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PALÁRIKOVSKÉ OBCE SA OPÄŤ STRETLI

Ani sme sa nenazdali, ţe máj lásky čas je za nami.
Nie je to dobrá správa pre vydajachtivé slečny a
dámy. Stará múdrosť hovorí, ţe ktorá ţena sa 1. mája
pobozká s muţom do roka sa vydá. Lenţe v našich
klimatických podmienkach bohvieako čerešne nič
moc nekvitnú, doporučujem tým, ktoré to nestihli,
objednať si zájazd do Japonska. Sakura strom a
hlavne sakury kvet je tutovka. Ale dosť bolo
zbytočných rád. Obzrime sa radšej čo našej obci tento
najkrajší mesiac priniesol. Osobne môţem
konštatovať, ţe bol zmysluplný a duchovno-kultúrno
vynikajúci. Prvý krát v novodobej histórii sme
privítali jeho ctihodnosť mons. novozaloţenej
Ţilinskej diecézy Tomáša Galisa na sviatosti
birmovania 18. mája. I keď s týţdňovým omeškaním,
viac ako dôstojne sme oslávili „Deň matiek“.
Preplnená sála tlieskala skoro 100 účinkujúcim
hlavne deťom z MŠ a ZŠ. Bonbónikom bolo
vystúpenie populárnej Jadranky. Ţeny sme po
skončení programu ocenili symbolickým karafiátom.
Úprimne ďakujem za bohatý kultúrny záţitok tým,
ktorí sa na tejto akcii podieľali. Máj je i príleţitosťou
pre mládencov, aby svojej vyvolenej postavili májku.
Dnešní mládenci tu v Rakovej však oproti iným
obciam tomuto nevenujú pozornosť. Máje tak stavajú
partie alebo spolky. Koncom mesiaca sa máje váľali a
„niektorí sa aj váľali!“. Nechýbala však hudba a
priateľské posedenie pri guláši a inom sortimente.
Myslím, ţe občania sa pri týchto májových
podujatiach uvoľnili, zabavili a aby som parafrazoval
Twaina a z časti naplnil jeho myšlieku: „ŢI TAK,
ABY SA TVOJI PRIATELIA ZAČALI NUDIŤ AŢ
ZOMRIEŠ!“
/SG/
POZVÁNKA
Divadelný súbor dospelých z Kysuckého Nového Mesta
naštudoval tragikomédiu ŢOBRÁCKE DOBRODRUŢSTVO,
s ktorou sa nám predstaví v sále KD v našej obci dňa
8. júna 2008 (nedeľa) o 14.00 hod. Vstupné: 40,- Sk.
Autori hry: Ján Solovič, Milan Lasica,Július Satinský
Srdečne pozývame!

Ţivotnými cestami Jána Palárika – tento názov si osvojili
„palárikovské obce“ pre svoje pravidelné stretnutia. Prvý krát sa
takto stretli 24. októbra 2003 v Rakovej a odvtedy sa pravidelne
kaţdý rok stretnú vţdy v inej obci.
Medzi najvýznamnejšie bude určite patriť stretnutie, ktoré sa
konalo v 23.4.2008 v Rakovej. Účastníci tohto stretnutia, ktoré
bolo zvolané za účelom dohody o vydaní súhrnnej monografie o
ţivote a diele Jána Palárika sa nakoniec dohodli na viacerých
otázkach. Za najvýznamnejšiu pokladám dohodu o zaloţení
zdruţenia obcí s názvom „Ţivotnými cestami Jána Palárika“,
ktorého úlohou bude podporovať a šíriť myšlienky a dielo Jána
Palárika. K tomuto bude zriadená do konca roka i internetová
stránka www.janpalarik.sk. Druhým významným rozhodnutím
bolo vyhlásenie roka 2010 za Rok Jána Palárika a tretím
rozhodnutie vydať monografiu o Jánovi Palárikovi práve v roku
2010.
/MM/

KYSUCKÝ MARATÓN
Klub kysuckého maratónu Čadca, Mestský úrad Čadca,
Obvodný úrad Čadca, Ministerstvo školstva SR, Kysucká
kultúrna nadácia, Mestský úrad Turzovka, Ţilinský samosprávny
kraj, ZZO Čadca, Obecné úrady Raková, Staškov, Podvysoká,
Vysoká nad Kysucou pod záštitou predsedu vlády SR Roberta
Fica poriadajú dňa 7. júna 2008 (sobota) uţ 34. ročník
Kysuckého maratónu.
Trať meria 42 195 m. Vedie cez obce Raková, Staškov,
Podvysoká, mesto Turzovka, Vysoká nad Kysucou a späť po tej
istej trati na štadión FK Čadca.
Štart je o 10.00 hod. zo štadióna v Čadci.
Starosta obce Raková Anton Heglas vypísal Prémiu obce
Raková, ktorú odovzdá prvému pretekárovi v obci. Maratónu sa
zúčastnia viacerí pretekári z našej obce. O priebehu maratónu v
obci bude informovať miestny rozhlas. Príďte povzbudiť
pretekárov a vytvoriť súťaţiacim výbornú atmosféru pri
prechode našou obcou.

DEŇ MATIEK
Druhá májová nedeľa patrí v kalendári našim mamám a
babičkám. V obci Raková patrila táto nedeľa prvoprijímajúcim
deťom, oslava Dňa matiek sa preto presunula na tretiu májovú
nedeľu. V sále kultúrneho domu vystúpili pred preplneným
hľadiskom deti z materských a základných škôl z celej obce s
piesňami, scénkami a básničkami. So slávnostným príhovorom
sa ţenám prihovoril starosta obce Anton Heglas. V bohatom
kultúrnom programe vystúpila i slovenská speváčka Jadranka
Handlovská, ktorá roztancovala a rozospievala celú sálu
kultúrneho domu. Tento rok bolo obecenstvo rôznorodé – veď
len účinkujúcich bolo okolo stovky, vynikajúci program si
nenechali ujsť ani muţi, ktorých bol hojný počet.
Pevne veríme, ţe občania, ktorí do sály kultúrneho
domu zavítali, boli spokojní – a to bola odmena za neľahkú
prácu pri organizovaní tejto peknej akcie.
/AD/
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Materské školy na ľudovú nôtu .......
V spolupráci
Spoločného školského úradu Raková
s Materskou školou Staškov sa 27. mája 2008 uskutočnil druhý
ročník prehliadky v speve ľudovej piesne detí materských škôl
spojený s výstavkou ľudových krojov a remesiel.
Uchovanie tradícií a pochopenia doby, v ktorej vznikli, je pre
deti predškolského veku pomerne náročné, no potrebné hlavne
v súčasnej dobe, kedy sa bohatstvo ľudovej kultúry pomaly
vytráca z nášho ţivota.
Veľmi záleţí na pedagogickom majstrovstve učiteliek, akým
spôsobom dokáţu deťom uţ od malička vštepovať úctu a lásku
k ľudovým zvykom a tradíciám nášho regiónu, oboznamovať ich
s ľudovými piesňami, učiť deti chápať krásu a múdrosť
ľudových rozprávok, riekaniek, vyčítaniek.
Táto prehliadka je taktieţ jedným z prostriedkov výchovy
k ľudovým tradíciám a dáva moţnosť posilniť výchovné
poslania materskej školy prostredníctvom uplatnenia regionálnej
výchovy.
Preto sa v príjemnej atmosfére staškovskej materskej školy
stretli pani učiteľky a deti z materských škôl Raková Fojstvo,
Raková Korcháň, Zákopčie, Ochodnica, Oščadnica Píla,
Turzovka Šárky, Klokočov Hlavice, Podvysoká, Vysoká nad
Kysucou a Staškov.
Deti spievali s veľkým nadšením, radosťou a prekrásnym
hláskami reprezentovali svoju školu. Pani učiteľky pre
autentickosť zabezpečili deťom ľudové kroje, tak pre dievčatá,
ako aj pre chlapcov. Všetky deti boli ocenené rovnako
diplomom, vecným darčekom a veľkým potleskom na
„stupienku víťaza“. Prehliadka sa ukončila spoločným
fotografovaním.
Poďakovanie patrí všetkým pani učiteľkám za ich obetavú prácu
a zvlášť za výbornú organizáciu.
Kaţdé z podobných podujatí nie len oţivuje ľudové tradície, ale
aj učí naše deti smelému vystupovaniu a o vzájomnej výmene
skúseností ani nehovoriac.
RNDr. Edita Brisudová, sšú

DNI SEPAROVANÉHO ZBERU
V MŠ RAKOVÁ-FOJSTVO
V dňoch 23.4 – 16.5. sa naša Materská škola Raková Fojstvo,
v spolupráci s Obecným úradom Raková a Spoločným školským
úradom Obec Raková zapojila do projektu separácie odpadu.
Zámerom projektu bolo zvyšovanie povedomia a informovanosti
detí a rodičov o uvedenej problematike.
Na školskom dvore boli pristavené zberné nádoby, ktoré nám
zapoţičalo OKVS Raková. Deti sa predbiehali v tom, kto
prinesie viac plastových a sklenených fliaš. Do súťaţe o
najlepšieho „zberača“ zainteresovali nielen rodičov, babky a
dedkov, ale i susedov z okolia. Najcennejšie však boli plastové
fľaše, ktoré priniesla rodina Kajánková. Nazbierali ich v blízkom
lesíku. Pomohli tak zlepšiť časť ţivotného prostredia v prospech
všetkých ľudí a zvierat. Najlepší zberači MŠ boli odmenení
riaditeľkou MŠ.
Boli to: Lenka Zajacová, Matej Maslík, Andrej Korchan, Tatiana
Kovalíková, Tobiáš Remeš, Marián Kľučka, Lucka Kajánková,
Tomáš Kontrík, Karin Orsághová.

Ani ostatné deti z MŠ nezaháľali. Usilovným zberom
odpadkov očistili časť lesa u Surovky a okolie potoka Rakovka.
Súčasťou ekologickej výchovy bola aj návšteva Zberného dvora
OKVS Raková, ktorú nám umoţnil pán Urbaník a kde deti videli
spôsob ďalšieho spracovania plastových fliaš.
Z niektorých odpadových materiálov vytvorili deti zaujímavé
výrobky – bábky, vláčik, pokladničky, hrkálky, ktoré vyuţívajú
pri tvorivých hrách.
Je dôleţité u detí vytvárať aktívny vzťah k prostrediu, v
ktorom ţijú. Triedenie odpadu pomáha šetriť nielen prírodné
zdroje, ale aj zmenšuje mnoţstvo odpadu, ktoré znečisťuje našu
prírodu.
Na záver dní separovaného zberu sa deti spoločne s rodičmi
stretli pri opekaní v školskej záhrade, kde deťom poďakoval
starosta obce Raková Anton Heglas a priniesol všetkým deťom
sladké darčeky.
Poďakovanie patrí i učiteľkám, kuchárkam a ostatnému
personálu MŠ, ktorí pripravili deťom a ich rodičom príjemné
popoludnie spojené s uţitočnou vecou.
Adriana Galusová, riaditeľka MŠ

INFORMÁCIA O NÁKLADOCH NA PREPRAVU
A ZNEŠKODNENIE OBSAHU ŢÚMP
OD OBYVATEĽSTVA
V zmysle cenníka SEVAK, a.s. je cena za zneškodnenie
privezeného odpadu zo ţúmp od obyvateľstva na ČOV Čadca
34,-- Sk/1m³ bez DPH, tj. 40,46 Sk/m3 vrátane DPH. Podľa
štatistických údajov je priemerná spotreba pitnej vody 80
l/os/deň, čo činí 29,2 m3/os/rok. Štvorčlenná rodina teda
vyprodukuje ročne 116,8 m3 odpadovej vody za rok.
V zmysle platnej legislatívy je ţumpa vodotesnou nádrţou, je
teda nutné zneškodniť 100% vyprodukovanej odpadovej vody.
Prevádzkovanie netesných ţúmp resp. sedimentačných nádrţí
s odtokom do podzemných alebo povrchových vôd je
nezákonné.
Na základe uvedeného je ročný náklad na legálne
zneškodnenie vyvezených odpadových vôd zo ţumpy 4.726,-Sk vrátene DPH. K tomu je nutné pripočítať náklady na
dopravu. Cena za dopravu obsahu ţumpy činí v zmysle cenníka
SEVAK, a.s. 54,74-- Sk/km a 1056,72 Sk/kaţdú začatú hod.
resp. 264,18 Sk/kaţdých začatých 15 min. pouţitia vozidla
vrátane DPH (práce na mieste výkonu - čerpanie).
Náklady na zneškodnenie obsahu ţumpy o objeme 10 m3
a jeho prepravy na miesto zneškodnenia pri prepravnej
vzdialenosti 1 km predstavujú 340,-- Sk (zneškodnenie) + 54,74
Sk (preprava) + 264,8 x 2 (čerpanie od 16 do 30 min) sumu
924,34 Sk, pri prepravnej vzdialenosti 1 km. Pri produkcii 116,8
m3/rok odpadovej vody za rok (štvorčlenná domácnosť) činia
celkové náklady na zneškodnenie a prepravu obsahu ţúmp pri
objeme ţumpy 10 m3 a prepravnej vzdialenosti 1 km ročne sumu
cca 9 243 Sk.
Rozhodnutím ÚRSO je cena stočného (odvedenia odpadovej
vody kan. prípojkou a verejnou kanalizáciou vrátane čistenia)
23,61 Sk/m3 bez DPH, teda 28,10 Sk/m3 vrátane DPH. Celková
suma na odvedenie OV kan. prípojkou pre štvorčlennú
domácnosť teda predstavuje 2 361 Sk za rok.
Ročná úspora 6 882 Sk je jednoznačným dôkazom
ekonomickej výhodnosti vypúšťania odpadových vôd
z nehnuteľností kanalizačnou prípojkou.
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PRÁZDNINY SÚ PREDO DVERMI
Právo na ochranu ţivota a zdravia je jedným zo základných práv občanov v kaţdej vyspelej demokratickej spoločnosti.
Jeho súčasťou je i starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia realizovanej prostredníctvom určitých organizovaných
systémov, ktoré si vytvára štát. Sú to napr. ekonomické a právne nástroje, systém dozorných a inšpekčných orgánov,
normotvorba, výskum, ale aj výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia.
Blíţia sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek. Pre deti ale prázdniny predstavujú veľké
riziko úrazu. V tomto období je 100% nárast detských úrazov.
Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby sa všetky naše deti mohli ţivé a zdravé vracať do školských lavíc.
Najprv niekoľko štatistických údajov: V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie pribliţne 200 detí
a mladistvých
do 19 rokov, 2 000 detí a mladistvých sa zraní tak, ţe majú trvalé následky, 20 000 detí je
hospitalizovaných a celkovo sa zraní 200 000 detí. Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv detí, niekoľko z nich
končí aj smrťou.
Počet úmrtí detí z dôvodu úrazu na Slovensku je tak vysoký, ţe kaţdoročne by bolo moţné zavrieť 7 školských tried.
Keďţe mnohí z Vás sú aj motoristi, k údajom doplníme aj nehodovosť na cestách. Na slovenských cestách
ročne zomiera viac ako 600 účastníkov cestnej premávky, z toho 60 je detí a mladistvých. Zo sto šoférov pri
autonehode zastaví iba desať šoférov a iba jeden šofér z desiatich ovláda improvizovanú prvú pomoc, nie
adekvátnu. Pri poskytnutí adekvátnej prvej pomoci pri autonehodách v SR by sa pribliţne 300 obetí dalo
zachrániť.
Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme Vašu pozornosť upriamiť na hlavné prázdninové riziká
a moţnosti ako predísť alebo aspoň zníţiť úrazovosť detí
 dopravné nehody predstavujú 21% podiel v úrazovosti detí:
1.1. dieťa chodec:
vie Vaše dieťa správne prechádzať cez cestu? Chodí po ľavej strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasť
cesty? Pouţíva za zníţenej viditeľnosti reflexné bezpečnostné prvky? Hrá sa na ceste alebo v jej
blízkosti? Hrá sa v blízkosti ţelezničnej trate? Hrá sa v blízkosti vodných tokov a plôch?
1.2. dieťa cyklista:
-

- cyklistické prilby aţ v 80% zamedzujú smrteľným úrazom cyklistov. Ročne niekoľko sto detí utrpí váţne
úrazy hlavy po páde z bicykla alebo kolieskových korčúľ, kolobeţky, či skateboardu. Niektoré tieto úrazy
končia smrťou a desiatky detí má trvalé následky. Zabezpečte preto, aby Vaše dieťa nosilo
pri bicyklovaní vţdy cyklistickú prilbu, ktorú bude mať pevne upnutú
- pravidelne kontrolujte technický stav bicykla
- deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest.
V logickom myslení, postrehu, sústredení a predvídaní nebezpečenstva sa deti k schopnostiam dospelých blíţia aţ po
12 tom roku ţivota, preto bezpodmienečne vedľa seba musia mať zodpovednú dospelú osobu, najlepšie svojho rodiča.
Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie. Vo Švédsku sa prevencii úrazov detí venujú vyše
tridsať rokov a výsledkom je tá skutočnosť, ţe na úrazy tu zomiera trikrát menej detí ako v našej krajine.Overte si, či
Vaše dieťa vie, kam má zatelefonovať v prípade núdze, a ţe vie, čo má hovoriť. Zopakujte si poskytovanie predlekárskej
prvej pomoci a naučte ju aj svoje deti. Všetky dôleţité informácie z oblasti prevencie úrazov detí nájdete na web stránke
www.zachranari.sk .
Ţiaden rodič nie je schopný chrániť dieťa na sto percent pred úrazom. Preto nebuďme ľahostajní k cudzím deťom
a dávajme na ne pozor spoločne, veď sú to naše deti, ktoré my dospelí musíme chrániť. Boli by sme veľmi radi, keby sme
sa k Vám mohli aj takýmto spôsobom ešte prihovoriť, nakoľko Ministerstvo zdravotníctva SR, kancelária Svetovej
zdravotníckej organizácie na Slovensku a Rescue Team Slovakia, OZ spolupráci s Ministerstvom vnútra SR,
Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvom školstva SR a ďalšími odbornými partnermi pripravuje
Národný plán prevencie úrazov detí a dorastu. Prevencia úrazov detí na Slovensku bude neúčinná, pokiaľ sa do nej
nezapojí kaţdý z Vás!
/EB/
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FUTBAL
4.5.2008 – Raková – Dolný Hričov 1:1 (1:0)

PONUKA STRAVOVANIA

Uţ predchádzajúci zápas v Belej (prehrali sme 2:1) signalizoval zlepšujúcu sa formu našich
hráčov. Muţstvá začali opatrne, no postupne sme sa osmelili a väčšinou sa hralo na polovičke
súpera. Výsledkom bol i gól Miroslava Badţgoňa. Tak skončil i prvý polčas. V druhom polčase
ostala bojovnosť domácich v kabíne a dôraz hosťujúceho Hričova priniesol vyrovnávajúci gól z
kopačky Michala Masného. Tak sa skončil i zápas, ktorého výsledok domácemu tímu nič v boji
o záchranu neriešil.

11.5.2008 – Ţilina Závodie – Raková 1: 3 (1:1)
Deväť majstrovských zápasov za sebou počnúc od víťazstva v Rudinej, Rakovania nezískali tri body. Na
základe predchádzajúcich neúspešných výsledkov sme boli prinútení pristúpiť k nepopulárnemu riešeniu a
to k odvolaniu trénera. Viedli nás k tomu nielen dosiahnuté výsledky, ale i tlak dlhoročných priaznivcov.
Aby sa predišlo rôznym dohadom chcem divákom, ako i čitateľom Rakovského Hlasu povedať, ţe
s trénerom a myslím aj naším priateľom Jankom Piňom sme sa rozišli v dobrom a bez zbytočných emócií.
Pravdou je i to, ţe uţ na začiatku prípravy na jarnú sezónu signalizoval záujem ukončiť pôsobenie
v Rakovej. Bolo to i tým, ţe zimnej prípravy sa zúčastňovalo len torzo muţstva.
8. mája sme oslovili Jozefa Maslíka s ponukou funkcie trénera pre dospelých. Je pravdou, ţe sme ho hodili
do rozbúrenej Kysuce, ale túto funkciu po dlhšom presvedčovaní a naliehaní prijal, i keď pre náš futbal
v najhoršom čase. Faktom je i to, ţe sme cestovali k muţstvu na 3. priečke tabuľky a hráčov bolo „aţ 12“.
Nastúpili sme však s pevným odhodlaním, chuťou do hry a bojovnosťou, čím sme prekvapili i skúsených
borcov Ţiliny. Z protiútoku sme sa ujali vedenia, následne domáci vloţili všetky sily do protiútoku, z čoho
bol zo skrumáţe a ostreľovania našej bránky vyrovnávajúci gól domácich. V druhom polčase sme sa
s hostiteľmi vôbec nebavili. Dali sme im dva góly a mohli sme aj viac. Víťazstvo bolo zaslúţené a s ním i
vytúţené tri body po dlhom pôste. Góly Rakovej: Peter Martiník 2 a Ján Krištofík 1.

18.5.2008 Raková – Korňa 3: 2 (1:1)
V prvom jarnom Hornokysuckom derby sme privítali muţstvo Korne, ktoré má tieţ mladých,
ale uţ futbalovo ostrieľaných hráčov. To nám dokázali uţ v 6. minúte Ďurkáčom, ktorý sa
v našej šestnástke najlepšie orientoval a vsietil vedúci gól. V 10. minúte hostia faulovali a
z penalty vyrovnal na 1:1 Miroslav Badţgoň. V 52. minúte zápasu kopal hosťujúci Košeľa asi
z 30 m trestný kop a na počudovanie fanúšikov domáceho muţstva lopta ostala v sieti
prekvapeného Kajánka. V tejto chvíli to bol pre nás priam katastrofický scénár. Uţ keď niektorí
diváci znechutene odchádzali, ako blesk z jasného neba udrel v 88.minúte striedajúci Kríţek a
v 90. minúte po chybe obrany dal víťazný gól Peter Martiník.
Divákom ďakujeme za priazeň a hráčom za dobrý výkon.

Školská jedáleň MŠ Raková Fojstvo Vám
touto cestou ponúka stravu počas mesiaca
júl a to nasledovne :
obed / polievka + hlavné jedlo /
strava 28,- + réţia 25,- Sk = 53,-Sk
Stravovať sa môţete v priestoroch MŠ,
alebo si stravu môţete vziať so sebou do
obedárov.
Záujemci na stravovanie sa
môţu prihlásiť v MŠ do 27.06.2008.
Adriana Galusová, riaditeľka MŠ

MLADÍ HASIČI NESKLAMALI
Hasičské druţstvo chlapcov úspešne
reprezentovalo obec Raková na okresnom
kole hasičskej súťaţe Plameň 2008, ktorá sa
konala 18. mája 2008 v Turzovke.
Chlapcov vedie skúsený tréner Ľudovít
Kováčik a preto veríme, ţe rovnako úspešní
budú i v krajskej súťaţi, ktorá bude 7. júna
2008 v Ruţomberku.
/MM/

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJ DIEŤA

25.5.2008 Podvysoká – Raková 1:0 (0:0)
V druhom Hornokysuckom derby sme cestovali do Podvysokej. Obidve muţstvá sú ohrozené
zostupom. Po počiatočnom oťukávaní sme mali navrch my. Podnikli sme viacero protiútokov,
avšak bez výsledného efektu. V polovici prvého polčasu nebezpečne vypálil náš Martiník,
brankár Hruška s námahou loptu vyrazil. Tá sa dostala k Mirovi Badţgoňovi, avšak na
nerovnom teréne zmenila smer a netrafila prázdnu bránku. V druhom polčase domáci vrhli
všetky sily do protiútokov a nakoniec sa im podarilo skórovať Heglasom. Nám ostali oči pre
plač, ale i napriek tomu sme z ihriska nešli so sklonenou hlavou.

1.6.2008 Raková – Rudina 4:0 (0:0)
V prvom polčase to vôbec nevyzeralo, ţe hráme s muţstvom na poslednej priečke, beznádejne
znamenajúcej zostup. Hostia hrali akoby o dušu, nič nám nedarovali a celý prvý polčas boli viac
ako vyrovnaným súperom. V 47. minúte ich zlomil ukáţkový gól dlhšie nehrajúceho Martina
Badţgoňa, načal ich v 51.minúte Rebroš na 2:0 a skazu dovŕšil v 80. a 85. minúte momentálne
najlepší strelec Rakovej Peter Martiník na 4:0.
Veľkú radosť nám robia výsledky dorastu, ktorý pod vedením trénera Františka Slovjaka bojuje
o opätovný návrat po roku z I. triedy okresu do V. ligy.
Neľútostný súboj hrajú o postup s Čiernym, ktorého osembodový náskok úspešne sťahujú a
v sobotu 14.6.2008 o 14.30 hod. odohrajú moţno rozhodujúci zápas na domácej pôde práve
s týmto muţstvom.

Diváci, rodičia, priatelia futbalu - príďte povzbudiť !

Dušan Nekoranec
Aneta Ţivčáková
Peter Sihelník

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA



MANŽELSTVO UZATVORILI

Pavol Čišecký – Mgr. Darina Goralková
Ing. Jozef Gabriš – Mgr. Jana Hromádková

ŠŤASTNÚ CESTU ŽIVOTOM



Doterajšie výsledky dorastu:
Raková – Nesluša
3:0 kontumačne (hostia neprišli)
Povina – Raková
0:3 kontumačne (domáci nenastúpili)
Raková – Sneţnica
7:0
Ochodnica – Raková
0:6
Raková – Makov B
12:1
Stará Bystrica – Raková 0:1
Raková – Turzovka
5:0

Výsledky ţiakov prinesieme v nasledujúcom Hlase Rakovej.

Samuel Tlelka
Lucia Chabrečková
Timea Kajánková
Adriána Štrbová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Alojz Turják
Rudolf Kovalíček
Ľudovít Gulčík

/SG/

76 rokov
64 rokov
78 rokov

POZOSTALÝM VYSLOVUJEME
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
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