HLAS RAKOVEJ

Spravodajca
Ročník 11

Správy, oznamy, komentáre - všetko o živote a dianí v Rakovej

www.rakova.sk

číslo 1

január 2010

V našej obci bude socha Jána Palárika
pod vedením riaditeľa Považskej galérie v Žiline Mgr. Milana Mazúra, ktorá zo štyroch

Ján Palárik (* 27. apríl 1822,
Raková - † 7. december
1870, Majcichov)
Významná osobnosť XIX.
storočia, národný dejateľ
Ján Palárik - rímskokatolícky kňaz, politik, novinár,
publicista, vydavateľ, dramatik, básnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v
Martine a Spolku svätého
Vojtecha v Trnave sa teší
hlbokej úcte vo svojej rodnej Obci Raková.
Obecné zastupiteľstvo
preto schválilo vybudovanie
Námestia Jána Palárika
a umiestnenie bronzovej
sochy Jána Palárika na
tomto námestí. Výstavba
námestia bude realizovaná
za ﬁnančnej pomoci z fondov EÚ.
V piatok 15.1. 2010 zasadala výberová komisia na
Obecnom úrade v Rakovej

návrhov vybrala návrh sochy
J. Palárika od Mgr. art. Stanislava Kiču z Bratislavy.

Obec Raková vyhlasuje verejnú zbierku na realizáciu sochy
Jána Palárika.
Svoje príspevky môžete zaslať na číslo účtu 0206365005/5600,
prípadne v hotovosti v informačnej kancelárii na obecnom úrade.
O priebehu zbierky vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom týždenníka KYSUCE.

Vážení občania našej obce
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z
nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a
určenie si nových cieľov, ktoré by sme počas nastávajúceho
roka chceli uskutočniť v súkromnom i pracovnom živote.
Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí
akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľaďovaniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho a duchovného života,
pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
Želám a prajem Vám viac krajších dní ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smútku a trápenia.
Pevné zdravie veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.
Anton Heglas, starosta Obce Raková

ÚVODNÍK
Rok 2009 sa v krajinách Ďalekého východu niesol podľa
čínskeho zverokruhu v znamení Byvola. Pre obyvateľov
týchto krajín je to neoceniteľný
pomocník. Dáva mlieko, mäso,
kožu a hlavne drie na ryžových
poliach. V našej obci to bol
zas rok bagra. Nerozmýšľajte
zbytočne – nejde o žiadne
novoobjavené zviera na našej
planéte. Je to výkonný pracovný stroj, ktorý sa pohybuje na
pásoch alebo kolesách a mohli
sme ho skoro každodenne
stretnúť či už jednotlivo alebo
v skupinách na našich cestách
a príhonoch. Jeho pohoniči sa
podieľali na realizácii chvályhodného diela a to „Odkana-

lizovanie a dodávky pitnej vody
Horných Kysúc“ - teda i našej
obce. Tento veľkolepý projekt
sa mohol uskutočniť iba vďaka
ﬁnanciám z EÚ. Možno sa konečne v našich vodných tokoch
objavia i ryby a raky, namiesto
topánok či starých hrncov. Tiež
by sa malo vyčistiť ovzdušie od
rôznych Chanelov pochádzajúcich zo žúmp či odpadov. Keďže
už nemáme korunové mince ale
centové či eurové, toto bola tá
lepšia strana mince. Na druhej
strane kde sú slovenské symboly to už bolo typické naše.
V obci vykonávali tieto práce
ﬁrmy prevažne z východu či juhu
Slovenska (akoby sme nemali
dostatok našich), kde o odbor-

nosti niektorých pracovníkov a
ich materiálnej vybavenosti sme
mali viacerí pochyby. Možno
je chyba i v nás, že sme ich
niekedy neupozornili na trasy
už jestvujúcich inžinierskych
sietí, káblov či vodovodných
potrubí. Výsledkom boli zbytočné výkopy, skoro každodenne
roztrhnuté vodovodné potrubia,
neopravený a nedaný terén do
pôvodného stavu a pod. A keď
ich aj občania informovali, veľa
na to nedali, čoho výsledkom
boli predtým uvedené skutočnosti. Už sa niekedy aj zdalo,
že sa musíme prekvaliﬁkovať v
chodení po obci, hlavne babky
o skok do diaľky alebo výšky a
mamičky s kočíkmi kľučkovanie

medzi výkopmi. Chlapi, ktorí
mali skúsenosti s pádmi, s
tým nemali starosti – aspoň
dúfam. Pravdou zostáva fakt,
že tieto práce robili vrásky
nielen občanom, ale i vedeniu
obce, občas prekážali a časti
občanov i vadili. Na druhej
strane sú medzi nami i takí
ľudia, čo im vadí i nos medzi
očami, či všetky štyri ročné
obdobia. V súčasnosti môžeme konštatovať, že hlavné výkopové práce máme za sebou
a väčšina z nás to berie ako
nepovinnú daň, ktorá hlavne
nám pomôže k vytvoreniu
zdravšieho a kvalitnejšieho
životného prostredia.
(pokračovanie na str.3)
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Rozhovor so starostom obce Antonom Heglasom o Hlavných úlohách obce na rok 2010:
Pán starosta, v roku 2009 obec
vypracovala niekoľko rozvojových
projektov. Ktoré z nich budú
podporené z peňazí EU?
Z viacerých žiadostí na spoluﬁnancovanie projektov z európskych peňazí sme boli zatiaľ
úspešní s projektom Rekonštrukcia
ZŠ Raková č. 950 a projektom
Regenerácia verejných priestranstiev
v centre Obce Raková. Ostatné
projekty sú zatiaľ v procese
schvaľovania a verím, že budú taktiež podporené.
Čo rieši projekt Rekonštrukcia ZŠ
Raková č. 950?
Obci Raková záleží na kvalitnej
výchove a vzdelávaní našich detí.
Pre skvalitnenie vzdelávacieho
procesu sme v minulom roku spustili
projekt Inovatívny vzdelávací
program zameraný na kľúčové
kompetencie žiakov v objeme
150.700 €. Jeho výsledkom bude
skvalitnenie vyučovacieho procesu,
nová pedagogická dokumentácia,
moderné didaktické prostriedky,
skvalitnenie vzdelávania a rozvoj
nových zručností učiteľov a ich
žiakov. Toto všetko sa však bude
od nového školského roku diať
v zrekonštruovaných priestoroch
školy, na čo sa vynaloží takmer
760.000 € v rámci proj ektu
Rekonštrukcia ZŠ Raková č. 950.
Počas roku 2010 dôjde k zatepleniu
budovy, výmene okien, dvier,
vybudovaniu bezbariérového prístupu, rekonštrukcii vykurovacieho
systému, elektroinštalácie, sociálnych
zariadení, podláh a vybudovaniu
štruktúrovanej kabeláže.
Ako táto rozsiahla rekonštrukcia
ovplyvní vyučovací proces?
Hlavné stavebné práce chceme
sústrediť na letné prázdniny. Ale
už dnes vieme, že termín ich
ukončenia bude o niekoľko týždňov
neskôr. Budeme preto musieť
presunúť vyučovanie na začiatku
školského roku do náhradných
priestorov. Odmenou za tieto
problémy ale bude zmodernizovaná
školská budova. Zároveň chceme
docieliť pomenovanie školy po
našom významnom rodákovi,
akademickom maliarovi Milanovi
Mravcovi.
Súčasťou areálu školy je
i telocvičňa. Aké plány máte s jej
dostavbou?
Dostavba telocvične v podobe
ako je naprojektovaná je ťažký
oriešok. V súčasnosti ju nevieme
pokryť z vlastných zdrojov a pomoc
v podobe spoluﬁnancovania z iných
zdrojov je málo pravdepodobná.
V súčasnosti sa pokúšame
prehodnotiť projekt a hľadať spôsob,

ako by sme uviedli do prevádzky iba
športovú plochu a šatne tak, aby sa
v telocvični mohlo prevádzať aspoň
vyučovanie telesnej výchovy žiakov.
Určitým náhradným riešením bude
vybudovanie viacúčelového ihriska
s umelou trávou v areáli školy, ktoré
by sme chceli otvoriť ešte v prvom
polroku 2010.
Druhým veľkým investičným
dielom, ktoré chcete realizovať
v roku 2010 je projekt Regenerácia
verejných priestranstiev v centre
Obce Raková. Ktorá časť tohto
projektu je pre vás najdôležitejšia?
Investícia takmer 716.000 € má
niekoľko výstupov. Za najdôležitejší
z hľadiska bezpečnosti občanov
považujem chodník od obecného
úradu do Matuška a rekonštrukciu
chodníkov po oboch stranách od
kostola po odbočku na Zákopčie.
Výrazne novú a krajšiu tvár
dostane priestranstvo pred farským
kostolom, kde chceme vybudovať
Námestie Jána Palárika. Dominantou
námestia bude bronzová socha
nášho najvýznamnejšieho rodáka,
kňaza, národovca a dramatika
Jána Palárika. Námestie bude
uzavreté smerom ku škôl ke
detským ihriskom a Rakovka bude
preklenutá vkusnou lavičkou pre
peších, ktorá prepojí námestie
s cestou ku cintorínu.
Je chvályhodné, že skrásnie
centrum obce, ale občania sa
musia na mnohých miestnych
komunikáciách brodiť blatom, čo
je dôsledok výstavby kanalizácie.
Ako chcete riešiť tento problém?
Miestne komunikácie obec
„plátala“ už dlhé roky pred výstavbou kanalizácie. Stále sa čakalo,
že kvalitný asfaltový povrch
dostanú až po zakopaní poslednej
kanalizačnej a vodovodnej rúry.
Toto sa udialo na konci roku 2009
a teraz môže konečne nastúpiť fáza
výstavby nových ciest. K novej
ceste U Sihelníka a v Trstenej
samozrejme pribudnú i ďalšie na
všetkých miestnych komunikáciách
rozbitých touto najväčšou

ekologickou stavbou na Kysuciach.
Predpokladám, že práce budú
postupovať rýchlo a začnú sa hneď
na jar. Musíme si ale uvedomiť, že
obec musí na spoluﬁnancovanie
týchto prác vynaložiť minimálne
rovnaké peniaze ako SEVAK,
ktorý ﬁnancuje výstavbu nových
miestnych komunikácii iba v šírke
výkopu. Nakoľko v obci neboli
takmer žiadne miestne komunikácie
s asfaltovým povrchom, budeme
musieť zvyšnú časť telesa cesty
zaﬁnancovať z vlastných prostriedkov.
V priestoroch Kultúrneho domu
Jána Palárika sme zaznamenali čulý
stavebný ruch. Čo sa tam chystá
a z akých prostriedkov bude celá
táto akcia ﬁnancovaná?
Na začiatku školského roku sme
v našej obci spustili činnosť Centra
voľného času, čo do nášho rozpočtu
prinesie v roku 2010 čiastku 431.900
€ zo štátneho rozpočtu. Väčšia časť
týchto prostriedkov bude slúžiť na
činnosť centra, v ktorom trávi voľný
čas vo viac ako 140tich záujmových
útvaroch viac ako 2000 detí
a mladých ľudí z Rakovej, Zákopčia
i Staškova. Centrum voľného času
do konca roka sídlilo v budove
obecného úradu a svoju činnosť
prevádzalo prevažne v školských
budovách, ale i v Hasičskom dome
a iných vhodných priestoroch.
V tomto roku chceme sídlo centra
a postupne i časť jeho činnosti
preniesť do priestorov kultúrneho
domu. V pr vej fáze chceme
zrekonštruovať priestory WC, ktoré
chceme upraviť tak, aby počas celého
roku slúžili i verejnosti. V záujme
energetických úspor vymeníme
v krátkom čase všetky okná a potom
chceme postupne rekonštruovať
i ďalšie priestory tak, aby mohli
slúžiť na klubovú činnosť a iné
voľno-časové aktivity detí, mládeže
i ostatných občanov. Nemenej
zaujímavé je i osadenie bankomatu
vo vstupných priestoroch, ktoré si
taktiež vyžadovalo stavebné úpravy
vestibulu.
Nedávno ste vymenili okná na
obecnom úrade. Budete pokračovať
v jeho rekonštrukcii ako i ostatných
obecných budov?
S ﬁnancovaním výmeny okien
nám p omoh l o Mi niste rst vo
výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky mimoriadnou
d ot á c i ou . Na š ou s n a h ou j e
postupne znižovať náklady na
vykurovanie všetkých obecných
budov. Preto sme vypracovali
projekt zateplenia budovy obecného úradu a rekonštrukcie
kotolne umiestnenej v budove

Kultúrneho domu Jána Palárika,
ktorá dnes vykuruje i budovu
obecného úradu. Po rekonštrukcii
a prestavbe kotolne na spaľovanie
biomasy chceme na tento centrálny
zdroj energie pripojiť i budovu
Základnej školy Jána Palárika.
Chcel by som vyjadriť obdiv
a poďakovanie vedeniu Základnej
školy Jána Palárika, predovšetkým
jej riaditeľovi Mgr. Pavlovi Kullovi, ako i jej zriaďovateľovi Biskupskému úradu v Žiline, ktorí
v tejto neľahkej ekonomickej
situácii našli prostriedky na výmenu
okien budovy školy, rekonštrukciu
WC, ako i ďalších priestorov
školy, ktorá je taktiež v majetku
obce. Nezabúdame ani na budovu
zdravotného strediska, ako i ďalšie
budovy, ktoré sa nachádzajú tiež
v zanedbanom stave.
Investičné akcie, ktoré ste
predostreli vyžadujú nemalé
ﬁnančné prostriedky. Bude mať
naša obec dostatok peňazí na
riešenie všetkých týchto, ako
i ďalších projektov?
Vstupom Slovenskej republiky
do Európskej únie sa nám otvorili
možnosti spoluﬁnancovania
rozvojových projektov z rozpočtu
EU na roky 2007 až 2013.
Predpokladám, že po tomto období
tieto prostriedky odčerpajú ďalšie
krajiny, ktoré sa pripravujú na
vstup do spoločenstva. Preto
vyvíjame veľké úsilie na získanie
čo najväčšieho sústa z tohto
ﬁnančného koláča pre našu obec.
Pri príprave jednotlivých projektov
narážame na mnohé problémy. Je
to predovšetkým územná nepripravenosť. Územný plán obce
sme schválili po dlhých rokoch
príprav len nedávno a už prechádza
prvou úpravou. ROEP nie je stále
ukončený, mnohé pozemky sú
nevysporiadané, nemajú jasného
vlastníka.
Ďalším problémom je spoluﬁnancovanie predkladaných projektov v minimálnom objeme 5%
z celkových nákladov. Našťastie naša
obec nie je príliš úverovo zaťažená
a už niekoľko rokov hospodári
s prebytkom. Uvedomujeme si,
že budeme musieť časť investícii
preklenúť i prostredníctvom
úverov, ale som presvedčený, že sú
to prostriedky účelne inves-tované do
rozvoja a riešenia tých najpalčivejších
problémov obce. O vynaložení
ﬁnančných prostriedkov rozhodujú
poslanci obce. Dúfam, že i v tomto
prípade rozhodnú správne v prospech
občanov, ktorých zastupujú.
Ďakujem za rozhovor.
mm
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Staré zvyky treba
zachovať, nie však vždy
Je dobré, že aj v súčasnej uponáhľanej dobe máme čas a zachovávame rôzne
zvyky, tradície ktoré pochádzajú z minulých období. Mám na mysli napríklad
vinšovanie po domoch počas Vianoc, šibačka na Veľkú noc, sprievod občanov
v krojoch počas osláv Palárikovej Rakovej,.... Žiaľ, zachovávame si aj zvyky, ktoré
už v dnešnej dobe nie sú na mieste.
V minulosti sa obyvatelia zbavovali svojich nepotrebných vecí elegantne. Naložili ich na
fúrik a zaviezli na koniec dediny k vode. Považovali to ako normálnu vec. Teraz žijeme
v 21. storočí, s novými nárokmi na ochranu životného prostredia. Naša obec aj vďaka
ﬁnančným podporám z fondov Európskej únie vybudovala ucelený systém na zber,
triedenie a zhodnotenie odpadu.
Je nepochopiteľné správanie občanov, ktorí v úmysle zbaviť sa svojho odpadu vynaložia obrovskú námahu aby všetky svoje nepotrebné veci naložili na vlečku traktora,
poprípade fúrik, a cestovali s nimi niekde k rieke, kríkov alebo lesa.
Možnože nevedia, že stačí tento odpad priniesť na zberný dvor – priamo do centra
obce. Veď za to nezaplatia ani cent. V prípade že vám počas rekonštrukcie alebo
výstavby domu vznikne stavebný odpad ( omietky, tehly, betón a pod.), vieme sa oň
postarať. Zabezpečíme pristavenie kontajneru a odpad zlikvidujeme na vlastné náklady.
Nadrozmerné predmety (skrine, stoličky, postele, okná, chladničky, práčky, televízory,
autobatérie a pod.) ktoré nepatria do popolnice zbierame dvakrát do roka a taktiež ich
môžete doniesť na zberný dvor k ekologickej likvidácií. Zberný dvor je otvorený každý
pracovný deň od 7.00 do 15.00 a nachádza sa v areáli bývalej miestnej prevádzky pri
poľnohospodárskom dvore ﬁrmy UNICON Kysuce. Každú nepovolenú skládku odpadu
ktorá vznikne na území obce, musí obec odstrániť na vlastné náklady, čiže za peniaze
nás všetkých. Občania ktorí zachovávajú „ tradíciu“ sa trápia s odvozom odpadu na
čierne skládky, a my sa trápime s nedostatkom ﬁnančných prostriedkov v pokladni
obce. Vyzývame všetkých občanov aby nám nahlasovali svojich susedov, ktorí nevedia
ako správne naložiť zo svojim odpadom a vytvárajú nepovolené skládky odpadov. Pod
hrozbou vysokých ﬁnančných postihov sa ich to pokúsime naučiť.

PERSPEKTÍVA

multimediálnej optickej siete
Už na začiatku výstavby optickej siete sa kládol dôraz na to, aby bola sieť čo
najviac univerzálna a poskytovala služby vysokej kvality.
V prvom roku realizácie využívalo služby káblovej televízie 96 zákazníkov.
Postupným skvalitnením služby a zvýšením programovej ponuky sa ich
počet zvýšil na terajších 437. V roku 2009 ukončil zmluvu o pripojení l iba
jeden zákazník ale došlo k pripojeniu ďalších 21 účastníkov. Aj tieto čísla
svedčia o perspektívnosti káblovej televízie. Využitie optických sietí bude
v budúcnosti ešte rozsiahlejšie. Okrem prenosu televízneho signálu používame
optické vlákna aj na prenos internetového signálu a taktiež aj na prepojenie
kamerového systému na dohľad verejného poriadku.
Trend informačnej technológie internetu smeruje k vysokorýchlostnému
pripojeniu bez obmedzenia sťahovaných dát. Taký je aj náš internet, ktorý už vyše
60 zákazníkov bezplatne testuje prostredníctvom rozvodu káblovej televízie. Podľa
predbežného prieskumu je najžiadanejšia rýchlosť pripojenia 2Mbps a 4 Mbps.
Technológia optickej siete nám dovoľuje túto rýchlosť postupne navyšovať podľa
požadaviek zákazníka a to až do rýchlosti 150Mbps.
Ďalším dôležitým krokom v roku 2010 bude digitalizácia televíznych programov.
Čo to vlastne bude znamenať pre zákazníkov káblovej televízie? Ide o zvýšenie kvality
poskytovanej služby, pri ktorej dochádza k zlepšeniu kvality obrazu a zvuku. Diváci
ktorí vlastnia bežné televízne príjmače budú aj naďalej sledovať svoje programy
v nezmenenej podobe bez toho, aby si museli zakúpiť prídavný dekódovací prístroj.
Pre náročnejších zákazníkov, ktorí vlastnia televízne príjmače s DVB-T a TVB-C
tunermi, pribudnú televízne programy z rozlíšením FULL HD zo zvukom DOLBY
DIGITAL. Technológia digitálnej káblovej televízie DVB-C umožňuje poskytovať
zákazníkovi rôzne tématické programové balíky, čím sa počet poskytovaných
programov podstatne zvýši .
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Kedy sa začneme pripájať ...
Stavba verejných vodovodov a verejnej kanalizácie ktorá prebiehala
v našej obci sa blíži ku svojmu koncu.
Význam projektu spočíva najmä v tom, že po jeho realizácií
budú posilnené doterajšie verejné vodovody v obciach a ich
ďalšie rozšírenie. Z pohľadu ochrany životného prostredia
a dosiahnutia zákonného stavu v likvidácií odpadovej vody
produkovanej z jednotlivých domácností je význam projektu ešte
väčší . V súčasnej dobe prebiehajú na celej stavbe odovzdávacie
a kolaudačné konania.
Napojenie občanov na novovybudované siete bude možné až po
celkovom odskúšaní. Podľa odhadov zhotoviteľa stavby to bude
v mesiacoch máj – jún 2010. Metodickú príručku, ako postupovať pri
napojení na verejný vodovod a kanalizáciu získate v zákazníckom centre
SEVAK-u v Čadci, informačnej kancelárií Obecného úradu v Rakovej,
alebo si ju môžete stiahnuť z internetovej adresy: www.sevak.sk.

ÚVODNÍK
(dokončenie zo str.1)
Vážený občan, musím sa Ti zdôveriť, že i mne veľa vecí prekáža,
vadí, či chýba. Stále mi chýba lokalpatriocizmus, či hrdosť na svoju
obec, jej rodákov, či už zosnulých
alebo živých. Uznávame cudzích a
k vlastným sa nehlásime. Uvediem
príklad: i sprievod obcou na počesť
nášho najvýznamnejšieho rodáka
Janka Palárika je organizovaný
prevažne z časti miestnych nadšencov, účastníkov z divadelných
súborov a hostí. V družobnom
Majcichove, kde Palárik skonal, pri
príležitosti jeho osláv kráča k jeho
pomníku na miestnom cintoríne
celá obec prevažne v krojoch. Sto
a jedno – nebe a dudy. Či už chcem
alebo nechcem, pravdivosť mojich
slov ukázali i voľby do VÚC. Naša
obec mala za kandidátov navrhnutých až troch rodákov z toho 2
bývajúcich v Čadci. Je pravdou,
že voľby sú demokratické a každý
občan – volič rozhoduje sám za
seba. Je na zamyslenie, keď náš
rodák – kandidát získa z vyše
osemsto platných hlasov - ani nie
polovicu. Môžeme sa ísť učiť do
obcí ako Skalité, Stará Bystrica
a Makov, kde kandidáti z týchto
obcí získali s hlasy skoro všetkých
voličov vo svojej obci. Nemožno
sa potom ani čudovať, že dokážu
zabezpečiť väčší prísun ﬁnančných
prostriedkov pre svoju obec, keď
majú priamy vplyv pri hlasovaní o
ich rozdeľovaní.

Tak ako urobili slovenskí policajti
negatívnu reklamu Slovensku po
celom svete, nám ju urobili svine
– myslím divé. V jesenných mesiacoch sme zaznamenali v obci
hlavne (na, pri, pod) cintorínom,
v areáli MŠ Fojstvo ako i v časti
Fojstvo I., II., taktiež na vyšnom
konci ich inváziu. V priebehu roku
sme realizovali viacero kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré
presahovali hranice obce, alebo
okresu. Pri ich realizácii sme nezaznamenali žiaden záujem zo strany
médií. Tu však bol pravý opak a v
priebehu necelých desiatich dní
boli o Rakovej odvysielané reportáže v STV, SRo, Rádio Expres či
TV Markíza.
I napriek vysvetľovaniu nás s
výnimkou Markízy zadelili ku Bytči
či ku Žiline. Možno to bolo na niečo
dobré už i vzhľadom k tomu, že
na základe odvysielania týchto reportáži boli prijaté určité opatrenia,
hlavne čo sa týka zvýšenia limitu
odstrelov. Nám zostali poškodené
pozemky, ktoré musíme na jar dať
do pôvodného stavu. A ani sa tým
divým sviniam nečudujem, veď
kde mali ísť? V ich prirodzenom
domove hlbokom či čiernom lese
nemajú pokoj. Meter čo meter
hrčí motorová píla a premávanie
nákladných áut s drevom. Hľadajú
teda pokoj a kľud a v tomto prípade
ho našli práve v dedine. Do nového
roku Vám vážení občania i ja želám
hlavne pokoj v srdci a na duši.
SG

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ – vydáva Obec Raková.

Registrácia: Okresný úrad, odbor školstva
a kultúry Čadca, č.3/1999, Ministerstvo kultúry SR, sekcia médií, audiovízie a autorského práva Bratislava, evidenčné
číslo EV 863/08. V súlade s § 6 odst.3 zák. č. 167/2008 (Tlačový zákon) je vlastníkom novín Obec Raková.
Redakčná rada: Anton Heglas, Ing. Miroslav Mareček, Anna Dolná, Stanislav Grečmal, Mária Chovancová a Katarína
Zbořilová. Adresa redakcie: Obecný úrad, 023 51 Raková 140.e-mail: rakova@rakova.sk. Vydané dňa: 20.1.2010.
Náklad: 1600 ks. Expedícia do domácnosti po 1 výtlačku zdarma.

Spravodajca - Hlas Rakovej

4

1. prezentačné podujatie
Centra voľného času Raková

PREDVIANOČNÉ
STRETNUTIE
S MIKULÁŠOM

Príď, Mikuláš, príď aj k nám,
nemusíš však chodiť sám.
Vezmi si aj priateľov,
privíta Vás celý dom.....

Mikuláš, patrón zajatých, pomocník v núdzi, priateľ detí, naozaj
aj prišiel v nedeľu 6. 12. 2009 na Rakovú. Predvianočné stretnutie
s Mikulášom zorganizovalo Centrum voľného času Raková v spolupráci s Obecným úradom Raková, Organizáciou pre kultúru
a verejné služby a Farským úradom Raková.
Slávnostný deň pre deti začal detskou sv. omšou v kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej. Po omši sa pred kultúrnym domom
ozýval veselý spev folklórneho súboru Rakovanka, ktorý priblížil
tradície a zvyky Vianoc. O pravú ľudovú atmosféru bolo postarané pri zakáľačke, kde si prišli na svoje všetky mlsné jazýčky.
Tento deň bol zároveň prvou prezentáciou činnosti záujmových
útvarov CVČ Raková. V pestrom programe, ktorý prebiehal v kultúrnom dome sa predstavili deti základných a materských škôl
obcí Raková, Staškov a Zákopčie. Na úvod sa plnej sále kultúrneho
domu prihovoril Vdp. Mgr. Roman Skolozdra, správca farnosti
v Rakovej a p. Anton Heglas, starosta Obce Raková. Spev, tanec,
hudba, divadlo, vinše a k tomu sprievodné slová moderátorov vyčarili príjemnú atmosféru. Sálu roztlieskali nie len deti z tanečného
krúžku a mažoretky Ela z Rakovej a mažoretky Astry zo Zákopčia,
ale aj stonožka Rafaela a Bublinkáči z MŠ Zákopčie a žartovné vinšovačky detí z MŠ Korcháň, či divadielko MONZUN zo ZŠ Trstená
a predstavenie Vianoce u kozy Lízy zo ZŠ Raková. Spoločne sme
si zanôtili s folklórnym súborom Studnička zo Zákopčia.
Po programe už deti netrpezlivo čakali príchod Mikuláša. Dobrosrdečný Mikuláš, v nádhernom červenom rúchu zavítal medzi
detí na koči spolu so svojimi pomocníkmi anjelmi a čertom.
Rozžiaril vianočný stromček a priniesol deťom veľa sladkých
darčekov a dobrej nálady.
Počas celého podujatia si mohli návštevníci prezrieť výstavu
prác členov záujmových útvarov a krúžkov CVČ ako chovateľský,
výtvarný, environmentálny, záhradkársky, tvorivé dielne, turistický, farmársky, kuchársky a iné, tiež aj priame ukážky tvorby, napr.
paličkovanie, drôtikovanie, výšivky, zdobenie perníkov, výroba
pohľadníc, výroba vianočných ozdôb, dekorácií, ktoré si mohli
za symbolickú cenu zakúpiť a tak podporiť činnosť detí.
Poďakovanie patrí deťom a všetkým vedúcim záujmových útvarov, ktorý za krátky čas fungovania CVČ Raková dokázali pripraviť pekné podujatie a úspešne prezentovať svoju činnosť. Vďaka
patrí aj sponzorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
pričinili o dôstojný priebeh podujatia. Veď rozžiarené očká detí,
spokojnosť v tvárach, čo sprevádzala sviatočnú mikulášsku atmosféru je dôvodom na to , aby sa takéto podujatie stalo v Rakovej
tradíciou a Mikuláš nebude len čižmička v okne, ale priblíženie
starých zvykov, tradícií, pranostík s dôrazom na historické korene, silu rodiny, dobré medziľudské vzťahy, rozdávanie radosti
a šťastia hlavne v tomto predvianočnom čase.
RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka CVČ Raková

Šport – futbal
Rok 2009 bol pre náš futbalový
klub veľmi náročný, či už po športovej, ale aj materiálno – ﬁnančnej
stránke. V súťažiach sme mali
prihlasené 4 družstvá a tieto nás
reprezentovali nasledovne:
Mužstvo dospelých – účastník
V. ligy MK:
Po viac ako 20 ročnom účinkovaní vo vyšších súťažiach (I. B, I.
A, IV. a V. liga MK) sme v sezóne
2007/2008 vypadli z V. ligy do I.
triedy okresu. Pre divákov to bola
zlá zvesť a pred výborom a hračským kolektívom náročná úloha
vybojovať V. ligu späť. Získali
sme nového, kvalitného trénera
v osobe p. Petra Padycha a jeho
náročnosť na hráčov sa odzrkadlila v podobe dobrých jesenných
výsledkov. Jesennú časť sme
vyhrali so značným náskokom.
Zimná príprava bola viac než
dobrá. Hráči mali veľa prípravných
zápasov s dobrými súpermi a hrali
sa na kvalitných ihriskách v Rožňove a v Jablunkove. Hráči taktiež
absolvovali týždenné sústredenie
v Martine. Na jar nás začala veľmi
úspešne v boji o postup prenasledovať Korňa. Neuveriteľne a
zahanbujúco sme práve s ňou
prehrali v rozhodujúcom zápase
na domácom ihrisku 0:3. Tým
sme prakticky stratili 6 bodov a
náš náskok sa znížil na minimum.
Prehrali sme ešte v Novej Bystrici
a už sme si nemohli dovoliť stratiť
ani bod. Súperovi z Korne hral
do karát fakt, že posledné dva
zápasy sme hrali vonku. Nakoniec
i keď s odretými ušami sme v nich
zvíťazili a po ročnom pôsobení v
I. triede sme sa opäť vrátili do V.
ligy. V. ligu sme začali víťazstvom
s Rosinou 4:2, výhrou v Belej 2:3
a v treťom kole sme prekvapujúco
remízovali so Starou Bystricou
1:1. Potom to už boli výsledky
striedavé. Jesennú časť sme
ukončili 8. miestom so ziskom 21
bodov a pasívnym skóre 23:26.
Nemôžeme byť však absolútne
spokojní a to z niekoľkých dôvodov. Bodový zisk mohol a mal
byť vyšší, rovnako aj skóre, ktoré
sme si pokazili najmä prehrami v
Makove (0:6), Rudinskej (1:5) a v
zápase s Bytčicou (2:4). Hlavne
nás však mrzia bodové straty
doma so Starou Bystricou (1:1)
a Dolnou Tižinou (2:2) a taktiež
remíza v Oščadnici (0:0), kde sme
nepremenili tutovku, ďalšie vyložené šance, čím sme v podstate
stratili 2 body. Vyťažiť sa dalo aj
v posledných dvoch zápasoch
v Bytčici a Rudinskej, no to by
sme tam museli mať kompletný
káder hráčov a nie torzo. Opäť
sa prejavujú staré bolesti, ani nie
50 % účasť na tréningoch, disciplína hráčov v zápasoch, herná
disciplína, premieňanie šancí a

samotnej zodpovednosti. Tieto
nedostatky musia na jar zmiznúť
a určite budeme hrať krajší a
lepší futbal. Hračský káder je
mladý, perspektívny, v doraste sú
taktiež dobrí adepti na seniorský
dres čiže budúcnosť je v celku
dobrá. Záleží hlavne na hráčoch
samotných ako využijú futbalový
talent. Podmienky na to majú viac
než dobré.
Dorast A – účastník IV. ligy MK:
Husársky kúsok sa podaril dorastencom áčka. Po ročnom účinkovaní v I. triede v sezóne 2007/2008
postúpili späť do V. ligy. Tu im neprialo ani vylosovanie súťaže lebo
v prvých piatich zápasoch hrali štyri
krát vonku a to z nepríjemnými
družstvami z konca tabuľky alebo
s priamými prenasledovateľmi. Tu
sa ukázala sila družstva, pretože
tri z tých piatich zápasoch vyhrali.
Ukázalo sa, že toto boli rozhodujúce momenty pre víťazstvo v súťaži.
Šesť kôl pred koncom bolo jasné,
že víťazstvo dorastencom v V. lige
už nik nezoberie. Súťaž vyhrali
s jasným náskokom 15 bodov a
súperom nastrieľali takmer 100
gólov. Sezónu 2009/2010 začali
dorastenci v IV. lige famózne. I
keď je to súťaž oveľa ťažšia a
kvalitnejšia z prvých 8 zápasoch,
6 krát vyhrali. Postupom času
však hráčom dochádzali sily, často
museli improvizovať a záverečné 3
zápasy prehrali. Ani tento fakt však
nič neuberá na úspešnom účinkovaní v jesennej časti IV. ligy. Získali
22 bodov, keď 7 zápasov vyhrali,
5 prehrali a 1 krát remízovali.
Skončili na vynikajúcom 4 mieste
iba 4 body za vedúcim Liptovským
Hrádkom.
Dorast B – účastník I. triedy:
Dorast B bol založený v sezóne
2008/2009. Hrávajú v ňom chlapci, ktorí skončili žiacku kategóriu a
sú vhodným doplnkom do dorastu
A. Tento ťah sa ukázal ako správny. Chlapci hrávali so striedavými
výsledkami a v súčasnosti zimujú
na 8.mieste.
Žiaci – účastník I. triedy:
Je na škodu mládežníckého futbalu, že po dlhoročnom pôsobení
mladších a starších žiakov v III.
lige, títo z nej vypadli. V súčasnosti máme iba jedno žiacke družstvo,
ktoré nám bohužiaľ veľkú radosť
nerobí a v súčasnosti sú v dolnej
časti tabuľky. Je na počudovanie,
že pri toľkých žiakoch v našich
školách nie sme schopní postaviť žiacke družstvo z početným
žiackým kádrom. Výsledky mali
na jeseň slabé i z dôvodu slabej
účasti na tréningoch hlavne však
na majstrovských zápasoch.
Na niektorých ich nebolo ani
jedenásť, čo sa odzrkalilo i na
dosiahnutých výsledkoch.
SG
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Štatistika počtu obyvateľov
Obce Raková k 31.12.2009
Počet obyvateľov k 31.12.2008

Štatistika z úseku daní
a poplatkov za rok 2009
Počet evidovaných psov
575 ks
Počet daňovníkov, ktorým bola vyrúbena daň
z nehnuteľnosti za rok 2009
- občania Rakovej 1096
- mimo obce
433
- právnické osoby
24

5228

Rok 2009
Počet narodených
Počet prisťahovaných
Počet zomretých
Počet odsťahovaných

61
83
50
42

Počet obyvateľov k 31.12.2009

Počet hrobov na miestnom cintoríne
- sekcia I.
1091
- sekcia II. vrátane novej časti 1635
- sekcia III. starý cintorín
90

5280

Prírastok obyvateľov

52

neoplatených 24
neoplatených 40
neoplatených 21

Jarmila Badžgoňová

Štatistika odpadového hospodárstva za rok 2009 v obci Raková
V!davky

Príjmy

2009

Poplatok za ulo"enie odpadu na skládku:

40 832,02 # Poplatok za komunálny odpad od ob$anov:

Zvoz odpadov:

30 801,47 # Predaj separovaného odpadu:

V!davky spolu:

71 633,49 # Príjmy spolu:

50 797,52 #
8 282,27 #
59 079,79 #

Obec za zvoz, prepravu a zne%kod&ovanie komunálneho odpadu za rok 2009 doplatila 12 553,68 #. Vyprodukovali
sme 910,7 ton odpadu, ktor! skon$il na skládke komunálneho odpadu, $o je o 63,36 ton viac ako v roku 2008. Toto
zv!%enie bolo spôsobené nárastom po$tu obyvate'ov obce. Vyseparovali sme 104,02 ton skla, 36,36 ton plastov a
plastov!ch obalov, 11,7 ton kovov a 8,4 ton papiera, $o predstavuje oproti minulému roku nárast. Na%e po(akovanie
patrí v%etk!m ob$anom, ktorí vzorne pristupujú k problematike separovaného zberu v na%ej obci a dúfame, "e v tejto
oblati vzájomne dosiahneme pozitívnej%ie v!sledky.

Oznam z úseku daní a poplatkov
Oznamujeme občanom, že daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2010 si môžu uhradiť už od 1.1. 2010 na obecnom úrade v kancelárii č. 2 počas úradných hodín.

HASIČSKÝ KALENDÁR 2010

- príspevok dobrovoľných hasičov k prevencii
Dobrovoľný hasičský zbor vydal
v poradí už druhý Hasičský kalendár
2010. Obrazová časť kalendára zachytáva
najdôležitejšie okamihy zo života
rakovských hasičov v roku 2009.
Vý ro č n á č l e n s k á s ch ô d z a b o l a
príležitosťou na pripomenutie 50 ročnej
družby s dobrovoľnými hasičmi z Milíkova
(ČR). Pokračovanie tejto družby spečatili
zástupcovia zborov a obcí podpisom
zmluvy o ďalšej spolupráci.
Úspešne pokračuje i spolupráca
dobrovoľných hasičov Rakovej s partnermi
z Leśnej v Poľsku. Naši hasiči sa zúčastnili
viacerých podujatí v Leśnej ako je
napríklad i Dožinková slávnosť, z ktorej

je i fotografia našich hasičov. Na oplátku
sa striedali naši hasiči s poľskými na
stráži pri Božom hrobe u nás v Rakovej
pošas Veľkonočných sviatkov.
V roku 2009 prevzal Ľudovít Kováčik,
dlhoročný predseda DHZ v Rakovej
z rúk JUDr. Jozefa Minárika, prezidenta
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen
DPO. Srdečne mu blahoželáme.
I v roku 2009 DHZ v Rakovej usporiadal
tradičnú medzinárodnú hasičskú súťaž
Memoriál Ľudovíta Heglasa, z ktorej je
i snímok zo štartu rakovského družstva.
Pýchou našich hasičov je družstvo
chlapcov, absolútnych víťazov žiackej

hasičskej súťaže O pohár generálneho
riaditeľa Kysuckých pekární VILIJA Mgr.
Jozefa Klieštika, ktorá sa už niekoľko
rokov poriada práve u nás v Rakovej
a má veľmi dobrú úroveň.
Hasičský kalendár má dôležitú úlohu
i v oblasti prevencie a preto na jeho zadnej
strane nájdete užitočné rady, čoho sa
vyvarovať pri pálení sviečok a čo robiť ak
vznikne požiar.
Vážení spoluobčania. V roku 2010
Vám prajeme veľa zdravia, šťastia
a pohody. Ďakujeme všetkým, ktorí
nám preukazovali priazeň a podporu
v minulom roku.
mm
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telefónne čísla

spoloČENSKÁ KRONIKA

Obecný úrad Raková

Vitaj dieťa

Starosta, prednosta, sekretariát

434 10 55

Personálne, ekonomick! úsek

434 12 56

Hlavn! kontrolór, BOZP

434 13 57

Stavebn! úsek

434 11 55

Miestne dane a poplatky

434 10 59

Matrika, evidencia obyvate"stva,
sociálne, #kolstvo

434 11 54

Správa majetku, pozemkov! úsek

434 12 53

Infocentrum, fax

434 10 56

Centrum vo"ného $asu

434 10 59

Spolo$n! #kolsk! úrad

0911 146 314

SKICENTRUM Korchá%

0905 475 900

Želáme veľa zdravia

Kni&nica

400 02 96

Manželstvo uzatvorili

OKVS Raková

434 15 10
434 13 04

Nela Krištofíková
Adam Sedlár
Jakub Hromada
Rebeka Jurčová
Gréta Orsághová
Juraj Lutera
Miroslav Zverec
Tadeáš Kajánek
Tatiana Surovková
Nicolas Bielský
Terézia Anna Gulčíková
Oliver Nekoraník
Andrej Bílek
Štefan Tomaš
Martin Havrlant

Laura Hlušková
Eliška Moravanská
Dávid Chupáč
Karolína Šušková
Silvia Gavlasová
Zuzana Golisová
Karolína Macášová
Matej Mariak
Alexandra Černáková
Vanesa Cyprichová
Nela Macháčková
Jakub Kováčik
Karin Nekorancová
Zuzana Machovčáková

Zdravotníctvo
Obvodná lekárka
MUDr. Kras!anová Janka

434 15 40

Detská lekárka
MUDr. Budayová Janka

Ing. Patrik Plaček a Bc. Daniela Najdeková
Štefan Vošček a Mária Halčinová
Stanislav Kovalíček a Mgr. Margita Stašová
Jozef Šuška a Bc. Katarína Kyjanicová
Ing.Tomáš Trokšiar a Mgr. Júlia Kajánková

434 10 69

Šťastnú cestu životom

Zubn" lekár
MUDr. Pi#tek Milan

434 11 60

Ďalšie telefónne čísla
Lekáre!

434 11 56

Farsk" úrad Raková

434 12 22

Po#ta Raková

434 10 94

UNI – CON Raková
( b"v. $M)

434 16 61

Navždy nás opustili
Janka Turiaková 95r.
Alojz Heglas 64r.
Ján Kováčik 60r.
Magdaléna Šušková 88r.
Amalia Bukovanová 74 r.
Alojz Heglasik 77r.
Žofia Paštrnáková 88 r.
Štefánia Vrabliková 68 r.
Alojzia Gulčíková 73 r.
Jozef Hajduk 55r.
Vojtech Tutka 77 r.
Pavel Pupík 85 r.
Františka Jurišová 84 r.

Imrich Chnúrik 82 r.
Alena Chovaniaková 29 r.
Mária Kajánková 89 r.
Štefan Streličák 58 r.
Alojz Hanulák 65 r.
Žofia Bukovanová 96 r.
Jozef Zbončák 37 r.
Terézia Chmúliková 74 r.
Bernard Poláček 70 r.
Miroslav Baculák 46 r.
Milan Olešnaník 62 r.
Anna Halušková 90 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť
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V Rakovej je o hokejbal záujem

Hokejbalový klub Raková
začal písať svoju históriu
v roku 2002. Vtedy Slovensko
senzačne vyhralo majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji. V
tomto období sme ako 1314 roční chalani chodievali
hrávať na cestu hokejbal.
Stále totiž vládla eufória zo
zlata, ktoré vybojovali naši
reprezentanti. Ako všetci
mladí chalani, aj my sme
sa chceli podobať hráčom
ako Šatan, Pálffy či Bondra.
Začali sme sa stretávať po
vyučovaní takmer každé
popoludnie. V skromných
podmienkach a s hokejkami,
čo sme dostali pod stromček.
Dva kamene namiesto
brán a molitany namiesto
pravej brankárskej výstroje.
Skromné začiatky. Ale my
sme mali z toho radosť. Tešili
sme sa každému spoločnému
stretnutiu na „ihrisku“
a rovnaká radosť panovala po
každom góle. Boli sme mladí,
mali sme chuť niečo dokázať.
Dozvedeli sme sa, že v Čadci
existuje liga pre mladých
v hokejbale. Rozmýšľali sme,
či ponuku prijať. No výzvu
sme nedokázali odmietnuť.

S odstupom niekoľkých
rokov môžem povedať,
že to bol správny krok.
Dokázali sme konkurovať
najlepším. Postupne sme
túto ligu dvakrát vyhrali
a raz skončili druhí. Bola to
pre nás najkrajšia odmena
za vytrvalosť. Medailami či
pohármi sa pýšime dodnes.
Boli sme hrdí na to, že
reprezentujeme svoju obec či
školu. Roky pribúdali a my
sme sa museli rozhodnúť, ako
pokračovať. Na juniorskú ligu
sme už nemali vek a skončiť
v najlepšom sme taktiež
nechceli. Padla myšlienka
na účasť v seniorskej
hokejbalovej lige. Mnohí mali
obavy. Predsa, my chalani,
ani jeden z nás dospelý a ísť
hrať seniorskú ligu medzi
oveľa starších hráčov? Veľa
odvahy nám dodal vtedajší
pán kaplán Anton Duník,
vášnivý hokejbalista a náš
tréner. Išli sme. Všetci sme
tvrdo a usilovne trénovali
a tešili sa na majstrovské
zápasy. Boli sme výborná
partia, ktorá si rozumela
aj mimo ihriska. Vedeli
sme, že v silnej konkurencii

môžeme nanajvýš získať
skúsenosti. Tak aj bolo. Hoci
sme okupovali spodné priečky
tabuľky, radosť z toho, že
si môžeme skrížiť hokejky
s chlapmi z Krásna, Čadce
či Svrčinovca bola silnejšia,
ako sklamanie z prehier.
Bojovali sme. Tri sezóny sme
dokázali odohrať v náročnej
lige. Až nastal zlom. Skončilo
s t r e d o š ko l s k é š t ú d i u m .
Mnohí odchádzali do práce
na niekoľko týždňov, iní odišli
ďalej študovať mimo náš
okres. Času na športovanie
bolo menej a menej. Rozhodli
sme sa dať si pauzu. Pauzu
od športu, ktorí sme všetci
tak milovali. Nie je to koniec.
Je to prestávka. Chceme, aby
Raková opäť o niekoľko rokov
zasiahla do bojov v Kysuckej
hokejbalovej lige. Možno
to bude o rok, možno o dva
a možno o päť. Nikto nevie
presne určiť, kedy budeme
schopní postaviť konkurencie
schopné mužstvo. No
s istotou môžem povedať, že
Raková bude silnejšia ako
v začiatkoch.
Mnohí z nás ešte naďalej
hrávajú ligu za iné tímy.

A to, že hokejbal je stále
v našich srdciach svedčí aj
fakt, že hráči, ktorí stáli pri
zrode seniorského tímu sú
v riadiacich štruktúrach celej
Kysuckej hokejbalovej ligy.
Marek Heglas je predseda
juniorskej hokejbalovej ligy
a zároveň trénerom juniorov
Rakovej a Milan Gončár
je podpredseda seniorskej
ligy. O hráčov sa obávať
n e m u s í m e . M á m e t ot i ž
nasledovníkov. V Rakovej je
v súčasnosti veľmi kvalitné
juniorské mužstvo, ktoré
hneď vo svojej prvej sezóne
vyhralo celú ligu. Mnohí
chlapci sa dostali do výberu
extraligového tímu Čadce,
ktorý hráva s mužstvami
z celého Slovenska. Je vidieť,
že v Rakovej je o šport záujem.
Škoda len, že nemáme ihrisko
s mantinelmi. To je pre nás
najväčšie negatívum. No
všetci veríme, že raz sa aj
v Rakovej dočkáme ihriska
s mantinelmi, ktoré bude
pýchou pre všetkých občanov
obce. Najviac to však poteší
nás, hokejbalistov.
Milan Gončár

Poďme spoznávať svoju Obec Raková
Každý, kto sa narodil alebo žije
v Rakovej sa stretol s miestnymi
názvami, ktorými sú pomenované jednotlivé pľace, chotáre alebo jednoducho povedané časti
obce. Mnohé s týchto názvov sú
zachytené už v Urbári panstva
Strečno z roku 1662,
Orientačná mapa obce sa
rodila veľmi ťažko. Pri jej tvorbe sme vychádzali z najstaršej
pozemkovoknižnej mapy z roku
1865, ktorá zachytáva rozdelenie
obce na jednotlivé pľace. Viaceré
z týchto názvov boli postupom
času pozmenené, niektoré zanikli a iné vznikli. Ďalšie údaje sú
z topografickej mapy obce a ďalších podkladov. Veľmi dobrým
podkladom bol i plán obce, ktorý
spracoval Ing. Rudolf Goralka.
Návrh mapy konzultovali turisti
z TK Polom, riaditeľ OKVS ako
i množstvom ďalších spoluobčanov. Grafický návrh mapy spraco-

valo vydavateľstvo Magma.
Orientačná mapa zachytáva
celý kataster obce s označením
dopravného napojenia na okolie. Cestná sieť zachytáva cesty
II. a III. triedy, miestne komunikácie, spevnené a nespevnené
komunikácie v extraviláne obce
vhodné na cykloturistiku. Mapa
zachytáva všetky významné

objekty v obci a významnou
pomôckou pre orientáciu je
i menný register.
Orientačnú mapu sme
umiestnili na všetkých uzlových
bodoch v obci. Doplnením sú
orientačné tabuľky, ktoré sú
umiestnené predovšetkým na
križovatkách a popisujú smer
a vzdialenosť k jednotlivým
zaujímavým bodom. Prevažná

časť orientačných tabuliek je
umiestnená v extraviláne a informuje cykloturistov a bežkárov
o najbližších osadách a iných
turistických zaujímavostiach.
Osadením orientačných máp
a orientačných tabuliek v katastri obce projekt Spoznávaj svoju
Obec Raková spolufinancovaný
z grantu Program obnovy dediny
2009 nekončí. V ďalšom období
chceme pripraviť vydanie tejto
orientačnej mapy v papierovej
podobe a postupne chceme
doplniť informačný systém obce
i o ďalšie prvky. Na financovanie
tohto zámeru chceme získať
ďalšie dotačné prostriedky. Taktiež chceme osloviť o finančnú
pomoc miestnych podnikateľov,
ako i ďalšie subjekty pôsobiace
v obci. Veríme, že sa nám tento
zámer podarí realizovať ešte
v tomto roku.
Ing. Miroslav Mareček,
koordinátor projektu
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Mikuláš v Rakovej

Centrum voľného času v Rakovej pripravilo Mikulášsku nádielku spojením s prezentáciou svojej činnosti. OKVS
pri tejto príležitosti usporiadalo domácu zabíjačku spojenú s ochutnávkou zabíjačkových špecialít.

Dožinky v Leśnej

Folklórna skupina Rakovanka spestrila program dožiniek v Leśnej (Poľsko) a svojím vystúpením zožala úspech.
Pri tejto príležitosti starosta Rakovej, Anton Heglas a wojt Lipovej Wojciech Zuziak podpísali zmluvu o spolupráci. Podpis tejto zmluvy si zopakovali v Rakovej počas futbalového turnaja O pohár starostu Obce Raková.

Foto: Jozef Haviar, archív OÚ

