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Slovo na úvod… 
 

      Ani sme sa nenazdali a Vianoce nám opäť klopú na dvere. 

Pre deti  je to radosť z očakávaných darčekov a pre nás 

dospelých nervozita, neuróza, depresia- ako nasilu minúť 

posledné slovenské koruny. Je pravdou, že je to na radosť 

obchodníkov, ktorí chtiac- nechtiac nenápadne ako slon 

upravujú ceny. Bohužiaľ nie smerom nadol.  Z televíznej 

obrazovky, či už verejnoprávnej alebo súkromných televízií sa 

v priebehu roka na nás valia viac ako otrasné seriály rôznych 

svetových produkcií hlavne juhoamerických, ale nechýbajú ani 

slovenské, ktoré im úspešne konkurujú: (Panelák, Kutyil s.r.o., 

Priateľky a iné brakoviny).  Máme v živej pamäti šou Elán je 

Elán, kde bola prvou cenou hlavná úloha v muzikáli, ktorí mali 

napísať Elánisti.  Aj posledná šou Slovensko má talent 

neukázala nič svetoborného, hlavne zo strany moderátorov. 

 Neviem ako komu, ale mne osobne možno chýbajú 

slávne bratislavské  divadelné  pondelky a podobné typy 

relácií. Televízie ako také pripomínajú Vianoce iba uvedením 

ošúchaných rozprávok ako Tri oriešky pre popolušku, Mrázik. 

Momentálne sledujeme reklamu s dedinským deduškom, ktorý 

upozorňuje na Štedrý večer na rôzne staré zvyklosti, ktoré sa s 

týmto dňom spájajú. Odpoveďou od  jeho rodiny je, že si má 

zapnúť internet, orange a iné vymoženosti dnešnej doby.  

 Keďže už nepatrím k tým najmladším, rád by som 

hlavne mladej generácii pripomenul určité vianočné zvyklostí 

z dôb minulých.  

V podstate na celom Slovensku sa dávali pod vianočný obrus 

peniaze, aby v rodine tieto po celý rok nechýbali, ktorý gazda 

mal dobytok ušlo sa aj jemu zo štedrovečerného stola a 

podobne. 

 Veľmi dobre si spomínam, keď som mal asi 7 rokov, 

bývali sme vedľa pekárne v drevenom dome rodiny 

Grčmalovcov a „četky“ Slezákovej. Mala vo zvyku po 

skončení štedrovečernej večere otvoriť okná a dvere na 

chalúpke. Do každého kúta niečo dala a potom z okna na 

priedomí smerom na prihon volala: „prajníci, neprajníci, pojče 

ku mne večerač, a pojče aj v, kerý mi nepraječe“. Zhodou 

okolnosti v tento vyvolávací čas išiel popod okienko sused 

Fero Chnúrik, ktorého  sme volali Franc, v tej dobe hrobár i 

čosi jej tam zahudral. Možnože to nebolo urážlivé- nedopočul 

som, ale „četka“ nečakali a z okna naň vyliali kýbeľ vody. 

 Dobrým zvykom  bývalo – starší si pamätajú - že  po 

kolede v dedine sa chodilo pešo, na lazoch na saniach. Osádku 

tvorili farár, kostolník, organista a zvonár. Ale aby som 

nezabudol, samozrejme nechýbali miništranti a kôň.  

Každá rodina, keď týchto koledníkov čakala, nachystala štyri 

misky do ktorých dali pokiaľ mali obilie. No a keď ho nemali 

dali aj akú- takú korunku.  Za týmto sprievodom kráčali traja-

štyria chlapi s vrecami, ktorí to obilie niesli. No nie som si 

však istý, či vreco nenieslo ich. 

 Ja by som vám prial, aby ste mali v kalendárnom roku 

2009 k dispozícií celé vrece eur. 

P.S. Nerobte si z toho nič, Vianoce budú aj na budúci rok. 

                                                                                         /SG/ 

    
 

 

 

 

 

 

 

                                                  blížia sa Vianoce, čas pokoja, 
                                               šťastia, lásky a v neposlednom 
                                               rade aj obdarúvania sa. 
                                                   Vianoce sú pre nás tou  
                                               kratučkou zastávkou  v upo- 
                                               náhľanom roku. Prijímame ich 
                                              ako zaslúženú odmenu za 
dobre  vykonanú prácu. Veď ako sa hovorí “najprv práca 
potom pláca“ alebo „bez práce nie sú koláče“.  
 
          Vianoce sú najkrajším časom roku. Každý s nás sa 
naň teší a snažíme sa, aby počas týchto pár dní bolo všetko 
dokonalé. Upratujeme naše domovy, pečieme medovníky či 
iné dobroty a zdobíme vianočný stromček. Snažíme sa 
stretnúť s našimi blízkymi, na ktorých sme počas roku 
nemali až toľko času, či venovať sa viac našej rodine. 
 
 Vianoce sú pre každého z nás niečím magickým 
a tajomným. Je to čas, kedy sa nám otvárajú naše srdcia 
a opäť  my ľudia máme k sebe o niečo bližšie. Mnohí z nás si 
istotne spomenú na tie predošlé Vianoce alebo svoje detstvo, 
ako sme prežívali prípravy na tento najočakávanejší deň 
roka. Istotne si však spomenieme aj na tých, ktorí už 
bohužiaľ nie sú medzi nami, ale sú živí v našich srdciach a 
spomienkach.  
 
 Milí spoluobčania, dovoľte mi, aby som aj ja poprial 
krásne, štedré a láskyplné Vianočné sviatky v kruhu Vašich 
najbližších. A keďže s vianočnými sviatkami sa pomaly 
blížime aj k oslavám Nového roku, dovoľte aby som Vám 
z celého srdca zaželal veľa šťastia, zdravia, lásky 
a hojnosti. Nech je Nový rok, rokom plným radostných chvíľ 
a splnených snov. Nový rok 2009 budeme čakať spoločne.  
  
               Všetkých našich občanov chcem pozvať na                
„ Silvestrovský punč“ ktorý sa bude podávať pred Obecným 
úradom  od 23 hodiny. Samozrejme, že nebude chýbať 
polnočný ohňostroj.                       
                                                   Anton Heglas, starosta obce 
 
   

 

  

 

Vážení    

      spoluobčania, 



                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 Euro  

      
     Euro sa na Slovensku zavedie 1.1.2009. Všetky hodnoty teraz uvedené v korunách sa na eurá prepočítajú 

presne konverzným kurzom 1 euro = 30,1260 korún. Už teraz môžeme vidieť informačné ceny aj v eurách vo 

všetkých obchodoch a na ďalších miestach. Po 1.1.2009 budeme môcť až do 16.1.2009 platiť okrem eur aj 

korunovými bankovkami a mincami, takže občania nepotrebujú mať eurá v peňaženkách hneď od začiatku 

roka. Pri platbe v obchode korunami bude výdavok iba v eurách, čo je ďalšia možnosť ako získať určitú eurovú 

hotovosť. Pokiaľ neminieme slovenské koruny v obchodoch, bude ich možné bezplatne vymeniť v bankách. 

Banky budú mince vymieňať pol roka a bankovky rok po zavedení eura. Národná banka Slovenska bude mince 

vymieňať ešte 5 rokov a bankovky neobmedzene. Od 1. januára 2009 si budeme môcť vybrať eurové bankovky 

z bankomatov. Od 5. januára 2009, keď banky ukončia konverziu svojich systémov na euro, bude možné si 

vybrať eurá z vkladných knižiek a účtov v bankách.  

EUROBANKOVKY A MINCE:  ► sedem bankoviek má hodnotu 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5 eur 

                                                         ► osem mincí má hodnotu 2 eurá, 1 euro a 50, 20, 10, 5, 2, 1 centov 

                                                         ► 1 euro má 100 centov. 

PRE  UĽAHČENIE PRECHODU NA EURO ODPORÚČAME VŠETKÝM OBČANOM: 
 

1. Uložte si svoje úspory do banky ešte pred zavedením eura. Koruny na účte alebo vkladnej knižke vám banka 

sama automaticky zmení na eurá, bez akýchkoľvek poplatkov, bez žiadostí z vašej strany. Slovenské koruny na 

vašom účte prepočíta banka na eurá presne podľa oficiálne stanoveného konverzného kurzu. Banka si nemôže 

určiť žiaden iný kurz. Ponuky od neznámych osôb na výmenu "výhodnejším" kurzom sú podozrivé, nakoľko sa 

s nimi spája riziko šírenia falošných peňazí.  
 

2. Vyhnite sa výmenám na ulici, alebo ponukám od osôb vydávajúcich sa za predstaviteľov bánk, samospráv, 

alebo iných inštitúcií, ktorí vás môžu navštíviť u vás doma. Nik nemá právo žiadať od vás informácie o tom, 

koľko máte doma peňazí, aké sú sériové čísla vašich bankoviek, alebo ako a kedy si ich plánujete vymeniť za 

eurá. Peniaze, ktoré si neuložíte teraz na účet, je najlepšie vymeniť za eurá vo vašej banke po zavedení eura.  
 

3. Banka od vás nebude požadovať kvôli prechodu na euro žiadne informácie. Nepodávajte nikomu pod 

zámienkou prechodu na euro informácie o prístupe k Vášmu účtu, ako napr. číslo účtu, heslá, alebo PIN 

kód! 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 

DO POZORNOSTI OBČANOM! 

 
     Oznamujeme občanom,  že dňa 31.decembra 

2008   budeme prijímať platby do pokladne OcÚ 

Raková  do 11.00 hod. 

 

        Z dôvodu zavedenia eura od 1.1.2009 bude 

Obec Raková prijímať v termíne od 2.1.2009 do 

16.1.2009 len najnutnejšie platby. 

      Miestne poplatky (TKO, voda, daň 

z nehnuteľnosti a pod.) budeme prijímať po 

16.1.2009.  

 

      Novinkou v roku 2009 bude zavedenie 

terminálu na Obecnom úrade v Rakovej, kde bude 

možné platiť platobnou kartou. 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA VIANOČNÝ KONCERT 

Obec Raková,  

Organizácia pre kultúru a verejné služby Raková  

V á s     p o z ý v a j ú  

na Vianočný koncert  

operného speváka, rodáka z Rakovej  

Alojza Haranta.  

Koncert sa uskutoční  

v nedeľu, 28.12.2008 o 14.00 hod.  

v Kultúrnom dome Jána Palárika v Rakovej. 

Vstup voľný. 
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Oficiálny znak eura - € bol inšpirovaný gréckym písmenom epsilon ako odkaz  

na kolísku európskej civilizácie a vyjadruje prvé písmeno slova Európa.  
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INFORMÁCIA O ROZŠÍRENÍ PROGRAMOVEJ PONUKY KÁBLOVEJ TELEVÍZIE 
 
             

          Tak ako už určite viete, Obec Raková pripravuje rozšírenie káblovej televízie o ďalší programový balík   

          a internet. 

          Základný programový balík bude doplnený o nasledovné programy:  

          MTV Europe, Eurosport 2 /anglický jazyk/, Eurosport, Spektrum, Discovery, Halmark, Film+,  

          Animal Planet, Jetix, Minimax /český dabing/. 

          Mesačný poplatok rozšíreného programového súboru vrátane základného bude 6,64€/200,-Sk/. 
 

         

            Programové balíky neobmedzeného internetu: 

 

Názov balíka 
Rýchlosť od 

Vás /Kbps/ 

Rýchlosť 

k Vám 

/Kbps/ 

E-mail 

priestor /MB/ 

www priestor 

/MB/ 

Mesačný 

poplatok 

FREE 64 128 0 0 0 

START 101 505 3x50 10 6,64€/200Sk/ 

BASIC 202 1001 3x50 10 11,28€/340Sk/ 

STANDART 303 2302 3x50 50 19,25€/580Sk/ 

PREMIUM 404 4004 5x50 50 26,55€/800Sk/ 

 

      Poplatok za zriadenie služby pre zákazníkov so zriadenou prípojkou káblovej televízie bude  43,15 € 

/1300 SK/.   Pre ostatných zákazníkov bude cena za zriadenie služby 142,73€ /4300 Sk/. Všetky ceny sú 

uvedené vrátane DPH. Ceny sú prepočítané konverzným kurzom 30,1260 Sk. 

►Súčasní zákazníci káblovej televízie si môžu nové produkty objednať E- mailom na: 

rakova@rakova.sk telefonicky na tel. číslo: 041/4341056, osobne v informačnej kancelárií Obecného úradu 

v Rakovej alebo písomne na adresu: Obecný úrad Raková, 02351 Raková 140. Je potrebné uviesť: Meno a 

priezvisko, číslo zmluvy o pripojení a službu ktorú si objednáva.     

►Ostatní zákazníci si môžu objednať služby osobne v informačnej kancelárií Obecného úradu               

v  Rakovej alebo písomne na adresu: Obecný úrad Raková, 02351 Raková 140.                            /AH/  
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Pre úsmev.... 
Keď príde v noci za Tebou veľký chlap s bielou bradou v červenom kabáte a bude 
Ťa pchať do vreca, tak sa neboj, možno len niekto písal Ježiškovi, že Ťa chce pod 

stromček... 

 

Malý chlapec píše Santa Clausovi: 

- Pošli mi bračeka! 

Santa Claus odpovedá: 

- Pošli mi mamičku! 

 

Rozprávajú sa dvaja patológovia na 

Silvestra: 

- Ty počúvaj, Jano, otvoríme toho 

Huberta? 

 

mailto:rakova@rakova.sk


 
 

 

      

                                                                                                                                      

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na 1. štvrťrok 2009 

Deň Január Február Marec 

ŠT 1 Sviatok         

PI 2 TKO 4         

SO 3           

NE 4   1   1   

PO 5 SZ- 1,2 2 TKO 1 2 TKO 1 

UT 6 Sviatok 3 TKO 2 3 TKO 2 

ST 7 SZ – 3,4 4 TKO 3 4 TKO 3 

ŠT 8   5 TKO 4 5 TKO 4 

PI 9   6   6   

SO 10   7   7   

NE 11   8   8   

PO 12   9 SZ – 1,2 9 SZ – 1,2 

UT 13   10 SZ – 3,4 10 SZ – 3,4 

ST 14   11   11   

ŠT 15   12   12   

PI 16   13   13   

SO 17   14   14   

NE 18   15   15   

PO 19 TKO 1 16 TKO 1 16   

UT 20 TKO 2 17 TKO 2 17   

ST 21 TKO 3 18 TKO 3 18   

ŠT 22 TKO 4 19 TKO 4 19   

PI 23   20   20   

SO 24   21   21   

NE 25   22   22   

PO 26 SZ – 1,2 23 SZ – 1,2 23 TKO 1 

UT 27 SZ – 3,4 24 SZ – 3,4 24 TKO 2 

ST 28   25   25 TKO 3 

ŠT 29   26   26 TKO 4 

PI 30   27   27   

SO 31   28   28   

NE         29   

PO         30 SZ – 1,2 

UT         31 SZ – 3,4 

Vysvetlivky:         

SZ – zber separovaného odpadu vytriedeného vo vreciach  

TKO –  vývoz komunálneho odpadu z popolníc   

VO – zber veľkoobjemového odpadu     

Označenie časti obce:         

1 – Raková - vyšný koniec - od Maslíka po Vražľa 

2 – Raková – nižný koniec – od Korchánskej cesty po Sihelníka 

3 – Raková - centrum, smer Zákopčie     

4 – Raková - smer Korcháň       
 

 

 

 

 

    

 

 

 

             

                                                                        

                

  

            SSPPOOLLOOČČEENNSSKKÁÁ    KKRROONNIIKKAA  

 
 

VITAJ DIEŤA 

 
 

Tobiáš Tuchyňa 
 

ŽŽEELLÁÁMMEE  VVEEĽĽAA  ZZDDRRAAVVIIAA  

  

   
MMAANNŽŽEELLSSTTVVOO  UUZZAATTVVOORRIILLII  

 

 
 

Martin  Novotný  a  Alena  Tovarová 
Stanislav  Liščák  a  Margita  Čičková 

Ing. Marián  Kotyra  a  Jaroslava  Borotová 
Ján Guriel a Zuzana  Bobčíková 

 
 

ŠŠŤŤAASSTTNNÚÚ  CCEESSTTUU  ŽŽIIVVOOTTOOMM  

  

   

 
NNAAVVŽŽDDYY  NNÁÁSS  OOPPUUSSTTIILLII  

 
          Ignác  Maslik                     81 r. 
          Veronika Bzdilíková            60 r. 
          Jozefa   Marčáková             70 r. 
          Štefan  Gulčík                    56 r. 

 

PPOOZZOOSSTTAALLÝÝMM  VVYYSSLLOOVVUUJJEEMMEE  

ÚÚPPRRIIMMNNÚÚ  SSÚÚSSTTRRAASSŤŤ  
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