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Úspech pre každého
Tento školský rok bol v Základnej škole Raková č. 950
výnimočný. Mottom uplynulého obdobia bol úspech pre
každého. Čas postupne overí správnosť rozhodnutia pre
školský vzdelávací program s rovnakým názvom. Každý
mal možnosť realizácie v rôznych oblastiach záujmovej
činnosti a pestrej palety školských akcií. Dokázali sme, že
v každom z nás je iskierka talentu, len ju treba vedieť včas
rozdúchať na plameň.
(pokračovanie na str.5)

NÁMESTIE JÁNA PALÁRIKA

POZVÁNKA
Pozývame všetkých občanov na futbalový turnaj

O pohár starostu obce Antona Heglasa,
ktorý sa bude konať v nedeľu 19. júla 2009
na ihrisku FK Polom Raková. Súčasťou turnaja bude
aj zapálenie Vatry zvrchovanosti. Do tanca nám bude
hrať skupina Relax a nebude chýbať ohňostroj.

OZNAMY

Oznamujeme občanom, ktorí nemajú doposiaľ zaplatenú
daň a miestne poplatky, že tak môžu urobiť priamo na
obecnom úrade, kancelárií č. 2 Platbu možno realizovať
aj bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty.
xxx
Od 1.júla platí nový kalendár zvozu komunálneho a separovaného odpadu. Viac informácií a kalendár zvozu
nájdete na strane 11-12.

Obecné zastupiteľstvo v Rakovej na svojom zasadnutí
dňa 25. júna 2009 schválilo výstavbu námestia, ktoré bude
pomenované – Námestie Jána Palárika. Na obrázku vidíte
výrez štúdie centrálnej časti obce, kde sa bude uvedené
námestie nachádzať.

Vážení občania,
na obecnom úrade si môžete vyzdvihnúť Metodickú príručku
Zásady a technické predpoklady pre zriaďovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre nehnuteľnosti pripájané
na nový verejný vodovod a verejnú kanalizáciu.

Z obsahu:

Rozvojové projekty ...
Výstavba kanalizácie a vodovodu
– ako ďalej?
ŠÚ-ŠÚ-ŠÚ- niečo zo Školského úradu
Ako triedime odpad...
Zmeny v poskytovaní opatrovateľskej služby
Spoločenská kronika
Kalendár zvozu komunálneho odpadu
na 2. polrok 2009

str. 2-3
str. 4
str. 6-7
str.
8
str. 10
str. 10
str. 11-12

Spravodajca - Hlas Rakovej

2

Rozvojové projekty vyžadujú kvalitnú prípravu
Rozhovor so starostom obce
Antonom Heglasom o projektoch,
ktorých realizáciu pripravuje
obec v najbližšom období:
Pán starosta, aké projekty
pripravuje naša obec na realizáciu
v najbližšom období?
Financovanie rozvoja Obce
Raková je nemysliteľné bez
spoluﬁnancovania z rôznych
grantov. Preto musíme pohotovo
reagovať na všetky možné výzvy
na podávanie žiadostí o dotácie
rozvojových projektov obce. Na
základe súčasných možností
získania peňazí sme si určili ako
prioritné projekty, ktoré riešia
rekonštrukciu školy, výstavbu
multifunkčného ihriska v areáli
školy, vybudovanie námestia
a p r i ľ a h l ý c h c h o d n í k o v,
v ýst av bu ď a lších bytov ých
domov predovšetkým pre mladé
rodiny a zabezpečenie nového
vozidla na zber separovaného ale
i komunálneho odpadu.
Toto sú oblasti, pre ktoré boli
v súčasnosti vyhlásené výzvy na
podávanie projektov a naša obec
intenzívne pracuje na príprave
projektov, ktoré sú základnou
podmienkou na získanie peňazí.
Táto fáza prípravy je nielen časovo,
ale i ﬁnančne náročná. Veríme
však, že bude úspešná a my
budeme môcť v čo najkratšom
čase začať s realizáciou uvedených
projektov.
Vo výpočte projektov pripravovaných na realiz áciu mi
chýbala výstavba telocvične...
Ve ľ m i n á s t r ápi pro b l é m
rozostavanej telocvične, ktorá nám
spadla v roku 2006. V súčasnosti
prakticky neexistuje žiadna
možnosť spoluﬁnancovania zo
štátnych prostriedkov. Preto
sme nútení hľadať iné možnosti.
Projektanti preverujú možnosti
rozdelenia výstavby na viacero
etáp tak, aby sme mohli dokončiť
a spustiť aspoň hraciu plochu
a šatňu. Uvedomujeme si, že
musíme čo najskôr vyriešiť telesnú
výchovu na našich školách.
Rekon štr ukcia miestnych
komunikácií zničených výstavbou
kanalizácie leží na pleciach
predovšetkým na realizátorovi
stavby. Ako sa vyvíja situácia
v tejto oblasti?
V budúcom roku sa pustíme do
rekonštrukcie ďalších miestnych

komu n i k á c i í p o š ko d e ný c h
výstavbou vodovodu a kanalizácie.
Po dohode bude realizátor stavby
v spolupráci s obcou asfaltovať
cesty v celej šírke tak, ako to
je už zrealizované U Sihelníka
a v Trstenej. Obec sa bude na tejto
rekonštrukcii podieľať príspevkom
na rekonštrukciu cestného telesa
mimo výkopu. Budeme sa snažiť
prispieť predovšetkým tým, že
pomocou pracovníkov OKVS
zabezpečíme niektoré prípravné
práce, ale bude nás to stáť i nemálo
peňazí. Musíme si ale uvedomiť,
že asfaltový povrch sme mali
iba na ceste do Maslíka a všetky
ostatné miestne komunikácie
mali pred realizáciou stavby rôzny,
menej kvalitný povrch. Touto
rekonštrukciou docielime stav, že
všetky výstavbou poškodené cesty
budú mať asfaltový povrch.
Predovšetkým mladší spoluobčania netrpezlivo čakajú
na rozšírený balík programov
a zavedenie internetu do káblovej
televízie. Kedy sa bude realizovať
tento Váš prísľub?
Zriadenie rozšíreného balíku
káblovej televízie a zavedenie
internetu je dosť nákladná
záležitosť. Podľa predbežnej
cenovej ponuky by presiahla
sumu 400 tisíc €. Zvolili sme teda
riešenie a to prepojenie káblových
televízií obcí Raková, Vysoká nad
Kysucou, Staškov a s napojením
na novovybudovaný systém v
meste Turzovka. V súčasnej dobe
je pripravený projekt prepojenia
a v mesiacoch júl a august dôjde
k jeho realizácií. V dnešnej dobe
je signál v káblovej televízií
dodávaný z lokálnej káblovej
televízie - Raková Pod Poľanou.
Po prepojení na systém Turzovky
dôjde k malej zmene programovej
ponuky. Z toho dôvodu bude
p ot rebné, aby si z á kazníci
preladili svoje televízne prijímače.
Presný termín prepojenia včas
oznámime.
Ktoré projekty z podaných žiadostí
boli tento rok schválené a môžeme
očakávať ich realizáciu?
Prvý schválený projekt sa týka
Základnej školy Raková č. 950
s názvom: „Inovovaný vzdelávací
program zameraný na kľúčové
kompetencie žiakov“ .
Cieľom projektu je vyškolenie
učiteľov, modernizácia didaktických

prostriedkov, ktoré sú v prevažnej
m i e re t vore né v ý p o č tovou
technikou. Pomôcky, ktoré sa
budú používať pri práci so žiakmi,
budú zakúpené z prostriedkov
EÚ.
Na záver to je najdôležitejšia časť
projektu – čo sa učitelia naučia,
to potom naučia žiakov novými
metódami, postupmi, pomocou
zakúpených pomôcok. Projektom
dosiahneme kvalitné vzdelanie
a rozvoj zručnosti učiteľov
i žiakov. Výsledky projektu zvýšia
kvalitu života a zvýšia aj úroveň
výchovy. Celý projekt by mal
trvať tri a viac rokov. Do riadenia
projektu škola zapojí aj externých
odborníkov.
Výstupom bude nová pedagogická
dokumentácia - učebné osnovy,
časovo – tematické plány. Vypracované žiacke materiály budú
zverejnené na nástenkách, webových stránkach, v školskom
časopise alebo v novinách.
Žiaci tak budú môcť porovnať
výsledky svojej práce, naučiť sa
mnohé veci a zároveň ukázať
ostatným cestu ako sa s úlohami
vysporiadať. Realizáciou projektu
urobí naša škola ďalší významný
krok k zaradeniu sa do skupiny
moderných základných škôl.
Objem schválených ﬁnančných
prostriedkov predstavuje sumu
150.700 Eur./4.518.900,-Sk/
Miestna knižnica v Rakovej
bola taktiež veľmi úspešná.
Pr v á s chvá lená dot ác i a vo
v ý š ke 1 4 9 3 € / 4 5 . 0 0 0 , - S k /
z rozpočtu Ministerstva kultúry
bude využitá na automatizáciu
knižnice. Cieľom projektu je
zautomatizovať knižničnú činnosť,
skvalitniť knihovnícke služby,
zakúpením osobného počítača
a knihovníckeho programu,
vybudovanie databázy knižného
fondu, čitateľov a spracovanie
vlastníckych štítkov. Druhá
dotácia v sume 800€ / 24100,Sk/ bude na zakúpenie nových
knižných zdrojov - informačných
dokumentov, ktoré sa stanú
súčasťou vzdelávania našich
čitateľov. Zakúpená bude hlavne
náučná literatúra ako všeobecné
encyklopédie, jazykové slovníky,
odborné encyklopédie, populárnonáučné publikácie, beletria pre
dospelých. V súčasnej dobe je
kniha odrazom trvalých hodnôt.

Účelom projektu bude takouto
formou sprístupniť čitateľom
najnovšie informácie, nové
poznatky potrebné k vzdelávaniu
a rozhľadu všetkých návštevníkov
knižnice.
O ﬁnančnú pomoc sme požiadali aj
Radu vlády pre prevenciu kriminality.
Získané prostriedky v objeme
5000€ /150.600Sk/ budú použité
na vybudovanie monitorovacieho
kamerového systému verejných
priestranstiev v obci
S podporou Agentúr y pre
regionálny rozvoj chceme začať
s označovaním osád. Príspevok
3500 eur /105 tis. Sk/ použijeme
na výrobu máp a informačných
cedúľ. Niektoré zo schválených
projektov sú popísané v tomto
spravodaji, preto nejdem
o nich ďalej rozprávať. Týmto
chc em p o ď a kovať vš et ký m
zamestnancom Obecného
úradu a ostatných organicácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Raková za obetavú prácu pri ich
príprave a realizácií.
Ako sa dotkne svetová hospodárska a ﬁnančná kríza našej
obce?
Každá obec a mesto má viaceré
ﬁnančné príjmy na svoju činnosť
a rozvoj. Tým najväčším sú podielové
dane zo štátneho rozpočtu. Už
teraz je jasné, že s plánovanými
príjmami na rok 2009 nemôžeme
počítať v plnej výške. Dôjde ku
kráteniu príjmov z podielových
daní asi o 10%, čo pre nás
predstavuje sumu 86 tisíc €, čo
je vyše 2,5 mil. Sk. Preto budeme
tento rok klásť dôraz na aktivity
smerujúce k celkovému zníženiu
bežných výdavkov. Ako príklad
uvediem výmenu úsporných
žiaroviek vo svietidlách verejného
osvetlenia tam, kde nedošlo
k ich výmene v roku 2006, ale aj
efektívnosť využitia jednotlivých
svietidiel v nočných hodinách.
Taktiež náklady na vykurovanie
kultúrneho domu a obecného
úradu sú neúmerne vysoké a ich
zníženie je možné dosiahnuť
zateplením objektov.
Ďakujem za rozhovor.
Toto sú najčastejšie otázky, na
ktoré musí každodenne odpovedať
starosta občanom našej obce.
V budúcom čísle spravodajcu
sa ho budeme pýtať ďalej...
MM
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Poďme spoznávať
svoju Ob Raková
Obec Raková sa rozprestiera na rozlohe 4150 ha. Skladá sa
z 18 sídelných jednotiek, ktoré sa ďalej delia na viac ako 70
miestnych častí a osád, z ktorých viaceré sú vzdialené od centra
obce. V obci je 50 km miestnych komunikácii a okolité lesy
sú popretkávané lesnými cestami, čo využívajú predovšetkým
cykloturisti a v zime bežkári. Orientovať sa v takomto labyrinte
je náročné. Je preto veľmi potešiteľné, že sme získali dotáciu
3 500 Euro z Environmentálneho fondu na projekt, ktorý
sme podali do grantu Program obnovy dediny 2009. V rámci
projektu „Spoznávaj svoju Obec Raková“ v spolupráci so
školami, Turistickým klubom Polom Raková, Cyklistickým
klubom Biking Raková a za pomoci Organizácie pre kultúru
a verejné služby Obec Raková spracuje schematickú orientačnú
mapu obce, ktorá bude zachytávať všetky pozoruhodné body
v obci, všetky pľace – miestne časti, osady, sakrálne a iné
významné stavby, významné stromy, studničky, prírodné
a kultúrne zaujímavosti a podobne. Takto spracovaná mapa
bude umiestnená na všetkých najfrekventovanejších miestach
obce a bude k dispozícii i ako papierová skladačka.
Prostredníctvom ankety vytypujeme 60 významných bodov
v katastri obce, predovšetkým vstupy do osád, ktoré označíme
orientačnou tabuľkou umiestnenou na drevenom stĺpiku. Poslednou
aktivitou v projekte bude vyhlásenie súťaže medzi žiakmi našich
škôl s názvom Spoznávaj svoju Obec Raková. Táto bude zameraná
na návštevu jednotlivých zaujímavostí v obci, spoznávanie názvov
a polohy jednotlivých miestnych častí a samostatných osád.
Predmetom súťaže bude i získavanie informácií o zaujímavých
ľuďoch a ich životné príbehy, ktoré žiaci budú získavať predovšetkým
od starších spoluobčanov. Takto chceme zapojiť do aktivity čo
najväčší počet obyvateľov.
Vážení spoluobčania, zapojte sa i vy do realizácie projektu.
Napíšte nám Váš tip na pozoruhodné miesto v našej obci, ktoré
by sme mali označiť orientačnou tabuľkou.
Anketové otázky:
* Ktoré pozoruhodné miesto v Obci Raková navrhujete
označiť orientačnou tabuľkou?
* Popíšte prečo ste navrhli toto miesto?
Odpoveď doručte písomne, osobne na obecný úrad, prípadne poštou
na adresu Obecný úrad, 023 51 Raková 140, alebo emailom na adresu
rakova@rakova.sk.
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Stop anonymite
na verejných
priestranstvách
Vandalizmus a výtržníctvo
je celospoločenský problém
a nevyhýba sa i našej obci.
Sprejerské nápisy, nedávno i
s hákovými karížmi, búranie
farského plotu, rozbíjanie okien
Cirkevnej základnej školy
Jána Palárika, poškodzovanie
dopravných značiek a naposledy
i opakované ničenie vývesných
skriniek pred obecným úradom
nás inšpirovalo k príprave
projektu v oblasti prevencie
kriminality s názvom: Stop
anonymite podporujúcej kriminalitu a výtržníctvo pomocou
výchovy žiakov a kamerového
systému Obce Raková.
O ﬁnančnú pomoc sme požiadali Radu vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality a táto nám poskytla
dotáciu vo výške 5 000 Euro.
V súčasnosti prebieha výber
dodávateľa kamerového
systému a príprava inštalácie
kamier. Z hľadiska častého
výskytu vandalizmu a páchania
trestnej činnosti sme sa rozhodli
inštalovať kamery v priestoroch
pred obecným úradom,
Kultúrnym domom Jána
Palárika, Cirkevnou základnou
školou Jána Palárika, na ceste
k cintorínu a IBV Rakovka
a na autobusovej zastávke pri
zdravotnom stredisku. Tieto
kamery budú prenášať signál
do monitorovacieho strediska
cez multifunkčnú optickú sieť,
ktorú obec v súčasnosti využíva
na šírenie káblovej televízie.
Táto optická sieť umožňuje
do budúcna kedykoľvek meniť
polohu kamier v rámci celej
obce, ako i rozširovať kamerový
systém i do ďalších lokalít.

V oblasti preventívnovýchovných aktivít sa zameriame predovšetkým na žiakov
vyšších ročníkov našich škôl.
V spolupráci s preventistkou
Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Čadci uskutočníme
semináre a besedy v školách.
Poskytneme tak deťom informácie
a rady ako sa nestať páchateľom
priestupkov a trestných činov,
ako sa správať v záťažových
situáciách, kam sa obrátiť
o pomoc a podobne.
V spolupráci s Obvodným
oddelením Policajného zboru v Čadci, zástupcami škôl
a združení rodičov uskutočníme
preventívne kontroly v pohostinstvách a baroch obce.
Pri realizácii projektu privítame
každú iniciatívu občanov,
ktorá pomôže k zvýšeniu
bezpečnosti a môže zabrániť
nežiadúcim prejavom vandalizmu
a výtržníctva.
Anketová otázka:
Kde by ste navrhovali umiestniť kameru kamerového systému obce a prečo?
Odpoveď doručte písomne,
osobne na obecný úrad,
prípadne poštou na adresu
Obecný úrad, 023 51 Raková
140, alebo emailom na
adresu rakova@rakova.sk.
Očakávame nielen „seriózne“ ale
predovšetkým vtipné odpovede,
ktoré odmeníme.
Výsledky ankety zverejníme
na www.rakova.sk ako i v priestoroch obecného úradu.

SPRAVODAJCA – HLAS RAKOVEJ – vydáva Obec Raková.

Ing. Miroslav Mareček,
koordinátor projektov

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. 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: 30.6.2009. Náklad: 1600 ks. Expedícia do domácnosti po 1 výtlačku zdarma.
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Výstavba kanalizácie a vodovodu – ako ďalej?
Kaluže blata alebo prach, hluk pracovných strojov a cesty pomaly
nezjazdné ani pešo. Tak teraz vnímame výstavbu kanalizácie a vodovodu v rámci projektu odkanalizovania a dodávky pitnej vody
Horných Kysúc. Z každou stavbou sú spojené určité nepríjemnosti.
O to viac ich je pokiaľ sa stavba nerealizuje na jednom mieste ale
ide o líniovú stavbu.
V roku 2006 sa začala realizácia projektu Zásobovanie vodou a odkanalizovanie Horných Kysúc v objeme 54,3 mil. €, ktorá po jej ukončení
v tomto roku vyrieši komplexné zásobovanie vodou a odkanalizovanie
regiónu Horných Kysúc vybudovaním 183,0 km vodovodných sietí
s približne 2300 novými vodovodnými prípojkami, 260,0 km splaškovej kanalizácie s približne 6950 novými kanalizačnými prípojkami
a zrekonštruuje sa ČOV Turzovka a ČOV Čadca.
Od začiatku výstavby zhotoviteľ zrealizoval :
117 700 m vodovodu, t. j. 67,26 % z celkového objemu
162 000 m kanalizácie , t. j. 65,59 % z celkového objemu
1 415 vodovodných prípojok, t.j. 61,52 % z celkového objemu
3 317 kanalizačných prípojok, t. j. 47,73 % z celkového objemu.
A čo bude ďalej?
V súčasnosti sa dokončuje výstavba kanalizačného zberača a vodovodných sietí. Po jeho dokončení a pripojení jednotlivých ulíc bude
kanalizácia a vodovod postupne spúšťaný. Po spustení sa budú občania pripájať cez vybudované kanalizačné a vodovodné prípojky.
Manuál ako zhotoviť kanalizačnú a vodovodnú prípojku si môžete
vyzdvihnúť v informačnom centre Obce Raková alebo na internetovej
stránke www.sevak.sk.
Až po úplnom dokončení výstavby vodovodov a kanalizácie
môže dôjsť k spätnej úprave miestnych a štátnych komunikácií.
Na základe rokovania obce, zástupcov investora a zhotoviteľa bolo
zistené, že tento rok je možné vykonať spätnú úpravu na miestnych
komunikáciách len v miestnych častiach U Sihelníka a Trstená.
Väčšina miestnych komunikácií v našej obci, už pred výstavbou
kanalizácie, boli v zlom technickom stave a výkopové práce ich len „dorazili“.
Nie je možné ich len opraviť a tak sa zhotovujú úplne nanovo. Preto prvý
júnový týždeň došlo k pokládke nového asfaltového povrchu v častiach
U Sihelníka a v Trstenej. Otázkou však je, ako dlho tie cesty vydržia.
Súčasná zákonná úprava nám nedovoľuje obmedziť vjazd ťažkých nákladných vozidiel. Preto aj naďalej sa budeme pozerať ako nám plne naložené
vozidlá s drevom vyťažené lesnými spoločenstvami tieto cesty ničia
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POČÍTAČ VŠEVEDKO
Vševedko je kamarát,
on má všetky deti rád.
Každý deň sa spolu hráme,
všeličo sa naučíme.
Kresliť, hľadať, počítať...
a ,,s myškou“ sa spolu hrať.
Tak takouto básničkou sa budú pani učiteľky prihovárať
svojim deťom od septembra v Materskej škole Korcháň.
A prečo? Pretože materská škola sa zapojila do projektu
: Elektronizácia a revitalizácia materskej školy, ktorý vyhlásilo Ministerstvo školstva SR a projekt bol schválený
vo výške 2.200 €, za ktoré nakúpime dva počítače ,dva
stoly a štyri stoličky.
Ciele, ktoré sa majú dosiahnuť aktivitou:
1. Viesť deti k zvládnutiu na základe nápodoby a slovných
inštrukcií dospelého /za pomoci bábky/ na elementárnej
úrovni prácu s počítačom.
2. Naučiť deti pracovať s detskými edukačnými programami.
3. Oboznámiť deti s tlačeným písmom.
4. Hravou formou deti motivovať k učeniu aj takých činnosti,
ktoré ich ináč nudia.
5. Počítačovými činnosťami rozvíjať spoluprácu materskej
školy a rodičov.
Vševedko, plyšová bábka, bude viesť deti počítačovým
svetom. V prvej fáze aktivity: „Nauč ma to“ sa deti
naučia základné zručnosti v práci s počítačom, myšou
/zapnúť, vypnúť počítač, ovládať myšku v jednoduchej
hre/. V druhej fáze s názvom „Učíme sa hrou“ si budú
deti utvrdzovať poznatky hravou formou z edukačných
činnosti. V praxi to bude vyzerať tak, že napríklad ak
sa budú deti učiť o jeseni, tak si na počítači nakreslia
šarkana a pod.
Koncom októbra plánujeme aktivitu: Počítačový deň
,,o najlepšieho počítačového experta“, kde deti pred
rodičmi a pozvanými hosťami predvedú svoje zručnosti
a vedomosti.
Do projektu Počítač Vševedko sa zapoja aj niektorí rodičia,
ktorí budú dohliadať na deti.
Viem, že niekto bude namietať, že do materskej školy ešte
počítače nepatria. Aj ja som bola dlho toho názoru, avšak
ak sa počítač využije rozumne, to znamená s detskými veku
primeranými programami a dieťa nestrávi pri počítači dlhšie
ako 20 minút, je to na prospech dieťaťa, lebo počítač je už
neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Kladie nám to za cieľ
aj Štátny vzdelávací program ISCED 0.
Hanuláková Alena,

riaditeľka materskej školy
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PALÁRIKOVA RAKOVÁ
Už po 42 krát sa v dňoch 21.-26. apríla 2009 v našom kultúrnom
dome a v priestoroch Domu kultúry v Čadci konala celoslovenská súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov
s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby.
V našej obci to boli tento rok sprievodné akcie a divadelné
predstavenia:
V priestoroch kultúrneho domu v našej obci bola nainštalovaná výstava detských výtvarných prác „JA a DIVADLO“,
ktorou sa prezentovali deti z materských a základných škôl
obcí Raková, Staškov, Zákopčie, Dunajov a Ochodnica.
V priestoroch obecného úradu bola nainštalovaná výstava
obrazov nášho rodáka, operného speváka Alojza Haranta.
Pre deti materských škôl bolo v KD dňa 23. apríla 2009 pripravené bábkové divadlo zo Žiliny, ktoré sa predstavilo s hrou
Akčantyrok.
Sprievodu obcou ku pamätníku Jána Palárika dňa 23.
apríla 2009 a taktiež slávnostnej svätej omše sa zúčastnil hojný
počet hostí i domácich účastníkov tohto podujatia, za čo patrí
všetkým srdečná vďaka. Večer po slávnostnom otvorení 42.
ročníka Palárikovej Rakovej sa nám súťažne v KD predstavil
divadelný súbor z Tekova s hrou Statky zmätky.
V nedeľu 26.apríla 2009 vystúpil na slávnostnej svätej omši
v kostole Miešaný spevácky zbor Kysuca a o 14-tej hodine sa
v sále KD v našej obci predstavil divadelný súbor zo Srbska
s hrou Homo sapiens.
Priebežne s našim rakovským programom prebiehali sprievodné podujatia i v Čadci - v Kysuckej knižnici a v Dome
kultúry, kde prebiehala i väčšia časť súťažných predstavení.
Výsledná listina 42. ročníka Palárikovej Rakovej
1. miesto – diplom, zlatá medaila Jána Palárika a ﬁnančná
odmena Obce Raková: Divadelný súbor Jána Chalúpku Brezno
za inscenáciu hry Františka Švantnera: Kňaz
2. miesto – diplom, strieborná medaila Jána Palárika a ﬁnančná odmena Mesta Čadca: Celkom malé divadlo, Žemberovice
za inscenáciu hry podľa Ivana Stodolu: Balada o Eve
3. miesto – diplom, bronzová medaila Jána Palárika a ﬁnančná
odmena Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci: Divadlo
Commedia Poprad za inscenáciu hry Pavel Uher: Statky zmätky
alebo ako sa Gianni Schicchi dostal cez posteľ k majetku.
Na 42 .ročníku Palárikovej Rakovej boli udelené ceny i v kategórii divadla jedného herca a individuálne ceny.
Anna Dolná, miestna knižnica

DEŇ MATIEK

Druhá májová nedeľa patrila v kalendári našim mamám
a babičkám. V sále kultúrneho domu vystúpili pred preplneným hľadiskom deti z materských a základných škôl
s piesňami, scénkami a básničkami.
V bohatom kultúrnom programe vystúpil i populárny
zabávač Štefan Hruštinec. Starosta obce potešil každú
účastníčku tohto sviatočného podujatia kvetom.
Veríme, že ženy, ktoré do sály kultúrneho domu zavítali
boli spokojné - a to bola odmena za neľahkú prácu pri
organizovaní tejto peknej akcie.
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Úspech pre každého
Pokračovanie zo strany 1
V pamäti sa nám vybavujú nezabudnuteľné zážitky
z úvodu školského roku, keď do
kreatívne upravených interiérov
vošli prvýkrát naši prváci. Veľmi
nás teší, že nové prostredie
prijali ako druhý domov, miesto
nových priateľstiev, hier, ale
i nového poznávania a povinností. Našou spoločnou snahou
boli dobré medziľudské vzťahy,
príjemné prostredie školy, čo
do našich denných stretnutí
vnášalo radosť, dobrý pocit
z práce a plodne stráveného
času. Mnohé úspechy nám
priniesli súťaže v prednese,
v literárnej tvorbe, v divadelnej
činnosti, v speve, v športe.
Upevňujeme dobré vzťahy cez
vzájomnú pomoc a priateľstvá,
negatívnym javom predchádzame a keď sa vyskytnú snažíme
sa ich odstrániť. K najvydarenejším a najobľúbenejším akciám
patril Mikulášsky deň, kedy sa
s Mikulášom objavili hrôzostrašní čerti a najmenší si aj poplakali pred možnou cestou do ich
vreca. Už tradične organizujeme
stretnutia s družobnou školou zo
Starej Vsi nad Ondřejnicí. Naši
žiaci úspešne vystúpili v kostole
s pásmom vianočných piesní
a zvykov, čo v radoch miestnych
občanov vyvolalo kladnú odozvu
a vystúpenie našich žiakov
ocenili dlhotrvajúcim potleskom.
Kolektív našich učiteľov sa zišiel
na povianočnej kapustnici. Zima
sa spája s obľúbenými druhmi
zimných športov a v našej škole
s výborne organizovaným lyžiarskym výcvikom. Mnohí siedmaci
mu vďačia za dobré základy
zjazdového lyžovania. Hneď
prvý mesiac kalendárneho roka
bilancoval výsledky za prvý polrok v polročnom vysvedčení.
Okrem výsledkov Testovania 9,
v ktorom obstáli nad celoslovenským priemerom, bolo dôležité
pre deviatakov na akú strednú
školu po prázdninách nastúpia.
Krytú plaváreň v Čadci využili
naši štvrtáci, aby získali základy
v plávaní. Našim žiakom sme
vštepovali úctu k starým a opusteným ľuďom, ochotu pomôcť.
Navštívili domov dôchodcov,
odovzdali darčeky a starkým
zaspievali. Na boj proti rakovine
sme vyzbierali vyše 200 €.
V starostlivosti o zeleň, v zberových aktivitách, čistení studničiek, výsadbou stromov, krí-

kov a kvetov, na exkurziách,
výletoch, výstavách, besedách
bola rozvíjaná environmentálna
výchova, na kultúrnych podujatiach a besedách protidrogová
prevencia a výchova k manželstvu a rodičovstvu. Učili sme
sa komunikovať v cudzích jazykoch a pomocou výpočtovej
techniky.
Vydarenou spoločnou akciou
bol aj Deň detí. Zo školských výletov sa žiaci vracali plní nových
zážitkov a dojmov. V rôznych
aktivitách a záujmoch z nás vytvoril jednu veľkú rodinu. Učitelia
tejto školy obetovali veľa svojho
voľného času, hľadali nové metódy a formy práce v snahe čo
najviac zaujať všetkých žiakov.
Nadšení prácou a úspechmi
získali vieru, že ich práca nie je
zbytočná. Vďaka patrí všetkým,
ktorí sa zaslúžili o to, že v škole
bola dodržiavaná bezpečnosť,
nevyskytol sa vážnejší úraz.
Veľkú radosť nám spôsobila
revitalizácia školskej knižnice,
rekonštrukcia šatní, zriadenie
denne aktualizovanej školskej
webovej stránky. O jej obľúbenosti svedčí návštevnosť za
prvých päť mesiacov – vyše
šesťdesiat tisíc návštevníkov.
Tešíme sa na realizáciu projektov, kde si overíme jazykové,
organizačné a iné schopnosti.
Zakúpením nového hardvéru
a softvéru sme zracionalizovali
riadiacu a administratívnu činnosť školy. Pochvalu si zaslúžia
aj naše pani kuchárky, ktorých
chutné jedlá nám môžu široko
– ďaleko závidieť. Všetci sa tešíme na prázdniny, potrebujeme
ich, zaslúžime si ich. Pred ich
koncom sa budeme znovu tešiť
na svojich priateľov a na to, čo
prinesie školský rok 2009/2010.
Veríme, že sa nám bude dariť
napĺňať sny o modernej škole, že
sa dočkáme dostavby telocvične, že tri trojky v počte našich
žiakov v tomto roku budú pre nás
šťastným začiatkom. Ponúkame
svoj program, svoje schopnosti
a nasadíme všetky sily na splnenie cieľov. Čaká nás tá najkrajšia
odmena - radosť v očiach detí,
ich šťastný úsmev. Cez tieto
úžasné mladé bytosti, ich radosti
i starosti, nápady a záujmy je
v nás večná mladosť, čo nám iné
povolania môžu závidieť.
Mgr. Jozef Haviar,
riaditeľ školy

Spravodajca - Hlas Rakovej
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ŠÚ–ŠÚ–ŠÚ – niečo zo Školského Úradu
V materských a základných školách v pôsobnosti Spoločného školského úradu Raková (SŠÚ) sa uskutočnilo veľa podujatí.

Snehové dobrodružstvá

Cez jarné prázdniny (od 3. 3. do 5. 3. 2009) si v Skicentre na Korcháni deti a žiaci zmerali sily na „Snehových dobrodružstvách“.
Zámerom bolo vyplnenie voľného času detí a mládeže. Prvý deň
- športový deň sa niesol v znamení pohybu, vytrvalosti, zdatnosti
i odvahy. Pri zjazde „na čomkoľvek“ deti i rodičia zažili kopec zábavy. Druhý deň - deň kreativity bol zameraný najmä na rozvoj
tvorivosti a motorických zručností. Dominantou bolo vytvorenie
snehových sôch, ktoré vynikali jedinečnosťou a detskou fantáziou.
V treťom dni tajomstiev deti lúštili na svahu mnohé záhady, odhaľovali tajomstvá masiek. Lyžiarsky svah sa zmenil na nádherne
farebný rozprávkovo tajomný svet plný duchov, šašov, princezien
a iných skvelých masiek. Podujatie, ktoré v deťoch zanechalo veľa
pozitívnej energie a pekné spomienky na aktívne strávené prázdniny, pripravili OcÚ, SŠÚ spolu s MŠ Korcháň.

Ja a divadlo

SŠÚ Obec Raková už po piatykrát zorganizoval výstavu detských
výtvarných prác pod názvom „Ja a divadlo“ v rámci sprievodných
podujatí 42. ročníka Palárikovej Rakovej. Tento rok bolo podujatie rozšírené o prezentáciu literárnych prác a o prehliadku detskej
dramatickej tvorivosti - prehliadku súborov a sólistov divadla
hraného deťmi. Výstavy a prehliadky sa zúčastnili deti základných
a materských škôl v pôsobnosti SŠÚ - ZŠ, CZŠ, MŠ Raková, MŠ
Staškov, MŠ Zákopčie, ZŠ Dunajov, MŠ Ochodnica a deti základných a materských škôl školských úradov Čadca, Krásno nad Kysucou a Turzovka. Výstavka výtvarných a literárnych prác skrášlila vestibul kultúrneho domu (od 22. 4. do 11. 5. 2009). Ocenené
výtvarné práce v kategórii materské školy boli: O Jankovi Hraškovi (D. Hromadová, MŠ Fojstvo), O neposlušných kozliatkach
(M. Capková, MŠ Fojstvo), Leporelo (MŠ Korcháň). V kategórii
základné školy najviac upútali porotu práce: Vodník (výtvarný
krúžok), Zvieratká z dvora (3. A), Perníkový domček (D. Bednáriková, M. Zemaníková, 6. B) - práce ZŠ Raková č. 950, Meluzína
a mrázik (ŠKD u Gala), Ja a divadlo (ŠKD a 1. –4. roč. CZŠ J.
Palárika); zo ZŠ Trstená: Tri prasiatka (M. Rapant, 1.roč), Strom
lásky (3. roč.) a Leporelo (2. roč.). Cena starostu Obce Raková
získala práca O červenej čiapočke (6. B, ZŠ Raková č.950). Sova
Hu-hu a Palculienka (J. Prachniarová,
7. B, P. Krištofíková, 5. A, ZŠ Raková č. 950) získali Cenu školského úradu. Medzi šiestimi ocenenými literárnymi prácami bolo
aj rozprávanie Ja a divadlo (K. Slezáková, 6.A, ZŠ, Raková č. 950).

Malí divadelníci oprášili
slávnu rakovskú tradíciu

Prehliadka detskej dramatickej tvorivosti sa uskutočnila 7.
5. 2009 v Kultúrnom dome Raková. Diváci – deti a žiaci materských a základných škôl netrpezlivo čakali na vystúpenia. Na úvod
všetkých veselo naladil tanečný súbor Rakovanček z MŠ Fojstvo.
O zábavu sa postarali aj deti MŠ Korcháň s divadelnou hrou „O
kozliatkach, ale poslušných“. Žiaci zo ZŠ Trstená spolu s p. učiteľkami prekvapili dramatickou hrou „Cesta za láskou“ (DDS
MONZUN). V kategórii základné školy - starší žiaci vystúpili detské divadelné súbory (DDS) z oboch ZŠ v našej obci.
Na vandrovku sme sa vybrali s Polepetkom v hre „O Polepetkovi“(CZŠ Raková) a ľudovú tradíciu priblížili mladí divadelníci

zo ZŠ Raková č. 950 hrou „Ženský zákon“ (1. miesto). Vystúpili aj
DDS z MŠ SNP Čadca, DDS Kalinovček zo ZŠ Krásno nad Kysucou, Kalinov a DDS Solitér zo ZŠ Krásno ad Kysucou. Porota na
čele s p. S. Grečmalom mala veru neľahkú úlohu. Diplomy a darčeky autorom ocenených výtvarných a literárnych prác a divadelným
súborom odovzdal starosta obce p. A. Heglas. Nakoniec všetkých
čakalo bohaté občerstvenie, o ktoré sa postarali pani kuchárky
z MŠ Korcháň, MŠ Fojstvo a ZŠ Raková, za čo im patrí veľké „ďakujeme“. Aj keď detské divadelné súbory nemajú na školách ešte
dlhé trvanie, deti pod vedením zanietených pedagógov ukázali, že
javisko na Rakovej opäť bude mať svojich ochotníkov.

Zahrajte husličky veselo...

Zvučné detské hlásky na ľudovú nôtu sa ozývali z Materskej školy
Staškov (27. 5. 2009), kde sa už tradične uskutočňuje „Prehliadka
v speve ľudovej piesne detí materských škôl“ spojená s výstavou ľudových krojov a remesiel, ktorú poriada SŠÚ Obec Raková v spolupráci s MŠ Staškov. Tento rok už po tretíkrát v príjemnom prostredí
pri starodávnej peci sa najskôr rozospievali a potom spolu zanôtili
deti a ich pani učiteľky z materských škôl Staškov, Ochodnica, Zákopčie, Turzovka, Oščadnica, Čadca. Naši malí speváci vyparádení
v krojoch K. Paštrnáková, B. Ondová (MŠ Fojstvo) aj D. Heglas,
B. Mravcová (MŠ Korcháň) spievali s veľkým nadšením, radosťou a
prekrásnym hláskami reprezentovali svoju školu a našu obec. Všetky deti boli ocenené rovnako diplomom, vecným darčekom a každý
malý speváčik zažil „minútku svojej slávy na stupienku víťaza“ doprevádzanú veľkým potleskom a fotografovaním. Možno z nejedného vyrastie budúci „zlatý slávik“.
Táto prehliadka je jedným z prostriedkov výchovy k ľudovým
tradíciám nášho regiónu. Poďakovanie patrí všetkým pani učiteľkám za ich pedagogické majstrovstvo viesť deti cez ľudovú pieseň
k oživeniu a uchovaniu ľudovej kultúry, úcte a láske k zvykom svojich predkov.

Palárik má svojich
mladých nasledovníkov
aj na Rakovej

„Palárikovi Nasledovníci“ pod týmto názvom sa niesol slávnostný deň (20. 5. 2009) odovzdávania cien autorom ocenených literárnych prác tretieho ročníka súťaže, ktorú organizuje a poriada
Divadelno-spevácky súbor J. Palárika v Majcichove, SSV v Trnave,
Arcibiskupské Gymnázium a PASA bl. Laury v Trnave, OcÚ v Rakovej, Abraháme, Hoste, Opoji a v Majcichove, ZŠ Michala Tareka
v Abraháme, ZŠ Najsv. Trojice v Opoji, ZŠ Jána Palárika v Rakovej
a v Majcichove, ZŠ v Rakovej a Spoločný školský úrad Obec Raková. Do súťaže sa mohli prihlásiť autori (žiaci ZŠ, študenti, dospelí)
so svojou nepublikovanou tvorbou poézie a prózy. Prostredníctvom SŠÚ boli zaslané 4 práce z CZŠ J. Palárika,
7 prác zo ZŠ Raková č. 950 a jedna študentská práca (P. Paštrnák, 18 r., Trstená, Gymnázium sv. Františka z Assisi, ZA).
„Každý deň začína vychádzajúce slnko nádherným prebúdzaním. Sme šťastní, že nám dal Boh opäť dostatok sily. Skúsme
obrátiť k slnku svoju tvár a všetky tiene nášho života ostanú za
nami“. Tak znel záver z ocenenej práce s názvom „Šťastie“ nad
ktorým sa zamyslela a zapísala svoju úvahu Vanda Comorková (9.
C, ZŠ Raková č. 950, v kategórii próza starší žiaci).
(sšú)
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Deti sú dar...
S týmto mottom dostali pozvánku všetci účastníci slávnostného podujatia „Učme sa žiť s deťmi“, ktoré sa uskutočňuje každé
dva roky pod garanciou Spoločného školského úradu Obce Raková. Tento, už tretí ročník, sa konal v Ochodnici pod záštitou
a sponzorstvom Obecného úradu Ochodnica. Aj keď svätojánske ráno (24. 6. 2009) bolo trochu upršané, slávnostnú náladu si
nedali pokaziť deti, žiaci, pedagógovia, riaditelia, pozvaní hostia
aj účinkujúci. Všetkých ráno vítala veselá muzika z miestneho
rozhlasu a starostka Obce Ochodnica Ing. M. Kekelyová pozvala
všetkých do slávnostne vyzdobeného kultúrneho domu. Vo vestibule deti z materskej a základnej školy prezentovali svoje tvorivé práce a úspechy svojej činnosti. Určite každého upútali slová
„Deti sú dar“ zložené z kvetov na pódiu, kde čakalo na všetkých
prítomných prekvapenie. Spolu s deťmi – kvetmi si za jeden stôl
sadli pedagógovia, všetci riaditelia a starostovia z obcí Raková, Staškov, Zákopčie, Dunajov a Ochodnica (ktoré patria do
Spoločného školského úradu Obce Raková) ako i Vdp. Roman
Skolozdra, farár z Rakovej.
Cieľom stretnutia, ktoré má podtón starej tradície „Farár – Notár – Učiteľ“, je skutočne sa naučiť žiť s deťmi a nadviazať spoluprácu, vymeniť si skúsenosti medzi všetkými, ktorí sa podieľajú
na výchove detí, teda rodina, škola, komunita obce. Tiež zvýšiť
záujem detí o dianie v obci, regióne, v ktorom žijú, motivovať ich
k tvorivosti a iniciatíve rozvíjať svoje vedomosti, zručnosti. A čo
bolo tým prekvapením? No predsa spomenúť si na tých najlepších.
A to nielen na deti a žiakov, ale aj na učiteľov, ktorí sa svedomito,
s plným nasadením venujú deťom a žiakom. Pre nich všetkých bol
pripravený bohatý kultúrny program detí MŠ a ZŠ Ochodnica,
ktoré načreli do studnice ľudového tanca, či rock and rollu, modernej piesne, či autentickej básne, doprevádzané majstrovstvom
konferencierok.
Pred odovzdávaním cien príjemnú atmosféru v ľudovom tóne
navodil folklórny súbor Kýčera. Odmeneným deťom a pedagógom odovzdávali diplomy a darčeky všetci starostovia obcí (Ing.
M. Kekelyová, Ochodnica, Mgr. M. Chlastáková, Dunajov, Ing. F.
Hažík, Zákopčie, p. J. Dodek, Staškov, p. A. Heglas, Raková) spolu
s vedúcou SŠÚ. Náš starosta p. A. Heglas odovzdal s pýchou najviac ocenení deťom a žiakom našich materských i základných škôl.
Potriasol pravicou T. Kovalíkovej, M. Capkovej (MŠ Fojstvo) za
úspešnú reprezentáciu MŠ vo výtvarných súťažiach a v detskom
ľudovom súbore Rakovanček, K. Galuščákovej, P. Repčákovej
(MŠ Korcháň) za reprezentáciu MŠ na divadelnej prehliadke a
účasť na výtvarných súťažiach, K. Slezákovej, A. Turiakovej (ZŠ
Raková č. 950) za úspešnú reprezentáciu ZŠ na rôznych súťažiach
a olympiádach, B. Korchanovej, N. Šimurdovej (CZŠ J. Palárika)
za výborný prospech, príkladné správanie a reprezentáciu školy,
E. Hanulákovej, E. Baščákovej (ZŠ Trstená) za usilovnosť v učení,
mimoškolskú činnosť, účasť na rôznych súťažiach. Za obetavú dlhoročnú prácu s deťmi, dosahovanie dobrých výsledkov v práci, za
ochotu pomôcť a uvádzanie začínajúcej učiteľky patril kvet z rúk
starostu p. učiteľke Viere Mekyňovej (MŠ Fojstvo) a p. učiteľke
Mgr. Zuzane Pollákovej (ZŠ Trstená) za svedomitý a obetavý prístup k práci, ochotu nezištne pomôcť, účasť pri tvorbe projektov
a vedenie žiakov na rôznych súťažiach a reprezentáciu školy. Ocenenie za výbornú a obetavú prácu triednej učiteľky, prípravu detí
na súťaže a verejné vystúpenia patrilo aj p. učiteľke Mgr. Veronike
Malicherovej (CZŠ J. Palárika) a p. učiteľke Mgr. Anne Čajdovej
(ZŠ Raková č. 950) za dlhoročnú svedomitú prácu s mladšími
žiakmi, hlavne s prvákmi, za ľudský prístup a ochotu odovzdávať
svoje skúsenosti, ako aj za viacročnú prácu ako zástupkyňa riaditeľa školy.
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Všetkým oceneným srdečne blahoželáme. Pedagógom želáme
veľa trpezlivosti, porozumenie, veľa tvorivých žiakov, ohodnotenie a spoločenské uznanie, ktoré si zaslúžia. Žiakom prajeme, aby
mali vždy len dobrých učiteľov, ktorí ich vyzbroja tým najlepším
štítom – vzdelaním. Tešíme sa na ďalší ročník tohoto spoločného
stretnutia.

Čo je nové
(či staronové)?
Vo všetkých školách v našej obci sa uskutočnili výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľov základných a materských
škôl. Niekde nastali zmeny vo vedení, niekde zostali vo funkcii
staronoví riaditelia. V MŠ Fojstvo sa stala riaditeľkou p. Adriana
Galusová (od 1. 7. 2008), v ZŠ Raková č. 950 nastúpil do funkcie
Mgr. Jozef Haviar (od 1. 2. 2009). Z Cirkevnej ZŠ J. Palárika „riaditeľstvo“ na výberovom konaní obhájil staronový riaditeľ Mgr.
Pavol Kulla (od 1. 7. 2009). Riaditeľská stolička naďalej zostáva
po výberom konaní p. Alene Hanulákovej v MŠ Korcháň (od 1. 7.
2009). Zmena nastala aj v ZŠ Trstená, kde sa po výberom konaní
stala riaditeľkou PaedDr. Janka Helešová.
Všetkým riaditeľkám a riaditeľom škôl želáme pevné zdravie,
veľa elánu, síl, osobných a pracovných úspechov, aby v dobrej atmosfére viedli svoje pracovné tímy k tvorivej práci, aby sa tak naše
školy stali priestorom tvorivosti, samostatnosti a uplatňovania
moderných metód výučby.

Deti chcú Centrum
voľného času v Rakovej
Prioritou na najbližšie obdobie pre SŠÚ bude príprava a založenie Centra voľného času (CVČ) v Rakovej, ktorého zriaďovateľom bude Obec Raková. V CVČ budú pracovať rôzne krúžky a
záujmové útvary, ktorých počet a druh bude vychádzať zo záujmu
detí, mládeže a verejnosti. Nezaniknú ani krúžky, ktoré doteraz
vyvíjali činnosť v jednotlivých školách a školských zariadeniach
v obci, práve naopak, budú mať viac možností pre svoju činnosť.
Činnosť CVČ bude prebiehať vo všetkých objektoch materských
a základných škôl, ktoré sú v našej obci. Vedúci záujmových útvarov budú z radov pedagogických zamestnancov základných a materských škôl aj z verejnosti v obci a blízkeho okolia. Nové krúžky
a kluby budú zriaďované podľa záujmu zisteného z prieskumu formou dotazníka u žiakov základných škôl a rodičov detí a žiakov
základných a materských škôl a verejnosti. To, že deti a mládež
majú záujem o účelné využívanie svojho voľného času, potvrdila
aj analýza výsledkov dotazníka. Centrum voľného času by dalo deťom, mládeži, rodičom, ale aj všetkým obyvateľom našej obce dostatok možností na výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť v ich voľnom čase s celoročnou prevádzkou.
Obec ako zriaďovateľ tým prispeje k cieľavedomému organizovaniu voľného času detí a mládeže, zlepšeniu spolupráce mládeže
s miestnou samosprávou a všetkými jej zložkami. Realizovaním
programov a projektov sa tak zamedzí šíreniu sociálno – patologických javov, ako sú šikana, záškoláctvo, drogy a kriminalita
mládeže.
RNDr. Edita Brisudová
Spoločný školský úrad Obec Raková

Spravodajca - Hlas Rakovej
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Odpad a jeho triedenie... Téma, ktorá ľudí takmer nezaujíma... Dôležité je, že zmizne! Kam? Nie je podstatné...
Chýba nám motivácia? V roku 2008 sme na Slovensku v priemere vyprodukovali 306 kilogramov odpadu na hlavu. Takmer o 56 kg na 1 obyvateľa viac ako pred osemnástimi rokmi! Občas počujeme štatistické údaje alebo nejaké teórie o triedení odpadu, ale ani
tie na nás nerobia
dojem. Množstvo
odpadov neustále
narastá. Čím to je? Rastom životnej úrovne zvyšujeme i spotrebu, častejšiu obmenu vecí v nekonečnom množstve obalov...a tak produkujeme stále viac a viac odpadu... Na jednej strane: žiadame čisté a zdravé životné
prostredie, na druhej strane stojí otázka: Čo je schopný pre túto požiadavku urobiť každý jeden z nás???
Naša obec má zavedený systém separovaného zberu. Stále je však čo vylepšovať! Zaujíma nás i Váš
názor a praktické skúsenosti z vašich domácností, čo by ste chceli na tomto systéme zmeniť. Našim cieľom
je s vašou pomocou vylepšiť systém odpadového hospodárstva v našej obci a dosiahnuť, aby sa triedenie
odpadu stalo prirodzenou súčasťou nášho života...

Ako triedime odpad...

Dosť však bolo teórie... chcem Vám
ukázať, ako triedime odpad u nás
doma. Naša rodina má sedem členov.
Frekvencia zvozu odpadu v našej obci
nám vyhovuje. Odpadu je veľa, keby
sme netriedili, potrebujeme aspoň štyri
popolnice, keďže triedime, stačí nám
jedna. Ja teda odpad triedim...a pripadám si ako „exot“ a možno ním aj som
:), ale v podstate nenašla som dôvod
na to, prečo by som to nerobila, keď
to nie je až také ťažké? Veľa ľudí sa
nad nejakými „smeťami“ nezamýšľa.
Ja nad tým vlastne tiež nerozmýšľam,
považujem to za samozrejmosť. Dôležité je nezostať ľahostajný...
Aby som nemusela „lietať “ s každým
vyseparovateľným odpadom do pivnice, v kuchyni máme 2 koše. Jeden na
separovaný odpad (do neho dávame
všetko - papiere, plasty, sklo...) a druhý
„normálny“. Kôš na separovaný odpad
v kuchyni zaplníme asi za 3 dni.

Plné vrece odnesieme do pivnice, kde
odpad skladujeme a triedime do veľkej plastovej nádoby.

V deň vývozu vriec so separovaným
odpadom stačí vrecia vyniesť pred
bránu a hotovo...
Ale poďme pekne od začiatku...

KOMUNÁLNY
ODPAD
Začnem tým,
čo vlastne dávame do „normálneho“ koša (následne
do popolnice a po vyvezení odpad
skončí na skládke odpadu). Nie je
toho veľa: znečistené papiere a obaly,
použité hygienické potreby (plienky,
vreckovky...), pozametaný odpad...
neviem čo ešte? Snáď ešte šupky
z citrusového ovocia (kvôli postreku
sa nemajú dávať na kompost) a
ešte pokazené potraviny, ktoré tiež
môžu ohroziť
kvalitu kompostu...
Keďže vykurujeme plynovým kúrením, popol nemáme, ale ten tiež
patrí do popolnice (okrem popola
z dreva, ten je výborný ako hnojivo na
skvalitnenie pôdy).

BIOLOGICKY
ROZLOŽITEĽNÝ
ODPAD
(bioodpad)
Ako môžete vidieť na fotografii, patrí tam prakticky všetko „prírodného“
pôvodu: šupky zo zeleniny a ovocia,
kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, zvyšky jedla...to je to, čo dávame

do našej misky na kompost v kuchyni. Väčšinu z tohto odpadu “spracujú“
naše sliepky:), zvyšok putuje na „hnojisko“ spolu s pokosenou trávou, pilinami, zvädnutými kvetmi, záhradným
odpadom. Samozrejme patria sem aj
konáre a drevné triesky, ale tie si môžeme dať zoštiepkovať a používať ako
palivo. Kompost ako kvalitné prírodné
hnojivo – humus, dokážeme využiť na
skvalitnenie pôdy na záhradu, jednoducho povedané „na hnojenie“.

Spravodajca - Hlas Rakovej

PLASTY
Odkedy naša domácnosť začala
triediť plasty, množstvo odpadu sa významne znížilo. Medzi plasty toho totiž patrí dosť veľa – rôzne obaly, fólie,
vrecká, tégliky a samozrejme PET fľaše... (vzhľadom na svoj objem je nutné
ich stláčať!!!). V našej obci zbierame
spolu s plastami aj plechovky, konzervy (tie dávam z bezpečnostných
dôvodov do jednej krabice alebo tašky
a vložím do vreca s plastami). Nemôžem zabudnúť na viacvrstvové obaly
„tetrapaky“, najmä z mlieka, mliečnych
výrobkov a džúsov. Tie vypláchnem
vodou (kvôli zápachu) a stlačené ukladám do jednej krabice (to nie je nutné,
kľudne ich môžete zbierať do jedného
vreca s ostatnými plastami, ale mňa
to baví a zaberie to menej miesta ako
vo vreci:).
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papiera neustále rastie... a nezabudnime, že triedením papiera chránime
naše lesy.

SKLO
...toho tiež nie je až tak veľa, ale
predstavte si, že ho odhodíte do prírody. V prírode sa sklo správa veľmi
nevychovane – ako kameň a piesok
a rozkladá sa až 4000 rokov! Okrem
toho sklo je možné recyklovať donekonečna – tavením totiž nestráca
svoje vlastnosti a používa sa ako
plnohodnotný materiál na výrobu skla
a sklených výrobkov. Navyše niektoré
obaly sú vratné a je možné ich znovu
naplniť až 50-krát.

777

PAPIER
(1 tonou vyseparovaného papiera
zachránime 17 stromov)
Papier triedime podobne ako plasty.
Do vreca s papierom zbierame čisté
papierové obaly, obálky, kartón... Noviny, časopisy a rôzne letáky zbierame do jednej krabice, keď sa naplní
pridáme ich do vreca s ostatným papierom.
Pozn.: I napriek rôznym predsudkom sa práve z recyklovaného papiera
vyrábajú tie najkvalitnejšie výrobky. No
a hlavne, najekologickejšie... Spotreba

V sérii ďalších článkov sa budeme
venovať práve vašim skúsenostiam a
poučíme sa z vašich praktických rád
triedenia odpadu vo vašich domácnostiach. Veríme, že týmto pomôžeme i
ďalším občanom nájsť vhodný spôsob
triedenia odpadu vo svojich domovoch.
A u koho by sme mali začať ak nie u
starostu obce Antona Heglasa. Naša
návšteva sa bez ohlásenia uskutočnila v pondelok 15.6.2009 počas čerpania riadnej dovolenky.
K.Z. : Koľko členov má vaša domácnosť?
A.H.: Bývam s matkou a starou matkou. Takže traja.

K.Z.: Aký spôsob triedenia odpadu
doma používate?
A.H.: Najväčšie množstvo odpadu je
plastového pôvodu. Sú to plastové fľaše od minerálok, malinoviek, mlieka a
mliečnych výrobkov. Toto všetko zhromažďujeme v kotolni. V deň zvozu ho
vyložím ku ceste, ale často sa mi stáva,
že na to zabudnem a potom sa mi vrecia hromadia. Biologický odpad a pokosenú trávu odkladám na hnojisko.
K.Z.: Ako často naplníte smetnú
nádobu a koľko vriec s vyseparovaným odpadom dáte na zvoz?
A.H.: Presne to neviem. Plastov asi
110 litrové vrece jeden krát za mesiac,
komunálny odpad – raz za dva až tri mesiace a sklo jeden až dva krát do roka.
K.Z.: Čo Vás najviac na systéme
zberu separovaného odpadu zamestnáva a čo by ste zmenil?
A.H.: Najviac ma zdržiava umývanie
kelímkov od jogurtov a termixov. A čo
by som chcel zmeniť? Systém zberu
a jeho periodicita zvozu mi vyhovuje. Skôr by som sa chcel orientovať
na kúpu nápojov hlavne vo vratných
sklenených obaloch. Cenová logistika
v obchodoch je ale opačná. Výrobky
balené vo vratných sklenených obaloch sú podstate drahšie ako v plaste.
Škoda, že nedošlo k schváleniu zákona, ktorým by sa zaviedlo zálohovanie
plastových obalov.
Ďakujeme za rozhovor!
Hodnotenie čistoty vyseparovaného odpadu: 2
Nedostatky: V nádobe na komunálny
odpad sme našli obal z potravín, ktorý
patrí do separovaného odpadu.
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Zmeny v poskytovaní
opatrovateľskej služby

Spravodajca - Hlas Rakovej

spoloČENSKÁ KRONIKA
Vitaj dieťa

V súvislosti s prijatím nového zákona o sociálnych službách č. 448/2008 účinným od 1.1.2009
Vás informujeme o niektorých zmenách v poskytovaní sociálnej služby:
Opatrovateľom podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá má úplné stredné odborné
vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie, na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti alebo absolvovala akreditovaný kurz
opatrovania najmenej v rozsahu
220 hodín. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu a nemá akreditovaný kurz je povinná tento absolvovať do 31.12.2011.

Lia Potanková
Tomáš Golis
Radka Barčáková
Mário Špilák
Jana Kováčiková
Peter Heglasík
Alexandros Georgiou
Jakub Hudeček
Matej Bobčík
Natália Brošová
Nela Čišecká

Šimon Srniček
Matúš Urbaník
Alžbeta Maličká
Terézia Roštárová
Rastislav Martiniak Daniel Olšiak
Laura Novotná
Júlia Machýlová
Adam Malík
Jakub Surovka
Adela Heglasíková Lukáš Smreček
Ema Poljaková
Matúš Dlhopolček
Kamil Kotuľa
Viktória Kotyrová
Branislav Laš
Michal Čuboň
Lukáš Čagala
Matej Janeček
Jamie Martin Thomson

Želáme veľa zdravia

Manželstvo uzatvorili

Úhrada za sociálnu službu je 0,60 E/ 1 hod. Suma
je stanovená vo VZN č. l/2009 o spôsobe úhrady,
výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu.
Kompletnú žiadosť (žiadosť o posúdenie odkázanosti + lekársky nález od obvodného lekára) prehodnotí posudzujúci lekár, ktorý určí stupeň odkázanosti a taktiež priemerný počet hodín, na ktoré je
opatrovaný odkázaný.
Žiadosť o umiestnenie do zariadenia pre seniorov (dom dôchodcov) sa podáva obci, k dispozícii
je na odd. soc. vecí a školstva, č. dverí 9.
Žiadosť o umiestnenie do domova sociálnych
služieb sa zasiela prostredníctvom obce na VÚC.
Opatrovateľská služba, ktorá sa poskytovala
k 31.12.2008 sa poskytuje aj naďalej podľa zákona účinného do 31.12. 2008 avšak najdlhšie do
30.9.2010. Do tohto termínu je obec povinná tieto prehodnotiť a vydať rozhodnutie podľa zákona
účinného od 1.1.2009.

Mgr. Roman Jakubík a Bc. Martina Gabrišová
Jozef Tlelka a Miroslava Klieštiková
Pavol Hrabovský a Pavla Račková
Ing. Rudolf Vojvodík a Bc. Miroslava Melešová
Ján Mikula a Jana Kubicová
Bc. Ján Špita a Dominika Duchovná
Mgr. Marián Kováčik a Ing. Margita Matyšáková
Mgr. Radoslav Štrba a Mgr. Mária Brošová

Šťastnú cestu životom

Navždy nás opustili
Jozef Turoň 42r.		
Peter Blahuta 58r.		
Františka Gašperáková 79r.
Jozef Sklenčík 46r.		
Banedikt Maslík 68r.		
Jaroslav Letko 58r.		
Jozefa Jopčíková 81r.		
Anton Zverec 57r.		
Augustín Bukovan 78r.		
Milan Čišecký 59r.		
Apolonia Chnúriková 86r.
Jozef Krištofík 72r.		
Marián Duraj 24r.		
Monika Hajduková 78r.

Vladislav Pupík 44r.
Bernardína Hanuláková 64r.
Jozef Pjosa 61r.
Oľga Goneková 84r.
Hana Turiaková 46r.
Štefan Bzdilik 47r.
Ján Zbončák 69r.
Jozef Chabreček 64r.
Imrich Budoš 70r.
Ján Jopčík 65r.
Ignác Baláž 69r.
Helena Krištofiková 75r.
Irena Fibáková 71r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť
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