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VOĽBY BUDÚ
iba do 20.00 hodiny!!!
Vážení spoluobčania, pozývame vás na voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať 27.novembra 2010
od 7.00 do 20.00 hodiny.

Vy rozhodnete,
čo sa v našej obci zmení!

číslo 2

november 2010

OBECNÝ INTERNET
PO OPTIKE

Bez obmedzenia objemu dát
256
1024
2048
4096

Kbps
Kbps
Kbps
Kbps

2€
9€
12 €
16 €

mesačne vrátane DPH

Viac informácií na:

041/5005409

E-mail: jarosova@tes-media.sk
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Voľby do orgánov samosprávy obce
Dňa 27. novembra 2010 sa konajú voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Tohoročné voľby majú niekoľko odlišností oproti posledným voľbám v roku 2006.
Prvou je skrátenie volebného času, ktorý je od 7.00 do 20.00 hod. Druhou významnou
zmenou je, že Raková bola rozdelená na 4 obvody a preto občania budú voliť poslancov iba
v rámci svojho obvodu. Treťou zmenou je rozšírenie obecného zastupiteľstva na 13 poslancov.
V každom volebnom obvode bol vytvorený jeden okrsok.
Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla
jednotlivých kandidátov, avšak najviac u toľkých kandidátov, aký počet poslancov má byť vo volebnom obvode zvolený.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta.

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Rakovej,
konané 27. novembra 2010
Miestna volebná komisia v Rakovej vyhlasuje, že pre
voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:
1. František Broš, 56 r., technik, Raková č. 1234 Ľudová
strana – Hnutie za demokratické Slovensko
2. Anton Heglas, Bc., 34 r., starosta obce, Raková č. 888
Kresťanskodemokratické hnutie, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
3. Miroslav Mariak, JUDr., 39 r., štátny zamestnanec, Raková č. 234 Nezávislý kandidát
4. Ladislav Zemaník, 35 r., živnostník, Raková
č. 171 Slovenská demokratická a kresťanská únia
– Demokratická strana

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov Obecného
zastupiteľstva v Rakovej,
konané 27. novembra 2010
VOLEBNÝ OBVOD č. 1

Okrsková volebná komisia bude umiestnená
v Kultúrnom dome.
Miestna volebná komisia v Rakovej vyhlasuje, že
vo volebnom obvode č. 1 zaregistrovala týchto
kandidátov na poslancov:
1. Jozef Beleščák, 54 r., živnostník, Raková č. 34,
KDH
2. Anna Dolná, 53 r., ekonómka, Raková č. 665,
ĽS-HZDS
3. Janka Hnidková, Mgr., 44 r., lektorka, Raková
č. 31, SMER
4. Miroslav Kubov, 36 r., technik, Raková č. 703, SNS
5. Jaroslav Petrák, 52 r., živnostník, Raková č. 695,
KDH
6. Emília Petráková, 54 r., v domácnosti, Raková
č. 1231, KSS
7. Jana Tomaníčková, 42 r., živnostník, Raková
č.62, ĽS-HZDS
Volebný obvod č. 1 budú zastupovať dvaja poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD č. 2
tvoria miestne časti Fojstvo 1, Fojstvo 2, Prílohy,
U Halušky, U Skákaly, U Tutky, U Vražla, U Matuška, U Vrobľa a U Špora.
Okrsková volebná komisia bude umiestnená na
Obecnom úrade v zasadacej miestnosti.

tvoria miestne časti Bukovina, U Blažička, U Hura,
U Kajánka, U Krištofa, U Kuči, U Mačiska, U Maslíka, Miestna volebná komisia v Rakovej vyhlasuje, že
U Podmoly, U Sidora, U Surovky, U Urbana a Za vo volebnom obvode č. 2 zaregistrovala týchto
kandidátov na poslancov:
Sihlami.
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1. Igor Biro, 35 r., technik, Raková č. 398, SMER
2. František Broš, 56 r., technik, Raková č. 1234,
ĽS-HZDS
3. Mária Bzdilíková, Mgr., 40 r., učiteľ , Raková
č. 789, KDH
4. Jozef Golis, 55 r., robotník, Raková č. 1247,
KDH
5. Stanislav Grečmal, 60 r., robotník, Raková
č. 148, SNS
6. Peter Chnúrik, Mgr.Bc., 26 r., manažér predaja,
Raková č. 1190, Nezávislý kandidát
7. Roman Jakubík, Mgr., 37 r., inšpektor požiarnej
prevencie, Raková č. 1616, SMER
8. František Kováčik, 56 r., invalidný dôchodca,
Raková č. 407, ĽS-HZDS
9. František Kučák, Ing., 49 r., súkromný podnikateľ, Raková č. 1291, ĽS-HZDS
10. Štefan Olšiak, 34 r., živnostník, Raková č. 1069,
ZRS
11. Jozefína Palušová, 47 r., vychovávateľka, Raková
č. 401, KDH
12. Jozef Šamaj, JUDr., 53 r., podnikateľ, Raková
č. 1258, Nezáviský kandidát
13. Jaroslav Završan, 52 r., dôchodca, Raková
č. 137, ZRS
14. Ladislav Zemaník, 35 r., živnostník, Raková
č. 171, SDKÚ - DS
15. Ladislav Zverec, 48 r., živnostník, Raková
č. 70, ĽS-HZDS
Volebný obvod č. 2 budú zastupovať štyria poslanci.
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2. Ondrej Čagala, 60 r., súkromný podnikateľ,
Raková č. 1132, ĽS-HZDS
3. Lukáš Duchovný, 24 r., živnostník, Raková
č. 1020, ĽS-HZDS
4. Jana Hanuláková, Mgr.DiS., 28 r., právnička,
Raková č. 702, MOST - HÍD
5. Veronika Janeková, 43 r., robotníčka, Raková
č. 238, ĽS-HZDS
6. Miroslav Mareček, Ing., 45 r., prednosta, Raková
č. 309, SMER
7. Miroslav Mariak, JUDr., 39 r., štátny zamestnanec, Raková č. 234, Nezávislý kandidát
8. František Pončka, Ing., 33 r., manažér, Raková
č. 907, SDKÚ - DS
9. Miroslav Strýček, 27 r., živnostník, Raková
č. 979, Nezávislý kandidát
10. Marian Šuška, Ing., 39 r., technik, Raková
č. 899, Nezávislý kandidát
11. Peter Šuška, PharmDr., 50 r., lekárnik, Raková
č. 4010, SNS
12. Dana Zajacová, PaedDr., 38 r., učiteľka, Raková
287, KDH
Volebný obvod č. 3 budú zastupovať štyria poslanci.

VOLEBNÝ OBVOD č. 4

tvoria miestne časti Bednárka, Dlhá, Ďadíkova,
U Furmanika, Kohútové, Kopčisko, Kuchriská,
Kukoľanka, Korcháň, Kubrikova, Kurajka, Mičkove, Petrová, Pod Jedľou, Pod Poľanou, Preľač,
Starelina, Strýkova, U Križka, U Rafaji, U Repčáka, U Smrečka, U Sogľa, U Školníka, U Špaldoni,
Zahrbik a Zavaleniská.
VOLEBNÝ OBVOD č. 3
Okrsková volebná komisia bude umiestnená
tvoria miestne časti U Sihelníka, U Miča, U Tu- v Materskej škole Raková - Korcháň č. 1070
riaka, Kykuľa, Postaľka, Stodolčiská, Trstená 1,
Miestna volebná komisia v Rakovej vyhlasuje, že
Trstená 2, U Baloňa, U Drozda, U Gala, U Kukoľa,
vo volebnom obvode č. 4 zaregistrovala týchto
U Matysa, U Moravčíka, U Zemana, U Škrabáka
kandidátov na poslancov:
a Za Groň.
1. Milan Bukovan, 44 r., THP pracovník, Raková
Okrsková volebná komisia bude umiestnená
č. 1025, SNS
v Základnej škole Raková - Ústredie č. 950
2. Peter Kultan, 38 r., mechanik, Raková č. 471,
Miestna volebná komisia v Rakovej vyhlasuje, že
KDH
vo volebnom obvode č. 3 zaregistrovala týchto
3. Viera Urbaníková, Bc., 43 r., riaditeľka, Raková
kandidátov na poslancov:
č. 699, SMER
1. Erika Bednáriková, Mgr., 35 r., sociálny pracovVolebný obvod č. 4 budú zastupovať traja poník, Raková č. 1316, KDH
slanci.
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Príspevky poslancov na záver volebného obdobia
V termíne do 30.10.2010 boli poslanci OZ vyzvaní, aby v krátkosti prezentovali svoju činnosť za volebné
obdobie. Do uzávierky Spravodajca - Hlas Rakovej boli zaslané tieto príspevky:

Ako hodnotí pôsobenie v OZ poslankyňa Mgr. M. Bzdilíková
Práve končiace volebné obdobie bolo pre mňa od roku 1995
tretím 4-ročným obdobím v úlohe poslankyne obecného
zastupiteľstva v mojej rodnej obci. Za dôveru, ktorú som dostala od vás, voličov a spoluobčanov v komunálnych voľbách
2006 dodatočne úprimne ďakujem a zároveň dodávam, že
táto dôvera ma zaväzovala k zodpovednosti za zveľaďovanie
a rozvoj celej obce Raková. Nastáva čas vydať počet zo svojho
poslaneckého pôsobenia.
Keďže pôsobím ako učiteľka – katechétka v jednej z našich
škôl, mojou prioritou bolo i naďalej ostáva zasadzovať sa
a prispievať k rozvoju výchovy a vzdelávania ako i k budovaniu celkovej kultúry v našej obci. Zastávam názor, že dobrou
výchovou a kvalitným vzdelávaním našich detí a mládeže
i kvalitnou a pestrou ponukou využitia ich voľného času
môže napredovať naša obec i celá spoločnosť. Preto ma osobne teší, čo sa tímovou spoluprácou zamestnancov obce pod
vedením starostu Bc. Antona Heglasa, poslancov Obecného
zastupiteľstva v Rakovej i všetkých zainteresovaných v tejto
oblasti za posledné 4 roky podarilo realizovať:
- rekonštrukcia a modernizácia priestorov MŠ Fojstvo a ZŠ
Ústredie z fondov EÚ,
- rekonštrukcia vykurovania, výmena okien a oprava strechy
v ZŠ Trstená,
- rekonštrukcia priestorov a obnova fasády CZŠ Jána Palárika,
- rekonštrukcia priestorov kultúrneho domu,
- vytvorenie CVČ s bohatou záujmovo-spoločenskou činnosťou,
- vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ, káblovej
televízie s možnosťou pripojenia na internet,
- ﬁnančná podpora projektov podávaných každoročne jednotlivými záujmovo-spoločenskými, športovými organizáciami a spolkami pôsobiacimi na území obce,
- zveľadenie a spoluorganizovanie osláv prehliadky divadelných ochotníckych súborov Palárikova Raková, ako aj
hodových slávností a ďalších sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí,
- podpora činnosti spoločného školského úradu.
Veľkou mierou k rozvoju celkovej kultúrnej úrovne našej
obce zaiste prispieva i realizácia 1. etapy výstavby Námestia
Jána Palárika s amﬁteátrom a chodníkmi v centre našej
obce z prostriedkov fondov EÚ v rámci projektu, ktorý bol
schválený v tomto volebnom období našej obci.
Zaiste, že je ešte veľa úloh a plánov, ktoré sa v uplynulom
období realizovať nepodarilo, ako napríklad dostavba

telocvične a ďalších športovísk, ďalej vybudovanie prechodov pre chodcov pre zabezpečenie bezpečnosti našich občanov a mnoho ďalších aktivít v oblasti školstva,
kultúry, športu, ale i výstavby, sociálnej starostlivosti,
zdravotníctva, bezpečnosti a životného prostredia, ktoré
ostávajú výzvou pre rozvoj našej obce v ďalších rokoch
nielen pre tých, ktorí budú viesť a rozhodovať v novom
obecnom zastupiteľstve, ale i pre všetkých, ktorým záleží
na rozvoji našej dediny.
Hodnotenie, do akej miery sa podarilo spoločne s celým
tímom obce a OZ naplniť predvolebné plány a úlohy z r. 2006
ostáva na vás, mojich spoluobčanoch.
Využívam túto príležitosť a vyslovujem slová vďaky všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom, či už dobrou radou,
podnetom i konštruktívnou kritikou napomáhali v mojom
poslaní a práci poslankyne obecného zastupiteľstva.
S vďakou a úctou
Mgr. Mária Bzdilíková

Mojím cieľom bolo rozvíjanie športu
a sociálnej oblasti
Ako kandidát za stranu Smer som vstupoval v roku 2006
do volieb so zámerom vykonávať poslaneckú činnosť
hlavne pre občanov, čo znamenalo v rámci možností
vytvárať čo najlepšie podmienky pre každodenný život
v obci Raková riešením ich problémov.
Hlavné ciele a zámery mojej práce v zastupiteľstve
sa týkali sociálnej oblasti a oblasti športu. V sociálnej
oblasti išlo najmä o starostlivosť a zlepšenie podmienok
pre život starších ľudí – dôchodcov a to zabezpečením
domu sociálnej starostlivosti v rámci rekonštrukcie
budovy v centre obce. Zúčastnil som sa viacerých
jednaní a rokovaní za účelom zistenia konkrétnych
podmienok pre zriadenie a prevádzku domu sociálnej
starostlivosti na VÚC v Žiline. Tento cieľ sa však nepodarilo vo volebnom období zabezpečiť a to najmä
z hľadiska prísnych hygienických nárokov, stavebných
úprav – napríklad bezbariérový vstup a ďalších zložitých technických podmienok, čo následne vytváralo
vysoké finančné nároky, ktoré nebolo možné naplniť
v súvislosti s inými potrebnými úlohami ako výstavba
sociálnych bytov, rekonštrukcia materskej školy, cirkevnej školy, základnej školy a pod.
V oblasti športu bol zámer pomáhať pri zabezpečovaní
dostavby telocvične, výstavby tribúny na ihrisku a vybu-
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dovania umelého trávnatého ihriska pri základnej škole,
čo malo slúžiť najmä pre žiakov a mládež, nakoľko po zrútení telocvične nastali katastrofálne podmienky v oblasti
športovania mládeže.
Dostavba telocvične vzhľadom na vysoké rozpočtové
náklady ( projekt mohol byť oveľa skromnejší) je najväčší
problém a túto je veľmi ťažko zabezpečiť z vlastných
prostriedkov obce. Vysoký ﬁnančný objem je potrebné
riešiť z prostriedkov – eurofondov, čo je tiež veľmi zložitý
a náročný proces, ktorý sa nepodarilo zabezpečiť v tomto
volebnom období.
Výstavbu nenáročnej tribúny na ihrisku, ktorá by zabezpečila lepšie podmienky pre divákov z poveternostného hľadiska (dážď a tiež priame slnko) sa nepodarilo
zabezpečiť, ale v tejto etape sa podarilo zabezpečiť
použité stupne z inej tribúny a je predpoklad, že v roku
2011, by mohla byť zrealizovaná nenáročná tribúnka
pre cca 300 divákov.
Je dobré, že sa podarilo zabezpečiť v rámci projektu
UEFA výstavbu umelého trávnatého ihriska pri základnej škole v Rakovej, ktorá už slúži svojmu účelu
a táto aspoň čiastočne nahradí chýbajúce telocvičňu.
Ihrisko je v tomto období plne využívané najmä
žiakmi ZŠ, mladými futbalistami, hokejbalistami
a inými športovcami, čo je na prospech správnemu
výchovnému procesu mladých ľudí a tiež z hľadiska
zdravotného.
Pavol Čišecký, poslanec obecného zastupiteľstva za
stranu Smer – sociálna demokracia

Vážení spoluobčania
Dovoľujem si poďakovať Vám všetkým za spoluprácu,
podporu a pochopenie počas volebného obdobia, kde som
podľa najlepšieho vedomia a svedomia hájila Vaše záujmy
a presadzovala programy podporujúce zveľadenie a rozvoj
našej obce.
Mojím cieľom je i naďalej podporovať investičné akcie, ako je dobudovanie ciest v miestnej časti Korcháň,
podporím dobudovanie športového areálu, aby sme
mohli i v budúcnosti uskutočňovať také príjemné podujatia, ako boli dni detí, športové súťaže aj pre dospelých
a podobne. Na poprednom mieste je tiež dobudovanie
námestia a chodníkov v obci, ktoré slúžia nám všetkým.
Je potrebné sa zamyslieť i nad budúcnosťou starších
a osamelých občanov a na pomoc pre nich. Sme veľká
obec, máme veľa problémov, ale i riešení ako ju naďalej
vylepšovať a skrášľovať. Nezastavme rozvoj, myslíme na
budúcnosť nielen na seba.
Všetky tieto zmeny môžeme však robiť len na základe Vašej
podpory a dôvery, za ktorú Vám úprimne ďakujem.
S úctou
Viera Urbaníková
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Anna Dolná, poslanec OZ a predseda komisie školstva, kultúry a športu
Počas 4-ročného obdobia som sa snažila obhajovať záujmy
obce a jej obyvateľov, uplatňovať pripomienky a požiadavky
občanov a organizácií zriadených obcou a nanášať ich na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Za vami prejavenú
dôveru ďakujem.
Okrem práce poslanca som pôsobila aj ako predseda komisie školstva, kultúry a športu, ktorá pracovala v zložení:
Anna Dolná, Mgr. Mária Bzdilíková , Mgr. Alena Kožáková,
Marian Šuška, Janka Tomaníčková , Pavol Čišecký a Mgr.
Janka Čičová.
Komisia si plnila funkciu:
* poradnú – vypracovávala stanoviská k návrhom materiálov
ako podklad pre rozhodovanie v obecnom zastupiteľstve,
spolupracovala pri tvorbe koncepcie rozvoja pre oblasť
školstva, kultúry a športu,
* iniciatívnu – vypracovávala návrhy a podnety na riešenie
záležitostí, patriacich do pôsobnosti komisie,
* kontrolnú - upozorňovala na nedostatky, ktoré zistila na
tomto úseku a iniciatívne prispievala k ich odstráneniu.
Akcie kultúrno-športového charakteru boli realizované
vždy v spolupráci s Organizáciou pre kultúru a verejné
služby a s aktívnou podporou starostu obce Bc. Antona
Heglasa - spolupráca počas celého volebného obdobia bola
na vynikajúcej úrovni.
Okrem prípravy a účasti na akciách kultúrneho charakteru
ako organizovanie osláv Nového roka, celonárodnej prehliadky Palárikova Raková, Dňa matiek, MDD, Hodového dňa,
výstav, koncertov, diskoték, beneﬁčných akcií, programov pre
deti i dospelých v priebehu volebného obdobia prerokovávala výšku dotácií na činnosť zložiek , záujmových krúžkov
i jednotlivcov, doporučovala zápisy kronikára do obecnej
kroniky, riešila zanedbávanie povinnej školskej dochádzky
žiakov škôl – či už osobnou návštevou v domácnostiach alebo
predvolaním rodičov a žiakov na zasadnutia komisie.
Komisia sa schádzala podľa potreby, najmenej 1x mesačne.
Anna Dolná, poslanec OZ

Je dobré, že sa ľudia zaujímajú o veci
verejné
Vážení občania. Bol som požiadaný o príspevok do obecných novín Spravodajca – Hlas Rakovej, aby som zhodnotil svoju prácu poslanca obecného zastupiteľstva v Rakovej
vo volebnom období v rokoch 2007-2010. Poslancom
obecného zastupiteľstva som sa stal preto, lebo občania
obce chceli, aby som zastupoval ich záujmy. Preto sa domnievam, že by nebolo objektívne, aby som hodnotil
svoju činnosť ja, ale aby ju zhodnotili občania. Ja sa iba
pokúsim krátko opísať moju úlohu v zastupiteľstve. Do
akej miery som ju naplnil nechávam na zhodnotenie
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Vám občanom. Do volieb v roku 2006 som kandidoval
ako nezávislý poslanec. Mojou úlohou bolo zastupovať
v zastupiteľstve občanov a nie politickú stranu či koalíciu
ako väčšina poslancov. Ako nezávislý poslanec som mal na
jednej strane ťažkú úlohu presadiť si názor, na strane druhej som nevisel na šnúrke žiadnej politickej strany alebo
koalície, a preto som nemal problém postaviť sa na stranu
občanov. Počas celého volebného obdobia som sa snažil
byť disciplinovaný, zúčastňoval som sa zasadnutí OZ a bol
som aktívny pri presadzovaní požiadaviek občanov.
Touto cestou by som chcel poďakovať Vám občanom za
trpezlivosť a za podporu, ktorú ste mi dali svojou účasťou
na zasadnutiach. Myslím si, že spolu sme dosiahli veľa či
už pri otvorení územného plánu, kde bolo podaných až
150 pripomienok, alebo pri petícii 600 občanov aby sa
hospodárne vynaložili ﬁnančné prostriedky. Verte mi,
bez vašej podpory by som to nezvládol.
Vás p. starosta a páni poslanci by som zase chcel požiadať o prepáčenie, pretože veľa krát pri presadzovaní
požiadaviek občanov a riešení závažných otázok obce som
bol možno až dotieravý a tvrdo som presadzoval názory
ale bohužiaľ inak to nešlo. Na záver by som rád vyslovil
presvedčenie a tým zaželal všetkým Rakovanom, aby sme
si v nastavajúcich voľbách vybrali takých zástupcov, na
ktorých budeme úprimne a právom hrdí.
S úctou Váš poslanec OZ JUDr. Miroslav Mariak

Vďaka za dôveru.
Poslanci, ktorých v minulom volebnom období navrhla
do obecného zastupiteľstva SNS sa chcú i prostredníctvom
obecných novín úprimne poďakovať všetkým svojim
voličom za ich dôveru a priazeň, ktorú im preukázali ich
voľbou.
Poslanci za SNS sa v minulosti aktívne podieľali na všetkých
aktivitách, ktoré slúžia alebo budú slúžiť širokej verejnosti našej obce. Podporili výstavbu bytoviek, rekonštrukcie všetkých
škôl a škôlok v našej obci, modernizáciu obecných budov,
športovísk, revitalizáciu centra obce s vybudovaním námestia
Janka Palárika a iných verejnoprospešných stavieb.
Nechýbali sme ani na množstve kultúrno-spoločensko-športové podujatia, ako Palárikova Raková, futbalové
turnaje, deň detí, hasičské súťažé, rôzne výstavy a iné, na
ktorých sme sa mimo účasti i organizačne, ﬁnančne alebo
materiálne podieľali.
V prípade zvolenia nominantov za SNS do nového obecného zastupiteľstva chceme voličov ubezpečiť, že v týchto
aktivitách budeme pokračovať a že svojou prácou v prospech
verejnosti vytvoríme podmienky na plnohodnotný život
občanov Rakovej.
Pharm.Dr. Peter Šuška
Bc. Milan Bukovan
Stanislav Grečmal
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Mária Mahútová
– nezávislá poslankyňa
Za obdobie rokov 2006 – 2010 som pracovala v sociálno-zdravotnej komisii ako predseda spolu aj s ďalšími členmi.
Každoročne sme navštívili 90 ročných a viac ako 90 rokov,
2x do roka sme navštívili našich spoluobčanov umiestnených
v domovoch sociálnych služieb. Najvydarenejšou akciou bolo
dôchodcovské stretnutie občanov a iné práce, ktoré vyplynuli
z nášho programu.
Nanášala som požiadavky občanov, ktorí sa na mňa ako
poslanca obrátili, ale veľakrát neúspešne. Na žiadosť občanov som bola jednou z iniciátorov petície aby úver, ktorý
si obec zobrala bol využitý výlučne na dostavbu telocvične
a doﬁnancovanie úpravy miestnych komunikácii asfaltovaním po kanalizácií. Z časti bola petícia úspešná z dôvodov,
že komunikácie, ktoré sa robili po petícií sú oveľa širšie ako
tie, ktoré sa robili pred petíciou.
Nesúhlasila som so schvaľovaním bezplatného odovzdania
vodovodnej sieti aj s vodojemom v prospech SEVAKU, načo
doplatia občania.
Svoju činnosť poslanca som vykonávala zodpovedne, čoho
dôkazom je aj 100 % účasť na zasadnutiach OZ.
V Rakovej, dňa 5.11.2010
Mária Mahútová

Drahí Rakovania.
Slová nie sú mojou silnou stránkou, pokúsim sa však
„zhodnotiť“ svoje pôsobenie ako poslankyne v obecnom
zastupiteľstve.
KDH vďačím za to, že mi umožnilo kandidovať, hoci nie
som členkou KDH, voličom za to, že mi prejavili dôveru
svojim hlasom vo voľbách v roku 2006 a Bohu za to, že
to všetko „dopustil“. Volebné obdobie 2007-2010 nebolo
ľahké. Problémy obce a vás obyvateľov Rakovej mi nie sú
cudzie a prežívam ich s vami. Pri hlasovaní som sa snažila
riadiť vlastným svedomím, no nevyhla som sa chybám
- nie všetkému rozumiem. Záleží mi na obecnom dobre.
Hoci ma nebolo veľmi počuť, moje pôsobenie nebolo
menej dôležité ako u iných poslancov. Mojou najsilnejšou „zbraňou“ je modlitba. Tá bola potrebná hlavne vtedy,
keď bolo príliš „dusno“, keď išlo do tuhého. Osvedčila sa
aj vtedy, keď som mala stihnúť aj odborné vzdelávanie
vo svojom odbore.
Veľa dobrého sa v obci urobilo, ale veľa ostáva nedoriešené. Sú aj veci, ktoré sú očiam neviditeľné. Na nás
obyvateľoch Rakovej záleží, aké bude budúce obdobie.
Buďme k sebe dobrí a rešpektujme sa navzájom a hlavne
buďme vďační za to, čo máme!
Všetko dobré, hlavne dobré medziľudské vzťahy Vám
želá
MUDr. Margita Heglasová.

Spravodajca - Hlas Rakovej
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Čo sa nám podarilo v uplynulom
období a z čoho máme radosť

Vybudovaním bytových domov s 24 bytmi vrátane technickej infraštruktúry a čistiarne odpadových vôd, sme poskytli mladým rodinám možnosť bývania a vytvorenia si rodinného zázemia v
príjemnom prostredí v Trstenej. Celkové náklady na výstavbu boli 1 302 191 €.

V rámci tohto areálu bola taktiež zrekonštruovaná kotolňa pre Základnú školu Raková - Trstená. Kotolňa vykuruje aj bytové domy. Vďaka
modernej technológií na spaľovanie biomasy
majú naši nájomníci najlacnejšie vykurovanie.
Náklady na rekonštrukciu boli 149 415 €.

Sme radi, že naše deti môžu vďaka podpore
z fondov Európskej únie navštevovať zrekonštruovanú budovu Materskej školy Fojstvo.
Celkové výdavky na rekonštrukciu dosiahli
sumu 230 299 €.

8
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Kompletnou rekonštrukciou prechádza i Základná škola Raková č. 950. Hlavným cieľom
bude zníženie nákladov na prevádzku. Zlepšením prostredia a modernizáciou učební
prispejeme k skvalitneniu vzdelávania našich žiakov. Náklady na rekonštrukciu budú
746 286 €. 

Už v januári 2007 začala Obec Raková poskytovať bezplatné pripojenie do siete internet
pre všetkých občanov. K dnešnému dňu využíva túto službu viac ako 400 účastníkov
Vďaka pracovníkom Organizácie pre kultúru a verejné služby bola takmer svojpomocne
vybudovaná multimediálna optická sieť. V
rámci nej je zabezpečovaný prenos káblovej
televízie, internetu a kamerového systému.
Rozpočet stavby: 125 140 €. 

Po skončení výstavby kanalizácie sa nám podarilo
obnoviť viac než 11 km
miestnych komunikácií.
Na obnovu obec vyčlenila
z rozpočtu 298 000 €.

V snahe zlepšiť životné prostredie a skvalitniť
odpadové hospodárstvo vrátane separácie
odpadov v našej obci, bol s použitím finančných prostriedkov Európskej únie zriadený v
našej obci zberný dvor. V súčasnej dobe sme
tretia najlepšia obec na Kysuciach v objeme
vyseparovaného odpadu na jedného obyvateľa.
Celkovo sa na vybudovanie zberného dvora
použilo 309 168 €.

Spravodajca - Hlas Rakovej

9

V súčasnosti prebieha realizácia projektu rekonštrukcie verejných priestranstiev v centre obce. Počas nej bude vybudovaných
506 m chodníkov a 135 m komunikácie. Skvostom našej obce bude Námestie Jána Palárika so sochou tohto nášho významného rodáka. Na námestí nebude chýbať detské ihrisko, pódium a lávka pre peších.
Stavebné práce v objeme 974 000 € budú dokončené v priebehu roku 2011.

Vďaka finančnej podpore z rozpočtu obce
bola zateplená budova Cirkevnej základnej
školy Jána Palárika.

Športové aktivity nielen našej mládeže, ale i všetkých občanov
sme podporili vybudovaním multifunkčného ihriska.
Bolo postavené za finančnej podpory Úradu vlády SR z celkovým rozpočtom 75 120 €.

S cieľom priblížiť sa viac k občanom bolo vybudované pracovisko Informačného centra, ktoré poskytuje služby občanom ako:
overenie listín a podpisov, platenie poplatkov, kopírovanie. Boli
upravené stránkové dni obecného úradu na každý deň v týždni.
Od januára 2011 budú mať občania možnosť podávať žiadosti aj
elektronicky prostredníctvom internetu. 

Spravodajca - Hlas Rakovej
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Dňa 1. septembra 2009 bolo zriadené Centrum voľného času Raková, ktoré organizuje mimoškolské aktivity a krúžkovú činnosť
pre deti z našej obce a obcí Zákopčie a Staškov. Celkovo navštevuje centrum voľného času 1 248 detí v 128 záujmových krúžkoch.

Z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu sme v rokoch
2007 – 2010 získali nenávratné finančné príspevky vo výške
2 623 581 € ( 79 038 001 Sk).

Čo sa nám nepodarilo
a z čoho sme sklamaní
Ešte stále sa nám nepodarilo získať finančné prostriedky na dokončenie telocvične. Žiadosť, ktorú sme podali
v roku 2007 nám zamietli. Po úprave projektovej dokumentácie sme tento rok opätovne požiadali o nenávratný finančný príspevok. Či bude naša žiadosť úspešná sa
dozvieme do konca roka. 


Aj napriek veľkému úsiliu s akým vychádzame občanom v ústrety pri zvoze a likvidácii
komunálneho odpadu (zberný dvor, veľkoobjemové kontajnery, veľkoobjemový zber, štiepkovanie, paušálny poplatok za odvoz TKO), stále
žijú medzi nami občania, ktorí svoj odpad vyvážajú do lesa a na brehy potokov. A my ostatní nepriamo financujeme odstránenie týchto skládok
a následkov ich nezodpovedného správania.

Projektový tím na Obecnom úrade začal
s prípravou žiadosti o finančné prostriedky z fondov EÚ. Cieľom projektu je podpora infraštruktúry cestovného ruchu
v Rakovej, časť Korcháň (chodník od autobusovej zastávky ku kostolu, cesta k vleku
a do Križka, autobusová zastávka, multifunkčné ihrisko a parkovisko). Nakoľko
bola zo strany súčasnej vlády výzva na
podávanie žiadostí zrušená, čakáme na jej
vyhlásenie. 
AH
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Kronikár nepíše len kroniku
Päťdesiat rokov v živote človeka je veľmi dlhé obdobie.
Práve toľko rokov sa v našej obci nepísala kronika. Prvá
kronika založená v roku 1934 Alojzom Hunčíkom, prvým
kronikárom obce bola uzavretá v roku 1950. V novej kronike sú záznamy do roku 1955, pričom roky 1950-1954
spracoval Ladislav Paštrnák na základe dostupnej dokumentácie až v roku 1989.
V roku 2005 som sa rozhodol na základe poverenia obecného zastupiteľstva obnoviť písanie obecnej kroniky. Bola
to neľahká úloha, lebo som nemal k tejto práci zozbierané
takmer žiadne podklady z uplynulého obdobia a taktiež
som nemal žiadne skúsenosti.
Kroniku som začal písať od roku 2004 a postupne zhromažďujem podklady a informácie o živote Obce Raková
tak, aby mohol byť hodnoverne zdokumentovaný jej
život od vzniku a prvej písomnej zmienky o obci až do
dnešných dní. Pre zaujímavosť prvá písomná zmienka o
Obci Raková sa na základe posledného výskumu členov
združenia Terra Kisucensis posunula na rok 1601.
Práca kronikára ale nespočíva len v písaní kroniky.
Vďaka postupnému rozširovaniu vedomostí o živote obce
ako i bádateľskej a dokumentačnej práci som sa mohol
podieľať na príprave prvej monograﬁe o Obci Raková.
Som spoluautorom publikácii Pamätnica DHZ Raková
1926-2006, Informačného zborníka k projektu „Cez priateľstvo k hlbšiemu poznaniu“ a najviac si cením možnosť
napísať kapitolu o spolupráci palárikovských obcí v knihe
Európan Ján Palárik.
V súčasnosti sa už kronika nepíše atramentom do
hrubých kníh, ale dielo sa tvorí v počítači a jednotlivé
zväzky sa po schválení obecným zastupiteľstvom vytlačia
a zviažu vo forme publikácie, ktorá je vydaná vo viacerých
exemplároch. Takto boli prepísané aj obidva zväzky starej
kroniky do digitálnej podoby a postupne sa prepisujú
i školské kroniky. Zabezpečí sa tak sprístupnenie obsahu
kroniky širokej verejnosti v písomnej i digitálnej podobe
na bádateľskú činnosť.
Činnosť kronikára sa riadi podľa všeobecne záväzného
nariadenia O kronike Obce Raková, ktoré bolo schválené
v roku 2008 a vnáša do činnosti kronikára ako i schvaľovania zápisu systém a je zárukou materiálneho vybavenia
a určenia práv a povinností kronikára pri jeho práci.

Počas roka sa zúčastňujem podľa svojich možností
všetkých významnejších podujatí a postupne získavam
podkladové materiály dokumentujúce život v obci.
Zároveň monitorujem správy a informácie publikované
v médiách a tieto archivujem v pomocnej dokumentácii
kroniky.
Pravidelne publikujem články o živote obce predovšetkým v týždenníku Kysuce. Napísal som i seriál
Divadelná Raková vydaný pri príležitosti 42. ročníka
Palárikovej Rakovej zameraný na rozvoj divadelníctva v obci. Druhou významnou úlohou, ktorou som
sa zaoberal bola tvorba prvej mapy Obce Raková.
Predovšetkým išlo o správne popísanie jednotlivých
geografických názvov. Pridanou hodnotou bolo označenie významných bodov v katastri obce orientačnými
tabuľkami.
Za päť rokov, ktoré som venoval tejto činnosti, sa
nám podarilo získať veľa nových informácii o živote
obce v dávnej minulosti ale i v súčasnosti. Vďačím za
to i mnohým spolupracovníkom, ako i poslancom,
ktorí mi v mojej práci významne pomáhajú, za čo im
chcem poďakovať.
Kronika ako pamäť obce utešene rastie a verím, že táto
práca prispieva k budovaniu spolupatričnosti všetkých
rakovčanov a upevňovaniu ich hrdosti na minulosť a viery
v úspešnú budúcnosť svojej Obce Raková.
Miroslav Mareček, kronikár obce

Stará rakovská fara - fotoarchív OÚ
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RAKOVSKÝ FUTBAL
Futbal má v našej obci dlhoročnú tradíciu (oﬁciálne od
roku 1946) a teší sa najväčšej priazni divákov zo všetkých
športov. Dlhé roky jeho družstvá účinkujú na úrovni krajských a okresných súťaži. V súčasnosti farby Polom a obce
reprezentujú :
Žiaci – účastník I. triedy okresu Čadca
Dorast - účastník IV. ligy MK
Muži - účastník V. ligy MK
Hodnotíme ich účinkovanie v súťažiach za rok 2010,
hlavne však súťažný ročník 2010/2011:

Raková - Podvysoká 2:0 (1:0)
V hornokysuckom derby sme boli lepším mužstvom a víťazstvo nám patrilo i napriek dvom našim vylúčeným hráčom.
Góly : Šimurda, Čačurák.
Počet hráčov Polomu 13.
Raková – Varín 1:0 (0:0)
Gól : Tatarčiak .
Hodová nádielka sa nekonala a z trápenia nás vykúpila 77
min., kedy sme skórovali.
Domácich hráčov 14.

Muži: účastník V. ligy
Predchádzajúci ročník skončili v druhej polovici tabuľky
a nehrozilo nám vypadnutie. Odišiel však tréner Padych
a s ním skončil činnosť vedúceho mužstva Tibor Čič, takže
letnú prípravu sme začali bez trénera. Mužstvo sa i napriek tomu zúčastnilo turnaja na Zákopčí, kde skončilo na
3. mieste. Na futbalový turnaj v Rakovej, ktorý sa konal 18.
júla mužstvo pripravoval F. Mahdiar a turnaj sme suverénne
vyhrali. Na tomto turnaji sa výbor rozprával s možnými
adeptami na funkciu trenéra, ktorú nakoniec prijal Pavol
Homola z Čadce. 25. júla sme sa zúčastnili turnaja na Olešnej, ktorý sme tiež suverénne vyhrali a posledný prípravný
zápas sme odohrali so Zborovom, v ktorom sme zvíťazili
5:1. Predchádzajúce výsledky nás preto nabádali k opatrnému optimizmu. Súťaž začala 8. augusta a v jesennej časti
sme odohrali 13 majstrovských zápasov.

Stará Bystrica – Raková 4:1 (1:0)
Gól za FK Polom: Čačurák.
Prvý polčas sme hrali vyrovnanú partiu, avšak v druhom
polčase po našich chybách, domáci zaslúžene vyhrali.
Na zápas cestovalo 15 hráčov .
Raková – Kotešová 2:2 (0:2).
Góly za domácich: Maľovaník, Zemaník.
Až zlepšeným výkonom sme v druhom polčase proti dobre
hrajúcim hosťom zachránili aspoň bod.
Počet domácich hráčov 14.

Prinášame prehľad :
Raková - Nová Bystrica 6:1 (3:0)
Góly za domácich : Šimurda 2, Jarábek , Čačurák, Zemaník,
Tatarčiak z 11 m.
Hostia zaplatili nováčikovskú daň, no i napriek vysokej
prehre hrali sympatický a otvorený futbal.
Tréner domácich mal k dispozícii 17 hráčov.

Raková - Dolná Tížina 4:8 (0:6).
Góly za domácich: Jarábek, Tatarčiak , Golis, Šimurda.
Pre Polom to bola futbalová Sodoma-Gomora .
Veď už v 28 min to bolo (0:6.)
Domáci v druhom polčase zapli, znížili na 4:6, no potom
v snahe vyrovnať, otvorili obranu, čo skúsený súper využil
na strelenie ďalších dvoch gólov.
Počet domácich hráčov 16.

Raková- Makov 2:1 (0:0)
Odohrali sme náročný futbal proti lídrovi súťaže a i keď sme
zvíťazili gólom z 11 m, víťazstvo bolo zaslúžené a odohrali
sme najlepší zápas sezóny.
Góly za domácich : Martiník, Tatarčiak 11 m.
Počet domácich hráčov 15.
Strečno - Raková 4:2 (1:1)
Za stavu 3:2 pre domácich sme mali v závere blízko k vyrovnaniu. V 88 min. nás schladil hl. rozhodca nariadeným
pokutovým kopom, ktorý domáci premenili.
Góly za Polom: Šimurda, Čačurák.
Počet našich hráčov 13.

Rudinská - Raková 4:1 (1:1).
Gól za Polom: Šimurda.
Opäť bol prvý polčas vyrovnaný, avšak v druhom polčase našim
už chýbali sily, lebo sme nemali koho striedať, dôkazom čoho je,
že v závere musel nastúpiť i vedúci mužstva Kováčik.
Počet hráčov 12.

Žilina Závodie – Raková 4:0 (1:0).
Prvý polčas sme sa domácim ako tak ubránili, v druhom
polčase sme robili školácke chyby a tak sme opäť so štvorgólovou nádielkou cestovali smutní domov.
Počet hráčov Polomu 12.
Raková – Bytča 2:1 (0:0)
Góly za domácich: Goralka , Maľovaník.
S bývalým treťoligistom sme boli o gól lepší a preto sme
vyhrali.
Počet domácich hráčov 15.

Spravodajca - Hlas Rakovej

13

Rosina – Raková 1:0 (0:0).
Tak blízko k bodu sme ešte vonku nemali.
Žiaľ, v 57 min. nešťastne zahral rukou v našej šestnástke
Maľovaník, dostal červenú kartu a domáci z jedenástky
zaznamenali víťazný gól.
Počet hráčov Polomu 12.
Belá – Raková 2:1 (1:0).
V dohrávke v strede týždňa koncom septembra sme si hneď
na začiatku dali vlastný gól .
V úvode II. polčasu nariadil rozhodca proti nám pokutový
kop a domáci viedli 2:0 dohrávali sme tlakom proti súperovi,
následkom ktorého si aj domáci dali vlastenca. Na vyrovnanie však už nestačil čas.
Počet hráčov FK Polomu 13.
Postavenie v tabuľke:
Raková – 9 13 5 1 7 24:32 16b.
Strelci gólov: Šimurda 6, Čačurák 4, Tatarčiak 4 , Jarábek
2, Zemaník 2, Maľovaník 2, Martiník 1, Golis 1, Goralka
1, 1vl-Belej.
Je iróniou, že práve najlepší strelci ako Martin Šimurda
neodohral 5 zápasov pre ČK a prac. povinnosti, Marián Čačurák neodohral 6 zápasov pre ČK. Absenciu mal i Martin
Badžgoň, ktorý neodohral 7 zápasov .
Martin Kužma 11 zápasov pre PN a iné povinnosti. Anton
Kajánek 3 zápasy pre pracovne povinnosti a niektorí hráči
nehrali jeden zápas pre žlté karty, alebo iné povinnosti.
Možno konštatovať, že v podstate sme neodohrali ani
jeden zápas v najsilnejšej zostave, takže výsledky sú také
aké sú.
Príkladná dochádzka: Tatarčiak, Tomáš Kajánek, Chnúrik,
Martiník, Maľovaník, Jarábek, Zemaník, Krištofík.
Ostatných nespomíname zámerne, lebo niektorí ako napr.
Goralka, Golis, Bednárik hrávali striedavo aj za dorast.
Napriek všetkému výbor FK Polom ďakuje hráčom za

doterajšiu reprezentáciu a vyslovuje presvedčenie, že po
zimnej príprave sa zlepší v jarnej časti hlavne disciplína
hráčov, či už v chovaní na hracej ploche ako i v dochádzke
na tréningy a zápasy.
Ďakujeme i výboru, trénerom Homolovi a Poljakovi, ako
i divákom za prejavenú dôveru a priazeň.
Dorast účastník – IV ligy:
Raková - Liptovské Sliače 3:0
Raková – Závažná Poruba 4:0
Liet. Lúčka – Raková 4:1
Raková – Orav. Jasenica 0:2
Krásno - Raková 3:0
Raková – Predmier 1:5
Trstená - Raková 6:0
Raková – Rajec 4:3
Raková – Černová 1:2
Terchová – Raková 1:3
Stráňavy – Raková 1:1
Raková – Lipt. Hrádok 4:3
Hôrky – Raková 2:1
Strelci gólov Gulčik Dávid 7, Goralka 5, Golis 4, Bednárik
Marek 2, Bednárik Peter 2, Kavulák 2, Škrípek 1.
Postavenie v tabuľke Raková
11 13 5 1 7 23:32 16b.
Doma 7 4 0 3 17:15 12b.
Vonku 6 1 1 4 6:17
4b.
Po dobrom začiatku dorast doplatil na nedostatok hráčov
v mužstve dospelých, ktoré dopĺňali Golis, Goralka a pre
pracovné povinnosti absolvovali menej zápasov Kotuľa
a Kavulák.
Žiaci účastník I. tr. okresu Čadca, veľa vody nenanútili a zo
6 zápasov 3 prehrali, 2 remizovali, 1 vyhrali a skončili na
predposlednom mieste svojej tabuľky.
SG

Krátke správy
***
Rok po inštalácií kamerového systému môžeme konštatovať významný pokles vandalizmu a narušovania
verejného poriadku v monitorovaných územiach. Záznamy z kamier sú poskytované príslušníkom polície
ako dôkazy k objasneniu trestnej činnosti.
***
S ﬁnančným prispením Obce Raková bol v minulosti
v našom kostole zrekonštruovaný organ, zhotovené
nové podlahové vykurovanie a maľby. Na budúci rok
chceme začať v spolupráci s farským úradom opravu
vonkajšej fasády.

***
V týchto dňoch ukončuje komisia ROEP posudzovanie žiadostí o vydržanie pozemkov. Po ich konečnom
spracovaní Obvodným pozemkovým úradom v Čadci
bude nasledovať zápis rozhodnutí do registra Katastrálneho úradu.
***
Po skolaudovaní stavby kanalizácie boli pracovníkmi
OKVS napojené na verejnú kanalizáciu obecné budovy:
obecný úrad, kultúrny dom, CZŠ Jána Palárika, Materská škola Fojstvo, pekáreň a zberný dvor.
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spoloČENSKÁ KRONIKA
Vitaj dieťa
Eliška Palušová
Marko Kubica
Sabína Jurčová
Kristína Kubašková
Elizabeth Maria Maretta
Victoria Helen Maretta
Kristián Zatloukal
Vanessa Zemaníková
Adam Turiak
Marek Hromádka
Matúš Bojko
Alex Kotula
Simona Ráczová
Lucia Kováčiková
Katarína Goralková

Vanesa Kováčiková
Ema Kónyová
Patrik Chabreček
Rebeka Fišanová
Marián Sventek
Juraj Okapal
Dávid Drasík
Laura Urbaníková
Veronika Krkošková
Vanesa Kubačáková
Amy Matsika
Adam Tatarka
Marek Arendárik
Matej Kufa
Samuel Banyár

Mário Ševčík
Patrik Ševčík
Leonard Zemaník
Alex Hanuliak
Martina Hrubá
Vanda Ukaj
Peter Gužík
Stanislav Kovalíček
Marek Garaj
Bianka Urbaníková
Eliška Staškovanová

Želáme veľa zdravia

Manželstvo uzatvorili
Dalibor Švík a Zuzana Kajánková
Ing. Adrian Adam Krzešniak a ing. Zuzana Priečková
Miroslav Duraj a Anna Turoňová
Peter Krištofík a Katarína Rafajová
Mgr. Andrej Kubaška a Monika Konečná
Peter Chramazda a Adela Novotná
Ladislav Heglasík a Jana Jančariková
Martin Hruška a Ivana Rusková
Michal Pakoš a Zuzana Zvercová
Ing. Ján Baculák a Bc. Katarína Čišecká
Peter Surovka a Jana Čopeková
Vladimír Kajánek a Mária Špiláková
Juraj Horemuž a Monika Gabrišová
Ing. Pavol Kubof a Mgr. Zuzana Štensová
Ing. Tomáš Jurčo a Oksana Vasiljevna Sizonovová
Peter Hajduk a Jana Kajánková

Šťastnú cestu životom

Navždy nás opustili
Alojzia Bzdilíková 80 r.
Vladimír škorvánek 67 r.
Peter Paštrnák 73 r.
František Kučo 43 r.
Mária Kováčiková 57 r.
Anton Mravec 74 r.
Jozef Ďurnik 94 r.
Jozef Paštrnák 56 r.
Verona Baculáková 74 r.
Vladimír Fefko 45 r.
Štefan Zemaník 62 r.
František Hostinský 86 r.
Ondrej Urbaník 92 r.
Františka Jurčová 85 r.
Anna Honíšková 80 r.
Anastázia Šušková 77 r.

Štefan Kajánek 66 r.
Žofia Goralková 105 r.
štefánia Martiníková 80 r.
Štefánia Kučová 83 r.
Peter Kubica 83 r.
Anton Bukovan 49 r.
Rodolf Krištofík 60 r.
Mgr. Viera Kováčiková 61 r.
Jozef Turiak 67 r.
Vladimír Križek 81 r.
Rudolf Bukovan 78 r.
Štefan Chabreček 58 r.
Stanislav Vojvodík 71 r.
Margita Makyňáková 87 r.
Emil Sklenčík 79 r.
Štefan Heglasík 54 r.

Jozefa Kováčiková 74 r.
Mária Kováčiková 78 r.
Ján Vojár 70 r.
Ignác Hanulák 63 r.
Bernard Čačurák 63 r.
Jozef Gelačák 77 r.
Bernard Vráblik 69 r.
Františka Vyšlanová 83 r.
Štefan Kulla 79 r.
Ján Kotula 49 r.
Karolína Hanuláková 86 r.
Margita Ohradková 82 r.
Irena Kováčiková 80 r.
Štefánia Urbaníková 81 r.
Jozefa Delinčáková 95 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť

Vynovený
kultúrny dom
ponúka nové možnosti
využitia
Začiatkom roka prebehla v Kultúrnom dome Jána Palárika rekonštrukcia
priestorov v rámci ktorej došlo k výmene
okien, vchodových dverí, rekonštrukcii
sociálneho zariadenia a vestibulu, ktoré
boli vo veľmi nevyhovujúcom stave.
Priestory KD po tejto rekonštrukcii
opäť získali dôstojné podmienky nielen
na usporadúvanie diskoték a predajných
akcií, ale aj množstva ďalších kultúrnych
akcií. Centrum voľného času a školy
z našej obce tu majú dobré podmienky
na svoju činnosť ako sú výchovné koncerty, premietanie filmov, vystúpenia divadelných súborov, karnevaly, ale i krúžková činnosť.
Aj v tomto roku sa tu konali tradičné
akcie ako celonárodná prehliadka ochotníckych divadelných súborov Palárikova Raková, Deň matiek, prezentácia
krúžkov pri základných školách a materských školách, Hodové dni ako aj veľa
ďalších akcií.
Vo vynovených priestoroch sa v októbri po prvý krát uskutočnila výstava
ovocia, zeleniny a liečivých rastlín, ktorú
usporiadali naši záhradkári a sociálno –
zdravotná komisia tu pripravila posedenie so 75 – 89 ročnými dôchodcami.
Účastníci týchto výborne pripravených akcií si pochvaľovali nielen ich
vysokú úroveň, ale i lepšie podmienky a
menší počet schodov do sály, nakoľko
v minulých rokoch sa tieto podujatia
pripravovali v Hasičskom dome.
Zaujímavou akciou bola i prezentácia knihy básní našej rodáčky Jany Kuzmovej, alebo benefičná hudobná akcia
„Hudbou k detským snom 5“, ktorá sa
uskutočnila hlavne pre mladých ľudí
z celého Slovenska. Do našej obce zavítali mladí ľudia z Českej a Poľskej republiky. Na tejto akcii vystúpili hudobné
skupiny zo Slovenska, Česka, Poľska a
Francúzska.
Je na nás - občanoch Rakovej, aby sme
si tieto vynovené priestory chránili, neničili, aby ešte dlho slúžili pre náš bohatý
kultúrno-spoločenský život.
AD
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