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Nová éra spolupráce
obcí Raková a Lipowa
Foto: V. Adamek

Námestie Jána Palárika
sa stáva skutočnosťou

Uplynuli dva roky, čo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schválilo realizáciu námestia, ktoré bude umiestnené pred kostolom a ponesie
názov po našom rodákovi – Jánovi Palárikovi. Po dlhých týždňoch
projektovej prípravy, vyhotovenia žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok z fondov Európskej únie a nekonečnom verejnom obstarávaní
sa tento sen premieňa na skutočnosť.
Stavbu realizuje spoločnosť Strabag, s.r.o.. Nečakali sme však toľko
problémov pri realizácií. S tými technickými si stavbári vedeli poradiť.
Avšak problémy spôsobené nepochopením, zákernosťou a vypočítavosťou niektorých našich spoluobčanov boli ťažkým orieškom pre
vedenie obce a stavebný dozor. Blokovanie stavebných prác odstavením
motorových vozidiel, vytrhané obrubníky z večera do rána, krádeže
materiálu boli na dennom poriadku. Vypustenie motorového oleja do
dažďovej kanalizácie už ani nekomentujem.
(Pokračovanie článku na strane 7.)

V apríli tohto roku bola obci Raková schválená žiadosť o poskytnutie
ﬁnančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.
(Pokračovanie článku na strane 7.)

Foto: M. Urbanik

Záhradkári v Rakovej oslávili 50 rokov

Obec Raková, Organizácia pre kultúru
a verejné služby, Farský úrad
a Centrum voľného času
pozýva na

MIKULÁŠA
v nedeľu 4.12.2011
od 14- tej hodiny
do kultúrneho domu
v našej obci

Foto: J. Haviar

V ponuke bude bohatý kultúrny program, zabíjačkové
špeciality, trh vianočných
dekorácií a výzdoby.
Pre najmenších budú pripravené darčeky, ktoré im nadelí
Mikuláš.

Foto: J. Kovačik

V roku 2011 oslávili členovia Slovenského zväzu záhradkárov 50.
výročie založenia spolku v obci. Hosťami osláv boli i priatelia z družobnej organizácie zo Starej Vsi nad Ondřejnicí (na obrázku).
(Pokračovanie článku na strane 6.)
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NOVINKA: Možnosť odovzdania v termínoch zberu separovaného odpadu použitý kuchynský
olej z vyprážania a fritovania samostatne v uzavretých PET fľašiach!

Upozorňujeme občanov na možnosť dovozu odpadu na zberný dvor odpadu (areál miestnej
prevádzky) v našej obci v priebehu celého roka v pracovné dni v čase od 7.00 hod. - 15.00 hod,
tel. kontakt: 0905 975 633 alebo 041/ 434 15 10.

Žiadame občanov, aby nebránili vývozu popolníc nevhodne zaparkovanými vozidlami a upozornili na
to i ostatných spoluobčanov.

Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na odpustenie alebo zníženie poplatku najneskôr
v deň splatnosti poplatku príslušného zdaňovacieho obdobia podaním žiadosti a v tejto lehote
nepredloží príslušné doklady nárok za toto obdobie zaniká.

Spôsob a lehota uplatnenia poplatkovej úľavy:
1.
Obec Raková, ktorá poplatky spravuje, môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona
v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť.
2.
Žiadosť o úľavu, prípadne odpustenie poplatku uplatní fyzická osoba do 15 dní po obdržaní
platobného výmeru na zaplatenie miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov. Žiadosť doručiť spolu s potvrdením od príslušného
zariadenia Obecnému úradu Raková.
3.
Prípady zmiernenia alebo odstránenia tvrdosti zákona:
- osoby, ktoré sa v určenom období dlhodobo zdržiavajú alebo zdržiavali v zahraničí sa
znižuje...................................................................................................................... ........100 %
- osoby ZŤP a dlhodobo chorí umiestnení v zariadení zdravotnej starostlivosti najmenej
3 mesiace alebo občania nad 70 rokov.............................................................................50 %
- študenti ubytovaní v internáte........................................................................................50 %
- osoby, ktoré majú trvalý pobyt v našej obci , ale z obce sú odsťahované...................100 %
- občania, ktorí pracujú mimo trvalého bydliska a sú ubytovaní v ubytovacích
zariadeniach......................................................................................................................50 %
- osoby prihlásené na prech. pobyt viac ako 3 mesiace v inom meste, obci....................50 %
Uvedené zníženie poplatku sa poskytne na základe preukázateľných dokladov, nie čestných vyhlásení:
–
kópia preukazu ZŤP, doklad o štúdiu alebo pracovné povolenie, potvrdenie z ubytovacieho
zariadenia, internátu príp. potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o prechodnom pobyte, potvrdenie o
zaplatení vyrubeného poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v mieste kde sa zdržiava a
býva.

Občan prípadne organizácia, ktorí uložia odpad na iné miesto, ako je určené obcou alebo odpad
zneškodnia v rozpere s VZN, sa vystavujú pokute. Na kontrolu dodržiavania tohto VZN sú oprávnení
poslanci obecného zastupiteľstva, pracovníci Obecného úradu Raková a orgány štátnej správy v rozsahu
kompetencií.

Popolnice vyložte k prístupovej komunikácii do 7:00 hod. v deň zvozu. Pôvodca odpadu je povinný
zabezpečiť dostatočný prístup k smetnej nádobe. V zimnom období je potrebné sprístupniť popolnicu –
odhádzať sneh. V opačnom prípade nebude popolnica vyvezená. Popolnica, ktorá nebude vyložená pri
prístupovej komunikácii mimo oplotenia, nebude považovaná za naplnenú a teda nebude vyprázdnená.
Zložky odpadu, ktoré zbierame

Nesmie obsahovať

Batérie, akumulátory, lieky, žiarivky, Zvyšky tekutín bez nádrží,
acetónové farby, chemikálie, riedidlá, chladiace prístroje, výbušniny,
pracie a čistiace prostriedky, kyseliny rádioaktívne odpady

Textil – všetky druhy textílii, staré Hrubo znečistené textílie, koža,
látky, priadza
obuv

Nápojové kartóny, TETRA PAKY – Nápojové kartóny so zbytkami
od mliečnych výrobkov, džúsov, vína, nápojov
aviváži

KOVY – konzervy, kovové výrobky a Kovové obaly vyrobené z viacerých
súčiastky, alobal, nápojové plechovky, druhov materiálu
hliníkové obaly, alobal, vrchnáky od
fliaš

KOMPOSTUJEME

Biologicky
rozložiteľný
– BIOODPAD

Zmes betónu, tehál,
dlaždíc, keramiky

obkladačiek, Hlina, lepenka, biologický odpad,
nebezpečný a ostatný KO

odpad Zvyšky ovocia, zeleniny, šupky, Mäso, popol, uhynuté zvieratá,
kávové a čajové zvyšky, vaječné stavebný odpad, kosti, kamene,
škrupiny, bezmäsité zvyšky jedla, cigaretové ohorky
škrupiny z orechov, tráva, lístie, kvety,
piliny, vata, drevný popol, vlasy

- zbiera sa po dohode s OKVS ( 0905
975 633)

Stavebný odpad

Pneumatiky,
nábytok,
drevo, Separovateľný odpad
podlahová krytina, väčšie plastové
- zbiera sa 2 x ročne podľa kalendára obaly, guma, linoleum, televízie,
zvozu
práčky, rádia, bicykle, počítače

Veľkoobjemový odpad

- možnosť odovzdať na zberný dvor

Nebezpečný odpad

SO – separovaný odpad

Papier – noviny, časopisy, kancelársky Použité hyg. potreby, mokrý
papier, zošity
znečistený, mastný, asfaltový a
voskový papier
- roztriedené odpady podľa druhov
vhodiť do zbernej nádoby podľa
označenia, alebo do vreca a v deň SKLO – sklenené fľaše a nádoby Zrkadlá, sklenené fľaše od
chemikálii, keramika, porcelán,
zberu SO vyložiť pred dom príp. tabuľové sklo, sklené črepy
autosklo
doviezť na zberný dvor obce
PLASTY – PET fľaše od nápojov, Obaly od nebezpečných látok a
- plasty, kovy a nápojové kartóny rastlinných
olejov,
obaly
od olejov, znečistené plasty, plastové
zbierame spolu do jedného vreca
kozmetických a čistiacich prípravkov, rúrky a výrobky
číre a farebné fólie, tašky, vrecká,
- sklo, papier a textil zbierame do prepravky od fliaš, tégliky od jogurtov,
vriec samostatne
poháriky z automatov, rôzne plast.
nádobky

Popol, škvara, porcelán, keramika, Separovateľný odpad, nebezpečný
pogumované textílie, koženka, guma, odpad, stavený odpad, bioodpad
znečistený papier potravinami, olejom,
- odvoz 1x za 3 týždne podľa kalendára ropnými produktami, plastové obaly
zvozu odpadu
kníh, indigový papier

Ostatný KO (popolnice)

Kategória odpadu

Pôvodca odpadu (občan) je povinný odpad oddeľovať podľa kategórií uvedených v nasledujúcej tabuľke:
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Zbierka na sochu
Jána Palárika
pokračuje
„V osvete a vzdelanosti veje duch,
ona kriesi hmoty, sily, život, ruch,
Ona dáva žitia práva národu,
rabstvo borí, zlatú tvorí slobodu.“
Ján Palárik
Zanedlho uplynú dva roky od rozhodnutia obecného zastupiteľstva postaviť
bronzovú sochu Jánovi Palárikovi. Toto
rozhodnutie sa stane skutočnosťou v apríli
2012 pri príležitosti 190. výročia jeho
narodenia pri príležitosti slávnostného
otvorenia Námestia Jána Palárika.
Ján Palárik sa vo svojej rodnej obci
teší hlbokej úcte, preto obecné
zastupiteľstvo zároveň vyhlásilo
celoslovenskú dobrovoľnú zbierku
na realizáciu tejto sochy.
Za obdobie od vyhlásenia zbierky do
30.10.2011 sme vyzbierali 14 582,76 €. Jednotliví darcovia
sú zverejňovaní v týždenníku Kysuce a zbierka potrvá až do vyzbierania sumy 50 tisíc €, potrebnej na realizáciu sochy.
Obec zorganizovala dve zbierkové akcie počas Palárikovej
Rakovej a Hodových dní, na ktorých sme vyzbierali 416,88
€. Divadlo Jána Palárika v Trnave uskutočnilo beneﬁčné
predstavenie s výťažkom 698,88 €. Na sochu zatiaľ prispelo
45 darcov s príspevkom do 100 €, príspevok do 200 € zaslalo
16 darcov a osem darcov prispelo sumou 1000 a viac eur.
Všetkým týmto darcom patrí úprimné poďakovanie.
„Neuverím, pokiaľ neuvidím ...“ znelo z úst neveriaceho
Tomáša. Teraz sa všetci môžeme presvedčiť, že Námestie
Jána Palárika je vybudované, okolie kostola získalo krásny
nový vzhľad. Socha je odliata a čaká na inštaláciu v ateliéri
v Stupave. Všetci sa môžete na mieste presvedčiť o správnosti
tejto myšlienky, ktorá povznáša ducha každého obyvateľa
alebo návštevníka našej obce.
Preto by som Vás chcel opätovne vyzvať a poprosiť o
podporu tohto ušľachtilého cieľa. Podľa Vašich možností
prispejte svojim ﬁnančným príspevkom na celoslovenskú
dobrovoľnú zbierku na realizáciu sochy Jána Palárika na číslo
účtu: 0206365005/5600
Finančné dary v hotovosti prijíma Informačná kancelária
na Obecnom úrade v Rakovej.
M. Mareček

Spravodajca - Hlas Rakovej

KRÁTKE SPRÁVY
Stretnutia s dôchodcami

Možnosť stretávať sa a vzájomne sa duchovne obohacovať je darom,
ktorý chceme využiť aj na spoločenské stretnutie pri príjemnej zábave.
Október je tradične mesiacom úcty k starším a preto i v našej obci sa
v dňoch 28.-29.10.2011 uskutočnilo v Kultúrnom dome Jána Palárika
posedenie dôchodcov. Toto stretnutie bolo rozdelené na dve časti.
V piatok sa posedenia zúčastnili dôchodcovia vo veku od 74 do 89
rokov. V sobotu mali posedenie seniori vo veku od 63 – 73 rokov. V
kultúrnych programoch vystúpili Folklórna skupina Rakovanka pod
vedením Márie Bukovanovej, Ľudová hudba Capekovci zo Skalitého,
žiaci zo ZŠ Ústredie pod vedením Mgr. Milady Bozovej, krúžky pri CVČ
a divadelná skupina pod vedením Jarmily Nekorancovej. V príjemnej
atmosfére pri hudbe HS Relax si seniori zaspomínali na mladé časy, tí
odvážnejší si aj zaspievali a zatancovali.
Veríme, že pripravený kultúrny program ako i občerstvenie pre obidve
vekové skupiny zanechali v nich príjemný zážitok a veľa pekných chvíľ
v kruhu priateľov.

PRÍPRAVA LIGY MALÉHO FUTBALU V RAKOVEJ

Žiadame záujemcov a zohraté partie nielen z našej obce, ktoré by mali
záujem o ligu malého futbalu na multifunkčnom ihrisku v Rakovej, aby
sa hlásili najneskôr do konca februára na telefónnom čísle: 0907285040
alebo mailom na adrese: miroslav.strycek@rakova.sk.

Zmeny v opatrovateľskej službe

Novinkou pre občanov, ktorí chcú požiadať o sociálnu službu je, že opatrovateľ(ka) musí podľa zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisov spĺňať od 1.1.2012 kvaliﬁkačný predpoklad :
a) mať úplne stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore
so zameraním na opatrovanie, alebo na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti akreditovanom podľa osobitného predpisu, alebo
b) absolvovať akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220
hodín.
Bez týchto kvaliﬁkačných predpokladov záujemcovia nemôžu byť prijatí
na post opatrovateľa(ky).

Potravinová pomoc v Rakovej

Dňa 28.9 .2011 prebehlo v našej obci odovzdávanie potravinovej
pomoci zo zdrojov Európskej únie v rámci pomoci sociálne slabším
spoluobčanom. Potravinový balíček 20 kg múky a 20 kg cestovín si
prevzalo 470 občanov.
Na štyroch výdajných miestach v jednotlivých častiach obce sme rozdali
celkovo takmer 20 ton potravín. Našou snahou bolo čo najviac zjednodušiť
predovšetkým starším spoluobčanom možnosť prevzatia tejto potravinovej
pomoci a aj vďaka priaznivému počasiu a úsiliu pracovníkov obce a OKVS
sa nám tento zámer podaril, za čo im treba poďakovať.

Víťazi hasičskej súťaže „O pohár riaditeľa Kysuckých pekární
VILIJA“, žiaci DHZ Raková, ktorých podporuje i Centrum voľného času v Rakovej.
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/F[BCVEOJUFTJQSFMBEJǬTWPKFUFMFWÎ[OFQSÎKNBǁF

/BQSFMPNFSPLPWBTNFQSF7ÃTQSJQSBWJMJ[NFOVQSPHSBNPWFK
QPOVLZLÃCMPWFKUFMFWÎ[JFØÎSFOFKQSPTUSFEOÎDUWPNNVMUJNFEJÃMOFKPQUJDLFK
TJFUF/FQPOÙLBNFǁFTLÊBTMPWFOTLÊTBUFMJUOÊQSPHSBNZ[BEBSNP6OÃTKF
[BEBSNPQPETUBUOFWJBDWFDÎ/F[ÃWJTMÊTMFEPWBOJFUFMFWÎ[OFIPQSPHSBNVOB
WJBDFSÝDI57QSÎKÎNBǁPDIWEPNÃDOPTUJ JOØUBMÃDJB[BSJBEFOÎV7ÃTEPNB
BQSFWÃE[LPWÝTFSWJT/B[ÃLMBEFEMIPEPCFKBOBMÝ[ZTNFEPTQFMJL[ÃWFSV 
ßF[ÃLB[OÎDJNBKÙ[WÝØFOÊQPßJBEBWLZOBLWBMJUVBQPǁFUQPTLZUPWBOÝDI
UFMFWÎ[OZDIQSPHSBNPW;UPIUPEÔWPEVLPOǁÎWZTJFMBOJFSP[ØÎSFOÊIPQSP
HSBNPWÊIPCBMÎLB#"4*$BOBISBEÎIPEJHJUÃMOFWZTJFMBOJFWOPSNF%7#$
"LÊWÝIPEZCVEFNBǬOPWÊEJHJUÃMOFWZTJFMBOJF%7#m$
)MBWOPVWÝIPEPVOPWÊIPWZTJFMBOJBKFWBSJBCJMJUBQSPHSBNPWFKQPOVLZ
QPEǚBQPUSJFC[ÃLB[OÎLB;OBNFOÃUP ßFLBßEÝ[ÃLB[OÎLTJNÔßFOF[ÃWJTMF
PCKFEOÃWBǬSÔ[OFQSPHSBNZBMFCPQSPHSBNPWÊCBMÎLZOBSÔ[OVEPCV%P
UFSB[NVTFMJ[ÃLB[OÎDJQMBUJǬBK[BQSPHSBNZ LUPSÊOFTMFEPWBMJ1SPHSBNZ
CVEÙWZTJFMBOÊTWZTPLÝN)%SP[MÎØFOÎN WSÃUBOFPTUBUOÝDIQSPHSBNPWÝDI
TMVßJFCBLPFMFLUSPOJDLÝTQSJFWPEDB OBISÃWBOJFBQPEPCOF
5BLUJFß BK [ÃLMBEOÝ CBMÎL .*/* QSFKEF [NFOPV  7ZCVEPWBOÎN OPWFK
EJHJUÃMOFKUFDIOPMPHJDLFKTUBOJDFEÔKEFLOBWÝØFOJVQPǁUVQSPHSBNPWBUP
P,ZTVDLÙUFMFWÎ[JV7"»" 57%PNBB57/07"SP[IMBTPWÝDITUB
OÎDEPQMOÎWZTJFMBOJFNJFTUOFIPSP[IMBTV4ÙǁBTǬPVWZTJFMBOJB[ÃLMBEOÊIP
QSPHSBNPWÊIPCBMÎLBCVEFBKØÎSFOJFEJHJUÃMOFIPCBMÎLB%7#5 LEFPLSFN
QSPHSBNPW WZTJFMBOÝDI BOBMÓHPWP  QSJCVEOÙ QSPHSBNZ BLP ƀ5  ƀ5
4QPSU 1BUSJPU .VTJD &VSPOFXT 35-BJOÊ
1SPHSBNPWÃQPOVLBCVEFKFEOPUOÃQSFWØFULZUSJTZTUÊNZLÃCMPWFKUFMF
WÎ[JF;NFOBOBTUBOFV[ÃLB[OÎLPW5&4.FEJFPE 1PE1PǚBOPV
B,PSDIÃǞVßPE1PUÝDIUPUFSNÎOPDIKFOFWZIOVUOÊPQÅǬOBMBEJǬ
TWPKFUFMFWÎ[OFQSJKÎNBǁF
4CMÎßJBDJNJ7JBOPDBNJTBOBOÃTSÙUJBSFLMBNZ LUPSÊOÃNQPOÙLBKÙtUFO
OBKWÝIPEOFKØÎQBVØÃMiJOUFSOFUV5SFCBTJWØBLVWFEPNJǬ ßFDFOZLUPSÊTÙ
WSFLMBNÃDIQSF[FOUPWBOÊ TÙEPǁBTOÊ TQSBWJEMBOBNFTJBDPW;WZØOÙ
EPCVWJB[BOPTUJJEFPÙQMOFJOÙTVNV"UBLǁPCPMPOB[BǁJBULVOBKMBDOFKØJF 
KFWDFMLPWPNIPEOPUFOÎOBKESBIØJF/JFLUPSÎPQFSÃUPSJQPOÙLBKÙJOUFSOFU
TPCNFE[FOÝNPCKFNPNTUJBIOVUÝDIEÃU QPLUPSÝDIQSFǁFSQBOÎTÙCVǄ
TQPQMBUOFOÊBMFCPKFSBEJLÃMOF[OÎßFOÃSÝDIMPTǬ1PSPWOBOJFBLUVÃMOZDI
QPOÙLOÃKEFUFWUBCVǚLF
Internet na 24
mesiacov

Operátor 1

R!chlos"
s"ahovania dát

2MB/s

Obmedzenie po
stiahnutí dát

Nie

Cena za
zriadenie slu$by

1%

Operátor 2

Operátor 3

Obecn! internet

2MB/s

2MB/s

Po prekro#ení
5000 MB
spoplatnenie dát
0,0121% za MB

Nie

30%

1%

30%

9%

9%

Do 21MB/s
v sieti 3G –
2MB/s
Po prekro#ení
12000 MB
zní$enie
r!chlosti na
64KB/s

Mesa#n!
poplatok za
prv!ch 6
mesiacov

6,99%

18,99%

0 % pre teraj&ích
zákazníkov,
6,99% pre
nov!ch
zákazníkov

Mesa#n!
poplatok za
ostatné mesiace

17,99%

18,99%

14,99%

360,76% teraj&í
zákazníci
Cena spolu za 24
366,76%
569,70%
246%
402,70% pre
mesiacov
nov!ch
zákazníkov
Zdroj: www.tes-media.sk,www.orange.sk,www.telecom.sk. Údaje platné k 14.11.2011
Obecn! internet &íren! po optick!ch a koaxiálnych kábloch je spo'ahliv!m a cenovo
v!hodn!m rie&ením nielen pre domácnosti, ale aj podnikate'ské subjekty. Je stabiln! a nie je
ovplyv(ovan! po#asím. Od 1. decembra 2011 bude prístupn! aj zákazníkom v káblov!ch
rozvodoch Korchá" a Pod Po#anou. K dispozícií sú nasledovné programy:
R!chlos$ MB/s

0,256

2

5

10

cena/mesiac EUR

2,00 EUR

9,00 EUR

12,00 EUR

16,00 EUR

cena/mesiac SK

60,25 SK

271,13 SK

361,51 SK

482,02 SK

Viac informácií získate na tel. #ísle: 041/5005409, alebo na adrese: www.tes-media.sk

Úspešná Materská škola
Fojstvo v Rakovej
Prvotný impulz k zapojeniu školy do projektu zvyčajne prichádza
od jedného člena učiteľského zboru alebo od skupiny kolegov s
rovnakým zmýšľaním. Pre úspešnosť projektu je však dôležité, aby
sa počiatočný entuziazmus rozšíril v celom školskom kolektíve, počínajúc manažmentom školy cez administratívu, nepedagogických
zamestnancov, rodičov a končiac miestnou komunitou.
V marci 2011 vypracovala riaditeľka materskej školy Bc. Adriana
Makuchová spoločne s partnermi z Čiech a Poľska projekt „Európska
materská škola“, ktorý bol úspešný a na jeho realizáciu získala materská škola v septembri 2011 ﬁnančný príspevok EÚ vo výške 21 000
€. Projekt je ﬁnancovaný v rámci vzdelávacieho programu Európskej
únie s názvom Program celoživotného vzdelávania – Comenius.
Náš projekt s názvom „Európska materská škola“ je zameraný na
spoluprácu materských škôl susedných krajín Česka, Poľska a Slovenska. Spolupráca bude prebiehať v troch líniách. Prvú líniu tvorí
spolupráca učiteliek, ktoré budú spoločne organizovať workshopy na
zadanú tému. V rámci týchto stretnutí si budú odovzdávať skúsenosti
a novinky z oblasti kreatívnej práce zo svojej krajiny.
V ďalšej línií budú prebiehať výlety detí, kde budú spoznávať susedné partnerské krajiny. Dôležitú časť projektu tvoria aj čiastkové
úlohy, ktoré realizuje každá materská škola samostatne. Do života
MŠ budú pri týchto aktivitách zapojení aj rodičia a širšia verejnosť.
Projekt sa spája s tematickými okruhmi: ľudové remeslo, ekológia
a výtvarné umenie. Týmto spôsobom chceme deťom priblížiť kultúru
a krajiny našich susedov.
Čiastkové úlohy budú rozvíjať spoluprácu materskej školy a rodičovskej verejnosti a zvýšia tak atraktivitu a konkurencieschopnosť
školského zariadenia. Taktiež očakávame, že nám projekt pomôže
zapojiť rodičov, ale i verejnosť, obyvateľov obce Raková do činností
v MŠ, čo zvýši kvalitu spoločných voľnočasových aktivít detí.
Termín realizácie projektu : august 2011 – júl 2013
Materská škola Fojstvo - Raková
Autor nesie výlučnú zodpovednosť a Národná agentúra ani Európska komisia
nenesú žiadnu zodpovednosť za použitie poskytnutých informácií.

Materská škola Fojstvo – Raková sa zapojila do druhého ročníka
školského programu Ekologická stopa. Program sa realizuje v rámci
projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany
prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spoluﬁnancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Cieľom programu je skúmať každodenné rozhodnutia, hľadať
správne voľby v prospech životného prostredia a pochopiť vplyv
našich každodenných aktivít na planétu Zem.
MŠ získala certiﬁkát najnižšej ekologickej stopy vo svojej kategórií,
ktorý jej bol udelený pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 5. júna 2011 pod záštitou rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia SR: Slovenskej agentúry životného prostredia.
Materská škola bola verejne ocenená v rámci XIV. ročníka Veľtrhu
environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2011, ktorý sa
konal od 13. do 15. októbra na Sliači.
Materská škola získala interaktívnu učebnú pomôcku pre praktické
vyučovanie environmentálnej výchovy, súbor vzdelávacích aktivít
pre materské školy a pracovné listy.

Spravodajca - Hlas Rakovej
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Základná škola Raková č. 950
je štátna rozpočtová organizácia, ktorej majetok je súčasťou
majetku obce Raková a slúži
na zabezpečovanie predmetu
činnosti. Predmetom činnosti
je výchovno-vzdelávacia činnosť žiakov, výroba, konzumácia a odbyt jedál a nápojov
pre školy a školské zariadenia,
výchovno-vzdelávacia činnosť
mimo vyučovania a počas
prázdnin. V tomto školskom
roku má škola 354 žiakov, 176
chlapcov a 178 dievčat, z toho
18 žiakov je so špeciálnymi
vzdelávacími potrebami. Počet
tried 20, z toho 1. – 4. roč. je
10 tried a v 5. – 9. roč. 10 tried.
Sú zriadené 4 oddelenia ŠKD s
počtom detí 100. Počet pedagogických zamestnancov je 41,
z toho 4 vychovávateľky, 3 externí zamestnanci, 6 prevádzkových zamestnancov, školská
jedáleň má 6 zamestnancov.
Žiaci v ročníkoch 1. – 8. postupujú podľa Školského vzdelávacieho programu – Úspech
pre každého a v 9. ročníku
podľa variantu 2 – V2. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v prostredí, ktoré potrebuje
stálu starostlivosť a obnovu.
Od júna 2010 do septembra

Vynovená škola

2011 prebehla rekonštrukcia
školy, ktorá so sebou priniesla
aj nemalé problémy. Vypočuli
sme si sťažnosti rodičov a učiteľov na nevhodné pracovné
prostredie, prach, hluk počas
rekonštrukcie. Nemáme školský rozhlas, neukončená je
prestavba počítačových učební, odstraňovali sme problémy
s kanalizáciou, osvetlením. Negatívom sa môže zdať aj vysoká
cena za vybudovanie bezbariéroveho prístupu. Ale jedným

dychom dodávame, že máme
zateplenú budovu, nové okná,
vybudované kabinety, svetlejšie
a čistejšie priestory na vyučovanie, vymenený nábytok, vymaľované steny, novú prístupovú
cestu, nové elektrické rozvody,
jazykovú učebňu, počítačové
učebne. Lepšiemu efektívnejšiemu využívaniu odborných
učební nám bráni nedostatok
priestorov. Vedieme žiakov a
učiteľov k tvorivosti a samostatnosti, tolerujeme odlišné

názory a presvedčenia a otvorene spolupracujeme na úrovniach učiteľ - žiak - rodič.
Dlhodobo sa snažíme, aby
všetci zamestnanci boli zapojení do procesu riadenia, vytvárania priaznivej pracovnej
atmosféry v škole. Sme i budeme prístupní konštruktívnym
riešeniam problémov zo strany
rodičov. Naďalej budeme podporovať mimoškolskú činnosť
žiakov, súťaže, olympiády, kultúrne vystúpenia a celkovú
prezentáciu žiakov a učiteľov
na verejnosti. Neodmysliteľnou
úlohou je zapájanie sa školy do
rôznych projektov a neustále sa
vzdelávanie učiteľov.
Jednou z dôležitých úloh,
ktoré máme na zreteli je prispieť k zlepšeniu obrazu školy,
k zlepšeniu vzťahov medzi
žiakmi, učiteľmi a verejnosťou
k obojstrannej spokojnosti.
Som presvedčený, že spolu s
kolektívom zamestnancov, ale
aj spoločne so žiakmi, ktorým
uvedené problémy nie sú ľahostajné, dokážeme úspešne
napredovať.
Mgr. Jozef Haviar,
riaditeľ školy

Záhradkári v Rakovej oslávili 50 rokov
Dňa 9.-10.10.2011 usporiadala ZO SZZ v Rakovej tradičnú
miestnu výstavu ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Aj keď
počas roka nie prajného záhradkárom sa členovia ZO obávali
či bude čo vystavovať. Keďže nechceli túto peknú tradíciu
vynechať ani tento rok, kedy si pripomínajú 50. výročie založenia svojej organizácie, výstava sa uskutočnila v príjemných
priestoroch Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej. A čo je
veľmi vítané, že výstavy sa zúčastnilo 84 vystavovateľov nielen
z členov záhradkárov, ale aj občanov obce.
Spolu bolo vystavených 483
exponátov. Z toho jablká 265
exponátov, hrušky 52 exponátov, slivky 11 exponátov, zelenina 134 exponátov a liečivé
rastliny 21 exponátov.
Jednotlivé poradia ocenených
podľa kategórii:
Jablká:
1. miesto odroda Ligol - MUDr.
Gärtner Jozef

2.miesto odroda Florida - Kováčik Jozef
3. miesto odroda Rubín - Broš
František
Hrušky:
1. miesto odroda Konferencia Ing. Matyšák Ján
2.miesto odroda Dicolor - Zajac Ignác
3. miesto odroda Dielova Chabreček František

Zelenina:
1. miesto - Kováčiková Oľga
2.miesto - Brošová Bernardína
3. miesto - Honíšková Anna
Liečivé rastliny: Honíšková
Anna
Výstavu navštívilo 1.032

návštevníkov z obce, z blízkeho
i vzdialeného okolia, z Česka
i Poľska, MŠ, ZŠ, družobných
organizácii, ktorí vysoko hodnotili úroveň tohtoročnej výstavy.
František Broš,
predseda ZO SZZ
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/PWÃÊSBTQPMVQSÃDF
PCDÎ3BLPWÃB-JQPXB
QPLSBǁPWBOJF[PTUS
1SPKFLUTOÃ[WPNi/PWÃÊSBTQPMVQSÃDFPCDÎ3BLPWÃB-JQPXBuOBEWÅ[VKF
OBOJFLPǚLPSPǁOÙUSBEÎDJVBTQPMVQSÃDVTQPMLPW7SPLVCPMPGPSNB
MJ[PWBOÊJQBSUOFSTUWPPCDÎ3BLPWÃB-JQPXBQPEQÎTBOÎN%PIPEZPTQPMV
QSÃDJ7ÝTMFELPNUFKUPEPIPEZCPMPSP[WÎKBOJFW[ǬBIPWBTQPMVQSÃDFOBKNÅ
GPMLMÓSOZDITÙCPSPW EPCSPWPǚOÝDIIBTJǁTLÝDI[CPSPWBLPJQSFETUBWJUFǚPW
PCPDIPCDÎ7[IǚBEPNOBNPßOPTǬTZTUFNBUJDLZQPEQPSJǬUÙUPTQPMVQSÃDV
WSÃNDJNJLSPQSPKFLUPWDF[ISBOJǁOFKTQPMVQSÃDFTB[ÃTUVQDPWJBPCPDIPCDÎ
SP[IPEMJQPEBǬTQPMPǁOÝQSPKFLUBQPEQPSJǬFYJTUVKÙDJLVMUÙSOPTQPMPǁFOTLÝ
QPUFODJÃM;ÃLMBEOPVÙMPIPVQSPKFLUVKFSP[WJOÙǬDF[ISBOJǁOÙTQPMVQSÃDV
QBSUOFSTLÝDIPCDÎBNJFTUOZDIJOJDJBUÎW3BLPWFKB-JQPXFKBQP[EWJIOÙǬ
KVOBOPWÙÙSPWFǞ7SÃNDJQSPKFLUVTÙQPEQPSFOÊOBKNÅLVMUÙSOPTQP
MPǁFOTLÊǁJOOPTUJ PDISBOBB[BDIPWBOJFTQPMVQSÃDFOB[ÃLMBEFQSFQPKFOJB
TPDJÃMOZDI IPTQPEÃSTLZDI LVMUÙSOZDIBJOÝDIPSHBOJ[ÃDJÎ
7SÃNDJSFBMJ[ÃDJFTBBLPQSWÃVTLVUPǁOJMBBLUJWJUBi%OJDF[ISBOJǁOFK
TQPMVQSÃDF1-4,WPCDJ3BLPWÃuTQPKFOÃTQPEVKBUÎNi1BMÃSJLPWB3BLPWÃu
 
1PVWÎUBOÎQPǚTLÝDIIPTUÎTUBSPTUPNPCDFOB0CFDOPNÙSBEFW3BLPWFKTB
LPOBMTMÃWOPTUOÝTQSJFWPEPCDPVBQJFUOZBLUQSJ1BNÅUOÎLV+ÃOB1BMÃSJLB
/B TMÃWOPTUOPN PUWPSFOÎ  1BMÃSJLPWFK 3BLPWFK TB [ÙǁBTUOJM QSFETFEB
Â4,*OH+VSBK#MBOÃS0UWPSFOJFTMÃWOPTUJW,VMUÙSOPNEPNF+ÃOB1BMÃSJLB
[BIÃKJMTUBSPTUBPCDF#D"OUPO)FHMBT;BIÃKFOJFCPMPTQPKFOÊTVWÎUBOÎN
QPǚTLÝDIIPTUÎBVWFEFOÎNQSPKFLUVt/PWÃÊSBTQPMVQSÃDFPCDÎ3BLPWÃ
B-JQPXBi7UFOUPEFǞTBLPOBMPEJWBEFMOÊQSFETUBWFOJF%JWBEFMOÊIP
TÙCPSV+ÃOB$IBMVQLV[#SF[OB
%SVIÝEFǞTBVTLVUPǁOJMBQSFIMJBELBPCDFTQPKFOÃTQSFIMJBELPVLVMUÙS
OZDIQBNJBUPLmLPTUPM QBNÅUOÃJ[CB+ÃOB1BMÃSJLB1PǚTLÊEFUJOBWØUÎWJMJ
EFUJW;»3BLPWÃ LEFTQP[OBMJOPWÝDIQSJBUFǚPWQSJTQPMPǁOPNQSPHSBNF 
LUPSÊJNQSJQSBWJMPWFEFOJFØLPMZÂJBDJNBMJNPßOPTǬQSFIMJBELZWÝTUBWZ
t+BBEJWBEMPi/BTMFEPWBMPWZTUÙQFOJFQPǚTLÝDIEFUÎWQPǚTLPNKB[ZLV[B
ÙǁBTUJTMPWFOTLÝDIEFUÎ[P[ÃLMBEOÝDIØLÔM[BÙǁFMPNQSFLPOÃWBOJBKB[Z
LPWFKCBSJÊSZ%JWBEFMOÊIPQSFETUBWFOJBBOÃTMFEOÊIPTQPMPǁOÊIPPCFEB
TB[ÙǁBTUOJMJPLSFNIPTUÎEFMFHÃDJF[1PǚTLBJǁMFOPWJBNJFTUOZDI[ESVßFOÎ
B TQPMLPW  [ÃTUVQDPWJB PCPDI PCDÎ   LEF QSFCFIMB WÝNFOB TLÙTFOPTUJ
KFEOPUMJWÝDITQPMLPW EJTLVTJBPGPMLMÓSFBLVMUÙSF
7EǞPDITBLPOBMPESVIÊQPEVKBUJFQSPKFLUVTOÃ[WPN
t%OJDF[ISBOJǁOFKTQPMVQSÃDF1-4,WHNJOF-JQPXBiTQPKFOÊTQPEVKBUÎN
t%OJHNJOZi
4MPWFOTLÙEFMFHÃDJVTMÃWOPTUOFVWÎUBMJXPKU-JQPXFKQ4UBOJTMBW$BQVUBB
PTUBUOÎQSFETUBWJUFMJBHNJOZ-JQPXB7UFOUPEFǞTBTMPWFOTLÎIPTUJB[ÙǁBTU
OJMJLVMUÙSOPTQPMPǁFOTLÊIPQPEVKBUJBt%OJHNJOZi)MBWOÝNQSPHSBNPN
CPMJLVMUÙSOFWZTUÙQFOJBBLPODFSUZIVEPCOÝDITLVQÎO
%SVIÝEFǞNBMBTMPWFOTLÃEFMFHÃDJBNPßOPTǬTQP[OBǬPLPMJUÙLSBKJOV
BLVMUÙSOFQBNJBULZWPCDJ4MÃWOPTUOÝNQPDIPEPNGPMLMÓSOFKTLVQJOZ
3BLPWBOLBWLZTVDLPNLSPKJ[BǁBMBTMÃWOPTǬTWÅUFKPNØFTQPKFOÃTQSJKBUÎN
TWJBUPTUJLSTUVEFUÎ/BTMFEPWBMTQPMPǁOÝPCFEQSFETUBWJUFǚPWB[ÃTUVQDPW
PCPDI PCDÎ  LEF TUBSPTUB PCDF #D "OUPO )FHMBT WÙWPEOPN QSÎIPWPSF
VWJFEPMQSPKFLUBPCP[OÃNJM[KFIPIMBWOÝNJDJFǚNJBKQPǚTLÝDIÙǁBTUOÎLPW
1PPCFEFOBTMFEPWBMBEJTLVTJB WÝNFOBTLÙTFOPTUÎ TQP[OÃWBOJFOPWÝDI
ǚVEÎ OBEWJB[BOJFOPWÝDILPOUBLUPWWSÃNDJTQPMLPW GPMLMÓSOZDITLVQÎO
PCPDIPCDÎ LUPSÊTQPMPǁOÝNTQFWPNTQFTUSJMJUPUPQSÎKFNOÊQPQPMVEOJF
/BTMFEPWBMLVMUÙSOPTQPMPǁFOTLÝQSPHSBNWSÃNDJt%OJHNJOZi TQPKFOÝ
TWZTUÙQFOJBNJGPMLMÓSOFKTLVQJOZ3BLPWBOLBJGPMLMÓSOFKTLVQJOZ[HNJOZ
-JQPXB4MPWFOTLÝDIIPTUÎ[BVKBMBJQSF[FOUÃDJBBOBEWÅ[PWBOJFLPOUBLUPW
TNJFTUOZNEPCSPWPǚOÝNIBTJǁTLÝN[CPSPNBQPǚPWOÎDLZN[ESVßFOÎN 
ǄBMØÎDI TQPMLPW B PSHBOJ[ÃDJÎ  LUPSÊ W SÃNDJ t%OJ HNJOZi QSF[FOUPWBMJ
TWPKVǁJOOPTǬ
3FBMJ[ÃDJB NJLSPQSPKFLUV QPLSBǁPWBMB   W SÃNDJ LVMUÙSOP
TQPMPǁFOTLÊIPQPEVKBUJBt)PEZW3BLPWFKi
1PǚTLÙ EFMFHÃDJV W 3BLPWFK  TSEFǁOF QSJWÎUBM TUBSPTUB PCDF #D "OUPO
)FHMBT 1P TMÃWOPTUOFK IPEPWFK TWÅUFK PNØJ W LPTUPMF /BSPEFOJB 1BOOZ
.ÃSJFW3BLPWFKTBIPTUJB[ÙǁBTUOJMJPCFEBBOÃTMFEOFCPIBUÊIPLVMUÙSOFIP


QSPHSBNVIPEPWÊIPEǞB LUPSÝPSHBOJ[BǁOFQSJQSBWJMJQSBDPWOÎDJ0SHB
OJ[ÃDJFQSFLVMUÙSVBWFSFKOÊTMVßCZ LEFWZTUÙQJMJ%)%SJFUPNBOLB '4
0OEǥFKOJDB '4,ZTVǁBO ƙ)$BQFLPWDJ '43BLPWBOLB %FUTLÝGPMLMÓSOZ
TÙCPS1ÙQBWJFOLZ EFUJBNMÃEFß[LSÙßLPW$7ƀW3BLPWFK EFUJ[P;»
ÙTUSFEJF7SÃNDJǄBMØJFIPQSPHSBNVNBMJIPTUJBNPßOPTǬTJQSF[SJFǬW
BSFÃMJNBUFSTLFKØLPMZWÝTUBWVESPCOÝDI[WJFSBUBFYPUJDLÝDIWUÃLPW LEF
TBTUSFUMJWQSJBUFǚTLPNEVDIV[ÃTUVQDPWJBǁMFOPWDIPWBUFǚPW[PCPDIPCDÎ
)PTUÎUBLUJFß[BVKBMBWÝTUBWBPCSB[PWSPEÃǁLZ[3BLPWFK*SFOZ;FNBOÎLPWFK
BKFKWOVǁLZ*WBOZ+BOÎLPWFK7SÃNDJKBSNPLVǚVEPWÝDISFNFTJFMTBIPTUJB
[ HNJOZ  -JQPXB QSF[FOUPWBMJ WÝTUBWPV EJFM QPǚTLÊIP SF[CÃSB %BSJVT[B
,PMBTBBUBLUJFßQSFEWJFEMJUZQJDLÊQPǚTLÊLSPKF;BVKÎNBWÊCPMPJTUSFUOVUJF
ǁMFOPWEPCSPWPǚOÝDIIBTJǁTLÝDI[CPSPWBW[ÃKPNOÃWÝNFOBTLÙTFOPTUÎFØUF
VQFWOJMBEMIPSPǁOÊEPCSÊW[ǬBIZ-ÙǁFOJFCPMPǬBßLÊOBKNÅQSJSP[CFIOVUFK
UBOFǁOFK[ÃCBWFWLVMUÙSOPNEPNF LEFTBPWÝCPSOÙ[ÃCBWVQPTUBSBMB%)
%SJFUPNBOLBB)43FMBY4NFSBEJ ßFTBQPǚTLÎIPTUJBW3BLPWFKEPCSFDÎUJMJ
BNÃNFPQÅǬNOPßTUWPQSÎKFNOÝDITQPMPǁOÝDI[ÃßJULPW
1SPKFLUWZWSDIPMÎQPTMFEOÝNQPEVKBUÎNTOÃ[WPNi.JLVMÃØTLBOÃEJFMLBu
 LEFTBW3BLPWFKQSFETUBWJBEFUJ[-JQPXTLÝDI[ÃLMBEOÝDIØLÔM
WSÃNDJLVMUÙSOFIPQSPHSBNVTQPMVTEFǬNJ[3BLPWFKBMFJ[P4UBSFK7TJ
OBE0OEǥFKOJDÎ1PWZTUÙQFOÎQSÎEF.JLVMÃØ [BßOFTWJFǁLZOBWJBOPǁOPN
TUSPNFBPCEBSÎEFUJNJLVMÃØTLZNJCBMÎǁLBNJ
1PEVKBUJFKFPSHBOJ[PWBOÊ[P[ESPKPW&VSÓQTLFKÙOJF &VSÓQTLFIPGPO
EVSFHJPOÃMOFIPSP[WPKBBØUÃUOFIPSP[QPǁUVBSP[QPǁUVPCDF3BLPWÃW
SÃNDJ 1SPHSBNV DF[ISBOJǁOFK TQPMVQSÃDF 1PǚTLP m 4MPWFOTLÃ SFQVCMJLB


/ÃNFTUJF+ÃOB1BMÃSJLB
TBTUÃWBTLVUPǁOPTǬPV

QPLSBǁPWBOJF[PTUS
1PǁBTJF TB T OBNJ UJFß EPCSF QPISBMP 1SÃWF W PCEPCÎ SFBMJ[ÃDJF
WÝLPQPWÝDI QSÃD OB LBOBMJ[ÃDJÎ OÃN QSÎWBMPWÊ EBßEF [OFNPßǞPWBMJ
QPLSBǁPWBǬ QPEǚB IBSNPOPHSBNV 7FǚLPV OF[OÃNPV QSFE [BǁBUÎN
QSÃDCPMJVNJFTUOFOJBPTUBUOÝDIJOßJOJFSTLZDITJFUÎBJDILSJßPWBOJF/B
OJFLUPSÝDIÙTFLPDIOFCPMPNPßOÊQPVßJǬTUSPKFBWÝLPQZTBSFBMJ[PWBMJ
SVǁOF7ǄBLBtMBKEÃDLFKQSÃDJiêSJFN LUPSÊSFBMJ[PWBMJLBOBMJ[BǁOÊQSÎ
QPKLZQPǁBTQSPKFLUV0ELBOBMJ[PWBOJF,ZTÙD OFCPMPQPUSFCOÊQSÎQPKLZ
QSFLMBEBǬ OFCPMJUBLIMCPLPBLPNBMJCZǬ
1PPEPW[EBOÎEJFMBCVEFVßMFOOBOÃT BLPTBCVEFNFPOBØFOÃNFTUJF
TUBSBǬBEPIMJBEBǬ BCZOÃNIPWBOEBMJOF[OJǁJMJ4BNP[SFKNFUBLBLPBK
JOÊQSJFTUPSZPCDFKFOÃNFTUJFVßEOFTNPOJUPSPWBOÊCF[QFǁOPTUOÝN
LBNFSPWÝNTZTUÊNPN
ƀPOÃTFØUFǁBLÃ %PÙQMOÊIPEPLPOǁFOJBOÃNFTUJBKFQPUSFCOÊFØUF[SFBMJ
[PWBǬEFUTLÊJISJTLP WÝTUBWCBEFUTLÊIPISBEVTPØNÝLBǁLPVBQJFTLPWJTLPN 
EFUTLÝLPMPUPǁ IPKEBǁLZ PTBEJǬMBWJǁLZBTNFUOÊLPØF
/ÃNFTUJF+ÃOB1BMÃSJLBCZTNFDIDFMJTMÃWOPTUOFPUWPSJǬWBQSÎMJ
TQPMV T PEIBMFOÎN CSPO[PWFK TPDIZ UPIUP OÃØIP OBKWÝ[OBNOFKØJFIP
SPEÃLB  5PUP CPMB IMBWOÃ UÊNB TUSFUOVUJB  LUPSÊ TB VTLVUPǁOJMP EǞB
PLUÓCSBOB#JTLVQTLPNÙSBEFWÂJMJOF;ÃTUVQDPW[3BLPWFK
mTUBSPTUVPCDF"OUPOB)FHMBTB SJBEJUFǚB$JSLFWOFK[ÃLMBEOFKØLPMZ
+ÃOB1BMÃSJLB1BWMB,VMMVBTQSÃWDVGBSOPTUJWEQ3PNBOB4LPMP[ESV
QSJKBMßJMJOTLÝCJTLVQ.POT5PNÃØ(BMJT
;EJTLVTJFWZQMZOVMP ßFCVEÙDJSPLTBTQÃKBTWJBDFSÝNJWÝ[OBNOÝNJ
VEBMPTǬBNJ5PVQSWPVKFWÝSPǁJFOBSPEFOJB+ÃOB1BMÃSJLB OFNFOFK
EÔMFßJUPVWÝSPǁJF[BMPßFOJB$JSLFWOFK[ÃLMBEOFKØLPMZ+ÃOB1BMÃSJLB
B[ÃSPWFǞWUPNUPPCEPCÎQSFCFIOFSPǁOÎLEJWBEFMOFKQSFIMJBELZ
1BMÃSJLPWB3BLPWÃ7ØFULZUJFUPUSJWÝSPǁJBCZTNFDIDFMJPTMÃWJǬOBSB[ 
QSBWEFQPEPCOFBQSÎMBTQPMVTPUWPSFOÎNOÃNFTUJB
/B[ÃWFSCZTPNVWJFEPMOJFLPǚLPTLVUPǁOPTUÎTQPKFOÝDITPTUBWCPV7SÃN
DJSFBMJ[ÃDJFTUBWCZCPMP[IPUPWFOÝDINFUSPWDIPEOÎLPWBNFUSPW
DFTUZ/B[ISPNBßǄPWBOJFPCǁBOPWCPMBWZEMÃßEFOÃQMPDIBPWÝNFSF
N*OØUBMPWBMPTBOPWÝDICPEPWWFSFKOÊIPPTWFUMFOJB MÃWLBQSFQFØÎDI
BWFSFKOÊIZHJFOJDLÊ[BSJBEFOJF,FCZTNFWØFULV[ÃNLPWÙEMBßCVVMPßJMJ
WNFUSPWPNQÃTF EPTUBMJCZTNFEǙßLV LJMPNFUSB


#D"OUPO)FHMBT TUBSPTUBPCDF

Spravodajca - Hlas Rakovej

8

Centrum voľného času v novom šate
CVČ Raková si od začiatku roku 2011 tvorilo svoju úplne novú
tvár. Priestory sa nielenže zväčšili, ale dostali aj farebný nádych
rozprávkového sveta, aby sa tam deti cítili ešte lepšie. Okrem
toho sa výrazne rozšíril medzník aktivít a deťom sa otvorili úplne nové možnosti. Imidž centra sa zlepšil vytvorením webového
sídla, násteniek, informačných tabúľ, prezentačných plagátikov,
bulletinov, upútaviek na sociálnej sieti Facebook.
Hlavnú činnosť CVČ Raková
vykonávalo formou pravidelnej
činnosti v záujmových útvaroch,
krúžkoch, kluboch, ktoré pracovali pri materských, základných školách v obciach Raková,
Zákopčie, Staškov, ale i v Čadci
a Krásne nad Kysucou. Tento
rok bol veľký záujem o športové
záujmové útvary, čo je potešiteľné, pretože sa u detí a mládeže
prostredníctvom športu pestuje
zdravý životný štýl. V súlade so
svojim zameraním CVČ poskytovalo deťom kreatívnu záujmovú činnosť formou výtvarných
krúžkov a tvorivých dielní, kde
sa deti venovali okrem iného
aj paličkovaniu, korálikovaniu,
drôtikovaniu aj drotárčeniu. Čo
najviac odborných informácií,
praktických „gazdovských a farmárskych“ skúseností o správnej starostlivosti o domáce
zvieratká, o zlepšenie životného
prostredia sa snažili vedúci záujmových útvarov odovzdať deťom v rôznych prírodovedných
krúžkoch - chovateľský, mladí
záhradkári, farmársko-jazdecký, turistický, environmentálny
a iné. Naďalej zostáva najväčší záujem o záujmové útvary
z oblasti kultúry a umenia, kde
patria mažoretky, spevácke,
tanečné krúžky ako aj ľudový
tanec a spev, ktoré prezentujú
svoju činnosť, aj samotné CVČ,
na mnohých kultúrnych vystúpeniach a súťažiach.
Tiež je dôležité spomenúť, že
veľká časť záujmových útvarov
sa aktívne zapája do kultúrneho
života hlavne Obce Raková, ale
aj obcí, kde CVČ Raková rozvíja svoju činnosť (od septembra
2011 k nim pribudli aj Skalité
a Svrčinovec, kde CVČ Raková rozšírilo svoju pôsobnosť).
O tom svedčia rôzne kultúrne
vystúpenia ako sú hodové a
folklórne slávnosti, besiedky,
Deň matiek, MDD, vystúpenia
pre občanov v domove dôchodcov, Mikuláš a mnoho ďalších.
Tento rok bol bohatý na rôzne
podujatia. V rámci príležitostnej
činnosti bolo uskutočnených
množstvo akcií pre deti a mla-

dých ľudí. Počas sobôt a nedieľ
CVČ zorganizovalo podujatia
nielen pre deti a mládež rôznej
vekovej kategórie, ale aj pre ich
rodičov a pre celé rodiny.
Medzi najvydarenejšie akcie
patrili:
V spolupráci s miestnou
knižnicou sme zorganizovali
„Andersenovu noc“, kde deti
prežili noc bohatú na rôzne zážitky v priestoroch kultúrneho
domu. Cieľom „Andersenových nocí“ – ktoré sa pre veľký
záujem rodičov a detí uskutočnili dvakrát – je okrem iného
aj formovanie pozitívnych ľudských vlastností u detí na príklade dobrých vlastností rozprávkových hrdinov, vedenie
detí k pozitívnemu vzťahu ku
knihám, k čítaniu rozprávok,
rozvoju tvorivosti a fantázie
detí a hodnotné využitie voľného času detí pri knihách.
Na akcii „Mini Playback
Show“ sa sála kultúrneho domu
premenila na miesto plné mediálnych hviezd, pretože súťažiaci napodobňovali svoje obľúbené
celebrity spevom a tancom.
Počas jarných prázdnin CVČ
zorganizovalo pre deti Zábavnú
turistiku plnú hier a súťaží
a
karneval Valentínske srdiečko,
kde sa všetci zúčastnení po veselej promenáde a tanci pustili do
pripravených súťaží, v ktorých
deti predviedli svoju šikovnosť
a vedomosti. Na záver porotcovia ocenili najkrajšie masky. Treba však podotknúť, že za každou
maskou sa skrývalo množstvo
fantázie a mnoho šikovnosti.
Radosť z tvorivosti detí pri výrobe kreatívnych masiek bola
veľká, o čom svedčil i úsmev na
tvári každého dieťaťa. V mesiaci máj sa uskutočnila akcia pod
názvom Strom želaní. Zúčastnené deti i verejnosť si mohli
vyjadriť svoje priania a túžby
o budúcnosti CVČ a symbolicky ich zavesiť na strom, ktorý
bol zasadený pod „Gribakom“
na túto príležitosť. Táto akcia
priniesla so sebou prehľad o žiadaných aktivitách detí, ktoré by
chceli vykonávať v CVČ a bola

podnetom k zvýšenie rôznorodosti podujatí a skvalitneniu
činnosti. Jún tradične začal
oslavou Dňa detí, ktorá sa konala v požiarnej zbrojnici. Pre
deti boli pripravené rôznorodé
súťažné disciplíny, prostredníctvom ktorých si mohli otestovať
svoje športové i logické zručnosti. Veľký úspech zožala akcia
pod názvom Deň rodiny, ktorá sa uskutočnila v spolupráci
s Farským úradom Raková. Pre
rodiny bola pripravená rozprávková cesta plná rozprávkových
bytostí. Po absolvovaní jednotlivých súťažných stanovíšť
všetkých pri guláši a opekačke
zabávala hudobná skupina Karmel. Prvýkrát sa deti zapojili do
akcie „Putovný pohár starostu
obce“, ktorá bola doteraz záležitosťou iba dospelých občanov.
Športovú zdatnosť si mohli mladí futbaloví zanietenci overiť počas podujatia „Putovný pohár
riaditeľky CVČ“. Pre tých, ktorí
viac inklinujú k maľbe, poskytlo
CVČ možnosť vyjadriť svoje nápady v akcii s názvom Centrum
očami detí, kde sa deti zapojili
do skrášlenia nových priestorov
CVČ prostredníctvom kresieb
a malieb na steny.
Leto bolo sprevádzané športovými
dvojhodinovkami,
turistikou, zábavnými poludniami, tábormi, sústredeniami, ktoré sa tešili veľkej obľube, hlavne denný tábor „Po
stopách indiánov“, športový
denný tábor, letné sústredenie
ľudového súboru a mažoretiek,
letné sústredenie mažoretiek,
trojdňový prímestský tábor
a dvojdňová „Cesta pravekom“.
Po pestrom lete začala plodná
jeseň tradičnou akciou „Šarkaniáda“, kde bol pre deti a ich
rodičov pripravený nádherný
program, plný zábavy a tvorivosti. Keďže obciam Raková, Zákopčie, Staškov chýbajú
priestory pre stretávanie sa mládeže vo večerných hodinách,
bolo pod odborným dohľadom
zorganizované ďalšie podujatie
pre mládež pod názvom Fallfest, na ktorom okrem hudby,
tanca a zábavy mohla mládež
stráviť večer so svojou partiou
vo vhodnom prostredí. Akcia
bola úspešná, o čom svedčia pozitívne ohlasy u mládeže
Obľúbenou každoročnou aktivitou organizovanou obcou je
Posedenie so staršími občanmi
pri ľudovej nôte, kde sa s kul-

túrnym program prezentujú i
členovia CVČ. Cieľom podujatia je na jednej strane potešiť
starších občanov, na druhej
strane viesť detí k úcte k starším ľuďom, prijímať ich takých,
akí sú, oceniť múdrosť staroby
a tým pomáhať búrať bariéry
medzi generáciami.
Ďalšou tradičnou úspešnou
akciou je Predvianočná besiedka, ktorá sa koná v spolupráci
s Obecným úradom Raková
a Farským úradom Raková.
Program sa začína sv. omšou v
kostole Narodenia Panny Márie
v Rakovej. Akcia je zameraná
na prezentáciu činnosti členov
jednotlivých záujmových útvarov. Na výstavke je možnosť
pozrieť si priame ukážky tvorivosti detí. Bohatý kultúrny
program pripravujú deti a mládež zo záujmových útvarov,
z materských a základných škôl
obcí Zákopčie, Raková, Skalité
a Svrčinovec, kde prezentujú
svoju činnosť v rôznych tanečných, folklórnych, speváckych
a divadelných ukážkach. Taktiež je možnosť zakúpiť si detské
výrobky s vianočnou tematikou
(ozdoby, dekorácie, výšivky),
a tak podporiť ich činnosť. Cieľom akcie je podporiť kreativitu,
fantáziu, rozvoj zručností u detí,
prezentovať prácu detí, priblížiť
im ľudové tradície. Tento rok sa
môžete tešiť na Predvianočnú
besiedku v nedeľu 18. 12. 2011.
Okrem iného CVČ zorganizovalo rôzne výtvarne
a literárne súťaže, napr.: „Vianoce“, „Najkrajší valentínsky
pozdrav“, „Ja a divadlo“, „Jesenné kreácie“, kde práce boli
prezentované pre verejnosť na
výstavkách v priestoroch kultúrneho domu Raková, poriadalo niekoľko turistík, opekačiek, športových a zábavných
popoludní, minifutbal, diskotéky a ďalšie podujatia.
Za spoluprácu, ústretovosť
a podporu patrí poďakovanie
Obecnému úradu Raková, Farskému úradu Raková, Organizácií pre kultúru a verejné služby,
vedúcim záujmových útvarov,
JUDr. Jozefovi Šamajovi, p.
Františkovi Brošovi, p. Jarmile
Nekorancovej, Folklórnej skupine Rakovanka, riaditeľom
základných a materských škôl
a všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispievajú k efektívnemu fungovaniu CVČ Raková.
CVČ Raková
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Nové výzvy
pre futbal v Rakovej
Pred novozvoleným výborom
FK na čele so Stanislavom
Grečmalom stáli v tomto roku
3 náročné úlohy:

Slovenský pohár v cyklokrose

CX Raková 2011
V našej obci má cyklistika dlhoročnú tradíciu, na bicykli
predsa jazdí skoro každý. Do obchodu, práce, kostola... Ale
okrem tejto, rýdzo praktickej stránky všetci vedia aj o stránke
druhej. O profesionálnej cyklistike. V tej nám robí skvelé
meno Sagan a Velitsovci, rezonujú podniky ako Tour de France, či Giro d´Italia. Pred pár rokmi by si nikto nepomyslel, že
sa profesionálna cyklistika európskej úrovne pozrie aj k nám,
do obce. A to sa vďaka klubu CK BIKING Raková v nedeľu
9.10. 2011 podarilo!
U nás na Rakovej, v Areáli
zdravia sa konal pretek Slovenského pohára v cyklokrose.
Náš klub nad ním prevzal záštitu, riaditeľom bol JUDr. Jozef
Korduliak, známa postava veľkej cyklistiky na Kysuciach. K
nám sa pripojila tradične silná
a zohratá skupina organizátorov PoHodovej 13 a mnoho
nadšencov (niet síl menovať
všetkých, ale Patykovcov, Domina Urbaníka, Maťa Dediča,
či bratov Pijakovcov nemožno
nespomenúť). Vďaka ťažkým
mechanizmom bola „prerazená“ cesta cez krovie a smetisko
nezodpovedných spoluobčanov popri Kysuci, vďaka veľkému nadšeniu bola vyčistená
a ešte väčšiemu nadšeniu vykolíkovaná a opáskovaná. 400
(či 500?) kolíkov a 5 km pásky
hovorí za všetko. Zrovnali sme
terén, pripravili depo a priestory pre divákov a pretekárov,
pripravili bohaté pohostenie
a podľa slov moderátora „na
Slovensku nevídané“ ceny pre
víťazov.
V deň preteku sa ukázalo,
že naše nadšenie a práca nevyšli navnivoč, počet pretekárov atakoval stovku, diváci
povzbudzovali, chválou nikto
nešetril. Na štarte stála celá
slovenská špička, v náborovej

kategórii 12 mladých bojovníkov a čo viac, prví traja – Matej
Cyprich (1.), Matej Ligač (2.) a
Marián Chovaniak (3.) z domáceho tímu.
Celkovým víťazom hlavnej
kategórie sa stal R. Gavenda
(KDL Landbouwkrediet cycling team), na druhom mieste
sa umiestnil Milan Barényi
(TREK KCK Oslany), na treťom Jan Nesvatba (MadetaFittness/Specialized).
Pretek CX Raková 2011 bol
dôstojným a dobre zorganizovaným športovým sviatkom,
ktorý sa o rok na Rakovej musí
zopakovať! A čo viac, pripravujeme sa na Majstrovstvá
Slovenska v cyklokrose 2012 v
obci Raková.
Moja veľká vďaka patrí celému organizačnému tímu,
zástupcom obce a osobitne
OKVS Raková a všetkým sponzorom, vďaka ktorým mohlo
byť podujatie realizované a
teším sa na ďalšiu spoluprácu.
Veľká cyklistika nezavítala do
Rakovej naposledy.
A Vy, milí spoluobčania,
nezabudnite zájsť pozrieť pod
„Gribak“ kým je trasa ešte viditeľná, budúci rok Vás čakáme ako divákov!
Mgr. Bc. Peter Chnúrik,
predseda CK BIKING Raková

1. Záchrana družstiev v súťažiach
Tento cieľ sa nám podarilo
bohužial naplniť iba z polovice, keď muži na jar úspešne zabojovali o výsledky v dôsledku
čoho sme skončili z kysuckých
družstiev po Makove najvyššie. Žiaľ, dorastenci -účastník
IV. ligy zo súťaže vypadli čomu
napomohol i ten fakt, že do našej skupiny IV. ligy sever bola
zaradená Žilina 16 a tak sme sa
aj my ocitli v pásme zostupu.
O iných dôvodoch píše tréner
dorastencov František Slovjak.
2. Rekonštrukcia existujúcich
objektov v areáli FK
Keďže kabíny boli postavené pred viac ako 20-mi rokmi,
bola nutná ich oprava. Hlavne
čo sa týka spŕch. Tu i vďaka
zásluhe Jozefa Čagalu, boli
vymenené všetky rozvody a telesá. Veľmi účinne nám pomohol pri novoobkladaní spŕch
Štefan Kotuľa, bývalý aktívny
hráč. Na poschodí kabín bol
realizovaný Štefanom Olšiakom a jeho kolegami kazetový
strop, položená plávajúca podlaha a vymaľovanie miestnosti.
V spolupráci s CVČ sme vybudovali betónovú plochu, ktorá
bude slúžiť ako malé multifunkčné ihrisko pre begmington, volejbal a pod.
3. Výstavba tribúny
To čo iné obce i rozlohou
oveľa menšie mali už dávno,
t.j. tribúnu na futbalovom ihrisku, sme u nás nemali. Bol
to fakticky sen všetkých, ktorí
chodia na rakovský futbal alebo na podujatia, ktoré sa na
ihrisku konajú. Netešil nás ani
ten fakt, že výstavba tribúny
nebola zahrnutá do Hlavných
úloh obce, takže neboli na
ňu plánované žiadne finančné prostriedky. Nezostávalo
nám nič iné iba začať stavať z
vlastných zdrojov s výdatnou
pomocou priateľov futbalu.
V minulosti bola prevezená
časť tribúny z bývalého há-

dzanárskeho ihriska Sloveny
Čadca. Táto konštrukcia bola
v jarných mesiacoch zrekonštruovaná, boli osadené patky,
oporné múry na ktoré bola
táto tribúna položená. V polovici mesiaca júl, prakticky deň
pred futbalovým turnajom,
boli osadené sedačky. Diváci,
ktorí neboli celú jar na futbalovom ihrisku boli veľmi milo
prekvapení. Veľkú zásluhu
na výstavbe tejto tribúny má
mimo iných Tibor Čič, ktorý
túto výstavbu organizoval. Veľmi pekne by sme chceli poďakovať i viacerým sponzorom,
bez ktorých by sme túto tribúnu nemohli postaviť. V prvom
rade je to firma Gajero – Jaroslav Gašperák Čadca, Firma
Saxon Staškov, K-STORE Raková, Spoločenstvo majiteľov
súkromných lesov od Matuška
a Surovky na čele s predsedom
Františkom Bučkom, ďalej
Ladislav Bzdilík – maliarstvo
Čadca, Organizácia pre kultúru a verejné služby, Obec
Raková, CVČ Raková, Daniel
Cech - Papiernictvo Čadca,
Miroslav Kmošek - Píla u Sihelníka, Eugen Konečný ml.,
Eugen Konečný st. a mnoho
iných našich priateľov.
V najbližšej budúcnosti nás
čaká ďalšia náročná úloha a
to zastrešenie tribúny. I touto
cestou by sme sa chceli obrátiť s
prosbou o pomoc najmä spoločenstvá majiteľov súkromných
lesov, urbáre príp. štátne lesy
o poskytnutie dostatočného
množstva drevnej hmoty cca.
20 m3 na výrobu krokiev a debnenia na tribúnu. Tiež plánujeme pod tribúnou postaviť skladové priestory, zrekonštruovať
starú hraciu plochu tak, aby
mohla slúžiť i na majstrovské
stretnutia, zaviesť kúrenie do
kabín a ďalšie iné smelé plány.
Verím, vážení športoví priatelia, že nám i v budúcom období
budete nápomocní aspoň tak
ako doposiaľ, za čo Vám vopred
veľmi pekne ďakujeme v mene
tých, ktorí ihrisko užívajú hlavne však naša mládež.
SG
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Vitaj dieťa

Lukáš Chabreček
Matúš Kardoš
Natália Kullová
Frank Alexis Surovka
Marek Letko
Linda Jendrišáková
Sofia Podmanická
Lucia Heglasová
Miroslava Tlelková
Filip Čudek
Samuel Buček
Natália Heglasová
Dávid Miškolci
Sofia Hajduková
Jakub Heglas
Miriam Kanáliková
Jakub Makyňák
Samuel Sihelník
Martin Buček
Erika Gulčíková
Igor Bíro
Alica Dolečková
Tamara Golisová
Simona Mária Gulčíková
Juraj Jurčacko
Marek Židek

Milan Fabík
Kamila Streličáková
Alexander Kováčik
Lesana Švancárová
Natália Pavlíková
Filip Kožák
Karolína Pohančeníková
Dávid Zverec
Viktor Prodaj
Lucia Škorvánková
Sofia Durstinová
Jakub Knirsch
Filip Knirsch
Miroslav Nekoranec
Vanesa Poláčková
Patrik Kajánek
Šimon Hruška
Sebastián Današ
Alexandra Maslíková
Vanesa Belková
Maxim Kotuľa
Marcus Kajánek
Nela Krištofíková
Matej Ďurník
Denis Paluš
Vanesa Rapantová

Želáme veľa zdravia

Manželstvo uzatvorili
Ing. Emil Zbončák a Daša Bobčíková
Ing. Jozef Perďoch a Ing. Monika Kullová
Martin Zubek a Renáta Šusteková
Ing. Martin Solárik a Mgr. Romana Chuová
František Doleček a Dana Streličáková
Ing. Maroš Chalupka a Ing. Andrea Lobodášová
Ing. Ivan Goralka a Michaela Němcová

Juraj Golis a Kristína Špiláková
Ing. Pavol Gašparík a Mgr. Petra Kováčiková
Ing. Jaroslav Hruška a Katarína Poláčková
Bronislav Molitoris a Lenka Kyzeková
Tibor Časnocha a Zuzana Križková
Tomáš Zemaník a Zuzana Urbaníková
Peter Šenkýř a Mgr. Daniela Gašparínová
Miroslav Sakson a Anna Jurčová
Martin Kvašňovský a Bc. Mária Bukovanová
Alojz Bednárik a Ing. Mária Baculáková
Ľubomír Kožák a Zuzana Harničárová
Marián Markulják a Bc. Natália Hlubinová

Šťastnú cestu životom

Navždy nás opustili
Anton Mariak 82r.
Anton Urbaník 80 r.
Bernard Mravec 59r.
Janka Janíková 80 r.
Mária Petreková 63 r.
Bernard Polák 60 r.
Anna Hanuliaková 85 r.
Štefánia Arendáriková 76 r.
Jaroslav Havlíček 40 r.
Bernard Rebroš 74r.
Helena Chnúriková 76 r.
Anton Čišecký 55r.
Marta Zemaníková 85 r.
Mária Gulčíková 79r.
Jozef Hanulák 90r.
Alojz Olešnaník 68r.
Emília Koválíčková 72 r.
Ignác Urbaník 81 r.
Angela Turiaková 77 r.
Anna Maslíková 63 r.
František Streličak 59 r.
Klemantína Luptovcová 86r.
Paulína Šotkovská 84 r.
Emília Smrečková 58r.
Miloš Fojtík 16r.
František Baculák 77r.

Milan Duraj 65r.
Margita Maslíková 81r.
Ondrej Šperka 71r.
Vendelín Sadlek 83 r.
Ján Maslík 58r.
Emília Hanuláková 82r.
Jozefína Maslíková 82r.
Vladimír Janščo 30r.
Mária Kadelová 84r.
Ján Streličák 59r.
Jaroslav Ďurník 47 r.
Rudolf Badura 80r.
Augustín Šotkovský 67r.
Anton Tutka 56 r.
Mária Arendáriková 94r.
Ján Paštrnák 57 r.
Ján Kultan 71 r.
Anton Gulčik 82 r.
Karolina Jašurková 78r.
Františka Ondrušková 83 r.
Vendelín Maslík 74r.
Miroslav Hegyi 58r.
Jozef Kurej 55r.
Jozefína Chabrečková 86 r.
Jozef Heglas 56 r.

Pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť
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Vá!en" klient

Teraz je spolupráca s nami e!te v"hodnej!ia!.
Pripravili sme pre Vás akciu „Sta#te sa Partnerom Universalu a vyhrajte auto!“. Navy#e ná#
exkluzívny partner pois$ov%a AEGON ka!dému jednému svojmu klientovi ponúka mo!nos$ získa$
pouká!ky v hodnote 10&. Neváhajte! Nestrácajte 'as .
Ako ná#ho verného klienta , prípadne nového si Vás pri príle!itosti 10. v"ro'ia zalo!enia na#ej
firmy dovo(ujeme pozva$ na príjemné posedenie pri káve s na#imi finan'n"m sprostredkovate(mi ,
kde Vám bezplatne skontrolujeme aktuálnos$ a v"hodnos$ Va#ich poistn"ch zmlúv akéhoko(vek typu
napríklad u majetku domu , bytu, motorového vozidla, ale ak budete ma$ záujem aj !ivotné
a úrazové poistky a investi'né a úverové zmluvy. Dáme Vám tipy a nápady na zlep#enie Vá#ho krytia,
úsporu pe%azí, 'i lep#ie zhodnotenie. Ako ná# klient máte nárok aj na bezplatnú pomoc pri likvidácii
poistn"ch udalostí.
Nepreme#kajte ten správny 'as! Pre'o beha$ po pois$ovniach, ke) u nás sa dozviete v#etky
potrebné informácie na jednom mieste?
S pozdravom

Vá# sprostredkovate(:
Urbaníková Viera
0918 876 074
0903 307 707
urbanikova@universalsk.sk
www.universalsk.sk
Nájdete nás: Paláriková 2845,*adca-3poschodie,
Pracovná doba : pondelok- piatok od 9 :00 do 15:00 hod
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