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SLOVO NA ÚVOD
Aj keď to znie trošku sarkasticky ale
verte alebo neverte, na cintoríne
môţete byť svedkom úsmevných
príhod. Stačí len pozorne počúvať. Vo
výkope z vedľajšieho chodníka som
bol tichým svedkom tohto rozhovoru:
„Vitaj ţiš Apolenka“
„Aj ty a ty Ţofka“
„A kemuţe to bringali?“
„No veš Ţofka to či bola taká Hana
spoza lazov. Jej tatky dţado bol kdţeši
z Milošovej, nevem či povedač
z kerého pľacu. A ten dţado mal za
babu takú Ščefinu, kerá mala tatku
z Vreščovky z Oščadníc a ten tatko so
svojim tatkom to bol taký veliký
gazda, pašovali kone z Poľska. Aj ich
financi naháňali a streľali po nich.
Ľudţa vrava, ţe ho aj postrelili.
Nevem či ne aj do oka. Ale oni nocu
ušli a kone dobre schovali. Lenţe co?
Ráno ten tatka tatko, veľký gazda,
prišol na to, ţe akurát jeho koň na
jedno oko nevidţí. Gazdovi teţ brok
oko poškodţil a ľudţa mali z téhoto
veľkú srandu, bo koň nevidţel na ľavé
oko a gazda na pravé. Kričel na koňa
hota a ten tahal čihy, alebo opačne.
Več aj te radky vypadali. Moc ho ani
na furmanku nepýtali, takţe radšej dal
koňa na bitúnk. Potom sa oţenil
a zebral si takú Karolínu, co sa za
slobodna spipčila. Ale jakoši ochorela,
zemrela, tak sa oţenil z tú vdovicu
z Milošovej. Mali dve dţefky a jedna
z nich bola tej Hane mač. No a Hanina
krsná mamka od birmovky jej
dovravela teho Jana, uţ teţ neţije, za
babu. Mali spolu päč dţeči, ešče ţijú,
ale ich nejako nepoznám.“
„Takţe uţ veš o keho idţe Ţofka?“
„Vem, vem Apolenka. A keľo mala
rokoch?“
„Išlo jej na 80“
„No to uţ jej tam patrí......“
„A ty Ţofka máš keľo?“
„93“
Čitateľ sa iste spýta, čo som
chcel tým povedať. V podstate nič, iba
to, ţe nezáviďme ţeničkám ich
obsiahle rozhovory. Drţme sa kréda
„menej reči a viac skutkov“. Iba
v takomto prípade vybudujeme v obci
spoločnými silami čoraz lepšie
podmienky na dobré a spokojné
bývanie a ţitie v Rakovej.
/SG/

január 2008

ŠTATISTIKA POČTU OBYVATEĽOV OBCE RAKOVÁ K 31.12.2007
Počet obyvateľov k 31.12.2006
Počet narodených
Počet prisťahovaných
Počet zomretých
Počet odsťahovaných

5149
48
62
46
43

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2007

5170

ŠTATISTIKA NAŠEJ FARNOSTI:

Krsty:
z toho chlapcov
dievčat
Sobášov:

54
21
33
22

Pohrebov v nasej farnosti:
z toho muţov
ţien

50
27
23

KULTÚRA
Miestna kniţnica – tieţ trochu štatistiky...
Kniţnica sprístupňuje a utvára kniţničný fond vrátane dokumentov miestneho významu,
poskytuje základné kniţnično-informačné sluţby a organizuje kultúrno-vzdelávacie
aktivity. Činnosť kniţnice sa riadi štatútom a kniţničným a výpoţičným poriadkom.
V roku 2007 bolo uskutočnených 12 akcií prevaţne s deťmi predškolského a školského
veku.
Kniţničný fond: Kniţnica má v evidencii 13.064 zväzkov, z toho:
- odborná literatúra pre dospelých: 2.642
- krásna literatúra pre dospelých: 4.841
- odborná literatúra pre deti:
917
- krásna literatúra pre deti:
4.664
Výkony kniţnice: V roku 2007 navštívilo kniţnicu 3.900 návštevníkov, ktorí si zapoţičali 1.585
zväzkov náučnej literatúry pre dospelých, 2.593 zväzkov beletrie pre dospelých, 3.180 zväzkov
náučnej literatúry pre deti, 3.426 zväzkov beletrie pre deti, občania a mládeţ si v priebehu roka
vypoţičali 1.135 časopisov, ktoré kniţnica odoberá. Registrovaných čitateľov bolo 567.
Pre rok 2007 bolo z rozpočtu obce pre kniţnicu vyčlenených 30.000 Sk,- ktoré boli pouţité na
nákup kníh, časopisov, obaly na knihy, kancelárske potreby.
Od 28.2.2007 je v kniţnici sprístupnená internetová čitáreň. Priestory internetového kútika môţu
vyuţívať všetci občania obce bezplatne na získavanie informácií pomocou internetovej siete. /AD/

SEPARUJEME ODPAD - DOLEŢITÉ!
Separovaný odpad triedime do 4 vriec:

V separovanom odpade nesmie byť:

1. iba SKLO

Mäso, kosti, pouţité hygienické potreby,
jednorázové plienky, pokazené
potraviny, obaly so zvyškami (čistiace
prostriedky, mlieko, dţúsy, jogurty,
konzervy)...

2. PLASTY, plechovky, nápojové kartóny
(tetra-packy), kelimky, plastové obaly, obaly
z kozmetických a čistiacich prostriedkov, číre
a farebné fólie...
3. PAPIER
4. TEXTIL
V deň zvozu odpadu vyloţte vrecia pred dom!
Separovaný odpad musí byť čistý!

Na akékoľvek otázky týkajúce sa zberu
separovaného odpadu, vám radi
odpovieme osobne, telefonicky príp.
mailom na Obecnom úrade - úsek daní
a poplatkov.
t.č. 434 10 55/ kl. 15
mail: rakova@rakova.sk
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ZVÄZ VČELÁROV
Na záver roka sa všade bilancuje – hodnotí a dávajú sa
nové záväzky a plány na dlhšie obdobie. Pri tejto príleţitosti
chcem poukázať a trošku zviditeľniť základnú organizáciu
včelárov, ktorá je na verejnosti menej známa, ale s jej prácou
i výsledkami jej členov sa stretávame takmer denne.
Aj v našej obci pracujú dve skupinky - jedna je v centre
obce, ktorej dôverníkom je p. Chabreček Milan a druhá
v oblasti Korcháň, kde je dôverník p. Laš František. Spoločne
je to 32 členov, ktorí patria do ZO – Čadca, ktorá zdruţuje
takmer celú hornú časť Kysúc od Oščadnice aţ po Makov
s počtom 220 členov, kt. obhospodarujú 1300 včelstiev. Práve
táto organizácia si v r. 2007 pripomínala 80. výročie svojho
zaloţenia.
Počas tejto histórie organizácia prešla rôznymi zmenami,
no úloha včeličiek zostala rovnaká. Najznámejší je sladký
medik, no hlavnou úlohou zostáva opeľovanie kvetov (rastlín),
čím sú v prírode nenahraditeľné.
V posledných rokoch ako ľudí, tak i včielky prenasledujú
rôzne choroby, proti ktorým je potrebné dôsledne bojovať
a o včielky sa príkladne starať. Hovorí sa, ţe vyhynutím včiel
ani ľudstvo nemá šancu na preţitie.
S príleţitosti 80-teho výročia zaloţenia ZO v Čadci sme si
pripomenuli i zaslúţilých priekopníkov včelárstva na
Kysuciach, ako bol prof. matematiky Paštéka s manţelkou
a po ňom nastúpil mladý učiteľ pán Zachar, ktorý viedol
organizáciu aţ do roku 2002. Po jeho zaslúţenom odchode bol
na čelo zvolený mladý ambiciózny včelár Ing. Martin Slovák
učiteľ – pedagóg na strednej škole v Krásne nad/Kys.
Pri tejto príleţitosti si pripomíname i zaslúţilých členov
z Rakovej ako boli Ľuptovec Imrich od Špora, Bojko z Dlhej
a syn Bojko František z Korchaňa. Medzi zaslúţilých členov
patrí i pán Paštrnák Jozef z Trstenej – zdravotník a učiteľ
včelárov.
Na záver je potrebné poďakovať všetkým, čo sa s láskou
starajú o včeličky, čím prinášajú radosť nielen sebe, ale
i záhradkárom, poľnohospodárom i všetkým konzumentom
včelích produktov. Zároveň im chceme popriať veľa zdravia
a úspechov do ďalších rokov.
Chabreček Milan

ČINNOSŤ CHOVATEĽOV V ROKU 2007
Pre chovateľov bol rok 2007 úspešný, zaregistrovali 612
králikov dvanástich plemien, s ktorými sa zúčastňovali na
výstavách: v Rakovej, Třinci -ČR, Ţiline, Bratislave, Nitre,
Kolíne - ČR.V Bratislave získal na celoštátnej výstave mláďat
králikov Jozef Budoš ocenenie Majster Slovenska a Šampión
Slovenska za plemeno BoA. Taktieţ na národnej výstave
v Nitre naši chovatelia vystavovali svoje králiky, kde Ladislav
Liščák získal čestnú cenu. Na medzinárodnej výstave králikov
v Kolíne bol úspešný náš chovateľ Jozef Budoš, kde jeho
králiky získali titul Medzinárodný šampión. Na našej miestnej
výstave sa zúčastnilo a vystavovalo svoje králiky aj 10
mladých chovateľov, ktorým boli udelené ceny, ktoré im
odovzdal starosta obce.

Občania, ktorí majú záujem o chov čistokrvných zvierat:
králikov, hydiny, exotov, holubov a majú záujem
spolupracovať s chovateľmi v našej obci, majú moţnosť sa
informovať u členov výboru základnej organizácie.
Dňa 24.2.2008 o 9-tej hodine sa uskutoční výročná členská
schôdza v priestoroch Obecného úradu v našej obci.
V roku 2007 naše rady opustili: František Petrek, Alojz
Skotnický, Emil Bednárik. Česť ich pamiatke.
Výbor ZO SZCH ďakuje všetkým členom za vzornú
reprezentáciu našej obce a praje im v roku 2008 veľa
chovateľských úspechov.
František Chabreček , podpredseda ZO SZCH

ČINNOSŤ ZÁHRADKÁROV V ROKU 2007
Činnosť záhradkárov v našej obci bola v roku 2007
bohatá na podujatia organizované v spolupráci s druţobnými
obcami Stará Ves, Staškov, Rudina. Naši členovia sa
zúčastňovali na výročných členských schôdzach a výstavách
v uvedených obciach. V auguste sme zorganizovali posedenie
s druţobnou organizáciou Stará Ves nad Ondřejnicí, pozvanie
prijali prof. Ivan Hričovský, predseda Republikového výboru
záhradkárov, Juraj Korček, tajomník Republikového výboru ,
ďalej rodák z Rakovej JUDr.Ladislav Zajac, podpredseda
Republikového výboru a predstavitelia z druţobných obcí.
Na posedení sme si vypočuli prednášku o pestovaní drobného
ovocia. V mesiaci september sme sa zúčastnili na výstave
ovocia a zeleniny v Ostrave, kde sme mali 32 exponátov.
Ďalšiu výstavu sme zorganizovali v našej obci v mesiaci
október kde sme vystavovali 168 exponátov ovocia, 94
exponátov zeleniny, 20 druhov liečivých rastlín, 13 exponátov
zaslali záhradkári zo Starej Vsi. Ing. Miroslav Mareček z našej
obce vystavoval dyňu obrovských rozmerov, ktorá mala viac
ako 50 kilogramov, MŠ Fojstvo vystavovala 16 kresieb so
záhradkárskou tematikou, MŠ Korcháň vystavovala 23 prác.
Ocenenia získali pestovatelia za odrodu jabĺk Carmen Petrák
Eduard, za Rosanu František Chabreček a za Rubín František
Broš. Ocenenia za zeleninu získali Surovková Štefánia, za
liečivé rastliny dostala ocenenie Honíšková Anna.
Na okresnej výstave v Čadci v októbri sme vystavovali 32
exponátov jabĺk a ovocia a 14 exponátov zeleniny . Za
odrodu Carmen získal náš pestovateľ Eduard Petrák l. miesto.
Taktieţ v tomto termíne sme vystavovali 32 exponátov ovocia
a zeleniny v Olomouci. Na celoslovenskej výstave v Nitre sme
vystavovali 6 exponátov, kde náš člen František Broš získal
diplom za jablko Rubín. V mesiaci október sme zabezpečili
z Čiech a Poľska pre občanov sadenice jahôd v počte 1500
a stromčekov jabloní, hrušiek ,sliviek, ríbezlí a drobného
ovocia v počte 500 kusov.
Aktívni členovia záhradkárov obdrţali v roku 2007 od
Republikového výboru záhradkárov ocenenia:
Stanislav
Honíšek - vyznamenie II.stupňa,
Pamätný list k 50.výročiu zaloţenia obdrţala organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov, František ChabrečekPamätný list k 50. výročiu zaloţenia , organizácia obdrţala
Pamätný list od Republikovej rady Českého záhradkárskeho
zväzu k 50. výročiu zaloţenia.
Stanislav Honíšek, predseda SZZ
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SEPARUJEME ODPAD - NÁVŠTEVA ZBERNÉHO DVORA
Je krásny januárový deň, ako stvorený na poznanie niečoho nového. Plná očakávania prekročila som bránu nášho zberného dvora.
V hale určenej na triedenie odpadu usilovne triedili práve dovezený odpad z našich domácností. Potešilo ma naozaj veľké mnoţstvo
zozbieraného separovateľného odpadu i to, ţe sa do triedenia zapojilo veľa domácností. Moje prvotné nadšenie však opadlo, keď mi
ukázali, čo všetko sa medzi separovaným odpadom z našich domácností nachádza: pokazené mäso a kosti zo zabíjačky, splesnené
potraviny, pouţité hygienické potreby a jednorázové plienky, poloplné plastové fľaše so skysnutým mliekom, čistiacimi potrebami...,
viete si predstaviť ten zápach? Určite by nebolo príjemné hocikomu z nás hrabať sa v takýchto odpadkoch. Bohuţiaľ, zatiaľ nemáme
techniku na označovanie vriec, pričom by sme vedeli presne určiť domácnosť odkiaľ sa dovezie takýto znehodnotený odpad, no
dúfam, ţe i tento problém časom vyriešime a kontrola triedenia odpadu bude prísnejšia i v súvislosti s výrubom poplatku za
komunálne odpady, keďţe vieme, ţe pri neseparovaní odpadu sa poplatok zvyšuje aţ o 100%. No nedalo by mi nepochváliť občanov,
ktorý si váţia prácu našich zamestnancov a do vriec dávajú čistý odpad roztriedený podľa smernice. Aby sme správne pochopili, čo
znamená čistý odpad – nemusíme ho umývať, stačí ho zbaviť zvyškov jedla, povylievať obsah z fliaš, z tetra-pakov... Za pochopenie
vopred ďakujeme a tešíme sa na Vašu spoluprácu.
Ako triedite domový odpad vo vašej domácnosti? Opýtali sme sa p. Petra:
Chcete vedieť ako triedime odpad?
Naša štvorčlenná rodina vyprodukuje veľa odpadu. Nemáme pivnicu, takţe nič neukladáme, ale odpad triedime okamţite. Na
plote pri dome máme zavesené 2 vrecia. Do jedného dávame plasty, kelímky od jogurtov, nápojové kartóny, plastové fľaše. Druhé
vrece je určené iba na sklo. Keďţe máme krb, papier spálime. Triediť sa naučili uţ aj naše deti a keď nevedia kde zaradiť nejaký
odpad prídu sa opýtať. Samozrejme, ţe domácnosť vyprodukuje i odpad, ako sú šupky z ovocia a zeleniny, zvyšky jedál, čajové
zvyšky...toto všetko dávame na kompost do záhradky. No v našom pľaci sú aj takí „podarení“ susedia, ktorý separujú tak, ţe prázdne
fľaše (či uţ sklenené alebo plastové) hádţu do susedovej záhrady alebo na cestu. Ale ja to nemôţem nechať len tak, spolu s deťmi
všetko pozbierame do vriec a samozrejme roztriedime. Susedia sa môţu pozerať spoza záclony, ja viem, ţe je to pre dobrú vec...
Keďţe deti odrastajú a zostáva po nich uţ opotrebované oblečenie, všetky textílie ukladáme do väčšej krabice a odovzdáme pri
jarnom veľkoobjemovom zbere.
A ako triedite vy? Napíšte, telefonujte, odpoveď pošlite mailom:
Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51, tel. 041/434 10 55, rakova@rakova.sk
Vaše odpovede uverejníme na našej stránke www.rakova.sk a v spravodaji obce. Najlepšiu odpoveď odmeníme.

Predpis platieb za TKO za r. 2007:

Domácnosti:

963 990,00 Sk

Organizácie:

109 880,00 Sk

Chaty:

18 305,00 Sk
Predpis spolu:

1 092 175,00 Sk

Poplatok hradený obcou za uloţenie odpadu na skládke:

911 872,70 Sk

Vývoz veľkoobjemových kontajnerov:

128 642,30 Sk

Mzdové náklady:

866 810,80 Sk

Odpadové nádoby:

78 540,00 Sk

Servis, údrţba, PHM kukavozu, avie plachtová

226 678,50 Sk
Náklady spolu:

OBEC Raková za zvoz, prepravu a zneškodnovanie KO za rok 2007 doplatila:

2 212 544,30 Sk
1 120 369,30 Sk

V roku 2007 sme vyprodukovali 796,8 ton odpadu, ktorý skončil na skládke komunálneho odpadu. Vyseparovali sme 46,52 ton skla,
15,4 ton plastov, 4,595 ton kovov, 7,32 ton nebezpečného odpadu. Dúfame, ţe rozšírením systému separovaného zberu zvýšime
mnoţstvo vyseparovaného odpadu a zníţime náklady na uloţenie odpadu na skládkach. Separovaním odpadu pomáhame sebe i
ţivotnému prostrediu.
/KZ/
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JE NA NÁS....
Rozvoj spoločnosti vo všetkých oblastiach prináša okrem pozitívnych trendov
rozvoja aj negatívne javy, medzi ktoré je moţné zaradiť aj poţiare. Tieto spôsobujú
v spoločnosti straty na ţivotoch, poškodenie zdravia ľudí a závaţné škody na majetku.
Je preto potrebné, aby jednotlivé organizácie prijímali účinné preventívne
a operatívno – technické opatrenia zamerané na zabránenie vzniku poţiarov.
Aktuálnosť a dôleţitosť úloh v tejto oblasti potvrdzuje aj vývoj poţiarovosti za
predchádzajúce obdobie.
V roku 2006 vzniklo na Slovensku 10 260 poţiarov, pri ktorých vznikla priama
škoda vo výške 817 053 500 Sk., bolo pri nich usmrtených 49 a zranených 185 osôb.
Za posledné sledované obdobie roku 2007 bolo celkove zaznamenaných 12 286
poţiarov pri ktorých vznikla priama škoda 1 165 886 500 Sk., bolo usmrtených 39
ľudí a zranených 158 osôb.
Z uvedeného prehľadu je zrejmé, ţe porovnaním celkového vývoja poţiarovosti sa
môţe konštatovať, ţe za tri štvrte roka 2007 bolo viac poţiarov a vzniknutej škody
na majetku ako za celý rok 2006.
Nepriaznivý vývoj situácie v oblasti poţiarovosti potvrdila skutočnosť, ţe mnoho
zamestnávateľov, podnikateľov – fyzických osôb – ţivnostníkov, ale aj právnických
osôb zanedbávajú základné povinnosti, ktoré im ukladajú právne predpisy
v spomínanej oblasti.
Obecný úrad Raková, oznamuje fyzickým osobám, ktoré podnikajú
v Rakovej, ţe podľa Z. č. 314/2001 Z.z. , vyhláška 121/2002 Z.z. a v znení
ďalších platných zákonov v ochrane pred poţiarmi bude vykonávať štátny
poţiarny dozor- preventívne protipoţiarne kontroly - u fyzických osôb
podnikajúcich. / § 29, zákona 314/2001 Z.z. vykonávanie hlavného štátneho
poţiarneho dozoru a § 23 o obci/. Ide o všetky fyzické osoby podnikajúce
nezávisle na tom či sú v priestoroch a budovách obce Raková, alebo vo svojich
vlastných priestoroch , alebo priestoroch prenajatých.

JE NA NÁS VŠETKÝCH ČI TREND ZVYŠOVANIA POŢIAROVOSTI
BUDE STÚPAŤ ALEBO OPAČNE.
JE NA NÁS, AKO BUDEME ROBIŤ.
ZÁKON HOVORÍ, ROB TAK ABY SI SVOJÍM POČÍNANÍM
NESPÔSOBIL POŢIAR.

VIANOČNÝ KONCERT
Koniec kalendárneho roka 2007 sa
po kultúrno-spoločenskej stránke vydaril.
Nemyslím o slávnostnom ohňostroji, ani
o všetkých ţelaniach a prianiach, ani
o vybuchovaní zátok zo šampanského.
V mysli a pamäti mi utkvel nádherný
„Vianočný koncert“ z 30. decembra.
Zaplnený kostol bol svedkom vystúpenia
nášho rodáka, operného speváka pána
Alojza Haranta a jeho dôstojných hostí, deti
zo štátnej základnej školy a cirkevného
zboru. Stating ovation pre všetkých
účinkujúcich hovorí za všetko. Moje priania
- bodaj by takýchto vystúpení bolo čím
viac.
Úctivo
ďakujeme
všetkým
účinkujúcim, ako aj tým, ktorí sa tohto
podujatia zúčastnili. Zvlášť p. Alojzovi
Harantovi a jeho bratovi Miškovi, ktorý ho
pri jeho vystúpení hudobne sprevádzal.
/SG/
SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJ DIEŤA

Jakub Tatarčiak
Klára Kováčiková

Samuel Paštrnák
Katarína Zbončáková

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA



Navždy nás opustili

DO POZORNOSTI NAŠIM DÔCHODCOM
Obec Raková oznamuje dôchodcom - stravníkom Školskej jedálne pri ZŠ Raková
- Ústredie , ţe bude zabezpečovať rozvoz stravy /obedov/ autom bezplatne .
V prípade záujmu donášky obeda je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 15.2.2008
na Obecný úrad v Rakovej - úsek oddelenia sociálnych vecí .
Celková cena obeda
45,- Sk
z toho : Cena obeda pre dôchodcu
40,- Sk
Doplatok obce
5,- Sk
Doposiaľ bola cena obedov pre dôchodcov - stravníkov určená vo výške obedu
na ţiaka.
Pre neúmerne vysoký záujem dôchodcov o tieto obedy bolo potrebné upraviť
cenu zaradením dôchodcov - stravníkov do kategórie ostatných stravníkov .

Alojz Skotnický
Jozefa Tománková
Emília Bojková
Mária Luptovcová
Emil Bednárik
Jozefa Poláčková
Anna Blahutová
Jozef Garaj
Ján Čišecký
Magdalena Vojvodiková
Pavol Ostrák

60 rokov
83 rokov
75 rokov
91 rokov
75 rokov
88 rokov
56 rokov
86 rokov
58 rokov
81 rokov
60 rokov

POZOSTALÝM VYSLOVUJEME
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
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