák, rodák z Rakovej, redaktor okresných novín 
Kysuce. Materiál bol schválený Radou MNV v Rakovej dňa 18. septembra 1989.
Materiál prepísala do kroniky Mgr. Jana Hostinská, učiteľka Základnej školy v Rakovej od r. 
1969.

V Rakovej dňa 30. decembra 1991
               Mgr. Hostinská Jana


	Strana 1
	Strana 3
	Odvádzanie dobytka
	Strana 4
	Podmínovanie mostov.
	Ústup Nemcov.
	Príchod osloboditeľskej Červenej armády.
	Miestny národný výbor
	Obnovenie vyučovania.
	Strana 5
	Deň víťazstva.
	Rekonštrukčné práce.
	Politické strany.
	Strana 8
	Stavebný ruch
	Miestny rozhlas
	Reorganizácia MNV.
	Kultúrna a osvetová činnosť.
	Strana 9
	Strana 10
	Strana 11
	Rok 1947

	Počasie
	Strana 12
	Strana 13
	Stavba budovy MNV
	Oprava cesty do Korcháňa
	Strana 14
	Ľudová škola hospodárska
	Strana 16
	Rok 1948

	Februárové udalosti 1948
	Strana 17
	Voľby do ÚNS.
	Strana 18
	Počasie
	Strana 19
	Strana 20
	Strana 21
	Rok 1949

	Počasie
	Strana 22
	Päťročný plán
	Strana 23
	Strana 24
	Kultúrna
	Strana 25
	Strana 26
	Strana 27
	Strana 28
	Počasie
	Strana 30
	Verejný a politický život
	Strana 31
	Strana 32
	Strana 33
	Spoločenské organizácie      
	Dobrovoľný hasičský zbor
	Strana 34
	Hospodárske pomery
	Dodávky
	Socialistický záväzok
	Poštový úrad
	Cesta do Korchána
	Strana 35
	Poľnohospodárstvo

	Stavy zvierat
	Školstvo a kultúra
	Strana 36
	Premiestnenie školy
	Nižšia stredná škola
	Štátna škola Raková – Trstená
	Strana 37
	Zmeny v učit. zbore
	Odchod J. Knížatovej
	Zrušenie neúplnej strednej školy
	Strana 38
	Národná škola Raková – Korchan
	Podujatia na škole
	Strana 39
	Škola Raková – Trstená
	Postavenie školy na Kohútovom
	Strana 40
	Raková – Korchán
	Strana 41
	Obchod a služby
	Šport a branná výchova
	Strana 42
	Strana 44
	Nový predseda MNV
	Zriadenie mäsovej komisie
	Rozpisová komisia
	Zložky Národného frondu
	Dobrovoľný hasičský zbor
	Strana 45
	Poľovnícka spoločnosť POLOM
	Hospodárske pomery
	Strana 46
	Dodávky a výkup
	Evidencia pôdy, štítková akcia
	Dávky z hier
	Strana 47
	Školstvo a kultúra
	Prví pionier
	Národná škola Raková – Korcháň 1950/51
	Strana 48
	Šport a branná výchova
	Strana 49
	Strana 50
	Verený a politický život

	Kritika predsedu MNV
	Otázka obecnej kroniky
	Strana 51
	Školstvo a kultúra
	Brigády
	Strana 52
	Záver škols.roku
	Národná škola Raková – Korchán
	Šport a branná výchova
	Strana 53
	Matričné záznamy
	Strana 54
	Verejný a politický život

	Menová reforma
	Funkcionári MNV
	Strana 55
	MJ ČSH
	Hospodárske pomery
	Žatva
	Cesta do Korchana
	Strana 56
	Plán rozvoja obce
	Strana 57
	Škoslstvo a kultúra
	Strana 58
	Divadlo
	Strana 59
	Úprava okolia školy
	Obyvateľstvo, matričné záznamy

	Strana 60
	Verejný a politický život
	Voľby
	Strana 61
	MJ ČSH
	Zväzarm
	Hospod. pomery
	Strana 62
	Poľnohospodárske práce

	Strana 63
	Školstvo a kultúra

	Strana 64
	Strana 65
	Strana 66
	Oslava nar.A.Zapotockého
	Oslava – spom.úmrtie Stalina
	MDŽ
	Úmrtie – Spom.Gottwalda
	Životná úroveň
	Sociálne pomery, životná úroveň
	Strana 67
	Obyvateľstvo
	Obyvateľstvo, matričné záznamy

