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ÚVOD
Rok 2017 bol bohatý na udalosti rôzneho druhu. Pre nás Rakovčanov bol
však výnimočný, pretože sa konal jubilejný 50. ročník Palárikovej Rakovej.
Okrem toho sa tu konalo veľké množstvo spoločenských, športových
a kultúrnych podujatí, na ktorých som sa podľa svojich možností
zúčastňovala.
Súčasťou kroniky je aj samostatná príloha, ktorá sa skladá zo zápisníc
obecného zastupiteľstva a fotografií, najmä z podujatí v obci Raková. Väčšinu
fotografií som si urobila sama, ale sú aj fotografie, ktoré mám od spolkov alebo
od súkromných osôb.
V roku 2017 vyšiel stolový obecný kalendár, ktorý obsahoval všetky
kultúrne, spoločenské, náboženské a športové podujatia, ktoré boli
organizované v našej obci. Vyšla aj obrazová kniha našej rodáčky Ireny
Zemaníkovej.
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SAMOSPRÁVA OBCE
V roku 2017 bol v Rakovej starostom obce Mgr. Anton Heglas, ktorého
občania zvolili už po tretí krát na konci roku 2014 v komunálnych voľbách.
Zástupca starostu bol Ing. Miroslav Mareček.
Obecné zastupiteľstvo zasadalo v zložení: Mgr. Janka Hnidková, Jaroslav
Petrák, František Broš, Anna Dolná, Ing. Martin Golis, Ing. Ján Turoň, Ing.
Miroslav Mareček, JUDr. Miroslav Mariak, Miroslav Strýček, Marián Šuška,
Mgr. Milan Bukovan, Mgr. Miroslava Grušpierová a Mgr. Viera Urbaníková.
Pri obecnom zastupiteľstve pracovali komisie: Komisia územného
plánovania, výstavby a životného prostredia, Komisia sociálno-zdravotná,
Komisia školstva, kultúry a športu a Komisia finančná.

Zasadnutia obecného zastupiteľstva1
V roku 2017 obecné zastupiteľstvo zasadalo až deväť krát, z toho štyri
riadne zasadnutia a 5 mimoriadnych zasadaní.
Prvé mimoriadne zasadnutie sa konalo 10.02.2017. Poslanci sa na ňom
zaoberali tragickou udalosťou zo dňa 21.01.2017, na ktorej zahynuli 3 naši
obyvatelia. Prerokovali výšku finančnej pomoci pozostalej rodine.
Ďalej schválili uznesenie pre podanie žiadosti o finančný príspevok na
obstarávanie Zmeny a doplnku č. 4 územného plánu obce Raková. Nakoniec
sa zaoberali Informáciami o prevádzkovaní lyžiarskeho vleku na Korcháni.
Druhé riadne zasadanie OZ bolo 10.03.2017. Na tomto zasadnutí boli
prerokované tieto body: 1) Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za
uplynulé obdobie, o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a o postupe prác
na rozostavaných stavbách obce, 2) Správa o činnosti a hospodárení CVČ, 3)
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Raková na roky 2017 2021, 4) Informácia o stave pripravenosti 50. ročníka Palárikovej Rakovej, 5)
Rozpočtové opatrenie obce č. 1/2017, 6) Inventarizácia majetku Obce Raková
k 31.12.2016, 7) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a bod
Rôzne. Zasadnutia sa zúčastnilo 16 občanov, ktorí vystúpili k viacerým témam
ako napríklad: šikanovanie v škole, problematika s výstavbou rodinných
domov v miestnej časti Fojstvo, predaj a prenájom pozemkov.
Mimoriadne zasadnutie sa uskutočnilo 19.05.2017. Na tomto zasadaní
poslanci prerokovali návrh poskytnutia dlhodobého bankového úveru na
financovanie investičného projektu:
a) Telocvičňa – novostavba
b) Rozšírenie siete verejnej kanalizácie a verejného vodovodu v časti Raková
Fojstvo. Schválili dlhodobý investičný úver vo výške 350.000 € od Slovenskej
sporiteľne.
1

www.rakova.sk
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Ďalej prerokovali projekt „Rekonštrukcia a modernizácia mostného objektu
487-063 cez rieku Kysuca“. Na žiadosť Správy ciest ŽSK schválili vyjadrenie
sa k projektu a to: Rekonštrukcia mostného objektu sa bude realizovať
vrátane lávky, ktorá bude počas rekonštrukčných prác na moste slúžiť ako
obchádzková trasa. Po skončení prác bude táto lávka slúžiť pre peších, tak
ako je navrhnuté v PD predmetnej stavby v stupni DSP. Lávka pre peších bude
následne prevedená do vlastníctva resp. správy obce, v ktorej je lávka
situovaná, teda obec Raková. V budúcnosti, v prípade ďalších realizovaných
opráv resp. prác na moste, by táto lávka slúžila opätovne ako obchádzková
trasa. S týmito pripomienkami:
a) pri 2. fáze rekonštrukcie: obchádzková trasa neexistuje, pre jej použitie
je potrebné dobudovať obchádzkovú trasu v dĺžke cca 600 m,
b) výjazd na lávku v smere Čadca na Turzovku predlžiť cca 60 m,
c) riešiť osvetlenie rekonštruovaného mosta a novovybudovanej lávky
z oboch strán.
Posledným bodom programu bolo pridelenie nájomného bytu č. 1587/2.
Tento byt pridelili Oľge Knežikovej z Čadce Podzávozu.
Ďalšie riadne zasadnutie sa konalo 16.06.2017. Boli rozobraté tieto body:
1) Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách
obce, 2) Návrh na Úpravu VZN č.1/2013 o výške príspevku zákonného
zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach
Obce Raková, 3) Plán opráv a údržby miestnych komunikácií v roku 2017,
4) Záverečný účet Obce Raková za rok 2016, 5) Správa o plnení rozpočtu Obce,
RO a PO k 30.4.2017 a Rozpočtové opatrenie obce č.2/2017, 6) Zápis do
obecnej kroniky 2017 (zápis za rok 2016), 7) Plán činnosti hlavného kontrolóra
na 2. polrok 2017, 8) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a bod
Rôzne. Zasadania sa zúčastnilo 10 občanov, ktorým bolo udelené slovo ešte
pred rokovaním.
Na mimoriadnom zasadaní dňa 07.07.2017 poslanci prerokovali
a následne schválili uznesenie pre podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.
Ďalšie mimoriadne zasadnutie OZ sa konalo 25.08.2017. Na tomto
zasadaní sa zaoberali štyrmi bodmi a to: 1) Prerokovanie a schválenie
uznesenia pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na dostavbu
Telocvične pri ZŠ Raková, 2) Prerokovanie a schválenie uznesenia pre podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zateplenie Hasičskej zbrojnice
Raková, 3) Informácia o stave prípravy Zmeny a doplnku č. 4 ÚPN Obce
Raková, 4) Rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie Raková –
Fojstvo.
Dňa 13.10.2017 sa konalo riadne zasadnutie OZ. OZ sa na ňom zaoberalo
Správou o činnosti obecnej rady a Obce Raková za uplynulé obdobie, o plnení
uznesení obecného zastupiteľstva a o postupe prác na rozostavaných stavbách
7
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obce, Správou o činnosti OKVS, Správou o plnení rozpočtov Obce Raková a jej
organizácii k 31.8.2017 a Rozpočtovými opatreniami obce č.3/2017,
Prípravou inventarizácie majetku Obce Raková k 31.12.2017, Správou
o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a Rôznym. Zasadania sa zúčastnilo
10 občanov, ktorým bolo udelené slovo. Zaujímali sa najmä o: znečistenie
miestnej komunikácie od UNI-CON-u po cestu II. triedy, výstavbou rodinných
domov v miestnej časti Fojstvo, osvetlenie, kanalizáciou, odstránenie čiernej
stavby.
Na mimoriadnom zasadnutí 15.11.2017 poslanci rokovali o zámere
odpredaja pozemkov v miestnej časti Raková – Fojstvo II. V tejto lokalite chcú
postaviť 10 rodinných domov.
Posledné riadne zasadanie sa uskutočnilo 15.12.2017. Na ňom sa
prerokovali tieto body: 1) Správa o činnosti obecnej rady a Obce Raková za
uplynulé obdobie, o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a o postupe prác
na rozostavaných stavbách, 2) Správa o výbere miestnych daní a poplatkov
3) Správa o činnosti základných škôl a materských škôl v obci Raková
v školskom roku 2016/2017 ich finančné zabezpečenie a príprava na nový
školský rok 2017/2018, 4) Úprava VZN Obce Raková č. 1/2013 o výške
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach Obce Raková, 5) Návrh VZN č.1/2017
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb, 6) Návrh VZN č.2/2017
o zrušení VZN o postupe pri vybavovaní sťažností a petícií v podmienkach
Obce Raková, 7) Hlavné úlohy Obce Raková na rok 2018, 8) Dotácie Obce
Raková na rok 2018, 9) Rozpočty Obce Raková a jej organizácii na roky 20182020 a Rozpočtové opatrenie č.4/2017, 10) Správa o poskytovaní sociálnych
služieb poskytovaných Obcou Raková, 11) Plán rokovania Obecného
zastupiteľstva a Obecnej rady v Rakovej na rok 2018, 12) Plán činnosti komisií
pri OZ na rok 2018 a plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018,
13) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a bod Rôzne.
Všetky zápisnice sú prílohou tejto kroniky.

Obecný úrad
V kalendárnom roku 2017 na obecnom úrade pracovali títo zamestnanci:
Mgr. Anton Heglas (starosta obce), František Kulla (kontrolór obce), Mária
Chovancová (podateľňa, sekretariát), Gabriela Arendáriková (matrika,
evidencia obyvateľov), Bc. Daniela Olešňaníková (školstvo a sociálne veci),
Mgr. Martina Golisová (dane a poplatky, TKO), Katarína Zbořilová (TKO, dane
a poplatky), Ing. Monika Hlavová (správa majetku, investičné stavby), Jana
Larišová (územné plánovanie a stavebný poriadok), Mgr. Martina Jakubíková
(ekonomika a rozpočet), Katarína Stráňavová (personalistika a mzdy), RNDr.
Edita Brisudová (spoločný školský úrad), Mgr. Miroslava Machová
8
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(infocentrum, vedenie hlavnej pokladne), Katarína Lukáčová (koordinátor).
Prednostka obecného úradu, Mgr. Jana Čičová nastúpila po materskej
dovolenke naspäť do práce. V tomto roku odišla na materskú dovolenku
Katarína Zbořilová a Ing. Monika Hlavová. Namiesto Kataríny Zbořilovej na
obecný úrad nastúpila Mária Hlušková .
V obci Raková v opatrovateľskej službe pracovalo k 31.12.2017 __
zamestnancov. Obec zamestnala aj 8 zamestnancov v projekte „Cesta z kruhu
nezamestnanosti“ do konca augusta 2017. Po skončená projektu Jaroslava
Bzdilíková pracovala na úseku správy majetku a nájomných zmlúv a päť
zamestnankýň ostalo naďalej pracovať na OKVS.

Obecná matrika
K 31.12.2017 v Rakovej žilo 5 549 obyvateľov.
V roku 2017 sa narodilo 61 detí, z toho 26 chlapcov a 35 dievčat. Detí do
15 rokov žilo v obci 987 (487 dievčat a 500 chlapcov), mladých od 16 do 18
rokov 212 (110 dievčat a 112 chlapcov), dospelých do 50 rokov 2682 (1393
mužov, 1289 žien) a dospelých, ktorí majú 50 a viac rokov 1668 (902 žien
a 766 mužov).
Priemerný vek obyvateľstva v Rakovej bol 38,26 rokov, z toho u mužov
37,91 rokov a u žien 38,96 rokov.
Obyvateľov nad 80 rokov bolo v obci 122 (z toho 21 občanov malo v roku
2017 80 rokov), z toho 90 rokov malo 8 obyvateľov a nad 90 rokov 24
obyvateľov. Najstarší občan Rakovej bol Jozef Krížek, ktorý v roku 2017 dovŕšil
98 rokov.
V tomto kalendárnom roku zomrelo 45 občanov, z toho až 7 občanov pod
päťdesiat rokov a dvaja občania, ktorí mali viac ako 90 rokov. Z celkového
počtu zomrelých v roku 2017 bolo 30 mužov a 15 žien.
V roku 2017 sa narodili tieto deti:
1. Lukáš Kubaška
2. Alžbeta Jašurková
3. Šimon Michalina
4. Stela Marčáková
5. Melissa Krkošková
6. Tobiáš Krištofík
7. Nina Heglasová
8. Martina Novosadová
9. Zuzana Mastiľáková
10. Amália Bednáriková
11. Tobias Heglas

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
9

Michaela Kubištová
Ema Šuríková
René Gamrot
Samuel Gaborík
Daniel Zemaník
Viliam Turoň
Viktória Janíčková
Aneta Chabrečková
Patrik Juriš
Sofia Gužiová
Sára Priarčáková
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Anna Perďochová
Viktória Maslíková
Šimon Lupovec
Sebastián Belák
Liliana Zatloukalová
Barbora Moskáľová
Peter Hajduk
Alžbeta Paštrnáková
Michael Heglas
Daniel Gamrot
Oliver Bukovan
Melisa Paštrnáková
Natália Hollá
Róbert Cudrák
Oliver Hlava
Alžbeta Baculáková
Kristína Janíková
Kristián Maľovaník
Adam Rácik
Tobias Harvančák

Navždy nás opustili:
1. Milan Repčák 64r.
2. Anastazia Kajánková 80 r.
3. Jozef Šuška 64r.
4. František Ollári 81 r.
5. Štefánia Belková 94 r.
6. Emília Kupková 65 r.
7. Jozef Kováčik 42 r.
8. Marcela Kováčiková 40 r.
9. Adrián Kováčik 17 r.
10. Anton Zemaník 57 r.
11. Ján Mravec 46r.
12. Pavol Serafín 70 r.
13. Irena Kucharčíková 82 r.
14. Jozef Tarabáš 78 r.
15. Rudolf Vojvodík 63 r.
16. Agnesa Kyzeková 75 r.
17. Anton Kováčik 52r.
18. Helena Matyšáková 83 r.
19. Milan Maslík 72 r.
20. Anna Hlubinová 72 r.
10

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Lenka Salátová
Anna Jurčová
Ema Kvašňovská
Simon Štens
Samuel Rafaj
Alexandra Samcová
Matúš Kovalíček
Dominik Beleščák
Natália Prachniarová
Eliška Zbořilová
Sebastián Cisárik
Katarína Sogelová
Stela Pakošová
Klára Kotulová
Natália Zemaníková
Eliška Bojková
Patrik Petrák
Tamara Kajánková
Simona Franková

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ján Mahdiar 41 r.
Milan Heglas 36 r.
Ladislav Čišecký 69 r.
Jaroslav Kajs 67 r.
Alojz Repčák 76 r.
Emil Matlák 73 r.
Emil Bukovan 85 r.
Ignác Hrdinák 80r.
Ján Chnurik 64 r.
Rudolf Čanecký 87 r.
Emília Matejová 58 r.
Milan Maslík 76 r.
Pavol Paštrnák 56 r.
Margita Martikánová 73 r.
Emília Durajová 69 r.
Štefánia Šušková 96 r.
Václav Mužík 75 r.
Alojzia Vráželová 85 r.
Emília Delinčáková 85 r.
Štefánia Šupolová 70 r.
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41. Jozef Zemaník 71 r.
42. Ján Hofman 33 r.
43. Jozef Koleň 61 r.

44. Ľuboš Gulčík 53 r.
45. Ján Turoň 73 r.

Manželstvo uzatvorili:
1. Mgr. René Gamrot a Paulína Bielková
2. Peter Zemaník a Stanislava Bojková
3. Marek Dubovický a Simona Urbaníková
4. Viliam Turoň a Zuzana Lašová
5. Ing. arch. Jaroslav Ondrašina a Bc. Jana Heglasová
6. Juraj Staňo a Lucia Fefková
7. Peter Rácik a Lucia Paštrnáková
8. Dávid Gulčík a Silvia Kužmová
9. Peter Stolarik a Alena Padyšáková
10. Ivan Pištej a Mgr. Lenka Ščurová
11. Bc. Peter Kotula a Beáta Krešová
12. Miroslav Ziatek a Andrea Heglasová
13. Vítězslav Langr a Anna Hajduková
14. Matúš Cisárik a Karin Poppková
15. Matej Janíček a Marcela Bukovanová
16. Anton Pohančeník a Mgr. Pavla Nekorancová
17. Ing. Marián Bielik a Mgr. Zuzana Švábiková
18. Peter Skybik a Martina Klimčíková
19. Ing. Lukáš Tomčo a JUDr. Jana Rafajová
20. Peter Zemaník a Bc. Kristína Martášková
21. Peter Michalina a Veronika Repčáková
22. Roman Kužma a Jana Mariňáková
23. Vladimír Tucík a Michaela Poláčková
24. Tomáš Michalina a Mgr. Monika Smetanová
25. Mgr. Martin Heglas a Bc. Erika Kvaková
26. Jozef Duraj a Michaela Padychová
27. Lukáš Smatana a Bc. Beáta Korchanová
28. Mgr. Ľudovít Bohinský a Bc. Martina Durajová
29. Ing. Lukáš Juriš a Mgr. Anna Ligocká
30. Mgr. Patrik Petrák a Maria Busch
V roku 2017 sa do Rakovej prisťahovalo 100 občanov, z toho 67 mužov a 43
žien. Najviac prisťahovaných je z Čadce (46), veľa obyvateľov sa prisťahovalo
z obcí v rámci okresu Čadca (34), traja obyvatelia zo zahraničia.
Z Rakovej sa odsťahovalo 70 občanov, z toho 35 mužov a 35 žien. Najviac
občanov sa odsťahovalo do Čadce (16), do Turzovky 6 obyvateľov. Do hlavného
mesta 5 obyvateľov. Do Českej republiky odišiel jeden a do Nórska jeden občan
Rakovej.
11
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ŠTÁTNA SPRÁVA
Voľby do vyšších územných celkov2
Voľby do vyšších územných celkov sa konali 04. novembra 2017.
V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam kandidátov na predsedu Žilinského
samosprávneho kraja aj s hlasovaním v Rakovej. Predsedkyňou sa stala Erika
Jurinová, ktorá v Rakovej získala 362 hlasov.
Počet
kandidát
strany
%
hlasov
Juraj Blanár
Smer – SD
639
55,99
Erika Jurinová
OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS
362
29,45
Peter Sagan
ĽSNS
95
7,72
Marián Murín
Nezávislý kandidát
44
3,58
Ján Mikolaj
SNS
44
3,58
Anton Martvoň
Nezávislý kandidát
31
2,52
Peter Cibulka
Nezávislý kandidát
7
0,56
Kristián Hoffmann
SZS
4
0,32
Stanislav Pirošík
VZDOR, KSS
3
0,24
V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam zvolených poslancov za volebný obvod
č. 2 aj s počtami hlasov, ktoré udelili obyvatelia Rakovej.
Počet
Celkový
poslanec
strany
hlasov v
počet
Rakovej
hlasov
Andrea Šimurdová Nezávislý kandidát
120
3 210
Jozef Cech
SMER-SD
144
3 900
Jozef Grapa
SMER-SD
172
4 732
Jaroslav Velička
Nezávislý kandidát
199
3 227
Jozef Marec
Nezávislý kandidát
238
4 316
Milan Gura
SMER-SD
240
4 598
Martin Šenfeld
Nezávislý kandidát
358
5 078
Ján Podmanický
SMER-SD
404
7 363

Do týchto volieb sa zapojil i súčasný starosta obce Raková Mgr. Anton
Heglas, ktorý získal spolu 2 545 hlasov, z toho v Rakovej 611 hlasov.
V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých kandidátov na poslanca do VÚC
z volebného obvodu č. 2 aj s výsledkami v Rakovej.

2

www.volbydovuc2017.sk

12

Kronika Obce Raková 2017

Priezvisko a meno
Kompánek Štefan
Seko Marcel
Balačin Michal
Špalek Patrik
Gajdoš Rastisav
Špaldoňová Iveta
Kajánek Jozef
Birka Martin
Balačin Jozef
Cyprichová Marta
Nekorancová Eleonóra
Kulla Dávid
Golis Ľubomír
Varecha Anton
Sikora Zdeněk
Rucek Pavol
Pavlík Martin
Hečko Pavol
Velička Drahomír
Blahová Iveta
Stančík Simeon
Pišček Milan
Olbertová Viera
Hlavatý Juraj
Kurňava Peter
Jedinák Pavol
Šimčisko Ladislav
Drozd František
Jantulíková Dana
Majchráková Renáta
Malík Vladimír
Heglas Anton
Šimurdová Andrea
Kubala Marián
Cech Jozef

Politický subjekt
NEKA
SME RODINA - Boris
Kollár
NEKA
SME RODINA - Boris
Kollár
KSS
SZS
KSS
NEKA
NEKA
ŠANCA
NEKA
NEKA
SNS
SMER-SD
ĽS Naše Slovensko
ĽS Naše Slovensko
NEKA
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
ĽS Naše Slovensko
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
SNS
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
SMER-SD
NEKA
ĽS Naše Slovensko
SMER-SD
ĽS Naše Slovensko
NEKA
NEKA
NaS - ns
NEKA
NEKA
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
SMER-SD
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Počet
platných
hlasov

%

49

0,17

78

0,27

87

0,30

109

0,38

117
126
182
219
235
251
267
268
280
287
292
313
315

0,41
0,44
0,64
0,77
0,83
0,89
0,95
0,95
0,99
1,02
1,03
1,11
1,12

320

1,13

357

1,27

365

1,29

371

1,32

389

1,38

396

1,40

447
453
482
496
501
507
562
567
611
668

1,59
1,61
1,71
1,76
1,78
1,80
2,00
2,01
2,17
2,37 zvolený

694

2,46

733

2,60 zvolený

Kandidát
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Priezvisko a meno
Kupka Slavomír
Velička Jaroslav
Duraj Michal
Klimek Martin
Strapáč Peter
Marec Jozef
Grapa Jozef
Kučák František
Šulo Marcel
Podmanický Ján
Gura Milan
Šenfeld Martin

Politický subjekt
SNS
NEKA
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
OĽANO, SaS, KDH, OKS,
NOVA
NEKA
NEKA
SMER-SD
SMER-SD
NEKA
SMER-SD
SMER-SD
NEKA

Počet zapísaných voličov
Počet vydaných obálok
Účasť v %
Počet platných hlasov za
predsedu
Počet platných hlasov za
posancov

Počet
platných
hlasov

%

Kandidát

776
942

2,76
3,35 zvolený

991

3,52

1 005

3,57

1
1
1
1
1
1
1
2

3,79
4,30
4,32
4,35
5,14
6,31
6,64
7,77

067
210
216
224
446
775
867
185

zvolený
zvolený

zvolený
zvolený
zvolený

Okrsok
1
761
203
26,67%

Okrsok
2
1 428
417
29,20%

Okrsok
3
1 383
383
27,69%

Okrsok
4
892
251
28,13%

4 464
1 254
28,09%

195

412

376

246

1 229

196

411

380

250

1 237

Spolu

Čierna kronika
V sobotu 21. januára 2017 sa stala tragická dopravná nehoda. K nehode
došlo na ceste I/11 pred pol 10 večer. 42-ročný vodič jazdiaci v smere zo Žiliny
do Čadce mal predchádzať pred ním idúce vozidlá, pričom sa nestihol zaradiť
do svojho jazdného pruhu a došlo k zrážke s autom idúcim oproti, ktoré viedol
20-ročný vodič. Pri dopravnej nehode vyhasol život 42-ročného vodiča a jeho
dvoch spolujazdcov, 40-ročnej manželky a 17-ročného syna. Všetci traja
zomretí pochádzali z Rakovej, preto táto tragická udalosť zasiahla takmer celú
dedinu. Ostala po nich dcéra Natália Kováčiková.
V utorok 25. apríla 2017 o pol 5 poobede došlo na železničnom priecestí
v Rakovej k zrážke dodávky s osobným vlakom. Vlak tlačil auto niekoľko
metrov a následne sa vykoľajil. Pri dopravnej nehode sa našťastie nikto
nezranil. V nočných hodinách bola železničná doprava opäť obnovená.
14
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VÝSTAVBA A ZMENY CHARAKTERU OBCE V ROKU 2017
V roku 2017 obci Raková prebiehala realizácia nasledujúcich stavieb:
Zateplenie budovy elokovaného pracoviska v Trstenej3
V Základnej škole Milana Mravca – elokovanom pracovisku Trstená, bolo
z dôvodu nedostatočného vykurovania, prerušené vyučovanie v období od
9. do 13. januára. Túto situáciu sa obec rozhodla okamžite riešiť. Dodatočným
zateplením a znížením nevyhovujúcich stropov, ktoré mali výšku až 5 metrov
sa konečne dosiahla optimálna tepelná pohoda v triedach. Toto opatrenie bude
mať aj podstatný vplyv na spotrebu energií počas vykurovania. Práce boli
zrealizované pracovníkmi našej Organizácie pre kultúru a verejné služby pod
dohľadom odborne spôsobilej osoby.
Rekonštrukcia Kultúrneho domu Jána Palárika v Rakovej4
Kultúrny dom Jána Palárika plní svoju funkciu už 51 rokov, preto si žiadal
rekonštrukciu. Zhotovil sa nový strop, čo zlepšilo akustiku miestnosti,
vymenili radiátory vykurovacieho systému a celá budova prešla na nový
systém regulácie vykurovania. Každá jedna miestnosť je regulovaná
samostatne a to aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Pre zvýšenie komfortu
divákov, došlo k výmene sedačiek hľadiska. Čiastočnou rekonštrukciou prešla
aj pamätná izba Jána Palárika tak, aby mohla privítať prvých návštevníkov už
na jar.
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola
Korcháň
Aj keď prvotný projekt počítal hlavne so zateplením budovy školy, priebeh
stavebných prác ukázal, že to nebude vôbec jednoduché. Budova materskej
školy je postavená v sedemdesiatych rokoch a vnútorné rozvody elektriny
a vody boli zastarané. Preto by bolo nerozumné zhotoviť nové omietky a nechať
staré siete rozvodov. V súčasnej dobe sa v rámci projektu Európskej únie
rekonštruuje viacero verejných budov. Ich cieľom je znížiť náklady na ich
vykurovanie. Naša materská škola je výnimočná tým, že nebude energiu len
šetriť, ale si ju bude aj sama vyrábať. Na streche budovy sme v rámci projektu
umiestnili fotovoltaické články o výkone 10 kilowattov, ktoré budú slúžiť na
vykurovanie a varenie. Prebytočná energia sa uloží do akumulátorov. Spolu so
zateplením budovy a osadením rekuperačnej jednotky vzduchu sa ročne ušetrí
na nákladoch za elektrickú energiu približne 3 700€. Celkové náklady
projektu na rekonštrukciu materskej školy predstavujú sumu 152 442 €,
pričom spoluúčasť obce je vo výške 7 622€.
3
4

http://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1174-zima
http://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1174-zima
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Telocvičňa
V roku 2017 konečne sa začala posledná etapa dokončenia telocvične. Do
konca roku sa osadili okná, dokončila fasáda, zhotovil sa strop v hale. Cez
zimu sa pokračovalo v dokončení interiéru. Projekt stavby bol vypracovaný
v roku 2006 a od tej doby technológie veľmi pokročili. Plynové infra-žiariče
nahradili moderné rekuperačné jednotky, sadrokartón PIR panely, žiarivky
LED osvetlenie a drevené parkety polyuretánová odpružená podlaha. Deti
a verejnosť sa majú na čo tešiť. Už v septembri 2018.
Odhadovaná suma pre dokončenie stavby telocvične predstavuje výšku 417
925,50€ vrátane DPH. Vďaka prebytkovému hospodáreniu obce v roku 2016,
dokončenie stavby sa financuje kombináciou vlastných a úverových
prostriedkov.
Ďalšia výstavba v obci:
- Chodníky popri ceste II/487
- Rozšírenie IBV Fojstvo II
- Sklad paliva pri Základnej škole Raková – Trstená
- Sklad vytriedených zložiek separovaného odpadu
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií o obci Raková
Podľa plánu hlavných úloh obce Raková za rok 2017 neboli splnené dve
úlohy, a to vybudovanie urnovej steny na cintoríne a príprava projektovej
dokumentácie na rozšírenie zvyšnej časti chodníkov popri ceste II/487. Toto
bolo spôsobené tým, že nebolo možné úlohu zadať projektantovi ktorý by sa
tomuto venoval, z dôvodu vyťaženosti.
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ŠKOLSTVO
Materská škola Raková – Fojstvo5
„Dieťa je pre nás stredom vesmíru, v ktorom sa bude cítiť
šťastné a spokojné“
Riaditeľkou školy bola Mgr. Adriana Makuchová, zástupkyňou Renáta
Hajduková. Škola zamestnávala ešte 14 kvalifikovaných pedagogických
zamestnancov, 3 upratovačky, 2 účtovníčky a 2 údržbárov na 1-2 hodiny
denne. V školskej jedálni pracovali 4 kuchárky a vedúca Anna Soviarová. MŠ
aj v školskom roku 2016/2017 ponechala začiatok prevádzky od 6.30 hodinu,
čo využívali rodičia so skorším pracovným časom.
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo materskú školu 141 detí, ktoré
boli rozdelené do 8 tried. Podľa veku je možné rozdeliť deti na: menej ako
trojročné (13), trojročné (33), štvorročné (42), päťročné (39) a šesťročné (14).
Škola zabezpečovala výchovu a vzdelávanie v podľa inovovaného Školského
vzdelávacieho programu „Ráčik“. Učebné osnovy boli spracované formou 10tich tematických celkov, tie sa skladali z tém. Jednotlivé témy na seba
nadväzovali. V témach obsahových celkov sa plnili aj vlastné špecifické ciele,
a to rozvíjanie bádateľských schopností, návykov a prehlbovanie poznatkov
o zdravom životnom štýle, utváranie povedomia o ľudových tradíciách. Deti si
rozvíjali pohybové, pracovné a jazykové zručnosti, tvorivosť, hudobné
a výtvarné schopnosti, matematicko–logické myslenie atď.
Deti sa počas roka zúčastňovali viacerých aktivít, a to: september- návšteva
výstavy ovocia a zeleniny, október - Šarkaniáda – v rámci projektu Recyklohry,
Deň jablka, Školská výstava „Moje najkrajšie jabĺčko“, Divadelné predstavenie,
november - Týždeň zdravej výživy – výstava kníh o zdravej výžive, Ochutnávka
zdravých nátierok, Jesenná tvorivá dielňa s oteckami, Výstava detských
výtvarných prác – zdravá výživa, Návšteva imatrikulácie prvákov v ZŠ Milana
Mravca, december - Vianočná tvorivá dielňa – advent, Vianočný výchovný
koncert – ZUŠ, Mikulášska besiedka, Návšteva vianočných trhov v ZŠ
J.Palárika, január - Hry na snehu, Návšteva CZŠ v Rakovej, Návšteva ŠZŠ
Milana Mravca v Rakovej, február – Divadelné predstavenie, marec - Návšteva
knižnice v obci, Tvorivá dielňa – veľkonočná, apríl - Vyhodnotenie súťaže „Môj
rozprávkový svet“ – Kysucká knižnica, Vystúpenie súboru Rakovanček v rámci
slávností Palárikovej Rakovej, Recitačná súťaž „Ohýbaj ma jazýček“ – Kysucká
knižnica, Separovaný zber papiera, máj - Návšteva Agrofarmy, Besiedka pri
príležitostí Dňa matiek, Zápis detí do MŠ na šk.r.2017/2018, Divadelné
predstavenie, jún - MDD – „Indiánsky deň“, Opekanie s rodičmi v školskej

5

Správa o činnosti MŠ Fojstvo za školský rok 2016/2017
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záhrade spojené s vyhodnotením zberu, Výlet Vychylovka, Rozlúčka
predškolákov s MŠ – „maturita predškolákov“.
Materská škola bola v roku 2016/2017 zapojená aj do projektov:
Recyklohry - Tento projekt je zameraný na triedenie a recykláciu odpadov.
V MŠ Fojstvo aj v elokovanom pracovisku u Gala boli umiestnené nádoby na
zber drobného elektronického odpadu a použitých batérií. Deti triedili odpad,
prostredníctvom zberu papiera sa oboznamovali s možnosťou recyklácie
druhotných surovín. Zhotovili rôzne výrobky, ozdoby z odpadového materiálu.
„Dni zdravia“ - V rámci návštevy výstavy ovocia a zeleniny sa deti
oboznámili so zdravými plodmi našich ujov záhradkárov. Obdivovali
vypestované plody. Aj deti z MŠ sa podieľali na výstave svojimi výtvarnými
prácami a skrášlili prostredie, v ktorom boli exponáty vystavené. Deti sa
zoznamovali s prácou lekára, zdravotnej sestry, s dôležitosťou poznať číslo
záchrannej služby, so správnou životosprávou, hygienou, s ošetrením
drobných poranení, s ošetrením pri uštipnutí hmyzom. Učiteľky využívali svoj
metodický materiál, motivované príbehy, rozhovory s deťmi, zdravotnícke
pomôcky, lekárničku, obrázky, riekanky a piesne. Príprava ovocných
a zeleninových šalátov, Ochutnávka zdravých nátierok, Týždeň zdravia /Deň
ovocia a zeleniny, Zimná a letná športováolympiáda, Zúbkový deň, Deň bez
sladkostí/. Výstava výtvarných prác v priestoroch MŠ „Zdravá výživa“. Projekt
„Školské ovocie“ zabezpečuje pre všetky deti zdravé jabĺčka a ovocné šťavy.
Zapojili sa aj do projektu „Školské mlieko“, ktorý zabezpečuje zdraviu
prospešné mlieko, ktoré je dôležité pre zdravý vývoj detí.
Prostredie materskej školy je estetické. Každá trieda je iná a spĺňa
požiadavky triedy materskej školy. Hračky patria k nezastupiteľnému
vybaveniu materskej školy. Dopĺňajú sa priebežne podľa potreby s ohľadom
na vekovú primeranosť. Súčasťou materskej školy je detská a odborná
literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie, hudobné nástroje,
didaktická a audiovizuálna technika, výpočtová technika. Učiteľská knižnica
sa dopĺňa priebežne, podľa ponuky certifikovaných publikácií. Učebné
pomôcky sú v učebnom sklade pre celý pedagogický kolektív. Hudobné
nástroje, didaktická a výpočtová technika napĺňajú požiadavky pre výučbu
daných edukačných činnosti. Areál MŠ má záhradnú architektúru
s množstvom ihličnatých a listnatých stromov a iných okrasných drevín. Má
trávnaté a pevné plochy, pieskoviská, preliezačky, besiedku, kvetinový záhon
a plochu pre oddychovú a relaxačnú zónu.

Materská škola Raková Korcháň
V školskom roku 2016/2017 navštevovalo školu 35 detí, z toho 20 dievčat
a 15 chlapcov. Deti boli rozdelené do dvoch tried. Riaditeľkou školy bola Alena
Hanuláková. Škola ďalej zamestnávala Annu Gulčikovú – samostatný
18
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pedagóg, Miroslavu Paštrnákovú – samostatný pedagóg, Miroslavu
Paštrnákovú – samostatný pedagóg, Janu Kužmovú– začínajúci pedagóg.
Vedúca školskej jedálne bola Margita Maslíková. V školskej jedálni ďalej
pracovali: Anna Hajduková (pomocná kuchárka), Anna Olešňaníková
(pomocná kuchárka a školníčka).
V tomto školskom roku učiteľky neabsolvovali kontinuálne vzdelávanie.
Začínajúca pedagogička Jana Kužmová absolvovala a úspešne ukončila dňa
15.6.2017 adaptačné vzdelávanie.
V školskom roku 2015/2016 sa materská škola zapájala do rôznych aktivít.
V októbri sa prezentovali výtvarnými prácami a zhotovili kútik z jesenných
plodov na výstavu záhradkárov v Rakovej. Na Deň jablka - ochutnávali
a vyrábali rôzne maškrty z jabĺk za účinnej pomoci zamestnancov ŠJ. Na
novembrových tvorivých dielňach vyrábali adventné vence a jesenné aranžmá.
V decembri piekli aj so svojimi rodičmi vianočné pečivo na Mikulášsku
besiedku a potom privítali Mikuláša kultúrnym programom. Vo februári si
zasúťažili v zjazde na boboch. Na konci mesiaca mali detičky fašiangový
karneval v maskách s ukážkou ľudových tradícií. V marci – mesiaci kníh sa
deti a rodičia zapojili prostredníctvom požičiavania detských kníh
a encyklopédii. Počas 50. roníka Palárikovej Rakovej sa detičky zapojili do
výtvarnej súťaže „Divadlo a ja“ a navštívili aj divadelné predstavenie. Na Deň
Zeme deti vyčistili okolie materskej školy, autobusové zastávky a lesné
cestičky. Na počítači vyrobili s rodičmi leták na podporu nevypaľovania
trávnatých porastov. Na Deň matiek zhotovili darčeky pre mamičky, napiekli
pre mamičky koláče a nacvičili si kultúrny program. Boli účastní aj na
profesionálnom divadelnom predstavení. Športový deň si deti užili na
multifunkčnom ihrisku na Korcháni na deň detí. Hneď na ďalší deň, Indiánsky
deň, postavili vigvam, súťažili o indiánske perá.. V júni v MŠ prebiehalo
školské kolo športovej olympiády. Na konci školského roka bola v MŠ rozlúčka
s predškolákmi spojená s odovzdávaním osvedčení o predprimárnom
vzdelávaní.6

Cirkevná základná škola Jána Palárika7
Zriaďovateľom školy je Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza.
V školskom roku 2016/2017 bol riaditeľom školy Mgr. Pavol Kulla.
Zástupkyňou riaditeľa sa stala Mgr. Miroslava Hôrecká. V škole pracuje aj
externá školská špeciálna pedagogička PaedDr. Gabriela Palčová. Škola
zamestnávala spolu 13 pedagogických zamestnancov, vychovávateľku,
upratovačku a školníka.

6
7

Správa o činnosti MŠ Korcháň za školský rok 2016/2017
Správa o činnosti CZŠ za školský rok 2016/2017, https://czsrakova.edupage.org/
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V školskom roku 2016/2017 navštevovalo cirkevnú základnú školu 140
detí, ktoré boli rozdelené do 9 tried., z toho 7 žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Do prvého ročníka nastúpilo 16 detí. Školský klub
detí fungoval v jednom oddelení v počte 25 pod vedením vychovávateľky Mgr.
Anny Vojvodíkovej.
V tomto školskom roku bolo aj testovanie 5, z matematiky žiaci dosiahli
66,4% a zo slovenského jazyka 65,12%.
Výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní boli nadpriemerné.
Z matematiky žiaci napísali na 68,2%, školský priemer bol o 11,8% vyšší ako
celoslovenský priemer a zo slovenského jazyka žiaci napísali na 64% a školský
priemer bol o 2,8% vyšší ako celoslovenský priemer. Zo 17 deviatakov sa na
gymnázium hlásili 3, na 4-ročné stredné odborné školy 12 a na stredné
3-ročné školy 3 žiaci. Všetci boli prijatí.
Za celý školský rok žiaci vymeškali 9 214 hodín. Na jedného pripadá 65,81
hodín na žiaka, čo je pomerne veľa.
Žiaci dosahovali v celku dobré výsledky. S priemerom do 1,5 bolo 59 žiakov,
s priemerom do 2,0 bolo v tomto školskom roku 40 žiakov. Žiaľ neprospeli až
2 žiaci.
Riaditeľom školy bolo pochválených 26 žiakov za vzorné správanie, výborný
prospech a školskú dochádzku a za reprezentáciu školy. V tomto školskom
roku boli aj 4 pokarhania riaditeľom školy.
V spolupráci s CVČ Raková prebiehali na škole tieto záujmové krúžky:
názov
záujmového
počet
počet
krúžku
detí
skupín
Krúžok práce s PC
14
1
Športový krúžok
12
1
Divadelno - tanečný
14
1
krúžok
Šikovníček
12
1
Spevácky krúžok
15
1
SJL
11
1
Prírodovedný
10
1
Matematický
12
1
Masmediálny
13
1
V tomto školskom roku sa deti zapájali do týchto aktivít, súťažiach,
kultúrnych podujatiach, exkurziách a výletoch, ako napríklad:
- 22.9.2016 sa žiaci zúčastnili sokoliarskeho vystúpenia spoločnosti na
ochranu dravých vtákov - ZAYFERUS z Ledníc na Morave z Českej republiky.
- 23.09.2016 žiaci deviateho ročníka strávili príjemné a zaujímavé
dopoludnie v priestoroch Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej
v Krásne nad Kysucou.
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- 03.10.2016 navštívili výstavu ovocia a zeleniny v Rakovej
- 25.10.2016 navštívili v Bratislave najväčšiu výstavu o komonautike
-8.12.2016 sa vybrali na zájazd do Budapešti. Navštívili Tropicarium, kde
si popozerali žraloky a iné rybičky dosť zblízka. Pohladkali si plávajúce raje
a pofotili sa so všetkými zvieratkami, ktoré tam videli. Potom sa vybrali na
vianočné trhy do centra mesta. Tieto trhy boli výnimočné svojimi krásnymi
ručnými výrobkami, ktoré boli najmä od domácich remeselníkov. Tí, ktorí
nechceli stráviť všetok čas obzeraním stánkov, sa vybrali na prehliadku mesta
so sprievodkyňou. S plnými bruškami, taškami a prázdnymi peňaženkami sa
nakoniec vybrali na spiatočnú cestu domov.
- 19. 12. 2016 sa v priestoroch školy konal už tradičný Vianočný jarmok.
Žiaci si v dopoludňajších hodinách mohli pozrieť film s vianočnou tematikou,
v tvorivých dielňach si mohli vyrobiť vianočné pohľadnice, anjelikov,
stromčeky a vianočné ozdoby, neskôr ochutnať detský punč, pukance,
cukrovú vatu, koláče či oblátky. V jednotlivých triedach mohli obdivovať
a zakúpiť si výrobky od remeselníkov zo Živeny, handmade výrobky z blízkeho
aj ďalekého okolia, výrobky žiakov. Predvianočnú atmosféru spríjemňovala
živá hudba v podaní žiakov a učiteľov, pri ktorej si návštevníci mohli aj
zaspievať.
- 06.12.2016 stretnutie s Mikulášom
- účasť a umiestnenie žiakov v obvodných a okresných kolách súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy „Krása slova“
- 6.2.2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Do
dekanátneho kola postúpili títo žiaci: Natália Krčmáriková (8.A), Lenka
Prodajová (9.A), Lenka Zajacová (8.A) a Simona Lysková (9.A).
- účasť žiakov v pytagoriáde z mat, geograf. a dejepisnej olympiáde
- deň voľby povolania – žiaci 9. roč.
- 22.2. 2017 si deti prvého až štvrtého ročníka užili skvelý karneval. V jednej
chvíli sa sála Kultúrneho domu v Rakovej zaplnila čarodejníkmi, šerifmi,
vílami, kráľovnami, všakovakými zvieratkami a inými rozprávkovými
bytosťami. Tance sa striedali s rôznymi súťažnými disciplínami, v ktorých sa
dalo aj dačo vyhrať. Porota zložená zo zástupcov z radov rodičov, žiakov
i učiteľov vôbec nemala ľahkú úlohu - vybrať z toľkých masiek tú
najzaujímavejšiu, vytvorenú z rôznych materiálov - to bolo veru dosť ťažké.
Napokon úlohu splnili a víťazné masky aj odmenili.
- 15.03.2017 žiaci 1.-4. roč. pri príležitosti Marca - mesiaca knihy a Týždňa
slovenských knižníc navštívili Mestskú knižnicu v Turzovke. Počas návštevy
knižnice mohli nazrieť do priestorov "Kde bývajú knihy", poprezerať si ich
a dozvedieť sa veľa užitočných informácií o tom, ako sa stať ozajstným
čitateľom. Na záver si v kinosále KD pozreli rozprávku "Bociany".
- 16.3.2017 žiaci piateho ročníka zažili netradičné vyučovanie. Trieda
voňala nádychom čokolády. Vyrábali vlastné čokoládové cukríky. Maľovali
s čokoládou. Pracovali s tabletom, vyhľadávali informácie o kakaovníku.
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Zakresľovali miesta pestovania kakaovníka do slepej mapy. Na konrétnych
čokoládových výrobkoch zisťovali informácie o zložení, ktoré zapisovali do
tabuľky. Precvičili si prídavné mená na druhoch čokolád. Spievali, tancovali.
- 24.3.2017 mali žiaci 1. - 4. ročníka projektový deň zameraný na finančnú
gramotnosť. Prváci a druháci sa venovali téme Finančná zodpovednosť
a prijímanie rozhodnutí. V rámci tejto témy sa deti zahrali na obchod, na
základe čoho pochopili, aké dôležité je správne hospodárenie s peniazmi.
Tretiaci a štvrtáci sa zaoberali témou Riadenie rizika a poistenie. Po úvodnej
diskusii o tom, čo všetko môže ohroziť existenciu človeka a ako funguje
poistenie, žiaci vytvárali pojmové mapy.
- z 24. na 25. marca 2017 sa žiaci piateho až siedmeho ročníka zúčastnili
Noci tradičných remesiel. Školu zaplnili kuchári, kuchárky, rezbár, kominár,
kováč, mlynár, krajčírky, priadka, košikárka a mnhohé iné remeslá. Niesol sa
tu duch starých tradícií. Žiaci maľovali na drevo. Rakovú poctila svojou
návštevou i dievčenská spevácka skupina s Radkom Záhumenským Bukovinka - pod vedením pani Mgr. Janky Maďariovej z Turzovky. Piesňami
im spríjemnili večer. Odzneli pracovné piesne. Trávnice, drotárske piesne, ale
aj ľúbostné a pastierske piesne.
- od 10. - 12.4. 2017 sa v škole konali Misie na škole, ktoré organizujú
redemptoristi z michalovskej viceprovincie. O. Miroslav Bujdoš, br. Gorazd
a ich dobrovoľníci priniesli na školu veľa povzbudenia a radosti. Cez pútavé
scénky, prednášky, ďakovnú svätú omšu a svedectvá motivovali nielen žiakov
k tomu, aby sa nebáli žiť tie správne hodnoty, upevnili vzťahy medzi sebou
a vytvárali tak ešte krajšie spoločenstvo na škole.
- 20. 4. 2017 žiaci piateho a šiesteho ročníka navštívili priestory knižnice
v Čadci. Pozreli si Osmijankovu výstavu. Zoznámili sa so službami, ktoré
ponúka knižnica.
- 20.4. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudovej piesne Slávik 2017.
Zúčastnilo sa 27 krásne spievajúcich žiakov, z ktorých vybrať len zopár bolo
náročné. Víťazmi sa stali: I. kategória: 1. miesto: Katka Zbončáková 2. miesto:
Emka Poljaková, Karolínka Šušková 3. miesto: Tobias Saček, Dominik
Škorvánek, Eliška Remešová; II. kategória: 1. miesto: Anetka Majáková
2. miesto: Andrejka Zvercová, Kristínka Gilániová 3. miesto: Natálka
Škorvánková, Emka Zajacová, Veronika Maslíková.
- 21.04.2018 si žiaci pripomenuli Deň Zeme. Žiaci 1.-4. ročníka počas
prezentácie o našej modrobielej planéte Zem sa zamysleli a poukázali na
ničenie a znečisťovanie životného prostredia a možnosti jeho ochrany.
V ďalšej časti starší žiaci v skupinách uvažovali, ako by oni mohli zlepšiť
a chrániť životné prostredie. Namaľovali veľký strom, vystrihli zelené srdiečka
- listy, na ktoré napísali, ako ho budú chrániť. Tie potom nalepili na strom.
- účasť žiakov na 50. ročníku Palárikovej Rakovej
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- 24. až 28.4.2017 žiaci 4. ročníka boli v škole v prírode na Krahuliach. Je
tam jediné detské kráľovstvo TRAMPTÁRIA. Počas týchto dní zažili veľa
krásnych zážitkov. Putovali rozprávkovým lesom, vystúpili na rozhľadňu a
užili si pohľad na Kremnické vrchy z výšky 950 m n.m. a zdolali cestu do
stredu Európy, kde si mohli pozrieť a niečo zaujímavé sa dozvedieť o kostole
zasvätenom sv. Jánovi Krstiteľovi. Mali možnosť vyskúšať si kráľovské
remeslá: šperkárstvo, maľovanie, šport, lukostreľba, jazda na koníkoch, jazda
na autíčkach, divadlo, tanec. Ako skupina Červených kovbojov mohli
preukázať svoju šikovnosť, bojovnosť, vytrvalosť pri plnení rôznych úloh. Zažili
korunováciu kráľa a kráľovnej, kráľovský bál, Talentmániu a zábavný program
Tipovačku.
- 4. 5. 2017- Pri príležitosti 25. výročia CZŠ sa uskutočnila ďakovná sv.
omša s krátkou akadémiou detí, po ktorej si pochutili na torte
- 7. 5. 2017 sa v našej obci uskutočnil kultúrny program pri príležitosti Dňa
matiek, v rámci ktorého vystúpili aj žiaci školy. Deti potešili mamičky
a babičky krátkou divadelnou hrou o Jožkovi Pletkovi, tancom a spevom.
- 30.6. 2017 sa uskutočnila sv. omša, po ktorej starosta obce Raková ocenil
najlepších žiakov 9. ročníka Simonku Lyskovú a Mateja Rakovského.
Odovzdal ďakovný list riaditeľom. Deviataci pripravili pre pedagógov príjemné
rozlúčkové posedenie.
- účasť žiakov 9. roč. na medzinárodnom veľtrhu práce v Čadci – Burza
informácií, vzdelanosti a zamestnanosti
- účasť žiakov na ocenení pedagogických
zamestnancov a žiakov
katolíckych škôl Žilinskej Diecézy + kultúrny program na tomto podujatí
- školské výlety: Oravský hrad, Turč. Teplice, Vysoké Tatry, Starý Smokovec
Škola sídli v dvoch budovách ktoré ma prenajaté od Obecného úradu
v Rakovej. V priestoroch školy sa nachádza 9 tried, 2 učebne IKT, učebňa ŠPD,
učebňa THD, trieda ŠKD, zborovne, kancelárske priestory a kabinety. Škola
má dostatočný počet tried, využíva náhradné priestory za telocvičňu ZŠ
Raková, ktorá je vo výstavbe, multifunkčnú miestnosť v suteréne školy,
obecné ihriská a športové plochy. Žiaci a pedagógovia školy sa stravujú v ŠJ
pri ZŠ Raková. Priestory školy sú udržiavané v dobrom stave. Škola bola
v posledných rokoch kompletne zrenovovaná. Všetky učebne sú vybavené
novým školským nábytkom - lavice, stoličky, katedry, skrine., všetky staré
okná boli vymenené za nové. Škola má zrenovované podlahy a vykurovanie
vo všetkých učebniach. Hlavná budova školy má novú fasádu so zateplením.
V budove roč. 1.-3. bolo zrekonštruované kúrenie s novou samostatnou
plynovou prípojkou. Boli vymenené staré okná za nové a položené nové
podlahy. V hlavnej budove školy boli zrenovované suterénne priestory, čím
vznikla multifunkčná miestnosť. Každá trieda má inštalovaný interaktívny
dataprojektor a keramickú tabuľu. Všetci vyučujúci majú k dispozícii svoj
pracovný prenosný PC.
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Škola je dobre vybavená školskými pomôckami, ktoré sa každoročne
doplňujú novými – technika do učebne IKT, výučbové programy, nástenné
obrazy, tabule, športové potreby, vybavenie ŠKD a iné.

Základná škola Milana Mravca8
V školskom roku 2016/2017 riaditeľom školy bol Mgr. Jozef Haviar,
zástupkyňa riaditeľa pre 5. až 9. ročník bola Mgr. Milada Bozová, zástupkyňa
pre 1. až 4. ročník Mgr. Zuzana Turiaková, výchovný poradca Mgr. Miroslava
Privarová.
Škola zamestnávala 35 pedagogických zamestnancov, 6 kucháriek
v školskej jedálni, 5 upratovačiek a 3 školníkov. Škola zamestnáva aj
špeciálneho pedagóga Mgr. Jarmilu Zubajovú.
V škole pracuje aj rada školy. V školskom roku 2016/2017 sa rada školy
zišla 4 krát. Na svojom prvom zasadnutí riešila problém koncepcie rozvoja
školy a bola rozobratá problematika inovovaného školského vzdelávacieho
programu. Na svojom druhom zasadnutí rokovala o situácii v škole. Úlohy na
nasledujúce obdobie, testovanie žiakov a spolupráca s rodinou. Na treťom
zasadnutí sa riešil rodičovský ples a rozpočet školy. Na štvrtom zasadnutí bola
prerokovaná činnosť školy ako celku, odzneli návrhy na zlepšenie a návrhy na
personálne zmeny v škole.
V školskom roku 2017/2018 navštevovalo školu 357 detí v 21 triedach,
z toho 191 chlapcov a 165 dievčat. Z celkového počtu žiakov bolo 23
integrovaných. Školský klub detí pri Základnej škole Milana Mravca funguje
na troch miestach – v hlavnej budove, v budove telocvične a v budove školy
v Trstenej v štyroch oddeleniach po 25 detí. Činnosť ŠKD pokračovala aj
v mesiaci júl. Od 3. do 21. júla 2017 žiaci spolu s vychovávateľkami podnikali
výlety a vychádzky. Žiaci aj rodičia boli s náplňou výletov spokojní.
K 30.06.2016 bolo do prvého ročníka zapísaných 40 žiakov, z toho 21
dievčat a 19 chlapcov.
V tomto školskom roku nebol v škole ani jeden žiak, ktorý by dosahoval
nedostatočný prospech, ale slabo prospievajúcich bolo 55 (títo mali aspoň
z jedného predmetu známku dostatočný). Príčinou slabého prospechu je
najmä nedostatočná alebo žiadna domáca príprava, nezáujem o školu,
nedostatočná motivácia, slabé rozumové schopnosti. So samými jednotkami
bolo 82 žiakov, pochvaly boli udelené 26 žiakom a tento rok bolo v škole
8 žiakov, ktorí nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu. Priemerný prospech
žiakov bol 1,77.
Pokarhanie triednym učiteľom bolo udelené dvom žiakom školy za drobné
priestupky. Pokarhanie riaditeľom školy bolo udelené trom žiakom za
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠ Milana Mravca
za školský rok 2016/2017, https://zsrakova.edupage.org/news/
8
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narušovanie vyučovania, nevhodné správanie sa na hodinách. Znížená
známka zo správania druhého stupňa nebola udelená.
Výsledky žiakov 9. ročníka v celoslovenskom testovaní boli nadpriemerné.
Z matematiky žiaci napísali na 58%, celoškolský priemer bol o 5,2% vyšší ako
celoslovenský priemer a zo slovenského jazyka žiaci napísali na 62,6%
a celoškolský priemer bol o 2,6% vyšší ako celoslovenský priemer.
Z 38 deviatakov bol 1 prijatý na gymnázium, 27 na 4-ročné stredné odborné
školy, 7 na 3-ročné stredné odborné školy. Z ôsmeho ročníka odišiel jeden žiak
na 5 – ročné bilingválne gymnázium v Čadci. Na 8-ročné gymnázium odišli
dvaja piataci.
Škola sa aj v tomto školskom zapájala do rôznych projektov. V projekte
„Správaj sa normálne“ pod vedením skúsenej členky Policajného zboru
v Čadci sa žiaci piatych ročníkov zdokonaľujú v zvládaní situácií v živote,
hlavne v doprave a bezpečnom správaní sa v škole a v živote.
V projekte „Deň Zeme“ sa v aprílovom týždni žiaci školy rozdelia do skupín
a vyčistia daný úsek obce od odpadov. Takto si robíme svoju obec krajšou
a čistejšou.
V októbri – mesiac úcty k starším – pripravujú žiaci ZŠ program a darčeky
pre starkých v domove dôchodcov v Zákopčí. Každý z nás raz zostarne, tak
v projekte „Cesta emocionálnej zrelosti“ aspoň trocha žiaci spríjemnia život
našim starkým. K ďalším dlhodobým projektom školy patria: „Modernizácia
vzdelávacieho procesu“, „Škola podporujúca zdravie“, „Hravo ži
zdravo“, „Mliečny program“, „iBobor“, „Imatrikulácia prvákov“
a „Dohoda o partnerstve“ so žiakmi z Poľskej ZŠ Slotwina a Českej ZŠ Stará
Ves nad Ondřejnicí.
Vo všetkých projektoch bola práca zameraná na – zlepšenie dobrého pocitu
z práce v škole, zlepšenie podmienok práce žiakov a učiteľov, zlepšovanie
vzťahov v kolektívoch, zažitie úspechu a rozvoj osobnosti všetkých
zainteresovaných.
Spoluprácu školy s rodičmi môže byť charakterizovaná ako nadpriemerná.
Deň rodiny – veľmi pekná akcia s účasťou rodičov na ktorej žiaci vystúpili so
scénkami, spevom, tancom. Rodičom na záver boli ponúknuté koláčiky a malé
darčeky, ktoré zhotovili žiaci. Koncert žiakov v spolupráci so ZUŠ J. P. v Čadci.
Aj ostatné vystúpenia žiakov na verejnosti boli zväčša tanečného, hudobného,
recitačného, speváckeho a divadelného rázu. Stretli sa s úspechom.
V kultúrnom dome v Rakovej bolo v mesiaci jún umiestnené mobilné
planetárium, ktoré okrem žiakov navštívili aj rodičia. Čo sa týka verejnosti
celkovo, občania do školy chodia málo, pretože nemajú na to dôvod. Žiaci sa
predstavili v kostole v Rakovej v krásnom vianočnom programe spolu so
žiakmi zo Starej Vsi nad Ondřejnicí a so žiakmi z Poľska. Vystúpenia boli dve
a mohli ich sledovať aj občania Rakovej. Veľmi dobrým príkladom spolupráce
rodičov so školou je účasť rodičov na lyžiarskom výcviku spolu so žiakmi,
učiteľmi a inštruktormi v Jasnej na Chopku vo februári tohto roka a pri škole
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v prírode, ktorá sa tento rok uskutočnila pre tretiakov v Kľačne na konci
školského roku v mesiaci jún.
V školskom roku 2016/2017 prebehli tri tematické školské inšpekcie. Prvá
inšpekcia prebehla v dňoch od 12.12.2016 do 14.12.2016. Predmetom
školskej inšpekcie bola identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň
vzdelávania žiakov základnej školy v oblasti finančnej gramotnosti.
Predmetom druhej školskej inšpekcie, vykonanej dňa 5.4.2017 v Základnej
škole Milana Mravca, Raková 950 bol stav zabezpečenia a realizácie
celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka a stav odstránenia zistených
nedostatkov z predchádzajúceho testovania. Predmetom tretej školskej
inšpekcie bola bezpečnosť školského prostredia. Tematická inšpekcia bola
zaradená do plánu školskej inšpekcie na základe podnetu.
Na škole pracovali žiaci v týchto krúžkoch pod hlavičkou CVČ Raková:
Názov krúžku
Keramika
Divadelný
Tvorivá dieľňa
Stolnotenisový
Všestranný
Škola hrou a športovo
pohybové hry
Francúzsky jazyk
Tvorivá dieľňa
Volejbalový

Počet
žiakov
9
10
14
12
10
16
11
12
13

Vedúca krúžku
Bozová
Polláková
Bzdilíková
Dlhopolčeková
Bukovanová
Helešová
Sihelníková
Bobeková
Vojtečková
Cudráková

Krúžková činnosť na škole prispieva k plneniu stanovených cieľov. Žiaci sa
v inom prostredí správajú inak a dosahujú lepšie výsledky ako v samotnom
edukačnom procese. Vo zvýšenej miere sme badali záujem o prácu na
počítačoch, turistický krúžok usporadúval krásne výlety a exkurzie pre žiakov,
šikovné ruky ukázali, že vedia vytvoriť zaujímavé výrobky použiteľné v praxi.
Deti sa najviac dokážu naučiť hrou. Žiačky sa naučili pekne tancovať,
kreatívne pristupovali k výrobe predmetov v keramickej dielni. Imatrikulácia
prvákov sa niesla v indiánskom duchu. Žiaci sa zlepšili aj v stolnom tenise
a volejbale.
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KULTÚRA A SPOLOČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Uvítanie detí do života
Dňa 24.01.2017 v doobedňajších hodinách sa na obecnom úrade v Rakovej
zišli rodičia s detičkami, ktoré sa narodili v roku 2016, aby prežili spoločne
slávnosť uvítania detí do života.
V úvode pani učiteľka z Materskej školy Raková – Fojstvo zahrala na
husliach uspávanku, potom detičky zarecitovali básničky. Pani riaditeľka MŠ
Fojstvo Adriana Makuchová všetkých privítala. Starosta obce Anton Heglas vo
svojom príhovore vyzdvihol rodičovskú lásku, oporu... Dieťa je pre rodičov
najväčším darom v živote. Po slávnostnom príhovore starostu obce zaspievali
detičky ešte pesničku a nasledoval slávnostný zápis do Pamätnej knihy obce
Raková. Rodičia so svojimi ratolesťami postupne prichádzali k starostovi,
ktorý im odovzdal fotoalbum, pamätný list, poukážku na nákup v lekárni
a kvet. V závere všetci prítomní urobili spoločnú fotografiu a kto chcel sa
odfotil so svojím dieťatkom v kolíske.

Fašiangová nedeľa v Rakovej
Fašiangy neodmysliteľne patria do života na dedine v každom regióne. Dňa
26.02.2017 v Rakovej na námestí Jána Palárika už v ranných hodinách chlapi
z OKVS Raková prichystali námestie a v doobedňajších hodinách rozvoniavalo
víno, polesníky, šišky, zabíjačková kapustnica a mnoho ďalších dobrôt.
Na poludnie nám zahrala a zaspievala hudobná skupina Capkovci. Občania
prichádzali, aby si vypočuli túto úžasnú hudbu. Veľmi pekne ďakujeme
Capkovcom za návštevu Rakovej. V poobedňajších hodinách nás prekvapili aj
masky, ktoré roztancovali návštevníkov.
Naši dobrovoľní hasiči uvarili víno priamo na námestí, šišky pripravili pani
kuchárky zo školskej jedálne na čele s vedúcou, polesníky pracovníčky z CVČ
a obecného úradu a zabíjačkové špeciality firma Mäsomarket, bitúnok Čadca.
Či dieťa, či dospelý, každý si prišiel na svoje. Občania sa na námestí stretli
a porozprávali, dokonca nás navštívili aj obyvatelia vedľajších dedín.

50. ročník Palárikovej Rakovej9
V dňoch 24. – 30. apríla 2017 sa u nás a v Čadci konala najvýznamnejšia
divadelná udalosť roka – 50. Palárikova Raková – národná súťažná prehliadka
03.05.2017,
KYSUCE,
Raková
sa
zabáva,
autor:
L.
Pastrnák,
http://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1205-vysledky-jubilejnej-50-palarikovej-rakovej
9
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ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej
dramatickej tvorby . Už päť desaťročí sa najmä v našej obci a v meste Čadca
stretávajú divadelníci z celého Slovenska, aby vzdali hold nášmu rodákovi
Jánovi Palárikovi, významnému slovenskému dejateľovi, dramatikovi,
katolíckemu kňazovi, novinárovi a politikovi, od narodenia ktorého uplynulo
27. apríla 195 rokov. Pre zainteresovaných odborníkov, ale i širokú verejnosť
predstavuje Palárikova Raková svojou jedinečnou tematickosťou a rozmanitou
paletou divadelných predstavení nezabudnuteľný umelecký zážitok. Na
divadelných doskách Domu kultúry v Čadci a Kultúrneho domu Jána Palárika
v Rakovej sa i v tomto ročníku súťažne predstavili súbory z rôznych regiónov
Slovenska.
Do jubilejného 50. ročníka Palárikovej Rakovej sa prihlásilo spolu 16
ochotníckych divadelných súborov, z ktorých výberová porota posunula do
súťažnej časti 6, z toho 1 divadelný súbor s monodrámou. Privítali sme DS J.
G. Tajovského Jaklovce, DS „Za Váhom“ Lipovec, Záhorácke divadlo Senica,
Činoherný klub Devínska Nová Ves, Medzibrodské kočovné divadlo Medzibrod
a Divadlo HAVRAN pri ZUŠ Rimavská Sobota – Marián Lacko /divadlo jedného
herca/.
Bilancia zúčastnených súborov, predstavení, účinkujúcich, hostí
a návštevníkov je i tento rok pozoruhodná. Panorámu 50. Palárikovej Rakovej
tvorilo 17 divadelných súborov, z toho 6 súťažných,19 divadelných
predstavení , takmer 230 účinkujúcich, viac ako 5 500 divákov, výstavy,
semináre, herci, režiséri, dramaturgovia, scénografi a divadelní historici
a kritici, zástupcovia médií, vzácni hostia z Kysúc, Slovenska i zahraničia.
Účastníci festivalu navštívili na Rakovej sprievodné podujatia ako
prezentácie pre žiakov základných škôl z Rakovej Ján Palárik v našej pamäti
a výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ pri CVČ Raková Ja a divadlo.
Pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabuľa na Palárikovej ulici
a vytvorená i symbolická Palárikova cesta, ktorá navždy spojila Čadcu
a Rakovú. Štvorkilometrový úsek cesty začína v Čadci v delte Námestia
slobody a Palárikovej ulice a končí v centre Rakovej v parčíku pri pamätnej
buste Jána Palárika.
Na Palárikovu Rakovú každoročne prichádzajú aj krajanské divadelné
súbory zo srbskej Vojvodiny. Tento ročník obohatili dva divadelné súbory –
víťaz festivalu DIDA PIVNICA 2016 - Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM,
Kovačica, Srbsko, ktorý sa predstavil na slávnostnom otvorení 50. Palárikovej
Rakovej v Kultúrnom dome v Rakovej s hrou Dragan Karlečik: O LÁSKE.
Počas slávnostného otvorenia jubilejného ročníka prehliadky v Kultúrnom
dome Jána Palárika v Rakovej udelil predseda Žilinského samosprávneho
kraja Juraj Blanár hlavným organizátorom- KKS v Čadci, obci Raková a mestu
Čadca ocenenie Litteras Memoriales za dlhoročnú podporu ochotníckeho
divadla pri príležitosti 50. výročia Palárikovej Rakovej.
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Riaditeľka KKS v Čadci Silvia Petreková predstavila pamätnicu k 50. výročiu
festivalu pod názvom „Palárikova Raková jubiluje“. Následne, spolu
s predsedom Žilinského samosprávneho kraja Jurajom Blanárom, ocenila
Pamätnými listami, Pamätnými zlatými medailami Jána Palárika
a spomínanou pamätnicou 70 jednotlivcov, organizácií, partnerov, skrátka
tých, ktorí sa počas polstoročia existencie Palárikovej Rakovej podieľali na jej
príprave, realizácii a rozvoji. Mišo Kováč Adamov, jeden zo zakladateľov
Palárikovej Rakovej, predstavil monografiu o dlhoročnom dvornom fotografovi
Palárikovej Rakovej- Filipovi Lašutovi. Starosta obce Raková Anton Heglas
a primátor mesta Čadca Milan Gura ocenili hlavných organizátorov podujatia
ako poďakovanie za dlhoročnú spoluprácu.
Cez víkend pokračoval program v našej obci, kde bol pre návštevníkov
pripravený bohatý kultúrny program v zmysle návratu do doby života Jána
Palárika a tematického jarmoku. Vedenie obce na čele so starostom Antonom
Heglasom, spoločne s organizáciami /OKVS, CVČ/ a spolkami v obci
/chovatelia, hasiči, záhradkári, včelári/ sa rozhodlo toto okrúhle výročie
pripomenúť netradičným spôsobom. Podujatie „Palárik žije medzi nami“, ktoré
sa v sobotu – 29. apríla 2017 konalo pri cirkevnej ZŠ Jána Palárika a na
Námestí Jána Palárika pri kostole domácim i návštevníkom pripomenulo staré
časy a zvyky.
„Dáva sa na známosť, že roku Pána 1848 bolo zrušené poddanstvo, už
nemusíte robotovať na pánskom. Ale neradujte sa, lebo zo svojej roboty musíte
odovzdávať deviatok zemepánovi a desiatok farárovi, a tak budete robiť ešte
viac... Dôstojný pán farár Michal Cinger oznamujú, že minulého roka sa na
Rakovej narodilo 156 detí. Babiculi Eľke sa nepodarilo oživiť desať detí. Teraz
je všetkých poddaných v obci 3 578... Dáva sa na známosť, že bratstvo
protipálenkové „Už ani glg“ bude dneska organizovať sedenie na obecnom
úrade o vode a kýške. pod palcom to bude mať ctihodný pán richtár, ktorý už
dva roky ide všetkým Rakovanom príkladom. Borovička bude len na osobitný
prídel a aj to len po kvapkách. Kto by sa fľašky dotkol viac, ako je prípustné,
bude zo spoločenstva vylúčený a na obecnom pranieri potrestaný...“ - takéto
a podobné oznamy zneli po námestí pred kostolom, ktoré po vybubnovaní čítal
obecný hlásnik v podaní Alenky Hanulákovej. Martinka Remešová spoločne
s manželom Milanom podieľali na programe ako ich barónske výsosti. Do
kostýmov sa obliekli aj ďalší obetavci – dve dvorné dámy v štýlových krojoch
boli Marta Hanuliaková a Janka Čičová. Podarenú dvojicu kmínov tvorili Jozef
Chabreček ako lacný Sladký Jožko a verklikár Jozef Krasňan. Palo Luptovec
s krošňou pripomenul dávne drotárske remeslo. Fero Švancár sa ukázal ako
zručný šindliar a jeho manželka Anna zas ako babka bylinkárka. Aký by to
bol jarmok v Rakovej, keby na ňom chýbali košíky. Postaral sa o ne košíkár
Jaro Heglas a pomáhala mu slúžka Jarka Nekorancová. Od obeda až do večera
bola súčasťou jarmoku i ďalšieho programu ženská folklórna skupina
Rakovanka v krojoch pod vedením Márie Bukovanovej.
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Rakovskí záhradkári návštevníkom predvádzali ukážku rezu, štiepenie na
podpníkoch a predávali aj ovocné stromčeky a kríky za dobrú cenu. Počas
Palárikovej Rakovej záhradkári odovzdali zástupcom divadelných súborov
a vzácnym hosťom po ovocnom stromčeku (jabloň – Nowa Mac). Naši
chovatelia zas ukázali, aké zvieratá sa u nás chovajú a včelári ponúkali včelie
produkty. Hasiči sa zasa postarali o smädné krky a vystavovali historický
hasičský voz.
Na jarmoku treba nielen dať si niečo nežuté, ale aj pod zub. O to sa starali
šikovné kuchárky v krojoch – Božka Chabrečková a Milka Ľuptovcová, ktoré
nestačili piecť už zabudnuté zemiakové posúchy / inde ich volajú lokše/.
Vedľa nich sa pri peci zvŕtali šikovné kuchárky –Alojzia Paštrnáková, Mária
Mahútová, Hanka Hrčková a Štefka Surovková. Po rakovských polesníkoch sa
len zaprášilo. Na doplnenie typického menu zo starých čias gazdinky pripravili
aj jedlo chudobných - kapustu so zemiakmi /bez mäsa / a makové šúľance.
Pri väčšine týchto starých jedál tvorili základ naše každodenné zemiaky, ktoré
sa v rôznych formách jedli ráno, na obed aj večer... Aby však nikto zo stoviek
návštevníkov nezostal hladný, Rakovská pekáreň pripravila súčasné špeciality
a kuchár Mirek dozeral na vońavý guláš, ktorý servírovali v chlebe. Aj sladkého
po jedle bolo dosť a kto chcel, mohol si domov kúpiť aj mäsové špeciality...
Všetky tieto dobroty i rôzne suveníry sa dali kúpiť aj za špeciálne menu –
rakovský grajciar, ktorého hodnota sa rovnala euru.
Sobotňajšie popoludnie sa nieslo nielen v znamení jarmoku, ale aj spevu
a tanca. O príjemné chvíle sa postarali mladí i starší umelci, domáci aj
z dolniakov. V kultúrnom programe v amfiteátri pri kostole sa predstavili deti
zo súboru Rakovanček z MŠ Fojstvo, deti zo súboru Jánošík z MŠ na Korcháni,
súbor Opojčanka a Senior klub z Opoja, súbor Jatelinka z Abrahámu, súbor
Rozmarín z Majcichova a Púpavienky. Bodku za programom dal detský
folklórny súbor Kelčovan z H. Kelčova. Keďže v tomto roku si pripomíname aj
195. výročie narodenia Jána Palárika, popoludní sa konal slávnostný sprievod
k miestu jeho rodného domu. Účinkujúci v krojoch, domáci i hostia, členovia
združenia Životnými cestami Jána Palárika najskôr položili vence k jeho soche
pred kostolom a potom aj k buste na mieste jeho rodného domu.
Výsledky:
Diplom za účasť na 50. ročníku Palárikovej Rakovej získal DS Jozefa
Gregora Tajovského Jaklovce za divadelné predstavenie Štefana Králika
TRASOVISKO. Cenu Kysuckej kultúrnej nadácie Bratislava na návrh poroty
mladého diváka sa rozhodli mladí študenti udeliť: Medzibrodskému
kočovnému divadlu, o. z., Medzibrod za divadelné predstavenie Štefana
Kršňáka: S BROKOVNICOU NA MANŽELA.
Indiviuálne ceny: Diplom, striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu,
ktorú udeľuje riaditeľka KKS v Čadci za dramaturgický prínos Marianovi
Lackovi v monodráme Marian Lacko -Stanislav Rakús ŽOBRÁCI. Diplom,
striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu, ktorú udeľuje primátor mesta
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Čadca za ženský herecký výkon NORIKE DŘÍMALKOVEJ za stvárnenie
postavy Cecílie Krútikovej v inscenácii Štefana Kršňáka S BROKOVNICOU NA
MANŽELA. Diplom, striebornú medailu J. Palárika a finančnú cenu, ktorú
udeľuje starosta obce Raková za mužský herecký výkon RASTISLAVOVI
GAJDOŠOVI za stvárnenie postavy Ondreja v hre Štefana Králika
TRASOVISKO
V kategórii divadlo jedného herca diplom, zlatú medailu J. Palárika,
finančnú cenu, ktorú udeľuje KKS v Čadci získalo Divadlo HAVRAN pri ZUŠ
Rimavská Sobota za monodrámu Marián Lacko – Stanislav Rakús: ŽOBRÁCI
Umiestnenia v súťažných vystúpeniach kolektívov:
3. miesto - diplom, bronzovú medailu J. Palárika, finančnú cenu, ktorú
udeľuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci získal:
Medzibrodské kočovné divadlo, o. z. Medzibrod za inscenáciu Štefana
Kršňáka S BROKOVNICOU NA MANŽELA.
2. miesto - diplom a striebornú medailu J. Palárika, finančnú cenu, ktorú
udeľuje Mesto Čadca získal:
Divadelný súbor „Za Váhom“ Lipovec za divadelné predstavenie Júliusa
Barč-Ivana: DVAJA
l. miesto - diplom, zlatú medailu J. Palárika, finančnú cenu – udeľuje Obec
Raková a nomináciu na divadelný festival DIDA Pivnica 2018 v Srbsku získal:
Záhorácke divadlo, Senica za divadelné predstavenie Ivana Fodora:
JANÍČEK OKÚSÁNEK NENÁSYTNÝ.

Deň matiek
Mesiac máj už tradične patrí mamičkám. Tak, ako po iné roky, i tento rok
CVČ v spolupráci s obcou Raková dňa 7. 5. 2017 pripravilo pre mamičky
bohatý kultúrny program. Deti sa svojim mamičkám poďakovali za
starostlivosť a lásku svojim spevom, recitáciou, scénkami i ľudovými tancami.
Vystúpili deti z MŠ Fojstvo, deti z CZŠ J. Palárika, zo ZŠ M. Mravca, hudobnodramatický súbor Púpavienky, mažoretky ELLA. V závere programu sa
mamičkám prihovoril i pán starosta obce Raková - Mgr. Anton Heglas, ktorý
všetkým mamám poďakoval za ich obetavosť a starostlivosť.

Prehliadka speváckych súborov seniorov
Prehliadka speváckych súborov seniorov s názvom „Znie pieseň naša“ sa
tento rok konala v obci Raková. V piatok 26. 5. 2017 sa tu stretli spevácke
súbory z celého regiónu Kysúc. Prehliadku otvoril detský folklórny súbor
31

Kronika Obce Raková 2017
z Materskej školy Fojstvo – Rakovanček. Poslucháči si mohli vypočuť nielen
tradičné ľudové piesne, ale aj piesne o mamičke , o láske a o rodnej domovine.
Okrem piesní sa rakovskí seniori prezentovali aj výstavkou ručných prác.
Ručné práce si mohli účinkujúci i hostia pozrieť počas prehliadky vo vestibule
kultúrneho domu. Svoje práce vystavovali pani Mária Bukovanová – vyšívané
obrazy, Ing. Vojtech Mahút – drôtené výrobky, pani Emília Badurová háčkované hračky, pani Gabriela Budošová a Jozefa Harvaníková – vyšívané
obrusy, pani Irenka Maslíková – bábiky v rakovskom kroji, pani Veronika
Chnúriková – ozdoby zo stužiek a pani Boženka Šušková – rôzne. Sálu
kultúrneho domu zdobila figurína mladuchy v pôvodnom rakovskom kroji,
ktorý zapožičala slečna Mária Mahútová.
V závere prehliadku vyhodnotila pani Margita Ďurišová, predsedkyňa
okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorá popriala všetkým
zúčastneným mnoho zdravia i sily pri šírení krásnych tradícií v podobe
piesní.10

Svätá omša na Medvedej skale11
Z iniciatívy Poľovníckeho združenia Polom a zanietencov prírody sa
uskutočnil 27. mája 2017 už tradičný 4. ročník osláv svätého Huberta pri
Medvedej skale pod Veľkým Polomom. Za krásneho počasia sa tu zišlo mnoho
občanov nielen z Rakovej, ale aj z okolitých obcí. Bolo bádať, že čoraz viacej
ľudí navštevuje toto podujatie. Svätú omšu celebroval miestny farár vdp. Ján
Uskoba. Účastníci hubertovských osláv boli záverom ponúknutí dobrým
gulášikom zo zdrojov prírody, studeným pivkom a inými dobrotami.

Svätá omša v kaplnke na Vartofke
Za krásnej slnečnej soboty dňa 24.06.2017 konala sa svätá omša v miestnej
časti Črchľa – Vartovka, kde bola posvätená Kaplnka Božského Srdca
Ježišovho a Srdca Panny Márie. Kaplnku posvätil a svätú omšu celebroval náš
pán farár Ján Uskoba.
Na záver omše farníci zablahoželali nášmu pánovi farárovi i všetkým
zúčastneným Jánom, ktorých záhradkári obdarovali v podobe poukážky na
ovocný stromček.
Potom si všetky pochutnali na guláši, pivku, kofole a koláčoch, ktoré
pripravili dobrovoľníci z obce. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
obnove kaplnky a príprave celého podujatia.
10
11

Jún 2017,HLAS RAKOVEJ, Raková sa ozývala piesňami seniorov, Autor: Mária Lučanová
Jún 2017,HLAS RAKOVEJ, Hubertovská svätá omša sa tešila veľkej účasti
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Veľká prázdninová SHOW
Prázdniny zaklopali na dvere hneď prvú prázdninovú nedeľu na Námestí
Jána Palárika v Rakovej. Slniečko bolo síce skúpe na svoje lúče, no deti sa
nedali odradiť. Program bol naozaj bohatý. Na začiatok si deti mohli pozrieť
rozprávku o čertíkovi Luciusovi, ktorú im zahralo bábkové divadlko Lienka.
So zatajeným dychom deti sledovali i vystúpenie nádherných bielych psíkov
zo skupiny K-7 psovodi záchranári SR. Psíkov si deti mohli pohladkať i zadávať
im rôzne povely.
Smiech a radosť na tvárach detí vyvolali šašice Vendelína a Valentína, ktoré
deťom predviedli rôzne zábavné hry. Deti si mohli poskákať na nafukovacom
hrade, zastrieľať lukom, nafúkať balón či sa dať namaľovať tvár. Program
spríjemnili svojim vystúpením speváčky Simonka Mária Halvoníková,
Michaela Martykanová a skupina Six Foxes. Na záver programu si rodičia
s deťmi pozreli letné kino - českú rozprávku s názvom Kováč z Podlesia.
Prázdniny sú teda v plnom prúde, už ostáva iba vychutnať si obdobie voľna,
tepla, nádherných zážitkov i leňošenia.

Športový deň na Korcháni
Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda sa 08.07. 2017 na Korcháni konal
už tradičný športový deň spojený so súťažou vo varení gulášu. Už od poludnia
v širokom okolí sa rozliehali rozmanité vône cibuľky a mäsa v kotlíkoch.
Popoludní sa uskutočnil futbalový turnaj, do ktorého sa zapojilo päť mužstiev.
Turnaj napokon vyhrala mladá partia z Rakovej. Po ňom nasledovalo
vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu, ktorú vyhrala dvojica Juraj Urbaník
a Lacko Vráblik. Volejbalového turnaja sa zúčastnili štyri družstvá. Ku tímom,
ktoré súťažili už v minulom roku (Panteri, Bobríci a Káblikári), pribudlo
družstvo mladučkých dievčat PINK TEAM, ktoré hladko prechádzalo celým
turnajom. Vo večerných hodinách sa návštevníci mohli zabaviť na tanečnej
zábave a potom si oddýchnuť pri premietaní komédie Návštevníci 3: Revolúcia.

Letné kino na námestí (22.07.2017)
V tento deň ešte pred premietaním si deti z obce užili podvečer s našimi
futbalistami. Po súťažiach si oddýchli pri pozeraní filmu Prázdniny all
exclusive.
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Letné kino na námestí (05.08.2017) - Deti súťažili v hasičských
disciplínach
V sobotu 05. augusta 2017 patrilo Námestie Jána Palárika v Rakovej hlavne
dobrovoľným hasičom, ktorí pripravili pre deti štyri súťažné disciplíny. Beh
cez prekážky bol prvou súťažnou disciplínou. Deti najskôr preliezli vysoký
rebrík, hneď za ním prebehli cez lavičku, preskočili bariéru, v závere museli
zašrobovať kôš na savicu. V ďalšej disciplíne si deti otestovali svoju zručnosť
v striekaní na cieľ. Drobci odštartovali, zobrali prúdnicu, bežali k nástrekovej
čiare, kde striekali vodu do nalievacieho terča, až kým im nezasvietil.
Najväčším zážitkom pre ne bolo to, že tento hasičský zásah vykonávali hadicou
„D“ priamo z kompletne repasovanej Tatry 148 CAS 32.
Pre deti asi najnáročnejšou disciplínou bola tretia disciplína, kde museli
zhodiť kužele pomocou rozvíjania hadíc.
Poslednou disciplínou bol beh na 30 metrov. Tu si všetci vyskúšali, aké je
bežať k rozdeľovaču, kde bolo treba zapojiť „B“ hadicu a „C“ hadicu do
rozdeľovača, druhú časť „C“ hadice na prúdnicu a s touto bežať do cieľa.
Po ukončení všetkých štyroch disciplín dostal každý sladkú odmenu
a čapovanú kofolu, ktoré zabezpečil starosta obce.
Organizátori napokon presvedčili aj dospelých, aby si vyskúšali, v čom
súťažili ich ratolesti. Pre víťaza bol pripravený vynikajúci „životabudič“.
Hasiči predviedli divákom, ako sa postupuje pri požiari, ktorý sa hasí
pomocou hasičskej peny. Po ťažkom zápolení si všetci mohli oddýchnuť pri
premietaní animovanej komédie „Ľadová sezóna“.
VÝSLEDKY:
deti do 10 rokov:
mladí hasiči:
1. Adamko Mintal (9 r.)
1. Filip Okapal
2. Radko Torčík (5 r.)
2. Martin Kováčik
3. Katka Zbončáková (9 r.)
3. Peťo Chovaniak
deti 10 a viac ročné
1. Marek Špilák (13 r.)
2. Eliška Zbončáková (11 r.)
3. Anetka Zóbková (10 r.)

dospelí:
1. Radovan Torčík
2. Štefan Špilák
3. Pavol Kajánek

Prezentácia knihy Detstvo naboso12
V rámci programu hodov sa 7. septembra 2017 v Kultúrnom dome Jána
Palárika predstavila výstavou obrazov a knihou spomienok „Detstvo naboso“
maliarka Irena Zemaníková, rodáčka z Rakovej.
http://www.e-kysuce.sk/index.php/spoloskzor-e-kysuce-144/21389-irenazemanikova-detstvo-naboso-obrazy-a-spomienky-kysuckej-maliarky-z-rakovej-v-novej-knihe
12
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Irena Zemaníková sa narodila 7. februára 1938 v Rakovej. Získala veľa
ocenení na slovenských i medzinárodných výstavách. Maľovanie ju už od
detstva priťahovalo. Jej otec, Šimon Goralka, bol tiež obdarovaný talentom, vo
voľnom čase sa venoval fotografovaniu a často kreslil vtipné obrázky. Už
v mladosti Irenka kreslila svojím deťom ich obľúbené postavičky z televíznych
rozprávok. Práca a starostlivosť o rodinu jej však neumožňovali viac rozvíjať
záľubu. Maľovať začala až na dôchodku, keď sa stala i členkou Štúdia
neprofesionálnych výtvarníkov Kysúc, a tak sa s radosťou vrhla do naplnenia
svojho sna. Jej obrazy poznajú ľudia na Slovensku aj v zahraničí, no knižne
vychádza po prvý raz.
Toto podujatie i vydanie a prezentácia publikácie je spoločným dielom
Obecného úradu v Rakovej a vydavateľstva Magma v Čadci.
V úvode večera moderátorka Martinka Remešová privítala početné
obecenstvo i hostí, medzi ktorými boli poslanci ŽSK, starostovia okolitých obcí
a poslanci obecného zastupiteľstva. V kultúrnom programe sa predstavili
mladí umelci pod vedením Zuzky Golisovej, folklórna skupina Rakovanka
a operný spevák, rodák z Rakovej Alojz Harant.
Knihu obrazov, básní a spomienok jubilantky I. Zemaníkovej, ktorú zostavili
Jarmila Janiková a Mária Ščuryová,uviedli do života posypaním múkou – „aby
bolo dosť chleba“ okrem autoriek a jubilantky aj starosta obce Mgr. Anton
Heglas a farár Mgr. Ján Uskoba. Celé podujatie sa nieslo v úžasnej atmosfére,
aj ja som si kúpila túto knihu a môžem povedať, že je neuveriteľná.

Rakovské hody 2017
Nedeľa 10. september bola sviatočným dňom pre našu obec. Veď Rakovské
hody, pri príležitosti zasvätenia kostola k narodeniu Panny Márie sú takým
vyvrcholením kultúrnych a spoločenských podujatí v obci.
Nedeľňajšie ráno sa zobudilo do príjemného slnečného dňa, čo
predpovedalo úspešný priebeh hodov. Po slávnostnej svätej omši sa začal
kolotoč hudby, priamo na námestí Jána Palárika.
Ten odštartoval detský súbor Púpavienky z Centra voľného času Raková. Po
nich nasledoval Foklórny súbor Bystrica z Novej Bystrice, a tak sme si spolu
zaspievali naše slovenské ľudové piesne. O 15:00 vystúpil náš chrámový zbor
Gaudium. Pri tomto vystúpení mnoho divákov ani nedýchalo. Nádherné tóny
priniesli zimomriavky nejednému návštevníkovi. Tak ako po minulé roky, aj
tento rok pripravil Slovenský zväz záhradkárov miesta organizácia v Rakovej,
súťaž o najkrajší balkón. 1. miesto získal balkón p. Okapalovej, 2. miesto
balkón p. Heglasovej a 3. miesto balkón p. Hazyovej.
Pozdraviť divákov zo svojim kultúrnym programom prišla aj hudobná
skupina TRIO Band a Súrodenci Poništovci. Bodku za celodennými oslavami
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dala skupina Muzika spod Rače, ktorá neskoro v noci odprevadila hostí
domov.

Posedenie pre dôchodcov v Rakovej - „Jeseň života je dar“
Mesiac október sa už tradične nesie v znamení úcty k starším. Pri tejto
príležitosti tretia októbrová nedeľa v obci Raková patrila naším babičkám
a dedkom. Obec Raková v spolupráci s CVČ Raková pre nich pripravili
posedenie s programom a pohostením. Našich starkých povzbudili milými
slovami pán farár Ján Uskoba a starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas.
Celé poobedie sa v sále kultúrneho domu rozliehal hlas harmonikárov, ktorí
hrali každému starkému pesničku na želanie.

Divadelné predstavenie v KD
Dňa 29. októbra 2017 o 14:00 sa v Kultúrnom dome v Rakovej uskutočnilo
divadelné predstavenie na motívy Mila Urbana SVEDOMIE. Predstavenie
odohral divadelný súbor EVA. Toto podujatie navštívilo veľa občanov Rakovej.

Mikuláš v Rakovej
V nedeľu 03. decembra 2017 zavítal Mikuláš aj do Rakovej. Deti ho už
netrpezlivo očakávali pri peknom programe, ktorý nám zabezpečili deti z CVČ
Raková, Slávka a Miloš Poništovci, Bystrická kasňa a žiaci zo ZUŠ J. Potočára.
Na námestí J. Palárika boli stánky s rôznymi špecialitami. Pochutnať sa dalo
na baraňom gulášiku, pečienke, zohriať sme sa mohli vianočným punčom. Po
príchode Mikuláša mu deti zarecitovali alebo zaspievali a potom spoločne
všetci rozsvietili vianočný stromček.

Koncert chrámového zboru Gaudium
Rímskokatolický farský úrad Raková a Chrámový zbor Gaudium Raková
Vás usporiadali Vianočný koncert, ktorý sa uskutočnil v utorok 26.12.2017
vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Rakovej. Na koncerte sa
zúčastnilo veľa obňanov nielen Rakovej ale i okolitých obcí. Spolu si vypočuli
mnoho kolied a iných piesní. Program spestrila aj Ľudová hudba Kubalovcov
z Radôstky.
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Silvester v Rakovej
Posledný deň v roku sa v Rakovej niesol v znamení dedinskej zabíjačky
spojený s ochutnávkou tradičných zabíjačkových špecialít, ako zabíjačková
kapustnica, praženica s mozočkom, jaternice, klobásy a mnohé ďalšie. Každý
kto prišiel na Námestie Jána Palárika si mohol tieto dobroty zakúpiť vo väčšom
množstve pre vlastnú spotrebu. Nechýbal ani tradičný punč pre dospelých, ale
aj pre deti. O 17.00 sa v Kostole Narodenia Panny Márie konala Ďakovná svätá
omša. Večer bol zapálený silvestrovský ohňostroj, ktorý bol tento rok úžasný.
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CIRKEVNÝ ŽIVOT
Správca Ján Uskoba sa v Rakovej už zabýval, všetci ho tu majú radi. Takého
človeka nám Boh zoslal. V druhej polovici roka 2017 p. farár oznámil, že sa
bude rekonštruovať kostol, vybavil potrebné náležitosti s Cirkvou na
Slovensku i zsúradmi a vyhlásil zbierku na kostol, ktorá sa konala každú
druhú nedeľu v mesiaci až do konca roka.
Z tejto zbierky sa v roku 2017 vymenili okná v Kostole sv. Cyrla a Meroda
na Korcháni, vymaľoval sa aj kostol. Ostatné financie budú slúžiť na
rekonštrukciu kostola v centre.
Z bohoslužbami i niektorými úradnými vecami mu bol po celý rok
nápomocný vdp. Miloš Hlucháň, ktorého pridelili do okresnej nemocnice
v Čadci. Býval na fare v Rakovej, ale mal i v Čadci prenajatú garsónku. Ďalej
mu bol nápomocný i miestny rodák vdp. Peter Mariak, ktorý Rakovej
spovedal, učil na školách náboženstvo a bol nápomocný pri vybavovaní
občanov.
V roku 2017 sa v našej farnosti konala Sviatosť birmovania, ktorá sa tu
koná každý druhý rok. Zúčastnilo sa jej 130 mladých ľudí z farnosti i z okolia,
z toho 63 chlapcov a 67 dievčat. V máji sa uskutočnilo u prvé sväté prijímanie,
na ktorom bolo 24 chlapcov a 22 dievčat. V roku 2017 bolo v Rakovej 52
pohrebov, z toho 35 mužov a 17 žien. Tento rok bol bohatý i na krsty, narodilo
sa až 61 detí, krstov vo farnosti bolo 61, z toho 25 chlapcov a 36 dievčat.
Sobášov bolo 28.
Správca farnosti sa aktívne podieľal na spoločenskom živote v obci, v tomto
roku bol nápomocný pri každej udalosti.
Naša farnosť má 2 kostoly a jednu kaplnku: Kostol Narodenia Panny Márie
v Rakovej, Kostol svätého Cyrila a Metoda na Korcháni a Kaplnka Božieho
Milosrdenstva u Blažíčka. V kostole v Rakovej sa konajú sväté omše
pravidelne každý deň a v nedeľu 3. Kostolníkom je Ján Honíšek, zvonárkou
Anna Kotuľová a organistkami: Zuzka Golisová, Janka Kováčiková a Simona
Matyšáková. V kostole na Korcháni sa omše konajú každý piatok a nedeľu.
Kostolníčkou je Mária Kavuláková a organistkami: Gabriela Bojková a Petra
Bojková. U Blažíčka každú druhú nedeľu v mesiaci a poslednú sobotu
v mesiaci.
V tomto roku sa počas pôstneho obdobia konala Pôstna katechéza
„Odpustenie“. Deti z našej farnosti vyrábali počas pôstneho obdobia kríže,
ktoré boli potom aj vyhodnotené na „Párty pre deti“ 18.0.2017.
Počas Veľkej noci na pobožnosiach boli prítomní hasiči a miništranti, ktorí
počas Veľkého Piatka a Bielej Soboty strážili Boží hrob, ku ktorému sa chodili
klaňať ľudia z farnosti.
Dňa 13.05.2017 sa konala misijná púť detí do Rajeckej Lesnej v duchu
hesla „Modlime sa s Máriou za misie“.
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Poslednú májovú nedeľu sa slávila už tradičná svätá omša pri Medvedej
skale, ktorú zabezpečovali naši poľovníci. V roku 2017 bola požehnaná
Kaplnka Božského Srdca na Vartovke. Jej požehnanie sa konalo 24.06.2017
a požehnal ju a svätú omšu slúžil náš pán farár Ján Uskoba. Na obnove tejto
kaplnky majú veľkú zásluhu záhradkári a priatelia prírody.
V dňoch 24. - 25. júna 2017 navštívili našu farnosť pátri z rehole Bosích
karmelitánov. Pri sv. omšiach nám porozprávali o ich reholi, o karmelitánskom
škapuliari a prisľúbeniach s ním spojené. Po sv. omšiach, tí ktorí chceli, mohli
škapuliar prijať.
Pri príležitosti sviatku svätého Františka sa konala už tradičná svätá omša
na Kuchriskách pri Kaplnke svätého Františka.
V nedeľu 10. decembra navštívili našu farnosť kňazi Michal a Vasilij z
Ukrajiny. Pri sv. omši nás povzbudili svojimi slovami a na záver naučili jednu
ukrajinsko - slovenskú pieseň. Zároveň v týždni sviatku svätého Mikuláša,
deti našej farnosti (a nielen oni) prinášali balíčky sladkostí, ktoré chceli
darovať pre deti na Ukrajinu. A veru balíčkov a krabíc so sladkosťami bolo
neúrekom, takmer sa do auta nezmestili.
Na sviatok Narodenia Pána sa konali už tradičné jasličkové pobožnosti ako
v Rakovej, tak i na Korcháni.
Na sviatok sv. Štefana spríjemnili svojim spevom liturgiu na svätej omši o
9:00 hod. bývalí zakladajúci členovia speváckeho zboru Caritatis. Zbor vznikol
po revolúcií, čiže takmer pred 30 - timi rokmi, avšak v súčasnosti už
nefunguje.
I v tomto roku náš chrámový zbor Gaudium usporiadal vianočný koncert
pod vedením Zuzky Golisovej. Ako hostia vystúpila ľudová hudba bratov
Kubalovcov z Radôstky.
Aj tento rok sa deti našej farnosti zapojili do projektu hnutia eRko - Dobrá
novina. Na Rakovej koledovalo 7 skupiniek a na Korcháni 4 skupinky. Každá
skupinka mala okolo 5 detí ( niektorá viac, niektorá menej ). Na Rakovej prešli
asi 300 domov a cez 200 im neotvorilo, keďže 26. decembra bol aj Vianočný
koncert a veľa ľudí nebolo doma. Ale mnohí, čo koledovníkov stretli na ulici
boli pripravení, dať im peniažky.
V našej farnosti sa uskutočnili aj púte: Púť do Medžugorja – 9. – 15. júla
2017. tejto púte sa zúčastnilo 30 farníkov z Rakovej. Púť na horu Živčaková
na sviatok Panny Márie Kráľovnej sa konala 22. augusta. V roku 2017 sa
konala i púť do Svätej Zeme.
V našej farnosti fungujú aj spoločenstvá:
eRko - je to detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom
činnosti je pravidelná práca s deťmi mimo školy v malých spoločenstvách stretkách. V našej farnosti sa deti stretávajú v pastoračných priestoroch fary
na stretkách s animátormi, ktorí pre nich organizujú aj ďalšie rôzne akcie výlety, diskotéky, letné detské tábory ... Pravidelne sa vo vianočnom období
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zapájajú do koledovania Dobrá novina, v máji sa zúčastňujú misijnej púte detí
v Rajeckej Lesnej, rovnako sa zapájajú do kampane Vypni telku, zapni seba.
I v tomto roku sa konal detský tábor na Chate Kminek. Bolo tak 8 vedúcich a
33 detí. Prežili 6 skvelých dní kde skúmali prírodu okolo ale aj bazén ktorý sa
nachádzal v areáli.
Misijné spoločenstvo "Žíznim" - Hnutie Žíznim založili Otcovia Misionári
lásky v roku 2006 v Tijuane v Mexiku. Je to spoločenstvo veriacich kresťanov,
ktorí žijú vo svete, ale spolupodieľajú sa na charizme a duchu rehole Otcov
Misionárov lásky, ktorú založila sv. Matka Tereza z Kalkaty. Cieľom Hnutia je
pomáhať tým najchudobnejším z chudobných - robiť malé veci s veľkou
láskou.
Modlitby matiek - je to stretnutie matiek, ktoré sa modlia za svoje deti. V
našej farnosti fungujú dve takéto stretnutia, ale sú pozvané všetky matky.
Ružencové bratstvo - je združenie duchovne zjednotených veriacich
formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom
uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú pre seba,
Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového bratstva je
zároveň snaha o neustály pokrok v láske k Bohu a ľudom, o neustále
premieňanie modlitby na konkrétne skutky. V našej farnosti je 13 ruží živého
ruženca, ktoré majú svoju horliteľku a svojho patróna.
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MIESTNE ORGANIZÁCIE A SPOLKY
Cyklistický klub Biking Raková
V roku 2017 CK Biking Raková usporiadal 3 veľké akcie a to: Medzinárodný
pohár v terénnej cyklistickej časovke do vrchu – UP HILL MTB BESKIDY 2016,
Pohodový štvrťmaratón a súťaž v cyklokrose.
UpHill MTB Beskidy
Dňa 30.7.2017 v nedeľu sa u nás konalo jedno z kôl medzinárodného
pohára v terénnej cyklistickej časovke do vrchu cyklu UPHILL MTB BESKIDY
2017. V spolupráci s Centrom voľného času Raková sa konal sa aj osobitný
pretek pre menších a najmenších cyklistov “Mini Biking Raková” ešte pred
začatím hlavného podujatia.
Aj napriek tropickému počasiu sa na štart postavilo 156 pretekárov
v rôznych vekových kategóriách zo štyroch krajín, a k tomu 21 detí na Mini
Bikingu. Najmladší účastník, ktorý zdolal trasu z Námestia Janka Palárika až
po Medvediu skalu mal 5 rokov. Celkovým víťazom sa stal Tomáš Kalta, ktorý
túto trať prešiel za 26 minút a 5 sekúnd. Najlepší Rakovčan bol Martin Kovačik
s časom 33:04. Súťažiaci s trvalým pobytom v obci Raková štartovné neplatili.
Pre všetkých účastníkov bolo v cieli pripravené občerstvenie a keď sa vrátili
naspäť na námestie, tak ich tam čakalo studené pivko alebo kofola a pečená
krkovička. V tomto roku prišlo aj veľa divákov, ako na námestie, tak i cestou.
PoHodový štvrťmaratón
V tomto roku sa konal už 13. ročník tohto maratónu. Na trať sa postavilo
67 účastníkov zo Slovenska, Česka i Poľska.
8.10.2017 - Svetový pohár v cyklokrose CX Raková 2017
Prvý, mimoriadne “kysucky” studený a daždivý, októbrový víkend žila
Raková špičkovým športom, svetová cyklistika sa totiž po desaťročiach vrátila
na Kysuce! Klub CK BIKING Raková po 7 rokoch organizovania Slovenského
pohára v cyklokrose podal na Medzinárodnú cyklistickú federáciu oficiálnu
žiadosť o zaradenie do pohára UCI C2 a táto sa vrátila ako potvrdená. Týmto
sa na Rakovej už na skorú jar začali prípravy tohoto mimoriadneho podujatia
a to od samého začiatku nie ako jednorázovej akcie. Organizácia samotná
nemala vážnejšie výhrady, snaha sa teda upriamila na trať a v Areáli zdravia
pod hríbom začal v spolupráci s OKVS Raková a firmou Strabag vznikať
nefalšovaný cyklokrosový areál. Nevyužívané obecné pozemky pokryté
burinou a čiernymi skládkami mizli pod tonami zeminy, mechanizmy
zarovnali cesty a vytvorili nové, po hrubej práci nastúpilo množstvo ručného
čistenia úsekov, ktoré sa nesmeli technikou poničiť. A obrovské úsilie prinieslo
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výsledky! Miestny areál zdravia bol pripravený tak, ako ešte nikdy. Trať dlhá
takmer tri kilometre vytýčená kolíkmi, zábranami, nechýbali prírodné
prekážky, dlhé šľapavé úseky striedali technické časti s výbehmi, zjazdmi.
Zdvojené depo vzorovo postavené s možnosťou umytia a výmeny bicyklov,
v cieli cieľová rampa. Chorvátsky komisár UCI Mladen Durlen pozorne prešiel
celý pretekársky okruh, okom skúseného komisára. Po kontrole, vyslovil
nadmieru spokojnosť a krásny cyklokrosový sviatok sa začal. Počasie bolo
naozaj cyklokrosové, sotvakedy ustávajúci dážď urobil z trate naozajstné
bahenné “peklo severu”, ktoré vyhovovalo práve najlepším pretekárom,
v hlavnej kategórii pretek s prehľadom a minútovým náskokom vyhral Tomáš
Paprstka z Expres CZ – Scott Team Kolín (vicemajster sveta do 23 r.), najlepší
slovenský pretekár bol vynikajúci Martin Haring z Dukly BB, konkurencia
však bola veľká, pretekári celej strednej Európy, spolu 217 profesionálov a 18
hobby jazdcov. Špeciálne uznanie zasluhujú práve hobby jazdci, postaviť sa
na takto ťažkú trať o deviatej ráno, v daždi a 7°C chcelo riadnu odvahu!
Celkovo dopadol pretek na výbornú, doslova, je to hodnotenie komisariátu UCI
a podľa slov ich zástupcu má BIKING veľký potenciál a bezpochyby veľké veci
pred sebou. A na tejto úrovni sú “väčšie” už len preteky najvyššej kategórie
C1, 9 vybraných kôl z C1 Telnet world-cup a Majstrovstvá sveta.
Nič z toho by nebolo možné bez profesionálneho a obetavého tímu z CK
BIKING Raková a všetkých v okolí, od tolerantných susedov a majiteľov
pozemkov cez zástupcov obce Raková a OKVS, ktorí neváhali pomáhať mimo
pracovného času, dobrovoľných hasičov z DHZ Raková a ich nasadeniu na
preteku aj prípravách, firme Molitas, ktorá si neváhala komplikovať
a zdržiavať výstavbu nových hál len pre jedinú nedeľu, o zadarmo
poskytnutých priestoroch a parkoviskách ani nehovoriac, firme KostraBike,
ktorá poskytla vecné ceny, Cleanex s kompletným servisom na umývanie
bicyklov.

Dobrovoľný hasičský zbor
Činnosť hasičov v roku 2017 začala 07.01., keď zorganizovali výročnú
členskú schôdzu, kde sa zúčastnili všetky zbory z okrsku č.4 a pozvaní hostia.
Na tejto schôdzi sa okrem iného volil nový výbor na dobu 5 rokov. Členovia
DHZ si volili výbor nasledovne: predseda: Jozef Hrčka, veliteľ: Dominik
Urbaník, podpredseda, preventivár: Miroslav Mareček, tajomník: Michaela
Balošáková, pokladník: Janka Kubicová, strojník: Matej Michnáč, referent
mládeže: Martin Krištofik, organizačný referent MTZ: Miroslav Strýček, veliteľ
družstva mužov a žien: Pavol Šurík a dvaja členovia výboru: Matúš Cisárik a
Jozef Kováčik. Na schôdzi bol podaný návrh na významné ocenenia od obce
Raková pre dlhoročných funkcionárov.
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13.2. odišla cisterna T-145 CAS 32 na dobrodružnú jazdu na jej „repas“ do
Liptovského Hrádku, spoločne s DHZ Raková išli aj DHZ Klokočov, Korňa,
a Podvysoká. Cesta bola príjemná a trvala len necelé štyri hodiny. 19.2. sa
niektorí členovia DHZ zúčastnili stretnutia s ministrom vnútra
a podpredsedom NR SR Róbertom Kaliňákom v Bytči, kde spoločne zhodnotili
ďalšie fungovanie celoplošného rozmiestenia síl a prostriedkov, zároveň
diskutovali o dotáciách na rekonštrukcie hasičských zbrojníc zo štátneho
rozpočtu. 25.2. sa predseda, veliteľ a ďalší dvaja členovia DHZ Raková
zúčastnili Územného valného zhromaždenia, kde prebiehala voľba nových
funkcionárov Územného výboru DPO SR v Čadci. 26.2. sa šesť členov podieľalo
na organizácii fašiangov na našom námestí, predajom vareného vína a teplých
nápojov.
Dňa 18.3. ústnymi a praktickými skúškami úspešne absolvovalo
štvordňové školenie hasičských jednotiek ďalších sedem členov, čím je teraz
v hasičskej jednotke DHZO 19 hasičov (17) a hasičiek (2). Na veľkú noc už
tradične na Veľký piatok a Bielu sobotu vykonávali stráženie Božieho hrobu,
zúčastnili sa svätej omše a slávnostných obradov.
26.4. a 29.4. sa podieľali na organizácii 50. jubilejného ročníka Palárikovej
Rakovej: Čestnou strážou pri buste a dvoch sochách nášho významného
rodáka ako aj účasťou na slávnostnej svätej omši, slávnostného sprievodu,
riadenia cestnej premávky, či predajom občerstvenia na námestí. 6.5. sa
zúčastnili VČS v Zákopčí u Tarabov, spojenej so slávnostnou svätou omšou
svätého Floriána. 7.5., deň potom, sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši
svätého Floriána na Oščadnici a priateľskom posedení. 27.5. úspešne
absolvovalo päť našich členov skúšky na hasičskú odbornosť Hasič II. a III.
30.6. členovia zboru zabezpečovali riadenie cestnej premávky od námestia až
na Korcháň pri príležitosti medzinárodných cyklistických pretekov UP HILL
Beskidy a taktiež sa starali o hladký priebeh tohto preteku a celého podujatia.
5.8. na námestí zorganizovali hasičské popoludnie s deťmi a rodičmi z našej
obce. Pripravili pre nich zaujímavé súťažné disciplíny. 26.8. zorganizovali
štvrtý ročník hasičskej súťaže o pohár starostu obce. Je samozrejmé že to
obnášalo tri dni práce od príprav, samotného priebehu, až po upratovanie.
11.9. sa podieľali na prípravách Rakovských hodov. Aj tento rok riadili cestnú
premávku na piatich križovatkách už na 13. ročníku bežeckých pretekov
PoHodový štvrťmaratón. Obec hasičom umožnila otvoriť si aj hasičský stánok
na námestí a tak mali čo robiť aj hasičky pri predaji a príprave. Tejto akcie sa
aktívne zúčastnilo 15 členov.
24.9. spoločne organizovali prvý ročník detskej súťaže o putovný pohár
riaditeľky CVČ v Rakovej. Netreba však zabudnúť na to že pani riaditeľka
preberá túto krásnu štafetu od dlhoročného čestného člena a priateľa Mgr.
Jozefa Klieštika, pod ktorého záštitou aj v ťažkých časoch táto detská súťaž
prežila až dodnes.
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2.10. Sme na žiadosť p. riaditeľa ZŠ Milana Mravca, organizovali ukážku
hasenia požiaru na ihrisku FK Polom Raková. Príprava Horiaceho domu,
haluzí, horľavých látok a opáskovanie areálu im tiež zabralo dva dni. Deti však
boli nadšené a akcia mala veľký ohlas. 7.-8.10 pomáhali pri organizovaní
SVETOVÉHO pohára v cyklokrose, za čo dostali aj ocenenie od slovenského
zväzu cyklistiky.
Aj v tomto roku rady zboru opustili dlhoroční členovia: 17.5. naposledy
odprevadili dlhoročného člena a bývalého funkcionára Ladislava Čišeckého,
ktorý žiaľ navždy odišiel vo veku svojich nedožitých 70-tich rokov a 5.8. znova
prišla smutná udalosť a to na večný odpočinok odprevadili dlhoročného člena
Janka Chnúrika, ktorý nás opustil vo veku 64 rokov.
Odovzdanie zrepasovanej Tatry 148 CAS 32
V nedeľu 02. 07. 2017 o 14. hod zavítal do našej obce podpredseda vlády
a minister vnútra SR Róbert Kaliňák aj so svojou delegáciou a priviezol našim
hasičom kompletne zrepasovanú Tatru 148, ktorá bola odvezená 13. 02. 2017.
Svojou návštevou nás ďalej poctili: štátny tajomník ministerstva obrany SR
– Marián Saloň, predseda ŽSK a poslanec NR SR – Juraj Blanár, poslanec NR
SR a starosta obce Stará Bystrica – Ján Podmanický, generálny sekretár DPO
SR - Vendelín Horváth, krajský riaditeľ HaZZ v Žilina - Jaroslav Kapusniak,
poslanec zastupiteľstva ŽSK - Jozef Cech, predseda Územnej organizácie DPO
SR Čadca – Miroslav Koza, veliteľ Územnej organizácie DPO SR Čadca –
Ladislav Šimášek, tajomníčka Územnej organizácie DPO SR Čadca – Marta
Balošáková, predseda aktívu zaslúžilých členov DPO SR v Čadci – Ladislav
Dedič a poslanec MZ v Čadci – František Kučák.
V úvode veliteľ DHZ Raková, Dominik Urbaník, podal ministrovi vnútra
hlásenie, potom sa ujal slova samotný minister. Minister ocenil, že sa udržiava
tradícia dobrovoľného hasičstva v obci, aj keď to nie vždy bolo ľahké a že sa
ďalej táto tradícia odovzdáva mladej generácii. Dokonca poďakoval aj mladej
generácii – našim „hasíčatám“ za to, že sa pripojili k dobrovoľným hasičom,
pretože v dnešnom svete internetu, kedy majú možnosť tráviť svoj voľný čas
tisíckami spôsobov, sa rozhodli tráviť svoj čas tým, že budú pomáhať druhým.
„Preto ani toto auto nemôžem považovať za nejaký dar obci, ale splátku dlhu
za tie roky tvrdej driny, ktorú dobrovoľní hasiči pre túto obec urobili,“ týmito
slovami ukončil pán minister svoj príhovor. Po príhovore ministra všetkých
srdečne privítal starosta obce Anton Heglas a poďakoval za odovzdanie
zrepasovaného hasičského vozidla. Potom Juraj Blanár skonštatoval, aby sme
sa stretávali len pri takýchto príležitostiach a taktických cvičeniach, a nie pri
živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Následne minister
vnútra, Róbert Kaliňák odovzdal kľúče od Tatry veliteľovi DHZ. Vyblýskanú
tatrovku požehnal náš p. farár vdp. Ján Uskoba, pretože zasvätenie
hasičského poslania je zakotvené i v jeho hlavnom kréde "Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc". Slávnostný akt odovzdania vozidla spestrilo vystúpenie
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dedinskej folklórnej skupiny Rakovanka a ukončilo ho pokropenie hasičského
vozidla penivým sektom. Stretnutie pokračovalo obhliadkou vozidla,
spoločným fotografovaním a neformálnymi rozhovormi s hasičmi a občanmi.
Pevne veríme, že toto hasičské auto je pre náš dobrovoľný hasičský zbor
prínosom, ale aj určitým záväzkom, pretože kvalitná technika je pri našej práci
mimoriadne potrebná. Budeme ho vždy používať v prospech obce a občanov.
Súťaž O pohár starostu obce Raková
V sobotu 26. augusta 2017 sa v Rakovej konal už štvrtý ročník hasičskej
súťaže „O pohár starostu Obce Raková“. V úvode súťaže starosta obce Mgr.
Anton Heglas privítal predsedu ÚzO DPO SR Čadca, Miroslava Kozu
a všetkých súťažiacich. Po ich príhovoroch nasledovala samotná súťaž.
V súťažnom zápolení sa postupne na štart postavilo 20 tímov z Českej
a Slovenskej republiky.
Výsledky muži:
DHZ/ SDH
ĽP
PP
1. DHZ Rudinka
14:81
14:47
2. DHZ Čierne
15:86
15:65
3. DHZ Klokočov
16:19
15:61
4. SDH Příložany
15:69
16:33
5. SDH Karpentná
14:68
16:51
6. SDH Lučina
17:99
18:15
7. DHZ Kysucké Nové Mesto
19:31
18:76
8. SDH Horní Domaslavice
19:65
18:78
9. DHZ Horný Vadičov
16:90
20:30
10. DHZ Staškov
20:34
19:30
11. DHZ Makov
20:42
18:47
12. DHZ Olešná
21:81
23:39
13. DHZ Raková
27:82
29:75
14. SDH Milíkov
15:78
39:03
15. DHZ Krásno nad Kysucou
NP
NP
16. DHZ Dolný Vadičov
Disk.
Disk.
Výsledky ženy:

1.
2.
3.
4.

DHZ/SDH
DHZ Raková
DHZ Turzovka
DHZ Oščadnica
SDH Lučina

ĽP
18:34
18:50
36:16
NP
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Súťaž mladých hasičov O putovný pohár riaditeľky Centra voľného
času
V nedeľu 24. septembra 2017sa konal 1. ročník Súťaže mladých hasičov
O putovný pohár riaditeľky Centra voľného času. Po sobotňajšom upršanom
dni sa hasiči báli, že bude aj nedeľa zlá. Avšak počasie prekvapilo a bolo len
pod mrakom. No zarážajúci bol stav ihriska, niekto ho v noci totálne
zdemoloval pomocou auta alebo štvorkolky. No ladí hasiči sa i napriek tomu
nedali odradiť a prišlo 15 manšaftov.
Na úvodnom nástupe sa zúčastneným prihovorila riaditeľka CVČ Raková
Martinka Remešová, ktorá všetkým popriala ten najlepší výkon. Po nej sa
prihovorili i ostatní hostia. Po odsúťažení si každý pochutnal na výborných
párkach.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA:
Dievčatá:
Výsledný
umiestnenie družstvo
LP
PP
čas
1. miesto

DHZ Raková

17,47

17,19

17,47

2. miesto

DHZ Olešná

20,90

21,89

21,89

3. miesto

3DHZ Staškov

21,91

21,93

21,93

4. miesto

DHZ Nová Bystrica

22,58

24,44

24,44

5. miesto

DHZ Čierne

26,71

25,35

26,71

6. miesto

DHZ Zákopčie – Ústredie

28,06

28,54

28,54

7. miesto

DHZ Radôstka

43,35

38,90

43,35

LP

PP

Výsledný
čas

Chlapci:
umiestnenie družstvo
1. miesto

DHZ Staškov

15,64

16,46

16,46

2. miesto

DHZ Čierne

15,61

16,65

16,65

3. miesto

SDH Nýdek

20,70

19,96

20,70

4. miesto

DHZ Nová Bystrica

23,16

24,34

24,34

5. miesto

DHZ Oščadnica

26,64

27,18

27,18

6. miesto

DHZ Raková

28,17

29,47

29,47

7. miesto

DHZ Zákopčie – Ústredie

27,09

31,12

31,12

DHZ Krásno nad Kysucou

19,97

18,77

NP

NP (prešľap)
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Futbalový klub Polom Raková
Niečo z minulosti
Po rozdelení Československa došlo i k rozpadu organizovaného členstva
telovýchovného hnutia. Postupne vznikali športové zväzy, ktoré sa borili nielen
so svojou organizáciou, ale hlavne s financovaním. Futbal hlavne na dedinách
a menších mestách tým veľmi utrpel. Známe futbalové kluby menili majiteľov,
hlavne bohatých podnikateľov a dedinské kluby, ktoré nemali sponzorov, boli
v plnej miere závislé od pomoci obcí. I vďaka pochopeniu starostov v rakovej
JUDr. Jozefa Šamaja, p. Františka Broša a Mgr. Antona Heglasa a obecných
zastupiteľstiev futbal v Rakovej tieto ťažké časy prežil a dodnes sa úspešne
rozvíja.
Niečo z činnosti
Od roku 2016 dochádza opäť k registrovaniu členov i keď zatiaľ za aktívne
hrajúcich v prípravkách, žiakov, dorastu a mužov. FK Polom Raková má
v súčasnosti registrovaných 95 členov, z toho 60 mládeže. V klube pracujú
aktívne dve prípravky a to staršia a mladšia, ďalej mladší a starší žiaci, dorast
a mužstvo dospelých. staršia prípravka, dorast a muži hrajú v súťažiach, ktoré
riadi oblastný futbalový zväz, mladší a starší žiaci hrajú II. ligu v pôsobnosti
stredoslovenského futbalového zväzu. Žiaci dosiahli najväčší úspech v histórii
žiackeho futbalu v obci, keď v sezóne 2016/2017 postúpili do predtým
spomínanej ligy. V súčasnosti hrajú so striedavými výsledkami a v tabuľke sa
pohybujú okolo 10-tej priečky. Slabšie to je s dorastom, ktorý už tretiu sezónu
bojuje o postup i keď vlani to mal dobre rozohraté, no v rozhodujúcich
zápasoch v starej Bystrici a v Makove zahanbujúco prehral, a tým sa pripravil
o možnosť postupu. Tento rok sa dorastu šance na postup znížili, keďže na
jeseň prehrali v Korni a doma s Makovom. Muži v sezóne 2016/2017 skončili
síce na peknom 4. mieste, no nebyť stratených niekoľkých bodov doma, mohli
postúpiť. Vzhľadom k tomu, že v tejto sezóne postupovali do V. ligy prvé dve
mužstva. Jeseň 2017 začali muži už tradične zle, keď prvé dva zápasy na
domácej pôde remizovali s Horelicou aj Korňou a prekvapujúco prehrali
s Radoľou. Nepotešila aj zbytočná prehra v Olešnej, od ktorej však mužstvo
hralo na víťaznej vlne a zvíťazilo v posledných 5-tich zápasoch z toho 3 na
pôde súpera. Zimnú prípravu začali muži koncom januára a okrem kondičnej
prípravy sa zúčastnilo zimného turnaja v Jablunkove, kde odohralo 6 zápasov,
z toho 5 víťazných a prehralo iba v zápase o tretie miesto s Horelicou na
pokutové kopy.
Trénerom mužov ostáva Ján Piňo, žiakov trénuje Jaroslav Mravec, dorast
Jozef Húska a prípravky Jozef Majerík a Ing. Vojtech Mahút. Na úseku mimo
športovej činnosti sa FK stará o opravy a údržbu športového areálu. Ten má
rozlohu 22 000 m2 sú v ňom dve hracie plochy, tri menšie budovy, ktoré slúžia
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ako šatne, sklad, bufet, ďalej altánok, vodáreň a tribúna. Na zlepšenie
zavlažovania hracích plôch na jar 2016 dali navŕtať 15 m hlboký nový vodný
zdroj. V spolupráci s občianskym združením junior začali s výstavbou nových
šatní a sociálnych zariadení.
Dňa 16.02.2018 na výročnej členskej schôdzi boli prítomní oboznámení
s hospodárením FF za roky 2016-2017 a predbežným rozpočtom na rok 2018.
Ples futbalistov
V sobotu 04.03.2017 sa v reštaurácii Svadobka konal prvý ročník plesu
rakovských futbalistov, ktorý zorganizovali členovia O.Z. Junior. Spoločne so
svojimi priateľmi sa zabavili a slávnostne spečatili jesennú časť futbalovej
sezóny a zároveň načerpali novú energiu na jarnú časť. Na plese bol zaujímavý
program a bohatá tombola. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Karola
Pružinského a jeho tanečnej partnerky Veroniky Koptákovej. Po celý večer
hostí sprevádzala skupina Veľký dom spolu s moderátorom Františkom
Ďurkáčom.
Futbalový turnaj žiakov13
24. a 25. júna 2017 sa konal v Rakovej futbalový turnaj žiakov. Podujatie
bolo výnimočné aj množstvom zúčastnených družstiev a počtom odohratých
zápasov. V areáli FK Polom Raková sa postupne odohrali až 3 turnaje rôznych
žiackych kategórií a hralo sa až na troch hracích plochách súčasne. V sobotu
odštartoval program kategóriou U9, kde sa zúčastnilo 8 tímov rozdelených do
dvoch skupín. Domáci Polom dokázal postaviť až dve družstvá aby si zahrali
naozaj všetci „prípravkári“ z tímu. Skupinu a vyhrali s plným počtom bodov
hráči Fomatu Martin, ktorí súperom nastrieľali v troch zápasoch až 24 gólov
a suverénne postúpili do finále. Skupina B mala podstatne vyrovnanejší
priebeh a o finalistovi rozhodlo až dosiahnuté skóre. Rozhodovalo sa medzi
družstvami domácej Rakovej, MŠK Žilina a českého tímu z Třinca. Do finále
nakoniec postúpil práve Třinec, ktorý síce prehral s MŠK Žilina ale dokázal
ostatným dvom súperom nastrieľať až 9 gólov. Zápas o tretie miesto si zahrali
MŠK Žilina a Tatran Turzovka. Zápas lepšie zvládli hráči Žiliny a prevzali si
bronzové medaile. Víťazi skupín sa stretli vo finálovom zápase, ktorý bol
vyvrcholením doobedňajšej časti turnaja. Aj v tomto stretnutí boli Martinčania
neporazení, vyhrali 7:3 nad Třincom a z rúk starostu Rakovej Mgr. Antona
Heglasa si prevzali zlaté medaile. Najlepším hráčom turnaja sa stal martinský
Janko Brincka, najviac gólov nastrieľal hráč Třinca Jakub Bujok a cenu pre
najlepšieho brankára si odniesol brankár domáceho Polomu Raková Marián
Kusý. Po vyhodnotení sa žrebovala tombola, ktorej organizátori pripravili až
tri sady pre každý turnaj zvlášť.

http://www.rakova.sk/aktualne-dianie/1088-futbalovy-turnaj-ziakov-v-rakovej-saniesol-v-prijemnej-atmosfere, http://www.kysuckysport.sk/futbalovy-turnaj-ziakov-rakova/
13
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O 13. hodine už štartoval turnaj žiakov kategórie U11. Tento turnaj mal
najväčšie obsadenie, zúčastnilo sa ho až 10 tímov a domáci Polom dokázal
opäť postaviť dva vyrovnané tímy.
Skupina A mala vyrovnaný priebeh a o finalistovi rozhodol až posledný
skupinový zápas medzi Slovanom Podvysoká a ŠK Belá. Veľmi vyrovnaný
zápas zvládli aj takticky lepšie hráči Belej a postúpili do zápasu o zlato.
V skupine B sa stal suverénnym víťazom Baník Horná Nitra pred druhou
Korňou a tretími Príbovcami. Pred medailovými zápasmi si diváci pozreli
vystúpenie rakovských mažoretiek ELLA, ktoré mali pripravených viacero
tanečných choreografií. V zápasoch o bronzové medaile sa stretli hráči Slovana
Podvysoká a Slovania Korňa. Priebeh tohto stretnutia bol veľmi vyrovnaný do
posledných chvíľ a aj konečný výsledok bol nerozhodný 1:1. O víťazovi rozhodli
až pokutové kopy a tu bol šťastnejším tímom Slovan Podvysoká, ktorého hráči
premenili dve strely zo značky pokutového kopu zatiaľ čo ich súper z Korne
iba jednu. Finálový zápas už žiadnu drámu nepriniesol, nakoľko suverénny
Baník Horná Nitra jednoznačne porazil slnkom vyčerpaných hráčov ŠK Belá
vysoko 10:1. Pri odovzdávaní individuálnych cien bol prekvapením najlepší
strelec. Stal sa ním hráč až siedmeho tímu z Príboviec Samuel Durdiak, ktorý
súperom nastrieľal až neuveriteľných 8 gólov. Najlepším brankárom turnaja
sa stal brankár Korne Sebastián Bazelides a cenu pre najlepšieho hráča
turnaja získal hráč Baaníku Horná Nitra Dávid Važan.
Záverečného slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnila aj najväčšia
osobnosť turnaja pán Vojtech Christov. Historicky najúspešnejší slovenský
futbalový rozhodca. Počas svojej kariéry pískal aj vrcholné podujatia na
Majstrovstvách sveta a Európy a aj popredné pohárové súťaže. Odmenou pre
zúčastnené tímy bolo aj spoločné fotografovanie s pánom Christovom.
V nedeľu futbalový sviatok v Rakovej vyvrcholil. Stretlo sa sedem družstiev
kategórie U13 a zahrali si zápasy systémom každý s každým. Počasie v Rakovej
vyšlo aj v nedeľu dokonale, bolo síce celý deň jasno a slnečno, ale už od obeda
veterno a takže slnko hráčov vyčerpávalo menej. Systém turnaja bol náročný
a každé družstvo odohralo minimálne 6 zápasov. Najlepšie turnajom
prechádzal tým Juventus Žilina. V zápasoch nestratil ani bod a suverénne
postúpil do finále. Na meno druhého finalistu sme čakali až do posledných
zápasov. S matchballom do nich vstupovali hráči Košíc proti Dolnému Kubínu,
ale ten napokon nevyužili a prehrali najtesnejším rozdielom 0:1. Na druhej
hracej ploche bezpečne zvíťazilo Kysucké Nové Mesto nad Novým Mestom nad
Váhom vysoko 4:1 a zaslúžene postúpilo do finále. Finálový zápas bol pekným
vyvrcholením futbalových zápasov. Zúčastneným tímom sa dostalo veľkej cti
v podobe hlavného arbitra, ktorým bol vzácny hosť turnaja pán Vojtech
Christov, bývalý medzinárodný rozhodca. Ako jediný Slovák viedol aj finálový
zápas Majstrovstiev Európy. Na šampionáte EURO 1984 viedol ako hlavný
rozhodca zápas o zlato Francúzsko – Španielsko v Paríži. Pán Christov
porozprával aj o výnimočných zápasoch, ktoré viedol ako rozhodca a aj
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o takých futbalových velikánoch, akými boli legendárny Pelé, Michel Platini,
Diego Maradona a ďalší. Finálový zápas patril podobne ako celý turnaj
neporazeným hráčom Juventusu Žilina, ktorí húževnatým Kysučanom
nastrieľali päť gólov a sami inkasovali až v závere zápasu z nariadeného
pokutového kopu. Individuálne ocenenia sa udeľovali aj v tomto turnaji.
Najlepšieho brankára si odniesol gólman zároveň najvzdialenejšieho tímu
z Košíc Patrik Slávik. Najlepším hráčom turnaja bol Matúš Kubík z Kysuckého
Nového Mesta a najlepším strelcom sa s 11 gólmi stal hráč Juventusu Žilina
Patrik Šotnik. Po vyhodnotení turnaja sa žrebovala bohatá tombola v ktorej
extra cenu venovala CK Jomatour a bol ňou zájazd do Chorvátska. Divácky
atraktívne boli aj živé ceny v podobe kačky, húsky a veľkého prasaťa.
Potom Francúzske gardové delostrelectvo od Združenia vojenskej histórie
spustilo delové salvy a odštartovali oslavy postupu domácich žiakov do
II. futbalovej ligy. Chalani si prevzali ďakovné listy z rúk starostu obce Mgr.
Antona Heglasa a od vedúcich o.z. Polom Junior.
Pre každého bolo pripravené aj pamätné tričko a fotografia celého tímu. Na
záver bola rozkrájaná obrovská torta na ktorej si pochutili všetci oslavujúci.
V priateľskej atmosfére pokračovali oslavy ešte niekoľko hodín a všetci sa na
záver zhodli, že sa tešia na ďalší ročník žiackeho futbalového turnaja
v Rakovej. Počas dvoch dní sa o zábavu staral aj moderátor František Ďurkáč
a mediálny partner podujatia Rádio Rebeca.
Konečné poradie nedeľného turnaja:
1. Juventus Žilina
2. MŠK Kysucké Nové Mesto
3. FK Čadca
4. KAC Jednota Košice
5. FK Dolný Kubín
6. Nové Mesto nad Váhom
7. FK Polom Raková
Futbalový turnaj O pohár starostu obce Raková14
Už 19. ročník priniesol okrem výborného futbalu aj bohatý kultúrny
program, o zaujímavé ceny sa bojovalo v tombole. Podujatie organizovala obec
Raková na čele so starostom Antonom Heglasom, výbor FK Polom Raková
v zastúpení predsedu Stanislava Grečmala a Organizácia pre kultúru a verejné
služby (OKVS) Raková. Celú akciu s prehľadom moderoval Jaroslav Gašperák.
Domáci Polom skončil pred rokom až na štvrtom mieste, a tak mal tentoraz čo
naprávať. Odniesol si to tím z Čiech, ktorému zverenci Jána Piňu nasúkali
sedem gólov, pričom inkasovali len raz. O tri presné zásahy sa v tomto dueli
postaral Marek Bednárik. V zápase číslo dva nastúpil minuloročný víťaz

https://mykysuce.sme.sk/c/20602988/pohar-starostu-obce-rakova-smedzinarodnou-ucastou.html
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z Poľska LKS Gwiazda Skryszów proti chlapcom z Oščadnice. Vyrovnané
stretnutie rozhodol jediný gól, postaral sa oň Poliak Szczerbiak. V prestávke si
to na trávniku rozdali žiaci Rakovej a Turzovky. Meranie síl talentovaných
futbalistov dopadlo lepšie v prospech hosťujúceho celku, ktorý vyhral hladko
9:3.
Bronzovú priečku si vybojovali hráči Oščadnice. Tí síce prehrávali do
polčasu 2:1, no potom zvýšili obrátky a otočili stav stretnutia na 4:2. Finále
začali lepšie Poliaci. Boli pohyblivejší, agresívnejší. Prvý gól však padol
z nenápadnej šance, kedy po nedorozumení brankára s defenzívou otvárala
skóre LKS Gwiazda doťuknutím lopty do prázdnej brány. Stav sa už v prvom
dejstve nezmenil, a tak bolo stále všetko otvorené. Hneď na začiatku druhého
polčasu však zvýšil obhajca na 2:0 a s Rakovou bolo zle-nedobre. Polom však
zapol, vypracoval si sľubné šance, žiaľ, bez výsledného efektu. Finále sa
nakoniec skončilo 4:1 v prospech LKS Gwiazda Skryszów, ktorý tak po roku
opäť zdvihol trofej nad hlavu. „Výkon mužstva sa dá zhodnotiť kladne aj
záporne. České mužstvo bolo slabšej kvality, využili sme šance, strelili góly
a poľahky sme postúpili do finále.
V druhom zápase nás Poliaci predčili. Doplatili sme na vlastné chyby
brankára a obrany, navyše sme za stavu 0:2 nevyužili dve – tri sľubné šance,
ktoré rozhodli o výsledku. Poliaci však vyhrali zaslúžene. Verím, že o rok
vyhráme. Bola by škoda, aby taký pekný pohár ostal v zahraničí,“ povedal
hneď po skončení turnaja na margo výkonu svojich zverencov tréner Ján Piňo.
Na záver sme vyspovedali Antona Heglasa, starostu obce Raková: „V dnešnom
hektickom živote chcú zamestnávatelia zo zamestnancov vyťažiť maximum
a tí pracujú aj šesť dní v týždni. Som tak rád, že ľudia aktívne oddychujú,
nerelaxujú len niekde na gauči pri televízore, ale prídu, stretnú sa,
porozprávajú sa so známymi, kamarátmi. Ten futbalový turnaj je taký podmaz
všetkého, že sa tu môžeme zísť. Samozrejme, videli sme kvalitný futbal,
výborné zápasy. Prirodzene, fandil som našim chlapcom. Som trošku smutný,
že pohár neostal doma, ale ide opäť do Poľska. Verím, že chlapci si napravia
chuť o rok.“
Výsledky 19. ročníka: Prvý vyraďovací zápas FK Polom Raková – TJ Třinec
– Nebory 7:1 (4:0), M. Bednárik 3, Poljak 2, Čačurák, Krištofík – Očadlík.
Druhý vyraďovací zápas FK Tatran Oščadnica – LKS Gwiazda Skryszów 0:1
(0:0), Szczerbiak. Zápas starších žiakov FK Polom Raková – FK Tatran
Turzovka 3:9. O 3. miesto FK Tatran Oščadnica – TJ Třinec – Nebory 4:2 (1:2),
Kašaj, Jašurek, Petrák, Gončár – Gurecký, Laco. Finále FK Polom Raková –
LKS Gwiazda Skryszów 1:4 (0:1), Poljak – Baranek 2, Lubsczyk, Oslizlo.
Konečné poradie: 1. LKS Gwiazda Skryszów, 2. FK Polom Raková, 3. FK
Tatran Oščadnica, 4. TJ Třinec – Nebory.
Individuálne ocenenie: Najlepší strelec: Marek Bednárik, Pavol Poljak (obaja
Polom Raková) – 3 góly.
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Poľovnícke združenie Polom Raková
Poľovnícke združenie Polom Raková na Deň svätého Huberta poriadalo
27. mája 2017 Hubertovskú svätú omšu pri Medvedej Skale pod Veľkým
Polomom už po štvrtý krát. Za krásneho počasia sa tu zišlo mnoho občanov
nielen z Rakovej ale aj z okolitých obcí. Svätú omšu celebroval rakovský farár
vdp. Ján Uskoba. Po svätej omši si účastníci pochutnali na guláši, pivku
a iných dobrotách.

Turistický klub Polom Raková
Novoročný výstup na Veľký Polom
V nedeľu 01. januára 2017 TK usporiadal 24. ročník Výstupu na Veľký
Polom. Snehu bolo tento rok viac ako po minulé roky, tak príroda okolo bola
pekne odetá do bieleho rúcha. Po príchode na vrchol už horela zapálená vatra,
okolo ktorej sa zohrievalo množstvo turistov. Ukázalo sa aj slnko, ktoré
poskytlo turistom nevídané prírodné divadlo. Z vrcholu bolo vidieť Západné
Tatry, ktoré boli ako na dosah ruky. Po tom, čo účastníkov privítal predseda
klubu sa k slovu dostali i iní zúčastnení predsedovia. Príhovory sa niesli
v duchu spolupatričnosti a prianí. Po privítaní sa pristúpilo k slávnostnému
prípitku a potom sa už ozývala slovenská, česká a poľská národná hymna. Po
návrate z vrchola zúčastnených čakal v pohostinstve Korcháň chutný boršč.
Okresné kolo pretekov turistickej zdatnosti
Turistický klub Polom Raková a Obec Raková v sobotu 13. mája 2017
usporiadali v Rakovej v Areáli zdravia Okresné kolo pretekov turistickej
zdatnosti. Aj napriek zamračenej oblohe sa v sobotu ráno zišlo 128 pretekárov,
aby si zmerali svoje sily v siedmych vekových kategóriách. Stavitelia tratí sa
počas dvoch dní museli veľmi snažiť, aby postavili vhodné trate pre všetky
kategórie a umiestnili azimuty v lesnom teréne z dôvodu masívneho výrubu
lesného porastu. Pri tomto im pomohla dokonalá znalosť terénu, aby celé trate
vyhovovali náročným kritériám súťaže. Preteky otvoril prednosta okresného
úradu v Čadci PhDr. Peter Šimčisko, ktorý všetkých srdečne privítal, poprial
im veľa úspechov a žiadny úraz. Po ňom všetkých privítal zástupca starostu
obce Raková Ing. Miroslav Mareček, ktorý ospravedlnil neprítomnosť starostu
obce Raková. Zaželal všetkým pretekárom mnoho zdaru pri zdolávaní náročnej
trate. Po otvorení Ing. Peter Kultán vysvetlil súťažiacim trať a preteky zahájil
Stanko Mrázik.
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Hneď po štarte súťažiacich čakalo stúpanie do kopca a určovanie
turistických a topografických značiek a disciplína viazanie uzlov. O niečo
vyššie odhad vzdialenosti. Potom žiacke a dorastenecké kategórie čakalo
určovanie azimutov. Žiaci museli nájsť 2 azimuty, dorastenky a ženy
4 azimuty a mužské kategórie 6. Najmladší žiaci sa po uzloch odklonili na
orientáciu mapy a po napojení na stredne dlhú trať spolu so žiakmi lámali si
hlavu pri spoznávaní hradov, vrcholov hôr a hlavných Európskych miest. Po
prebehnutí voľného úseku sa napojili na najdlhšiu trať. Dospelácke kategórie
po nájdení azimutov čakala na ich trati kultúrno – poznávacia činnosť. Všetci
súťažiaci absolvovali správne určenie liečivých rastlín a drevín, prelezenie
lanovej lavičky a pred cieľom hádzali kriketovou loptičkou. Disciplína plazenie
bola pre mokrý terén zrušená. Aby tieto náročne disciplíny zvládol každý
pretekár, stojí to mnoho hodín driny nielen súťažiacich ale aj vedúcich
turistických krúžkov, ktorí idú mnoho krát príkladom účasťou na pretekoch.
O diplomy pre ocenených pretekárov a občerstvenie sa postarala Obec
Raková, medaile zabezpečila Regionálna rada KST v Čadci a malú sladkosť pre
každého súťažiaceho Turistický klub Polom Raková.
V závere patrí veľké ďakujem všetkým rozhodcom a obetavým ľuďom, ktorí
sa akokoľvek pričinili na príprave a priebehu celých pretekov.
VÝSLEDKY:
Okres Čadca:
Najmladší žiaci: 1. Filip Čenták, 2. Peter Čimbora, 3. Samuel Vojtaš
Najmladšie žiačky: 1. Anabela Drábová, 2. Sandra Košťálová, 3. Valentína
Hanušová
Mladší žiaci: 1. Tobiáš Košťál, 2. Branislav Čečotka, 3. Mário Martaus
Mladšie žiačky: 1. Larisa Šadibolová, 2. Sophia Liščáková, 3. Laura
Riečičiarová
Starší žiaci: 1. Štefan Pagáč, 2. Pavol Tomčala, 3. Marián Drvár
Staršie žiačky: 1. Adelka Koščaliková, 2. Anna Grueberová
Mladší dorastenci: 1. Tomáš Behúň, 2. Viktor Behúň, 3. Andrej Dráb
Mladšie dorastenky: 1.Sabína Bergerová, 2. Monika Kucharčíková,
3. Natália Šimčisková
Starší dorastenci: 1. Vladimír Hanuš, 2. Andrej Čarnecký, 3. Adam Jarabek
Staršie dorastenky: 1.Soňa Sekerková, 2. Saša Čentáková, 3. Karla
Mészarosová
Muži A: 1. Ondrej Badlík, 2. Martin Čarnecký, 3. Jaroslav Turiak
Muži B: 1. Radoslav Čečotka, 2. Marcel Čelko
Ženy B: 1. Anna Najdeková, 2. Erika Zemaníková, 3. Anna Vlčková
Okres Kysucké Nové Mesto:
Najmladší žiaci: 1. Samko Vlček, 2. Matúš Plevko, 3. Ľubko Ondrášek
Najmladšie žiačky: 1. Nelka Chovaňáková, 2. Veronika Vlčková, 3. Klárka
Ivanková
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Mladší žiaci: 1. Roderick Špiriak
Mladšie žiačky: 1. Viktória Harceková
Starší žiaci: 1. Matej Kubala, 2. Tomáš Čičman
Staršie žiačky: 1. Katka Škvrndová, 2. Katka Ďurišová
Mladší dorastenci: 1. Dávid Drímal, 2. Adam Janiš
Mladšie dorastenky: 1. Rebeca Špiriaková
Starší dorastenci: 1. Milan Mozol
Muži A: 1. Arny Onderka, 2. Filip Maxian, 3. Jaro Kubala
Ženy A: 1. Mirka Janišová, 2. Veronika Janišová, 3. Alžbeta Chovaňáková
Muži B: 1. Pavol Ďuriš, 2. Miroslav Zajac
Ženy B: 1. Mária Maxianová
Vatra vzájomnosti
Turistický klub Polom Raková v spolupráci s obcami Raková, Mosty
u Jablunkova, Dolní Lomná, TJ Sokol Mosty u Jablunkova a Turistickým
oddielom Svrčinovec usporiadal v sobotu 12. augusta 2017 už jubilejný 10.
ročník stretnutia pri „Vatre československej vzájomnosti“ pri Kamennej chate
pod Veľkým Polomom.
Po príchode ku Kamennej chate všade, kde sme sa obzreli sa pripravovali
špecialitky. Chuťové kanáliky pošteklila vôňa gulášika, ktorý varili turisti
z Mostov, turisti z Rakovej pripravovali živánky, priatelia prírody z Korcháňa
piekli polesníky. Po príhovore predsedu TK Polom Raková, TK Svrčinovec,
starostu z Mostov u Jablunkova, zástupcu starostky Dolní Lomná a Františka
Broša (turistu z Rakovej) nasledovalo samotné zapálenie vatry, odzneli štátne
hymny Čechov a Slovákov spolu s tónmi heligonkárov. Toto sobotňajšie
popoludnie spríjemňovali harmonikári a krásne piesne bolo počuť snáď po
celých Beskydách. Družná debata a zábava pokračovala do neskorých hodín.
Domov si všetci odnášali príjemný zážitok v kruhu priateľov a pamätný list
s vyobrazením starej chaty Tetřev.
Svätá omša pri Kaplnke Svätého Františka na Kuchriskách
Za krásnej slnečnej soboty 30.09.2017 konala sa svätá omša pri Kaplnke
svätého Františka, ktorá sa nachádza pod osadou Kuchriská. Svätú omšu
celebroval rakovský farár vdp. Ján Uskoba. Po omši si všetci prítomní
pochutnali na vynikajúcom guláši a pive. Domáci napiekli výborné koláčiky
zákusky.
Výstup na Bahaňu
V nedeľu 01.10.2017 sa v Rakovej konal už tradičný Františkovský výstup
na Bahaňu (827 m.n.m.). Za krásneho počasia sa nás tu zišlo asi 160. V úvode
predseda TK Polom Raková, Peter Kubaška, všetkých srdečne privítal, potom
nasledovala spomienka na turistov, ktorí už nie sú medzi nami.
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Všetci sme si spoločne zaspievali bahaňskú hymnu, kačačinu, pochutnali
si na praženičke, ktorú nám pripravili „Veveričkári“ z Olešnej. Rakovskí turisti
už tradične pripravili živánsku, pečoky a naši turisti – rybári chutné ryby,
takže každý si prišiel na svoje. Ako každý rok, aj teraz sa súťažilo
„O bahaňského jastraba, jastrabicu a jastrabiatko.“
Keď sa zotmievalo, všetci si popriali veľa zdravia, veľa šťastných kilometrov
a pobrali sa do svojich príbytkov.
Okrem spomenutých akcií sa náš turistický klub zúčastňuje aj na
Prechádzke za medvedím cesnakom, Výlete do Tatier a mnoho ďalších
akciách. 25.03.2017 sa konala výročná členská schôdza klubu.
Členovia turistického klubu po celý rok aktívne pracovali aj brigádnicky na
skrášlení areálu zdravia pod hríbom.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov
U chovateľov je evidovaných celkom 34 dospelých chovateľov a 16 mladých
chovateľov. Organizácia bola založená v júli roku 1965. Po vzniku organizácie
sa začali organizovať prvé výstavy a to v roku 1984, kedy bola organizovaná
prvá výstava. Po vzniku sa usporadúvali výstavy každý rok až do roku 1987,
keby bol vydaný zákaz usporadúvania výstav pre mor. Potom po roku 1987
sa výstavy konali už každý druhý rok. Následne asi od roku 2006 usporadúvali
výstavy každý rok s výnimkou roku 2013, kedy výstava nebola usporiadaná.
V posledných rokoch sa výstavy robili pri cirkevnej škole v Rakovej. Avšak
v roku 2012 bol terén rozkopaný a robili sa opravy na škole a na námestí
z toho dôvodu nebolo možné usporiadať výstavu pri tejto škole, tak bola
výstava usporiadaná v priestoroch materskej škôlky Raková. Tú bola jedna
s najlepších výstav čo malo aj pozitívny ohlas na verejnosti. V priebehu roku
2013 bola vykonaná výročná členská schôdza kde bolo odsúhlasené, že
výstavu v tomto roku robiť nebudú, aj keď na tejto výročnej členskej schôdzi
bola účasť veľmi slabá, bola schôdza uznášania schopná a bolo odsúhlasené
výstavu neusporadúvať. Aj keď návštevníci navštívili našu obec za účelom
výstavy, táto sa nekonala, tak navštívili ale aspoň výstavu vtáctva v požiarnej
zbrojnici v Rakovej, ktorá bola usporiadaná organizáciou Exota Čadca, ktorá
bola na vysokej úrovni. V roku 2014 sa výbor rozhodol, že výstavy sa budú
konať každý druhý rok. A to v takom poradí keď nebudú robiť výstavu
chovatelia usporiada ju Čadca. V roku 2015 nebola usporadúvaná výstava
nakoľko organizovali oslavu 50. výročia založenia organizácie. Predseda
základnej organizácie navštívil starostu obce p. Mgr. Heglasa, kde bolo
dohodnuté, že výstavu môžu robiť buď v priestoroch materskej škôlky alebo
pri cirkevnej škole na novovybudovanej trávnatej ploche, kde aj bola
usporiadaná. Klietky ostávajú naďalej uskladnené v priestoroch pod
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kultúrnym domom v Rakovej. V roku 2016 bola usporiadaná výstava opäť pri
cirkevnej škole v Rakovej, táto výstava mala veľký úspech na verejnosti, čo
veľmi pozitívne reprezentovalo našu organizáciu. V roku 2017 výstava nebola
zorganizovaná.

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov15
Členská základňa mala k 31.12.2017 79 členov.
Z pohľadu záhradkára bol rok 2017 priemerný, viac sa darilo
zelenine, zemiakom, hlúbovinám, koreňovej zelenine, hrachu a fazuli.
Ovocinári boli v roku 2017 sklamaní, keď po nádejnom začiatku jari boli
sklamaní z mrazov, a tým prišli o kompletnú úrodu kôstkovín a o veľkú časť
hrušiek. Avšak počas roka bol nadpriemerný opad plodov, ktorý bol spôsobený
buď osami alebo sa prejavili účinky neskorších mrazov.
V roku 2017 výbor pracoval v 11-člennom zložení, zasadal pravidelne 1x za
mesiac.
Činnosť v uplynulom roku začala organizáciou výročnej členskej schôdze,
ktorá sa konala 05.03.2017. Ešte pred schôdzou sa záhradkári z Rakovej
zúčastnili 18.02.2017 VČS na Staškove. Potom nasledovali návčevy členských
schôdzí v Novej Bystrici (18.03.) a v Starej Vsi nad Ondřejnicí a 19.03. boli
v Rudine.
Dňa 04.04. záhradkári zorganizovali už tradičnú brigádu pri reze
a ošetrovaní stromov vo farskej záhrade s ukážkami rezu pre verejnosť.
Zúčastnilo sa jej 20 členov. Potom pokračovali v reze stromov na Námestí
J. Palárika, pred obecným úradom, v areáli MŠ Fojstvo a na futbalovom
ihrisku. V apríli sa zúčastnili sprievodných podujatí jubilujúcej Palárikovej
Rakovej, v rámci ktorých sa prezentovali spolky z obce. Záhradkári vo svojom
stánku predvádzali ukážku rezu, štiepenie na podpníkoch a predávali aj
ovocné stromčeky a kríky za dobrú cenu. Počas Palárikovej Rakovej
záhradkári odovzdali zástupcom divadelných súborov a vzácnym hosťom po
ovocnom stromčeku (jabloň – Nowa Mac).
03.06. sa zúčastnili osláv 750. výročia založenia obce Stará Ves nad
Ondřejnicí. 05.08. zorganizovali zájazd k pamätníku M. R. Štefánika na
Bradle, pokračovali do vinárskeho mesta Pezinok s obedom v hoteli Matyšák
a zájazd ukončili v obci Majcichov, kde položili veniec na hrob nášho rodáka
J. Palárika. Navštívili aj múzeum J. Palárika a stretli sa so záhradkármi
z Majcichova. 19.08. sa 7 členovia zúčastnili športového stretnutia
družobných organizácií, ktoré sa konalo v Rudine. 02.09. sa 20 členovia
zúčastnili osláv 55. výročia založenia záhradkárskej organizácie v Starej Vsi
nad Ondřejnicí.

15

Správa o činnosti za rok 2017, moje postrehy
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V auguste zabezpečovali už štvrtý ročník súťaže o najkrajší balkón
a priečelie v obci Raková, ktorej vyhodnotenie bolo súčasťou hodových
slávností v obci. 1. miesto získal balkón p. Okapalovej, 2. miesto balkón
p. Heglasovej a 3. miesto balkón p. Hazyovej.
Muštovacia sezóna sa v tomto roku zažala 10.09. Tomuto dátumu
predchádzala príprava muštárne a údržba lisu. Od tohto roku zvýšili cenu za
liter muštu a to z 0,15 € na 0,20 €. Z muštovania záhradkári získali 2 301,10
€ a muštovanie skončili 31.11.2017.
So svojou úrodou sa záhradkári mohli pochváliť na výstave v Ostrave
a Olomouci ešte pred ich vlastnou výstavou, ktorá sa v tomto roku konala
v dňoch 8. a 9.10.2017. V rovnakom termíne sa konala i okresná výstava, na
ktorej vystavovali 30 exponátov. Z nich sa na 2. mieste umiestnilo jablko
Bohemia od Jaroslava Jurča, na 7. mieste jablko Vitos od Františka Broša
a na 12. mieste jablko Albrechtovo od Jána Honíška.
V roku 2017 naši záhradkári nezabudli ani na okrúhlych jubilantov,
ktorým odovzdali na schôdzi darčeky, a to: Ignác Hrdinák (80 r.), Štefan
Okuliar (70 r.), Ján Honíšek (70 r.), Jozef Šamaj (60 r.), Milan Gulčík (60 r.),
Jozef Goralka (50 r.), Milan Tlelka (80 r.), Augustín Zajac (80 r.), Bernarda
Brošová (60 r.), Ignác Kováčik (80 r.) a Pavol Kožák (70 r.). V roku 2017
opustili rady členov dvaja dlhoroční funkcionári a to Milan Maslík a Ignác
Hrdinák.
V uplynulom roku záhradkári vykonali kus práce i mimo plánu hlavných
úloh. Postarali sa o dosadbu stromov poškodených zimou a hrabošmi vo
farskej záhrade. Ďalej vysadili višňový sad pri pohostinstve Šapitó, kde
vysadili 36 višní. Boli nápomocní i pri vybudovaní kaplnky na Vartovke, kde
vysadili 24 ks. Ovocných stromov, okrem výsadby členovia odpracovali i veľký
počet brigádnických hodín. Dosadili aj na futbalovom ihrisku 15 ks ovocných
stromov.
Záhradkári sa venovali i činnosti s mládežou. V rámci činnosti škôlkarom
predviedli ukážku muštovania ovocia zo záhrady areálu MŠ Fojstvo. Ďalej pre
žiakov základnej školy Milana Mravca zorganizovali prednášku o druhoch
ovocných stromoch a ich základných znakoch.
V roku 2017 sa záhradkárom podarilo cez Ministerstvo financií zabezpečiť
dotáciu na projekt „Medzinárodná výstava ovocia a zeleniny, sanácia, výsadba
a údržba zelených priestorov v obci Raková“. Vďaka projektu zabezpečili
výstavu, autobusové poznávacie zjazdy za účelom zvyšovania informovanosti
o pestovaní ovocia, zeleniny a liečivých rastlín. Kúpili nový lis v hodnote 5 838
€, nakúpili náradie na výsadbu miestnych sadov v obci a ich údržbu a na
konci roka 2017 začali s rekonštrukciou muštárne.
Medzinárodná výstava ovocia a zeleniny
V dňoch 8. a 9. 10. 2017 záhradkári zorganizovali výstavu ovocia, zeleniny
a liečivých rastlín. Na výstave bolo vystavených celkom 532 exponátov, z toho
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451 od našich vystavovateľov a 81 zahraničných (Česko, Poľsko a Taliansko).
Vystavovateľ Scaldorini z Talianska predstavil 3 odrody jabĺk.
V kategórii jabĺk zvíťazilo jablko Ligol od Jozefa Goralku, na druhom mieste
jablko Bohemia od Františka Broša a na 3. mieste jablko Vanda od Štefana
Drvára. V kategórii hrušiek 1. miesto získala hruška Jizera od Emílie
Maslíkovej, druhá skončila hruška Dielová od Pavla Kožáka a tretia Xenia od
Jozefa Goralku. V kategórii sliviek, ktorých bolo veľmi málo zvíťazila slivka
Jojo od Jozefa Goralku. V kategórii zelenina na prvom mieste skončila
kolekcia od Oľgy Kováčikovej, na druhom mieste od Bernardíny Brošovej a na
3. mieste od Jozefy Harvaníkovej. V liečivých rastlinách zvíťazila kolekcia
Márie Čagalovej.
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POČASIE V RAKOVEJ
Posledný decembrový týždeň v roku 2016 teplomery na niektorých miestach
Kysúc ukazovali menej ako -20 °C počas niekoľkých dní. V prvých dňoch
januára mrazy ešte zosilneli, ale prevládalo slnečné počasie. Na troch kráľoch
teploty cez deň dosahovali – 18°C a v nasledujúcich dňoch až – 25°C. Rána
boli chladnejšie až - 30°C. Asi v druhej polovici januára sa oteplilo a aj
nasnežilo. Mínusové teploty však pretrvávali až do konca januára. Silné mrazy
boli spôsobené aj prítomnosťou stabilnej tlakovej výše, ktorá sa rozprestierala
nad územím strednej Európy po väčšinu mesiaca. Vo februári prišlo relatívne
oteplenie, kde sa ukazovali už aj teploty nad nulou. Prevládal dážď so snehom,
pričom sa tvorili poľadovice. V druhej polovici februára sa teploty niesli až do
-11 °C. Koniec februára a začiatok marca sa niesol v chladných ale slnečných
dňoch s občasnými prehánkami a vetrom. Teploty cez deň vystúpili až na
15°C. Posledný týždeň v marci sa výrazne oteplilo až na 23°C, toto slnečné
počasie však netrvalo dlho. V apríli sa ochladilo pretrvávali prehánky
s občasnými búrkami, teploty boli len do 10°C. Celý apríl sa niesol dažďom,
niekedy aj so snehom, len sem tam sa ukázalo slnko. Denná teplota sa
pohybovala od 3°C do 8°C, v noci šla dokonca do záporných hodnôt. V druhej
polovici apríla sa len o niečo oteplilo, no daždivé počasie pretrvávalo i naďalej.
Koncom mesiaca pretrvával silný dážď a búrky. 28.4.2017 bol vyhlásený
3. stupeň výstrahy pred povodňami v Čadci a KNM. Zaplavené boli i pivnice
rodinných domov v obci a z 28.04. na 29.4. priniesli záplavy v Rakovej. Hasiči
i miestna organizácia mali čo robiť, aby do jubilejného ročníka Palárikovej
Rakovej vyčistili kanál pod cestou II. triedy v blízkosti námestia. 29. apríla sa
však konečne vyčasilo a sem tam sa objavilo slniečko. Máj začal slnečno
s teplotou cez deň až okolo 22°C, ale potom nastalo ochladenie s dažďom.
Počasie pokračovalo väčšinou slnečnými dňami až do 20°C, asi v polovici
mesiaca bola i búrka. Koncom mesiaca sa oteplilo až na 30°C, no z tepla
vznikali i prehánky a búrky. Jún začal slnečno, teploty sa pohybovali až do
31°C, občasne sa prejavili prehánky a búrky. Júlové počasie bolo premenlivé.
Striedali sa pekné slnečné dni s občasnými prehánkami, búrkami a silným
vetrom. Najvyššia teplota dosiahla až 33°C počas viacerých dní. Koncom
mesiaca sa trocha ochladilo na 23°C. August začal tropickými dňami, kde sa
teplota vyšplhala až na 35°C, čo pretrvávalo až do konca mesiaca. Z takého
tepla sa tvorili búrky a prehánky, no bolo veľmi sucho, takéto teplé leto sme
na Rakovej už dávno nezažili. V septembri sa ochladilo až na 18°C až 25°C cez
deň a v noci to bolo od 7°C do 15°C. Na rakovských hodoch však počasie vyšlo
celkom dobre, teplota sa cez deň pohybovala okolo 23°C. Posledný
septembrový týždeň bol slnečný. Začiatkom októbra však prišlo výrazné
ochladenie aj s prízemnými rannými mrazmi, no v druhej polovici k nám
zavítalo babie leto, kde teploty dosahovali až 22°C. Koniec októbra sa však
niesol v znamení dažďa a vetra. Prvé tohtoročné snehové vločky poletovali
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30-teho októbra a pretrvávala fujavica. November bol aj počasím predzvesťou
príchodu zimy, v prvej polovici teploty siahali ešte nad bod mrazu (cez deň do
8°C a v noci do 0°C), no v druhej polovici sa výraznejšie ochladilo a teploty boli
až do -3°C. V druhej polovici novembra tri dni snežilo, avšak teplota sa
vytiahla až na 10°C, tak sa sneh hneď roztopil. Na konci novembra opäť
nasnežilo a teplota sa pohybovala od 0°C do 5°C cez deň a v noci od -3°C do
3°C. December začal snežením s teplotou od -5°C do -1°C cez deň. Asi
v polovici mesiaca sa k nám dovalili silné vetriská, ktoré trvali až 3 dni. Počas
Vianoc sa teplota pohybovala až do 7°C, počasie bolo daždivé. Potom sa
oteplilo, ale oteplenie netrvalo dlho. Na konci roka k nám konečne prišla zima,
mrazy boli do -9°C, ale na Silvestra sa nám troška oteplilo na -3°C.

Zapísala: Michaela Balošáková
kronikárka obce Raková
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UZNESENIE O SCHVÁLENÍ KRONIKY
Obsahom Kroniky Obce Raková za rok 2017 sa zaoberala Komisia školstva,
kultúry a športu, ktorá na svojom zasadnutí dňa 25.07.2018 posúdila obsah
Kroniky Obce Raková za rok 2017. O tomto posúdení vyhotovila písomnú
informáciu, ktorú predložila obecnému zastupiteľstvu.

Komisia školstva, kultúry a športu

doporučuje – nedoporučuje
schváliť obsah Kroniky Obce Raková za rok 2017
s pripomienkami – bez pripomienok

______________________
Michaela Balošáková
kronikár obce

______________________
Marián Šuška
predseda komisie

Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Rakovej schvaľuje obsah Kroniky Obce Raková za
rok 2017.

V Rakovej 10.08.2018, uznesenie č. 25.17/2018

______________________
Michaela Balošáková
kronikár obce

_______________________
Mgr. Anton Heglas
starosta obce
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