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Základná organizácia telesne
postihnutých v Rakovej bilancuje
Činnosť organizácie telesne postihnutých sa
datuje od roku 1995. Za toto obdobie prešla
mnohými premenami . V súčasnosti eviduje okolo 70
členov.
Chceme Vám aspoň touto formou priblížiť našu
činnosť, ktorú sme prevádzali počas uplynulého
roka.
Raz ročne poriadame výročnú členskú schôdzu,
za účasti všetkých členov, ako aj hostí.
Zhodnotili sme svoju prácu a vytýčili si nové úlohy
na tento rok. Výbor ZO sa schádza podľa potreby a
zabezpečuje priebežne všetky akcie . Sú to hlavne
prezentácie
zdravotných
pomôcok,
ktoré
predvádzajú rôzne firmy. V apríli minulého roka sme
sa zúčastnili brigády „Čistenie rieky Rakovka“ a jej
blízkeho okolia v strede obce , za čo ďakujeme
všetkým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili. Tu by sme
chceli vyzvať aj ostatných obyvateľov, aby ani im
nebola ľahostajná čistota a poriadok v našej obci a
nehádzali rôzny odpad do rieky a do prírody. Keď k
nám zavítajú rôzni hostia , je to len a len naša
hanba.
Všetkých členkám a členom patrí tiež srdečná
vďaka za to, že nezabudli na dedičstvo otcov,
vyobliekali sa do pekných krojov a zúčastnili sa
osláv 40. výročia Palárikovej Rakovej.
Za relaxom, zdravím a dobrou náladou sa
uskutočnili 3 zájazdy a to v máji spoločný výlet so
zväzom dôchodcov na výstavu kvetov a do Kúpeľov
Turčianske Teplice - rekondično-relaxačný pobyt a v
auguste návšteva Kremnice - prehliadka mesta
spojená s kúpaním.
Nezabúdame ani na našich nevládnych, chorých
členov, ktorých navštevujeme.
Priebežne počas roka sa zúčastňujeme akcií,
poriadaných OV ZŤP v Čadci .
Výborne spolupracujeme aj s miestnym klubom
dôchodcov. Ďakujeme za všetky pekné spolu prežité
chvíle a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Naša
srdečná vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom prispeli na našu činnosť.
Menovite sú to : p. Delinčák, p. Čišecký, p.
Baculáková ,p. Baculák, p. Borot, p. Broš, p.
Kubašková, p. Comorek, p. Šamaj, p. Jurčo, p.
Nekorancová, p. Konečná, p. Poláček a OÚ
Raková.
Záverom ďakujeme celému výboru ako i ostatným
členom za všetku ochotu a námahu vynaloženú pri
tejto aktivite. Prajeme Vám všetkým oceán zdravia,
pekný úsmev na tvári na každý deň a more sily do
ďalšej práce .
P.S. V tomto roku hurá ešte za
krajšími
zážitkami.
Výbor ZO ZŤP

Správa cintorínov informuje
V úvode si najskôr ozrejmíme, koľko cintorínov
evidujeme a ako ich ľudovo povedané nazývame.
Prvý je tzv. malý cintorín na ľavej strane smerom
k Rakovke, kde sa v súčasnosti pochováva
ojedinele, druhý je veľký cintorín a v súčasnosti tretí
v poradí nový cintorín nad Domom nádeje. Doposiaľ
sa väčšinou pochováva na veľkom cintoríne, kde sa
využíva možnosť pochovania k predtým zosnulým
blízkym príbuzným. Tu chcem pripomenúť, že tlecia
doba je stanovená regionálnym úradom verejného
zdravotníctva na dobu najmenej 15 rokov. Zvlášť sú
stanovené podmienky pokiaľ by sa týkalo
exhumácie.
Už v podstate tretí rok umožňujeme, dvojité
pochovanie , hlavne na novom cintoríne. V praxi to
znamená, že hrobové miesto je prehĺbené na takú
hĺbku, že po určitom čase, ktorý nie je časovo
určený je možné pochovať na predtým uloženú
rakvu a patričnú vrstvu zásypu.
Je to i určitá výhoda pre pozostalých , pokiaľ chcú
na hrobovom mieste urobiť rám či pomník.
V praxi to znamená, že sa opláca za jedno
hrobové miesto suma, ktorá je platná od 1.1.1008 na
dobu 15 rokov 1.050,- Sk. Zároveň ušetria na
vybudovaní rámu a veľkosti pomníka.
Podotýkam, že doposiaľ túto možnosť využilo 10
rodín, ktoré túto možnosť hodnotia veľmi kladne.
Správu cintorínov ako i určité služby a práce
zabezpečuje z poverenia obce Organizácia pre
kultúru a verejné služby Raková.
V prvom rade ide o výkop hrobového miesta,
pochovanie a konečnú úpravu hrobu. Ďalej je to
prevádzka Domu nádeje, osvetlenie cintorínov,
dodávka vody, vykášanie chodníkov a voľných
miest. Vykášanie a čistenie priľahlých svahov
cintorínov, vývoz kontajnerov a v zimnom období
čistenie chodníkov a komunikácii od snehu
s následným posypom, pokiaľ si
to situácia
vyžaduje.
Z dôvodu nedostatku cintorínskych pracovníkov
neposkytujeme služby ako odnesenie prípadne
odvezenie
zosnulého
k hrobu
a následného
uloženia.
Tieto úkony si zabezpečuje rodina zomrelého,
takže nie je platená ani obecnému úradu.
Poplatky za cintorínske služby: platné od 1.1.2008
výkop jednohrobového miesta
2.500 Sk
výkop na dvojité pochovanie
3.000 Sk
poplatok je vrátane pochovania a úpravy hrobu
uloženie rakvy v chladiacom boxe 24 hod. - 210 Sk
večerné modlenie
1 deň - 200 Sk
rozlúčka v dome nádeje
300 Sk
Uvedené poplatky pozostalí zaplatia po pohrebe
na daňovom úseku obecného úradu.
(Pokračovanie v budúcom čísle.)

