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~ÚVODNÍK~

A opäť je tu jeseň. Babie leto končí (dodnes neviem prečo sa volá babie). Leto odchádza a baby nám tu ostávajú.
Dedinou sa ozývajú charakteristické zvuky motorových píl, cinkulárok, fréziek a švaľkaris burinis sa utešene rozrastá. Zdalo by
sa, ţe oproti vlaňajšku ho ubudne avšak opak je pravdou. Nie som si istý, či švaľkaris burinis nie je len náhodou posadený okolo
záhonov a vnútri nasadená marihuana. Asi bude treba zavolať protidrogovú jednotku.
Avšak hlavnou udalosťou minulého mesiaca boli rakovské hody. Po zlých skúsenostiach z vlaňajšieho roku, kedy viacero
ľudí povedalo „že také spotvorené hody ako boli vlani nezažili“. Je pravdou, ţe svoje urobilo i krajne nepriaznivé počasie. Tento
rok sme tejto spoločenskej udalosti venovali maximálnu pozornosť, aby sme uspokojili záujmy našich občanov a návštevníkov
hodov. Hlavný organizátori Obecný úrad a OKVS Raková si dali tento rok naozaj záleţať, aby program hodov splnil i tie
náročnejšie poţiadavky. Musíme však spomenúť i iných spoluorganizátorov a to Farský úrad, Zväz chovateľov a CK Biking,
ktorí v rámci programu hodov organizovali podujatia, ktoré vyplývajú z ich činnosti. Všetci dobre vieme, ţe nemáme v obci
vytvorené prirodzené centrum na organizovanie podobných podujatí. Vďaka pochopeniu pána farára sme mohli vyriešiť priestory
pre stánkový predaj, ktorý bol umiestnený pred kostolom. Výrobcovia ľudových remesiel mali svoj priestor pri kultúrnom dome
a OcÚ, kde taktieţ bolo umiestnené pódium pre vystúpenia súborov a tých bolo tento rok neúrekom. Stovkám prítomných
návštevníkov sa predstavili ţiaci ZUŠ z Čadce spoločne s kapelou Bakuľa. Nechýbala ani rakovská folklórna skupina, DFS
Oščadničanka, Ľudová hudba Juraja Jánošika z Terchovej. Vyvrcholením však bolo koncertné vystúpenie populárnej dychovky
Drietomanka, ktorí to poriadne rozpálili, čím zároveň pozvali prítomných na spoločenskú zábavu.
Podarilo sa zorganizovať i súťaţ vo varení švaľkov, v rýchlosti pití litrového piva a drţania 30 litrového súdku piva. Víťazi
boli odmenení hodnotnými cenami a tu je ich prehľad: varenie švaľkov: rodina Špaldoňových , najsilnejší pivár: Repčík Miloš
z Olešnej, v pití piva dosiahol najrýchlejší čas Kajánek Milan. Večer pokračoval tanečnej zábavou s Drietomankou a diskotékou.
Takţe keď urobíme sumár môţeme byť spokojní aţ na to, ţe po skončení diskotéky niektorému návštevníkovi opätovne vadil
farský plot, ktorý bol značne poškodený. Dôsledne varujeme všetkých tých, ktorí si vybíjajú svoju energiu na nesprávnom mieste
na prípadné následky.
/SG/

KULTÚRA
MIESTNA KNIŢNICA INFORMUJE :

KURZY:

Výpoţičné dni kniţnice a internetovej čítárne:

OKVS Raková v spolupráci s Kysuckým osvetovým
strediskom v Čadci poriada kurzy: pletenia košíkov,
zdobenia kraslíc, drôtovania, aranţovania, paličkovanej
čipky,základných prác na počítači. Záujemci o účasť na
týchto kurzoch sa môţu prihlásiť v kniţnici v KD do
20.10.2008.

PONDELOK: 12.00 hod.- 16.00 hod.
STREDA : 12.00 hod.- 16.00 hod.
PIATOK : 12.00 hod.- 16.00 hod.
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Organizácia pre kultúru a verejné sluţby srdečne pozýva na vystúpenie dychovej hudby Nadličanka
s ľudovým rozprávačom do sály KD v nedeľu 26.10.2008 o 17.00 hod.
Vstupné:
v predpredaji: 120,- Sk
pred vystúpením: 150.- Sk
Predpredaj: kniţnica v KD
SRDEČNE POZÝVAME

(AD)
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VÝSTAVA DROBNÝCH ZVIERAT
V dňoch 13.-14.9.2008 sa v našej obci uskutočnili HODOVÉ DNI, ktoré sa organizátori podujatí snaţili pripraviť čo
najkvalitnejšie. Výstavu drobných zvierat ako králikov, vodnej a hrabavej hydiny, poštových holubov, okrasných
holubov, exotov, nutrií, morčiat, juhoamerických činčíl, škrečkov, korytnačiek si prišlo pozrieť okolo 1250
návštevníkov, ktorí si mohli popri vzhliadnutí vystavených zvieratách zajesť výborného gulášu, prípadne sa občerstviť
nápojmi, ktoré boli na výstave v širokej ponuke. Zároveň si mohli kúpiť kvalitné čistokrvné zvieratá. Na výstave bolo
vystavených 672 zvierat, najviac králikov – 272.
Spestrením výstavy boli maskoti – sliepka a kohút, ktorí svojím humorným vystúpením zabavili prítomných účastníkov.
Na výstave bolo udelených 45 cien a 11 plakiet.
(AD)
MIESTNA VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY
Počet vystavovateľov 46 z Českej republiky 1, počet
exponátov 296 najviac mali zastúpenie jablká 264, 18
exponátov hrušiek, 3 exponáty sliviek a ostatné drobné
ovocie ako je hrozno, ríbezle, maliny , jahody, aronia
a lesné plody.
Vyhodnotené najlepšie odrody :
jablká: Diadem, Melodia, Rubín, Bohemie, Rubinola
hrušky: Konferencia, Bosková fľaša, Dielová, Robertsova
Vystavované najnovšie české a poľské odrody:
Santana, Burgundy, Lipno, Enterprize, Ligol , Vitos,
Reno.
Výstavu navštívilo v nedeľu 420 návštevníkov
a záhradkárov z druţobných organizácií a taktieţ deti
zo základných a materských škôl.

Opäť je tu október všeobecne známy ako mesiac úcty
k starším. V tomto mesiaci si naša obec pozvala starších
obyvateľov do hasičského domu na vydarenú kultúrnospoločenskú akciu dňa 8. októbra 2008, ktorej sa
zúčastnilo 121 seniorov od 75 – 90 rokov.
OKTÓBER ~ ÚCTA K STARŠÍM
Pri bohato prestretých stoloch a pri uvítacom
ceremoniáli starostu obce Antona Heglasa, pekného
spevu ţenskej folklórnej skupiny Rakovanka tieţ zazneli
tóny harmoniky - naši seniori si na ţelanie zaspievali
starodávne pesničky z mladosti. Obecný úrad kaţdému,
ktorý sa zúčastnil akcie, daroval vstupenku na koncert
dychovej hudby Nadličanka s ľudovým rozprávačom,
ktorý sa uskutoční v sále kultúrneho domu v nedeľu 26.
októbra 2008.
My ľudia nevieme ovplyvniť jeseň a jej počasie, no
môţeme a mali by sme chcieť, aby jeseň kaţdého človeka
bola pekná, plná záţitkov a krásnych spomienok.
Kolektív sociálno-zdravotnej komisiepri OÚ Raková

OBECNÝ ÚRAD RAKOVÁ
A
CENTRUM MIMOSÚDNYCH DOHÔD
BONAVIA ČADCA
VÁS POZÝVAJÚ NA
DEŇ MEDIÁCIE
dňa 23.10.2008 (štvrtok) o 16.00 hod.
V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU RAKOVÁ
Program:


MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

(MEDIÁCIA) – NOVÁ SLUŢBA
PRE VEREJNOSŤ základné informácie
 KONKRÉTNE PRÍKLADY
sporov riešených mediáciou
 BEZPLATNÉ KONZULTÁCIE
pre záujemcov

VÁŢENÍ OBČANIA ~ N E Z A B U D N I T E !
od 20.10.2008 do 23.10.2008 bude v našej obci zber
veľkoobjemového a nebezpečného odpadu nasledovne:
20.10.2008: vyšný koniec
21.10.2008: niţný koniec

22.10.2008: smer IBV
23.10.2008: smer Korcháň

Prečo sme stiahli farebné kontajnery na separovaný
zber? Farebné kontajnery rozmiestnené v našej obci
nesplnili očakávania ani účel, na ktoré boli rozmiestnené.
Po krátkej prevádzke sme ich boli nútení stiahnuť.
Kontajnery sa nevyuţívali iba na príleţitostný separovaný
odpad, na ktorý boli určené, ale niektorí občania
nevyuţívali zber vriec so separovaným odpadom spred
domu, ale vhadzovali rôzny odpad do týchto kontajnerov.
V ich okolí sa zhromaţďovali vrecia a igelitky, ktoré
stačilo vyniesť pred bránu domu v deň zberu.
Prosíme Vás, aby ste nezhromaţďovali odpad na
týchto miestach a vyuţívali pravidelný zber odpadu
v našej obci.
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DYNAMICKÝ ROZVOJ OBCE POKRAČUJE - rozhovor so starostom obce pripravila Anna Dolná
PÁN STAROSTA, AKO HODNOTÍTE INVESTIČNÚ VÝSTAVBU V OBCI?
Po úspešnom minulom roku, v ktorom sme rekonštruovali strechu Základnej školy ústredie, otvorili zberný dvor,
zakúpili nový traktor a prídavné zariadenia, v tomto roku realizujeme tieto stavby:
1. Zhotovenie multimediálnej káblovej televízie
Počas realizácie bolo pracovníkmi OKVS natiahnutých 21 kilometrov koaxiálneho kábla a 13 kilometrov optického
vlákna. Do dnešného dňa je na káblovú televíziu napojených
382 domov. Celkové náklady na výstavbu predstavujú sumu 3.769.000,- Sk.
Obec Raková na stavbu vyčlenila z rozpočtu obce 500.000,-Sk Zvyšná časť bude splatená zo ziskov
prevádzkovania siete. Rozšírenie o internetové sluţby závisí od finančných moţností obce. Na tento účel chceme
v roku 2009 poţiadať o nenávratný príspevok z fondov EÚ.
2. Výstavba troch nájomných bytových domov
Dňa 28. augusta sme novým nájomníkom slávnostne odovzdali kľúče od 24
bytov. Stavba bola začatá v júni 2007 a vďaka profesionálnemu prístupu realizátora stavby firmy Stavospol
Turzovka boli dokončené podľa harmonogramu. Celkové náklady na výstavbu predstavujú sumu 37.150.371,-Sk.
Z toho 9.429.000,- Sk sme získali ako nenávratnú dotáciu a 26.241.000,- Sk ako úver zo ŠFRB. Tento úver bude
splácaný počas 30 rokov z nájomného. Zvyšných 1.480.371,-Sk poskytla obec z vlastných zdrojov.
3. Stavba čistiarne odpadových vôd ZŠ Raková – Trstená
Z dôvodu odstránenia havarijného stavu ţumpy bola zrealizovaná stavba čistiarne odpadových vôd a novej
kanalizácie. Celkové náklady sú 2.079.458,-Sk.
Dotáciu 1.900.000,-Sk poskytol Environmentálny fond a obec Raková dofinancovala 179.458,-Sk.
4. Rekonštrukcia kotolne- prepojenie na nájomné bytové domy
Pri výstavbe nájomných bytov bolo počítané, ţe na vykurovanie bude vyuţitá elektrická energia. Tento zdroj tepla
sa stal v súčasnosti najdrahší. Preto Obecné zastupiteľstvo v Rakovej rozhodlo o zmene spôsobu vykurovania.
Uvaţovalo sa o inštalácií tepelných čerpadiel alebo plynofikácia. Výsledným riešením bola rekonštrukcia kotolne
Základnej školy Trstená, výmena radiátorov a prepojenie kotolne s bytovými domami. Ako vykurovacie médium je
vyuţívaná drevená štiepka. Technológiu kotolne dodala rakúska firma Froeling. Ide o plne automatický kotol
z vysokou účinnosťou. Náklady na celkovú rekonštrukciu sa odhadujú na cca 5.mil.Sk.
Na odstránenie havarijného stavu kotolne a výmenu radiátorov poskytlo Ministerstvo školstva SR 3.mil.Sk.
OBČANIA NAŠEJ OBCE SI URČITE VŠIMLI, ŽE BUDOVA MATERSKEJ ŠKOLY FOJSTVO SA
OPRAVUJE. AKÝ BUDE ROZSAH JEJ PRÁC?
Počas rekonštrukcie bude vymenená strecha, okná, podlahové krytina, zateplený obvodový plášť, strecha
a podlahy. Po dokončení bude mať Materská škola nový vzhľad a zlepšenú tepelnú pohodu smerujúcu k úspore
tepelnej energie. Na predmetnú rekonštrukciu dostala obec dotáciu z fondov EÚ v sume 7.625.000,-Sk. Zo svojho
rozpočtu budeme dofinancovávať 5%, čo je 401.000,-Sk.
KEĎ TO TEDA ZOSUMARIZUJEME, KOĽKO BOLO PREINVESTOVANÝCH V POSLEDNÝCH DVOCH
ROKOCH A KOĽKO Z TOHO OBEC ZÍSKALA AKO NENÁVRATNÚ DOTÁCIU?
Celkové dotácie sú vo výške 27.329.000,-Sk a majetok obce sa zvýšil o 69.024.829,-Sk.
Popri týmto významným akciám naša obec investuje aj do menších, no nemenej významných činností. Spomeniem
opravy mostov u Blaţíčka, pod Bukovinou, oprava areálu zberného dvora a rozsiahle opravy miestnych
komunikácií. V budúcom roku sa chceme venovať oprave kultúrneho domu, rekonštrukcii Základnej školy ústredie
a ak sa nám podarí získať vhodný pozemok, začať z výstavbou ďalších nájomných bytov. Po dokončení
prebiehajúcej pasportizácie miestnych komunikácií a chodníkov budeme spracovávať projekty na získavanie
finančných prostriedkov na ich opravu a výstavbu. Taktieţ sa pripravuje projekt námestia a dokončuje veľmi
dôleţitý územný plán obce.
pokračovanie strana 4 ►
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AKÝ JE STAV VÝSTAVBY KANALIZÁCIE A VODOVODOV V NAŠEJ
OBCI?
Najväčšou stavbou v obci je určite výstavba kanalizácie a dodávky pitnej
vody. Keďţe ide o líniovú stavbu umiestnenú väčšinou v miestnych
a štátnych komunikáciách, prináša so sebou veľa problémov. Všetky podnety
od občanov sa snaţíme ihneď riešiť s dodávateľom stavby, no nie vţdy je to
vyriešené k spokojnosti občanov. Tohoto času nie je ešte moţné pripájať sa
na novovybudované časti kanalizácie. Podľa informácií vedenia SEVAK-u to
bude moţné aţ na jar 2009.
AKO HODNOTÍTE KULTÚRNE PODUJATIA V OBCI? STE
SPOKOJNÝ?
Hovorí sa ţe kto nič nerobí, nič nepokazí. Pripravujeme rôzne druhy
kultúrnych podujatí. Niektoré sú veľmi úspešné, niektoré menej. Napríklad
posledné hodové dni sme pojali trochu inak a podľa ohlasov od občanov
urobili sme dobre. Samozrejme realizácia si vyţaduje obrovský organizačný
tím ľudí. Finančne nám pomohlo veľmi veľa sponzorov. Všetkým by som
chcel touto cestou srdečne poďakovať.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
VITAJ DIEŤA

Alžbeta Sventeková
Kristína Čišecká

Eliška Remešová
Sára Vraželová

ŽELÁME VEĽA ZDRAVIA



Pán starosta, ďakujem Vám za rozhovor.

MANŽELSTVO UZATVORILI

ŠPORT - FUTBAL
FK POLOM Raková – I. trieda ObFZ – dospelí
12.9.2008
Povina
Raková
1:3
Muţstvo cestovalo na predohrávku s povinnosťou získať 3 body, čo sa nakoniec
podarilo, keď za našich skórovali Rebroš, Čačurák, Krištofík.
14.9.2008
Staškov
Raková
1:1
Cestovali sme na horúcu pôdu susedného FK práve v priebehu rakovských hodov.
Staškov vie tradične na Rakovú zahrať čo sa potvrdilo hlavne v I. polčase. Ešte
šťastie, ţe domáci nepremenili penaltu a taktieţ strelili niekoľkokrát ţrď a brvno.
Nakoniec sa nám podarilo vyrovnať Tatarčiakom.
21.9.2008
Raková
Zborov
5:0
Snaţiví hostia nestačili na naše muţstvo ani herne, ani fyzicky. Výsledkom tohto bolo
5 gólov v ich sieti o ktoré sa podelili Rebroš, Kajánek Jaroslav, Čačurák, Badţgoň
Martin, Badţgoň Miroslav.
28.9.2008
Korňa
Raková
2:1
Na horúcej pôde jedného z kandidátov na postup sme obdrţali prvú prehru
obojstranne v dobrom zápase, keď šťastena stála na strane domácich. Gólovo sa
presadil iba Maľovaník.
5.10.2008
Raková
Svrčinovec
5:0
Keďţe hostia nestačili na domácich herne, toto si vynahradzovali častými faulmi,
následkom čoho bolo zranenie Rebroša, ktorý si uţ do konca sezóny nezahrá. Góly za
domácich: Krištofík 2, Badţgoň Martin, Olšiak, Čačurák.
12.10.2008
Vadičov
Raková
2:1
Na horúcej pôde Vadičova sme vyhrávali gólom Maľovaníka, domáci potom
vyrovnali a 10 minút pred koncom zápasu sčitateľného ofsajdu skórovali a tak
skončili celý zápas.
/SG/

Ing. Martin Miškolci a Bc. Katarína Honíšková

Ján Nekoraník a Monika Hažíková
Ján Šamaj a Veronika Koričárová

ŠŤASTNÚ CESTU ŽIVOTOM


NAVŽDY NÁS OPUSTILI
Alojz Berčák
Mária Hanulaková

69 rokov
67 rokov

POZOSTALÝM VYSLOVUJEME
ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ
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