
 
 

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ   
Správy, oznamy, komentáre – všetko o živote a dianí v Rakovej 
 
 

     Ročník 10    www.rakova.sk            Číslo 4                              máj 2008 
  

 

    SSLLOOVVOO  NNAA  ÚÚVVOODD     

 
     V úvode chcem čitateľovi pripomenúť, ţe dnešný 

úvodník nebude ladený ani v kritickom a ani 

v pesimistickom duchu, skôr naopak. Moţno to spôsobuje 

máj – lásky čas, kde sme kaţdý naladení na tú správnu 

strunu. Uplynulé dni nám k tomu dávajú dobrý dôvod. 

Rarita obce „bociany“ doleteli v stanovenom termíne a čo 

bolo tento rok výnimkou, ţe doleteli s malým hodinovým 

rozdielom súčasne. Niektorý z nich meškal, ktovie či sa 

cestou do Rakovej nezastavil na pivo.  

    Poslednú marcovú nedeľu sme privítali divadelný súbor 

J.Palárika z Čadce, ktorí sa nám predstavil s hrou 

„Posledný súd“. Toto predstavenie akoby bolo pozvánkou 

na blíţiaci sa divadelný sviatok „Palárikovu Rakovú“. Táto 

vstúpila do piateho decénia (desaťročia).Posledný aprílový 

týţdeň sme privítali v rámci osláv PR 11 divadelných 

súborov zo Slovenska a Srbska. Bliţšie informácie 

prinášame  v nasledujúcom článku. Je potešiteľné, čo 

chceme zdôrazniť a zároveň sa i poďakovať všetkým tým, 

ktorí sa na organizovaní podieľali, zvlášť členom 

hasičského zboru a krojovaným účastníkom z rád či uţ 

z najmladšej, alebo staršej generácie. Poďakovanie patrí 

členom hudobnej skupiny BAKUĽA.  

   V rámci DŇA ZEME odpracovali brigádu na čistení 

vodného toku Rakovka v ústredí obce členovia organizácie 

zdravotne postihnutých. Členovia TK Polom Raková 

vydali výzvu ostatným zloţkám, spolkom a zdruţeniam, 

aby sa do podobných aktivít zapojili aj  ich členovia. Na 

túto výzvu reagovali členovia Zdruţenia majiteľov 

káblovej televízie Raková pod Poľanou. Všetkým patrí 

vďaka a vyjadrujeme presvedčenie, ţe podobné aktivity sa 

budú konať v priebehu celého roka.     

                                                              /SG/ 

 
 

PALÁRIKOVA RAKOVÁ 2008 V RAKOVEJ 
 

 

Jedno z najdôleţitejších podujatí v Rakovej je kaţdý rok 

Palárikova Raková a jej sprievodné podujatia. Bolo tomu tak 

i v tomto roku. Úsilie pracovníkov obce, OKVS, mnohých 

nadšených občanov, členov našich spolkov, školských zariadení 

prinieslo svoje ovocie. 

Úvodné podujatie pre občanov bola vernisáţ a otvorenie 

výstavy obrazov našej insitnej maliarky pani Ireny Zemaníkovej. 

Toto podujatie, konané v nedeľu 20. apríla bolo o to 

významnejšie, ţe sa konalo pri príleţitosti 70-tich narodenín 

autorky a pri tejto príleţitosti jej starosta obce Anton Heglas 

slávnostne odovzdal najvyššie obecné ocenenie „Cenu obce 

Raková“, ktorú pani Irene Zemaníkovej  schválilo obecné 

zastupiteľstvo za tvorivé výkony v oblasti kultúry, ktorými sa  

 

 

významne pričinila o šírenie dobrého mena obce a reprezentáciu 

obce. 

Ďalším významným podujatím bolo stredňajšie stretnutie 

starostov „palárikovských obcí“. Stretnutie sa stretlo v srdečnej 

atmosfére a prinieslo viacero významných výsledkov. 

Starostovia sa dohodli, ţe zaloţia zdruţenie pod názvom 

„Ţivotnými cestami Jána Palárika“, ktorého hlavnou úlohou 

bude podporovať a koordinovať aktivity v záujme zviditeľnenia 

a rozvoja odkazu, ktorý nám tu zanechal svojím ţivotom 

a dielom Ján Palárik. Na zasadnutí bol zvolený prípravný výbor 

v zloţení Mgr. Pavol Zemko, farár v Majcichove, JUDr. Zdenka 

Bednáriková, starostka Starého Tekova a Ing. Miroslav 

Mareček, prednosta OcÚ v Rakovej. 

Starostovia sa ďalej dohodli na vyhlásení Roka Jána 

Palárika v roku 2010, ktorý bude sprevádzať mnoţstvo podujatí 

a vyvrcholením bude vydanie súhrnnej monografie o ţivote 

a diele Jána Palárika. Toto významné dielo pripravuje kolektív 

renomovaných odborníkov na čele s Mgr. Pavlom Zemkom. 

Príspevkom obce Raková je príprava internetovej stránky 

www.janpalarik.sk, ktorú chceme spustiť do prevádzky do konca 

roka. Na záver stretnutia boli starostovia pozvaní do Palárikova, 

kde sa budú v septembri konať oslavy zaloţenia obce. I napriek 

nepriaznivému počasiu si starostovia ešte pozreli predstavenie 

Vranovského chodúľového divadla na pešej zóne pri fontáne 

v Čadci a plní dojmov sa rozišli do svojich obcí. 

Hlavný program divadelnej prehliadky pre našu obec bol vo 

štvrtok. Na tento deň sa nezvyčajne pripravili zamestnanci 

obecného úradu, ktorí do jedného spolu s prednostom ako aj 

starostom „úradovali“ celý deň v rakovských krojoch. Doobeda 

sa v Kultúrnom dome Jána Palárika konali predstavenia pre 

rakovské školy, počas ktorých boli ocenené najlepšie výtvarné 

práce našich detí, ktoré boli súčasťou výstavy na chodbách 

obecného úradu pod názvom Ja a divadlo.  

Poobede sa konali prijatia hostí a divadiel starostom obce, 

po ktorých nasledoval tradičný sprievod účastníkov prehliadky 

a občanov k rodnému domu Jána Palárika. Otvorenie Palárikovej 

Rakovej počas dňa propagovala v krásnom koči skupina Bakuľa 

na čele s Ignácom Palárikom, ktorá sa spolu s hudobným 

doprovodom preváţala celou obcou. Tradičného sprievodu sa 

zúčastnilo viac ako sto občanov. Po sprievode sa konala 

slávnostná svätá omša a po nej otvorenie Palárikovej Rakovej 

spojené so súťaţným predstavením Rajda Majda, ktoré 

predviedlo Divadlo na hambálku Malacky.  

V piatok pokračovala divadelná súťaţ v Čadci 

a vyvrcholením bolo vyhodnotenie súťaţe, ktoré sa konalo pred 

predstavením Štyri svadby na jednom pohrebe, ktoré nám 

predviedli naši krajania z Divadla VHV Báčsky Petrovec zo 

Srbska. Víťazom prehliadky sa stal Divadelný súbor Daxner 

z Tisovca s inscenáciou hry: Boţena Slančíková 

Timrava/Jaroslav Lacko: Na jednom dvore (cenu udelila Obec 

Raková). 

V nedeľu sa v rámci sv. omše konal chrámový koncert 

Miešaného speváckeho zboru Kysuca z Čadce a bodkou za 

divadelnou prehliadkou bolo poobedňajšie predstavenie 

Dedičstvo, ktoré odohral Divadelný súbor Terézie Vansovej 

Rimavská Píla, Tisovec.                                                    /MM/ 

 

  



 

                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 
 

ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
V RAKOVEJ 

 
      Od začiatku roku 2008 sa konali dve zasadania obecného 

zastupiteľstva. V mesiaci február, dňa 28.2.2008 obsah rokovania bol 

zameraný najmä na plnenie hlavných úloh obce za rok 2007, na plnenie 

rozpočtu obce Raková za rok 2007 a schválenie záverečného účtu 

a hospodárenie OKVS za rok 2007. Obecné zastupiteľstvo schválilo:  

a) správu o plnení rozpočtu obce Raková za rok 2007 

nasledovne: 
Beţný rozpočet 

Príjmy: rozpočet 51 271 000 Sk
 skutočnosť  51 195 403,66 Sk 

Výdavky: rozpočet 27 263 000 Sk

 skutočnosť 26 615 903,66 Sk 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy: rozpočet 156 000 Sk

 skutočnosť 156 334,00 Sk 
Výdavky: rozpočet 24 149 000 Sk

 skutočnosť 30 029 823,91 Sk 

Finančné operácie 

Príjmy: rozpočet 23 010 000 Sk

 skutočnosť 26 642 799,92 Sk 

Výdavky: rozpočet       1 372 000 Sk
 skutočnosť 1 357 057,20 Sk 

ŠKOLY  - beţný rozpočet 

Základná škola ústredie 

Príjmy: rozpočet 514 000,- Sk

 skutočnosť 514 511,02 Sk 

Výdavky: rozpočet 12 733 000,- Sk
 skutočnosť 12 737 868,55 Sk 

Základná škola Trstená 

Príjmy: rozpočet 34 000,- Sk
 skutočnosť 34 099,30 Sk 

Výdavky: rozpočet 2 770 000,- Sk

 skutočnosť 2 769 737,29 Sk 

Materská škola Fojstvo 

Príjmy: rozpočet 276 000,- Sk
 skutočnosť 280 831,05 Sk 

Výdavky: rozpočet 4 004 000,-Sk

 skutočnosť 4 020 876,25 Sk  

Materská škola Korchaň 

Príjmy: rozpočet 126 000,- Sk

 skutočnosť 125 578,20 Sk 
Výdavky: rozpočet 1 349 000,-Sk

 skutočnosť 1 349 264,49 Sk  

b) Hospodárenie OKVS za rok 2007 nasledovne:      

                                    príspevková časť podnikateľská časť 

Príjmy spolu :                10 802 041,63 Sk         699 012,77 Sk 

Výdavky spolu :                     9 579 846,39 Sk         663 149,21 Sk 

Zostatok k 31.12.2007       1 222 195,24 Sk          35 863,56  Sk 

 

     V rámci bodu rôzneho okrem iného prerokovalo návrh rokovacieho 

poriadku obecného zastupiteľstva – úprava č. 2008-1.  Zmeny sa týkali 

najmä úpravy § 9 bod 4 o podmienkach hlasovania tak, aby zasadania 

prebiehali pruţnejšie. OZ schválilo zmenu spôsobu vykurovania 

nájomných bytov z elektrického priamovýhrevného na alternatívny 

spôsob vykurovania. Táto zmena bola navrhnutá  ako alternatíva 

výhodnejšieho vykurovania, nakoľko ceny na elektrickú energiu 

narastajú. V rôznom predloţili jednotlivé komisie, ktoré pracujú pri OZ 

plán činnosti. Komisie sú nápomocným orgánom OZ, predkladajú 

stanoviská – doporučenia k rôznym ţiadostiam, ktoré sa prerokúvavajú 

na OZ.  

OZ schválilo ţiadosti o nenávratný finančný príspevok  na realizáciu 

projektov: 

- Rekonštrukcia MŠ Fojstvo, Raková      (7 mil. Sk) 

- Rekonštrukcia ZŠ Raková č. 950 a dostavba Telocvične pri 

ZŠ Raková č. 950     (62 mil.Sk) 

Financovanie projektu bude zabezpečené vo výške 5% z celkových 

oprávnených výdavkov na daný projekt.  

 

 

V závere rokovania bola predloţená informácia v súvislosti s 

prípravou monografie Jána Palárika. Iniciatíva vznikla v Hronských 

Kľačanoch  v rámci akcie „Životnými cestami Janka Palárika“  .  Ide  

o plnofarebnú publikáciu, ktorej náklad pre našu obec   bude 

predstavovať  cca 70 aţ 100 tis. Sk. Zo strany poslancov bola táto 

myšlienka podporená a OZ schválilo spoluúčasť obce Raková na 

príprave monografie Jána Palárika. 

Na februárovom rokovaní obecného zastupiteľstva bolo prijaté 

uznesenie č. 11/2008.  

      Dňa 17. apríla 2008  sa OZ  zaoberalo prerokovaním nariadení 

obce a to: 

1.VZN o miestnych  daniach, miestnom poplatku za kom. odpady 

a drobné stavebné odpady a miestnom  poplatku za dodávku pitnej vody 

na kal. rok 2008 – úprava ceny vody 

V rámci tohto nariadenia došlo k úprave sadzby poplatku za dodávku 

pitnej vody pre organizácie a podnikateľské subjekty s odberom pitnej 

vody nad 5000 m3 z 25 Sk na 22,70 Sk za 1 m3 .  Za prijatie návrhu 

z celkového počtu poslancov 11, hlasovalo za: 10 poslancov, zdrţal sa: 

1 poslanec. 

2.VZN o zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou počas mimoriadnych 

udalostí. 

Toto nariadenie nebolo  prijaté obecným zastupiteľstvom z dôvodu 

nekompletnosti predkladaného návrhu a potreby dopracovania 

vodovodných zdrojov. 

3.VZN o trhovom poriadku v obci Raková 

Toto VZN ustanovuje práva a povinnosti správcu trhoviska 

a príleţitostného trhu, pôsobnosť obce Raková pri vykonávaní dozoru 

nad dodrţiavaním povinností ustanovených v zákone o ochrane 

spotrebiteľa a povinností fyzických a právnických osôb oprávnených na 

podnikanie podľa osobitných predpisov a občanov predávajúcich na 

trhových miestach v obci. 

V obci boli pre trhový  predaj vyhradené nasledovné lokality: 

- verejné priestranstvo vedľa budovy ZŠ Jána Palárika 

a pekárne, 

- verejné priestranstvo pri Kultúrnom dome Jána Palárika 

- verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku Raková 

- verejné priestranstvo pri ZŠ Trstená 

- verejné priestranstvo pri IBV Rakovka 

- verejné priestranstvo pri nákupnom stredisku Močiare 

- verejné priestranstvo pri kostole 

Za prijatie návrhu z celkového počtu poslancov 11, hlasovalo za: 10 

poslancov, zdrţal sa: 1 poslanec. 

4.VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpadmi z domácností. 

Toto VZN upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnym odpadom 

a s drobným stavebným odpadom a elektroodpadmi z domácností, 

najmä spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu, spôsob 

nakladania s jednotlivými zloţkami triedeného komunálneho odpadu, 

vrátane starostlivosti o miesto určené na ukladanie a zneškodňovanie 

komunálneho odpadu na území obce. Upravuje práva a povinnosti 

pôvodcu komunálneho odpadu, povinnosti správcu nehnuteľnosti, 

povinnosti právnickej a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce 

a povinnosti oprávnenej osoby s cieľom chrániť ţivotné prostredie, 

zdravie  ľudí a dodrţiavať čistotu na území obce. VZN bolo doplnené 

o zoznam druhov odpadov  a ďalšie náleţitosti, ktoré obecné 

zastupiteľstvo odsúhlasilo. 

Za prijatie návrhu hlasovali všetci poslanci v počte 11. 

     Program tohto zasadania bol rozsiahly – 17 bodov. Ďalej OZ okrem 

iného prerokovalo ţiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce pre 

rok 2008,  úpravu rozpočtu  č.1 obce pre rok 2008, informatívnu správu 

o platbách nájomného za prenájom nehnuteľností, ktoré sú majetkom 

obce Raková za rok 2007, správu o výrube miestnych daní na rok 2008 

a informácia o stave platieb za rok 2007 a zápis do obecnej kroniky do 

roku 2008. 

Na tomto zasadaní bolo prijaté uznesenie č. 12/2008.Úplné znenia 

uznesení obecného zastupiteľstva nájdete na internetovej stránke obce 

www.rakova.sk.  
                  /MCH/ 
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                SSPPRRAAVVOODDAAJJCCAA  ––  HHLLAASS  RRAAKKOOVVEEJJ  

                                                                                                                                                                          
 

SEPAROVANÝ ZBER 
 

     Ohlasy na separáciu odpadu v našej obci sa rôznia, jedným sa to pozdáva,  iným nie...Veľa ľudí to povaţuje za dobrý nápad, 

niektorých táto myšlienka priam nadchla:“Triedenie odpadu je veľmi dobrá vec. Ak si zvykneme oddeľovať separovateľný a 

biologický odpad od ostatných zloţiek odpadu, urobíme veľký krok vpred v ochrane ţivotného prostredia“.  

     Mnohí to tak ruţovo nevidia. Niektorí sa ani nechcú k tejto téme vyjadrovať. Pri otázke, či sa do projektu aktívne zapájajú, len 

prevracajú očami a myslia si svoje.“Vôbec sa mi to nechce robiť. Prečo by som mal aj pri odhadzovaní odpadkov myslieť na to, čo 

kam patrí?“  

     Chápeme, ţe ľudia si veľmi ťaţko zvykajú na nový trend a nechcú meniť starý zabehaný systém. Myšlienku  separovania odpadu 

sa snaţíme dostať aj do našich škôl. Obec Raková v spolupráci so Spoločným školským úradom vyhlásila súťaţ k téme separovania  

odpadu. Zapojením sa do tejto súťaţe  získajú naše deti základné enviromentálne návyky. 

       Sme iba maličké kamienky na veľkom štrkovisku a predsa je kaţdý z nás výnimočný a to či sa nám podarí zachrániť naše 

ţivotné prostredie, záleţí len na kaţdom z nás! 

 

Ako sa nám darí separovať – výsledky za prvý štvrťrok 2008 
 

 1-3 mesiac 2007 1-3 mesiac 2008 

SKLO 8 480 kg 23 850 kg 

PLASTY 4 290 kg 7 345 kg 

PAPIER - 5 920 kg 

TEXTIL - 1 530 kg 

Odpad uloţený na skládku odpadu 182 ton 154 ton 
 

     Výsledky hovoria za všetko. Preto ďakujeme všetkým občanom, ktorí aktívne  a svedomito triedia odpad a ţeláme im veľa elánu, 

chuti a trpezlivosti. 

 

 
DÔLEŢITÉ OZNAMY !!! 

 

 upozorňujeme občanov, ţe od 12.05.2008 pri zbere popolníc (podľa kalendára zvozu odpadu) odpad umiestnený mimo 

popolnice (vo vreciach) nebude vyvezený (v prípade potreby doporučujeme občanom zakúpenie ďalších popolníc) 

 vyzývame, aby občania  vyuţívali vrecový systém zberu separovaného odpadu (sklo, plasty)  v domácnostiach – teda odvoz 

priamo spred domu v dvojtýţdňových cykloch,  v dňoch určených  kalendárom zvozu (prípadne dovoz na zberný dvor v 

pracovných dňoch) a farebné kontajnery na sklo a plasty na verejných priestranstvách vyuţívali len príleţitostne 

 prosíme občanov, aby plastové fľaše, ktoré odovzdávajú do separovaného odpadu boli stlačené, čím sa zmenší objem vo 

vreciach  

 upozorňujeme, ţe budú prebiehať pravidelné kontroly popolníc a vriec so separovaným odpadom, preto dbajte na ich obsah a 

dodrţujte Všeobecné záväzné nariadenie o odpadoch 

 oznamujeme občanom v osadách: Mičkové, Preľač, Petrová, Kopčisko zmenu v zbere komunálneho odpadu z 

veľkoobjemového zberu na systém popolníc. Popolnice budú doručené do týchto domácností do konca mája 2008. 

Veľkoobjemové kontajnery, ktoré tam boli doteraz vyuţívané, budú premiestnené do lokalít kde nie je moţný prístup s 

kukavozom, teda ani zber popolníc                                                                                                                       

ÚSEK DANÍ A POPLATKOV INFORMUJE 
       Vzhľadom na vysoké náklady  doručovania platobných výmerov za daň z nehnuteľností a poplatkov za komunálny odpad 

a psa, správca dane zatiaľ neposiela platobné výmery. Občania, ktorí si tieto poplatky ešte neuhradili si tieto platobné výmery 

môţu osobne prevziať a taktieţ ihneď uhradiť  priamo v kancelárii daní a poplatkov na obecnom úrade.                          /KZ/ 

 

                                               PREROKOVANIE  KONCEPTU  ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE RAKOVÁ

Obec Raková, ako obstarávateľ územno – plánovacej dokumentácie, týmto v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších doplnkov a noviel, podľa § 21, ods. 2 aţ 3,oznamuje začiatok etapy : „PREROKOVANIE  

Konceptu  územného plánu obce Raková“. Prerokovanie Konceptu je verejné s termínom trvania : od 14. 04.2008 do 15. 05. 2008.  

Kompletná dokumentácia konceptu je sprístupnená na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Rakovej, kde je moţné v pracovných 

dňoch stanovenej lehoty podrobnejšie sa oboznámiť s konceptom územného plánu.  

Účastníci prerokovania (samosprávny kraj, dotknuté orgány štátnej správy, susedné obce,  dotknuté právnické osoby, verejnosť) sa 

môţu ku Konceptu  územného plánu obce Raková vyjadriť písomne, v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia.                               /AH/ 
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                                                            FFUUTTBBAALL                                                  

13.4.2008 Strečno – Raková 2:0 

Domáci boli jednoznačne lepší a mohli zvíťaziť i väčším rozdielom, keď brankár 

Kajánek chytil i penaltu a vyriešil viacero  situácii zaváňajúcimi gólmi. 

20.4.2008 Raková – Rudinská 0:1 

V tomto stretnutí išlo domácim o veľa, veď v podstate sa hralo o 6 bodov. Strata 

bodov je o to väčšia, ţe sme hrali s predposledným muţstvom tabuľky, ktoré je taktieţ 

v zóne ohrozenia ako naše muţstvo. Mali sme jednoznačne navrch, ale nemohúcnosť 

a strelecká neschopnosť našich hráčov urobili svoje. Hostia z ojedinelého útoku dali 

gól a cenné body putovali na dolné Kysuce. 

27.4.2008 Belá (ZA) – Raková 2:1 

Našim hráčom nemoţno uprieť snahu, bojovnosť a túţbu po víťazstve. Domáci viedli  

2:0 ešte v závere zápasu, no potom skóroval náš Maľovaník a výsledok bol na 

váţkach. Domáci vykopávali z prázdnej brány, avšak tento výsledok uţ udrţali. 

   Dorast mal dvakrát voľný ţreb, v sobotu 26.4. cestoval do Povinny, domáci však 

nenastúpili, takţe dorastenci zvíťazili kontumačne 0:3. Starší a mladší ţiaci hrali svoje 

zápasy v Radoli a doma s Čiernym. Všetky zápasy prehrali.  

 

Vylosovanie jarnej časti súť. ročníka 2007/2008 muţstva starší a mladší ţiaci: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    /SG/ 

 

Slovenský Červený kríţ, Nemocnica s poliklinikou v Čadci a 

Obecný úrad Raková pozývajú všetkých občanov obce na 

spoločný odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 9.mája 2008 od 

6.00 do 9.00 hod. na Hematologicko - transfúznom oddelení 

NSP v Čadci .Pomôţte aj Vy zachrániť ţivot. 
 

 
 

 

KULTÚRA 

Obec Raková, Organizácia pre kultúru 

a verejné sluţby  pripravuje: 

- pre ţeny našej obce Deň matiek dňa 18. 

mája 2008  (nedeľa) od 14-tej hodiny v sále 

kultúrneho domu. Bude pripravený bohatý 

program- vystúpia ţiaci našich škôl 

a škôlok, je pozvaná aj populárna 

JADRANKA, 

- pre deti a mládeţ Deň detí uţ na 30. mája 

2008 (piatok), škôlkári a školáci sa 

pripravujú na vychádzky do prírody, hry, 

tešia sa na odmeny, ktoré im budú 

odovzdané za najlepšie výsledky 

v školskom roku 2007/08 či uţ za výborný 

prospech alebo účasť pri reprezentovaní 

svojej školy,  

- pre všetky vekové kategórie sa  sobotu 

31.5. na Korcháni a v nedeľu 1.6. 2008 na 

futbalovom ihrisku pripravuje Váľanie 

mája. O občerstvenie a dobrú zábavu  

s hudobnou skupinou Relax bude postarané. 

                                                              /AD/  

SSPPOOLLOOČČEENNSSKKÁÁ    KKRROONNIIKKAA  
VVIITTAAJJ  DDIIEEŤŤAA  

 
Petra Olešňaníková        Peter Streličák 
Marek Makyňák            Mário Kusy 
Kristína Lieskovanová    Adam Maják 

  

ŽŽEELLÁÁMMEE  VVEEĽĽAA  ZZDDRRAAVVIIAA  

   
MMAANNŽŽEELLSSTTVVOO  UUZZAATTVVOORRIILLII  

 

 
Mgr. David Beleščák  – Mária Mravcová 

Pavol Hajduk – Blanka Kubíková 
Ľuboš Kroupa - Michaela Kováčiková 

Peter Poljak – Alena Krištofíková 
 

ŠŠŤŤAASSTTNNÚÚ  CCEESSTTUU  ŽŽIIVVOOTTOOMM  

   
Navždy nás opustili 

Ignác Mravec   72 rokov 
Jozef Bzdilik   88 rokov 
Štefánia Školníková  81 rokov 

 

PPOOZZOOSSTTAALLÝÝMM  VVYYSSLLOOVVUUJJEEMMEE  

ÚÚPPRRIIMMNNÚÚ  SSÚÚSSTTRRAASSŤŤ

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ – vydáva Obec Raková. Registrácia:  Okresný úrad,   odbor   školstva 

  a   kultúry    Čadca,  č.3/1999.       Redakčná rada:       Ing. Miroslav Mareček,       Anna Dolná,         Stanislav  Grečmal   

  a  Mária Chovancová.     Adresa redakcie:       Obecný úrad,     023 51  Raková 140.       e-mail:    rakova@rakova.sk.    

   Vydané dňa: 5.5.2008.    Náklad: 1600 ks.   Expedícia do domácnosti   po 1 výtlačku  zdarma. 

4 
 

  SSPPRRAAVVOODDAAJJCCAA  ––  HHLLAASS  RRAAKKOOVVEEJJ  

Kolo Dátum Stretnutie mužstiev Výkop Odchod 

19 14.5.2008 Skalité - Raková 15.00 

a 16.45 h. 

AVIA 13.30 h. 

(utorok) 

20 10.5.2008 Raková – Čadca B 10.00 

a 12.00 h. 

 

21 18.5.2008 Kys.Lieskovec-Raková  13.15 

a 14.45 h. 

AVIA 12.30 h. 

pozor nedeľa 

22  28.5.2008 Raková - Staškov 15.00  

a 16.45 h. 

pozor streda 

23 31.5.2008 Rosina - Raková 10.00 

a 12.00  h.   

Autobus 8.00 h. 

24 7.6.2008 Raková – Rudinská 10.00 

a 12.00  h. 

 

25 14.6.2008 Raková - Oščadnica 10.00 

a 12.00  h. 

 

26 21.6.2008 St.Bystrica - Raková 10.00 

a 12.00  h. 

AVIA 8.30 h. 

 

 

 


