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RABČA JE DEDINA, V KTOREJ SA DOBRE ŽIJE
Každý vlastník rodinné
ho domu sa usiluje skráš
liť nielen dom, ale aj okolitú
záhradu. Už bežné sa stali
opekačky v záhrade na ot
vorenom záhradnom gri
le, hojdacie lavičky, stoly
so stoličkami. Doma chce
každý rýchly internet, aby
mohol čo najpohodlnejšie
pozerať filmy.
Tento trend mať všetko
doma a v dome a na záh
rade oddychovať tu bu
de pokračovať. My oby
vatelia Rabče – Rabčania
musíme pochopiť, že dom
so záhradou nie je všet
ko, čo potrebujeme, aby
sa nám tu dobre žilo. Po
trebujeme dobré vzťahy
so susedmi, krásny cho
tár s udržiavanými cesta
mi, lesmi, potokmi a rieka
mi. Potrebujeme kvalitné
služby: rýchlu zdravotníc
ku pomoc, lekára, obcho
dy, ihriská, miesta pre zá
bavu, duchovné miesta.
Ing. Vladimír Briš

Doplnok
územného
plánu č. 1
Obec pripravuje
na schválenie nový
Program rozvoja
obce Rabča 2015
– 2022. Návrhy
a pripomienky
zasielajte písomne
na podatelna@
rabca.sk
VIAC –» s. 2

– OcÚ

29. 5. 2016 SPIEVAJÚCI SENIORI Z RABČE, HASIČI A GAJDOŠ FERDINAND SKUR
ČÁK ZABÁVAJÚ HASIČOV, HOSTÍ PRI PRÍLEŽITOSTI 90. V ÝROČIA ZALOŽENIA
DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU RABČA
foto v. briš

Odhaľme
páchateľa
V Rabči máme ľudí,
ktorí poškodzujú náš
spoločný obecný ma
jetok. Nesprávaj
me sa podľa príslo
via že čo ma nepáli,
to nehasím. Samos
práva obce sama
všetko nezmôže.
Nahlasujme
páchateľov, svedči
me; môžme žiadať
aj o anonymitu. – OcÚ

Je prísny
zákaz
vytvárať
čierne
skládky!
Za to je pokuta
do 1500 € pre obča
na a pre podnikateľa
až do výšky 6638 €.
Pokuta je aj za ne
triedenie komu
nálneho odpadu! – OcÚ

Kanalizačné
PRÍPOJKY

Zabezpečte si
psov! Schránky
na bránke,
hláste …

Občania, sleduj
te, kedy sa bu
de možné pripo
PSOV SI ZABEZ
jiť na kanalizáciu.
PEČTE, ABY NEO
Keď to bude mož
HROZOVALI ĽUDÍ!
né, pripojte sa čo naj
Každý dom má mať
skôr, lebo už bude
na bránke POŠTOVÚ
te platiť stočné.
SCHRÁNKU!
Kým nebude ka
NAHLASUJTE
nalizácia v skúšobnej
nebezpečné miesta
prevádzke, tak sa
na obecný úrad – mob.
nesmiete pripojiť!
0903/659 113. – OcÚ
– OcÚ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO ROZHODOVALO
UZNESENIE č. 2/A/2016
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ) 18. 3.
2016 – skrátené
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 29. 1. 2016,
ktorú predložila Mgr. Janka Prisenžňáková, hlavná
kontrolórka obce Rabča.
2. Stanovisko Správy ciest
ŽSK, Žilina č. 130/2016/
SUCDK-004 z 22. 2. 2016,
že obnova vodorovného dopravného značenia „Priechod pre chodcov“ na ceste III/2277 (Rabča – Rabčice) bude zrealizovaná v jarných mesiacoch a na ceste III/2278 (Rabča – Sihelné) až po ukončení stavby
„Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“.
3. Informáciu starostu obce a p. Márie Fuskovej, pozemkové oddelenie Obecného úradu v Rabči (OcÚ)
o priebehu Komplexných
pozemkových úpravách
(veľkej komasácii) v Rabči.
4. Informáciu p. Márie Fuskovej o stave majetkovoprávneho vysporiadania Ul.
Grúňanskej na obec Rabča.
5. Žiadosť vlastníkov pozemkov o vrátenie ulice
na Grúni vedľa firmy Materaso.
6. Stanovisko Lesov SR,
Námestovo k žiadosti obce
o odkúpenie s tým, že odpredaj budú riešiť na základe Smernice Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa
upravuje postup pri nakladaní s majetkom štátu.
7. Predbežný návrh rabčanských krojov pre muža a ženu, ktorý predložila
Komisia kultúry v Rabči.
8. Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Rabča za rok
2015 bez pripomienok.
B. Schvaľuje
3. Správu o výchovnovzdelávacej činnosti Centra
voľného času, Hlavná 426,
Rabča za rok 2014/2015
bez pripomienok.
4. Pozastavenie činnosti Centra voľného času,
Hlavná 426, Rabča od 1. 9.
2016 na dobu 1-ho roka.
5. Priestor v Kultúrnom
dome v Rabči, Hlavná 426,

nad tanečnou sálou pre potreby činnosti CVČ.
6. Návrh Štatútu Rabčianskeho chýrnika s pripomienkami.
7. Redakčnú radu Rabčianskeho chýrnika v zložení: Jozef Havlíček, Mgr. Róbert Brišák, Bc. Zuzana Budzáková, Mgr. Oľga Gluš-

kovi a manželke Kataríne
Randiakovej, bytom Rabča, za účelom osadenia garáže o výmere 19 m2 … .
15. Odkúpenie
parcely
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod Ul.
Adamovka III … z dôvodu,
že obec Rabča vysporiadava
existujúcu miestnu komu-

19. JUDr. Michala Broža, advokáta, Ružomberok
za ďalšieho právneho zástupcu obce Rabča vo veci
žaloby voči poisťovni Generali.
20. Na návrh Komisie ŽP,
VP a výstavby v Rabči doplnenie Zásad Komisie
ŽP, VP a výstavby o pod-

OBČANIA MÔŽU POŽIADAŤ
O ZAČLENENIE STAVEBNÝCH
POZEMKOV DO ÚZEMNÉHO
PLÁNU
VÁŽENÍ
SPOLUOBČANIA,
V prípade, že plánu
jete výstavbu rodin
ného domu, prever
te si, či Váš stavebný
pozemok je zahrnutý
v územnom pláne ob
ce Rabča.
V PRÍPADE ŽE
TOMU TAK NIE JE,

PROS ÍME VÁS, ABY
STE SI PODALI ŽIADOSŤ O ZAČLENENIE DO ÚPD V TERMÍNE DO 30. 9. 2016.
Žiadosť, ako aj územ
ný plán nájdete na in

ternetovej stránke ob
ce Rabča www.rab
ca.sk v časti služby
občanom.

tíková, Mgr. Michal Kolčák, Mgr. Eva Grancová,
Bc. Veronika Bolibruchová
a Mgr. Andrea Lubasová.
8. Program rozvoja obce
Rabča 2015 – 2022.
9. „Výstavbu vodovodu
v obci Rabča – Rozšírenie
vodovodu III. etapa“, na ktorú bola poskytnutá podpora
formou dotácie z Environmentálneho fondu vo výške
100 000 € s DPH.
10. Financovanie projektu
„Výstavba vodovodu v obci Rabča – Rozšírenie vodovodu III. etapa“ vo výške
najmenej 5% nákladov t. j.
vo výške 5 263,16 € s DPH
z rozpočtu obce Rabča.
11. Aby „Výstavba vodovodu v obci Rabča – Rozšírenie vodovodu III. etapa“ bola realizovaná dodávateľom priamym zadaním
a to obecnou spoločnosťou
RABČAN, s.r.o. Rabča so
100% účasťou obce vo výške
rozpočtu 106 120 € s DPH.
12. Prenajať majetok obce
Rabča na základe žiadosti
Jaroslava Joščáka, bytom
Rabča za účelom osadenia
garáže o výmere 15 m2 … .
14. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jaroslavovi Randia-

nikáciu do celku na obec.
Obec Rabča uhradí náklady
spojené s prevodom.
16. Zmenu rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2016
– rozpočtové
opatrenie
č. 1/2016 schválené OZ
18. 3. 2016 … (viď príloha).
17. Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2016
– rozpočtové
opatrenie
č. 1/2016 schválené OZ 18.
3. 2016 … (viď príloha).
18. Riešenie havarijného stavu miestnych komunikácii v k. ú. obce Rabča,
ktorý nastal z dôvodu rea
lizácie výstavby: „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“, ktorej investorom je
OVS, a. s. D. Kubín. Miestne komunikácie sú v zlom
technickom stave. Ohrozujú zdravie a životy občanov. Je nutné predmetný havarijný stav urgentne
riešiť a to cez obecné organizácie: príspevkovú organizáciu RABČAN, obecné
služby Rabča a organizáciu RABČAN, s.r.o. Rabča so 100 % účasťou obce.
Dôkazom tohto stavu sú aj
fotografie z miestnych komunikácii (viď príloha zápisnice).

mienkach prenájmu obecných pozemkov k. ú. obce
Rabča na osadenie garáží
a iných drobných stavieb
na Ul. Soľná pri bytových
domoch č. 391, 392 a 393
schválených OZ č. uznesenia 9/2015 zo dňa 29. 10.
2015 pod písm. B) ods. 16,
ktoré sú znenia:
– žiadateľ o prenájom
obecného pozemku musí
mať na obec Rabča podanú písomnú žiadosť;
– každý majiteľ bytu si môže
umiestniť jednu garáž a inú
drobnú stavbu pred bytový
dom, v ktorom býva;
– garáže a iné drobné stavby budú umiestnené vedľa
seba prípadne s odstupom
na ich údržbu;
– odstup bude započítaný
do nájomnej plochy;
– každú písomnú žiadosť
o umiestnenie stavby najskôr prehodnotí Komisia
ŽP, VP a výstavby;
– nájomná zmluva bude
uzatvorená na dobu neurčitú s výpovednou lehotou
3 mesiace;
– ak chce majiteľ bytu ďalšiu garáž alebo inú drobnú
stavbu, musí mu to odsúhlasiť bytové spoločenstvo
konkrétneho bytového do-

mu, kde vlastní byt, o čom
žiadateľ doloží písomné
vyjadrenie;
– ak chce postaviť garáž
pred iným bytovým domom, v ktorom nevlastní byt, musí mu to odsúhlasiť bytové spoločenstvo
bytového domu, pred ktorou má byť garáž alebo iná
drobná stavba umiestnená a žiadateľ musí doložiť
o tom písomný súhlas bytového spoločenstva bytového domu, v ktorom nevlastní byt.
Doplniť o nasledovné podmienky:
– obecné pozemky sa nebudú prenajímať za účelom uskladnenie palivového dreva alebo iného materiálu na otvorenom priestranstve;
– palivové drevo a iné materiály musia byť umiestnené na riadne prenajatých obecných pozemkoch
v uzavretých objektoch
(napr. garáž, drevárka, sklad
a pod.) z dôvodu, aby nedošlo
k ohrozeniu zdravia alebo životov občanov.
21. Na základe žiadosti
Spoločenstva domu Rabča,
Soľná 391, IČO: 37978 519
o odkúpenie obecného pozemku pod bytovým domom súp. č. d. 391, Ul. Soľná postaveného na C-KN
parc. č. 4464/20 k. ú. obce Rabča spolu s manipulačným priestorom aj
z obecnej parcely C-KN č.
4464/21 k. ú. obce Rabča a na základe žiadosti
Spoločenstva Domu Rabča, Soľná 392, 029 44 Rabča, IČO: 37900595 o odkúpenie obecného pozemku
pod bytovým domom súp.
č. d. 392, Ul. Soľná spolu s priľahlým pozemkom
a to parc. C-KN č. 4464/16
a 4464/17 k. ú. obce Rabča odpredaj časti hore uvedených parciel za nasledovných podmienok:
• OZ schvaľuje odpredaj obecných pozemkov
len pod bytovými domami
súp. č. 391 a 392, Ul. Soľná + manipulačný priestor (bytový dom č. 392 časť
obecnej parcely C-KN č.
4464/18 a 4464/19, bytový dom č. 391 časť obecnej
parcely C-KN č. 4464/20
a 4464/21), kde sa presná výmera určí pri zameraní geometrického plánu,

30. 8. 2016
ku ktorému sa prizvú aj zástupcovia obce.
• Geometrický plán a znalecký posudok si vyhotoví
Spoločenstvo domu Rabča,
Soľná 391 a Spoločenstvo
Domu Rabča, Soľná 392,
Rabča, na vlastné náklady.
• Náklady spojené s prevodom uhradí Spoločenstvo domu Rabča, Soľná
391 a Spoločenstvo Domu
Rabča, Soľná 392.
• Po vyhotovení a predložení geom. plánov a znaleckých posudkov na Obecný
úrad Rabča sa opätovne bude obecné zastupiteľstvo zaoberať žiadosťou Spoločenstva domu Rabča, Soľná 391
a Spoločenstva Domu Rabča, Soľná 392.
22. Vypracovanie štúdie
radara na cestu I. triedy
v obci Rabča časť Gaceľ.
C. Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozef Bugeľ
a manželka Daniela Bugeľová, obaja bytom Rabča,
za účelom prenájmu pozemku pod garáž o výmere
19 m2 na časti parc. C-KN
č. 4464/17 a časti parcely
č. 4464/18, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok … .
2. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Peter Briliak a manželka
Margita Briliaková, obaja bytom Rabča, za účelom prenájmu pozemku
pod garáž o výmere 12 m2
na časti parc. C-KN č.
4464/20, LV č. 1283 priamo za ročný nájom vo výške 2,0746 €/m2/rok … .
D. Ukladá
1. Hlavná kontrolórka obce Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková
prehodnotí stav poistenia majetku (obce Rabča; ZŠ s MŠ
Rabča; RABČAN, obecné
služby a RABČAN, s.r.o.
Rabča) v termíne do 30. 4.
2016.
2. Hlavná
kontrolórka
obce Rabča Mgr. Janka
Prisenžňáková na základe žiadosti občanov, ktorí
požiadali o vrátenie ulice
na Grúni veľa firmy Materaso, urobí právnu analýzu
terajšieho právneho stavu
ulice na Grúni. O výsledku bude obec žiadateľov informovať. Termín: do 30.
4. 2016.
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3. Kultúrna komisia predloží na budúce zasadnutie OZ konečný návrh rabčanského kroja pre muža
a ženu.
4. Komisia životného prostredia, verejného poriadku a výstavby na tváre
miesta prehodnotí umiestnenie prístavby materskej školy a navrhne vhodnú parcelu na výstavbu za účasti p. Ing. Anny

UZNESENIE č. 4/A/2016
z riadneho zasadnutia OZ
10. 6. 2016 – skrátené
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z 29. 4. 2016, ktorú
predložila Mgr. Janka Prisenžňáková, hlavná kontrolórka obce Rabča.
2. Správu Mgr. Janky Prisenžňákovej, hl. kontrolórky obce Rabča, k Záve-

se do 1. ročníka a o činnosti školy.
8. Výsledok kontroly hlavnej kontrolórky Mgr. Janky Prisenžňákovej na dodržanie VZN č. 51/2007
o dotáciách a návratných
finančných výpomociach
z rozpočtu obce Rabča
a VZN č. 1/2013 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
oba v platnom znení.

26. 6. 2016 Asfaltovanie miestnych komunikácií po kanalizácii – Lúčna
Kornhauserovej, riaditeľky ZŠ s MŠ Rabča.
5. Poslanci OZ do 31. 3.
2016 navrhnú členov
do prípravného výboru pre
Komplexné
pozemkové
úpravy v obci Rabča.
6. Aby Obecný úrad v Rabči (OcÚ) cez svoju web
stránku obce a obecný rozhlas oboznámil občanov
o možnosti navrhnutia členov do prípravného výboru
pre Komplexné pozemkové
úpravy v obci Rabča. Termín: do 31. 3. 2016.
7. Aby obecný úrad predložil na schválenie štúdiu
radara na ceste I. triedy
v časti obce Gaceľ na Okresný dopravný inšpektorát Dolný Kubín.
UZNESENIE č. 1/B/2016
z riadneho zasadnutia OZ
z 18. 3. 2016 – skrátené
A. Schvaľuje
1. Doplnok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) č. 55/2009 o určení školského obvodu základnej školy, miesta a času zápisu dieťaťa do základnej školy.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

rečnému účtu obce Rabča
za rok 2015.
3. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Rabča za rok 2015,
ktorý vykonal Ing. Igor
Šramka, CA č. 609, licencia
číslo 75 z 3. 5. 2016.
4. Informácie starostu obce Rabča o návrhu OVS, a.s.
D. Kubín VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej
vody verejnou kanalizáciou
v k. ú. obce Rabča v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.
5. Výpoveď zmluvy Karola Šutýho, Krásno nad Kysucou 1435 o nájme nebytových priestorov č.
3.1/2014 k 31. 8. 2016. Ide
o priestory v budove Domu
služieb v Rabči, Rabčická
334 (miestnosť na prízemí
vedľa pošty) – vinotéka.
6. Žiadosti Lucie Randjakovej a spol., Rabča a Jozefa Gužiňáka a spol. Rabča s tým, že do budúceho OZ sa pripravia návrhy
kúpno-predajných zmlúv
na prevod ich vlastníctva
na obec Rabča pod ulice.
7. Informácie Ing. Anny
Kornhauserovej riaditeľke ZŠ s MŠ Rabča o výsledkoch monitoru, zápi-

e-foto v. briš

B. Schvaľuje
3. Záverečný účet obce
Rabča a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
4. Asfaltovanie miestnych
komunikácii v k. ú. obce
Rabča s pripomienkami poslancov podľa priloženej tabuľky č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť uznesenia.
5. Predložený návrh Kultúrnej komisie v Rabči
na nové rabčianske kroje
pre muža a ženu.
6. Prevádzkový poriadok
Kultúrneho domu v Rabči
s účinnosťou od 1. 9. 2016.
7. Zmena rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2016
opatrenie
– rozpočtové
č. 2/2016 schválené OZ
10. 6. 2016 … .
8. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 3/2016
schválené OZ 10. 6. 2016 … .
9. 100% navýšenie poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole v Rabči cez
prázdniny v mesiaci júl
2016 na 20 €.
10. Tvorbu rezervného fondu vo výške 191 500,67 €.
11. Použitie
finančných
prostriedkov z rezervného
fondu vo výške schválených

kapitálových výdavkov (asfaltovanie miestnych komunikácii) a to 380 000,00 €.
C. Odporúča
1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča
– obecný nebytový priestor umiestnený na prízemí
Domu služieb v Rabči, Ul.
Rabčická 334, Rabča, CKN
parc. č. 5035/2 k. ú. obce Rabča, vedené na LV č.
5327. Nebytový priestor je
o výmere 28,215 m2, s ročným prenájmom 592,99 €/
rok (49,42 €/mesiac) pre
Justína Bandíková, bytom
Rabčice za účelom využitia
priestoru ako založenia vinotéky, ambulantný predaj
sudového a na sprostredkovateľskú činnosť.
2. Aby sa jeden kompletný
rabčiansky mužský kroj dal
ušiť v Poľsku a jeden kompletný ženský kroj na Slovensku.
D. Neschvaľuje
1. Na základe jednania
Komisie ŽP, VP a výstavby
žiadosť Janky Pacholskej,
bytom Rabča, zastúpenej
p. Mariánom Chutňákom,
bytom Rabča o výmenu
spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch pri škôlke, kde navrhuje na základe uznesenia č. 10/A/2015
zo zasadnutia OZ o odkúpenie pozemkov pri škôlke. S odkúpením spoluvlastníckeho
podielu
na parcelách EKN č. 1564
a EKN 1563/2 zapísaných
na LV č. 4578, LV č. 3153
nesúhlasí. Navrhuje výmenu podielov na uvedených parcelách č. 4464/8,
4464/7 a 4464/6, ktoré sú
vo vlastníctve obce Rabča a pričleniť ich ku parcelám č. 4464/30, 4464/26
a 4427/5, ktoré sú vo vlastníctve p. Mariána Chutňáka a Janky Chutňákovej
podľa priloženého návrhu,
ktorý tvorí súčasť žiadosti. Cena pozemkov predpokladá, že bude rovnaká,
keďže pozemky sú vzájomne priľahlé a výmena by
bola pre obidvoch účastníkov konania výhodná.
E. Ukladá
2. ZŠ s MŠ požiada právne oddelenie poisťovne,
v ktorej má uzavretú poistnú zmluvu na ZŠ s MŠ pri
kostole, Rabča, Kostolná
855 či uzavretá zmluva je
Pokračovanie na str. 4
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
ROZHODOVALO

OBEC RABČA, zastúpená starostom obce Ing. Júliusom Pitákom,
so sídlom Hlavná 426, 029 44 Rabča

» www.rabca.sk – celé uznesenie je
zverejnené v zápisnici zo zasadaní OZ

podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

viac

Dokončenie zo str. 3
platná v zmysle nájomnej zmluvy medzi obcou a Cirkvou. Prípadne riešiť uzatvorenú poistnú zmluvu dodatkom.
3. OcÚ požiada právnika o posúdenie zisteného právneho stavu ulice
pri firme ADI-TEC Slovakia, s.r.o., Ul. Grúňanská
970 v Rabči na základe žiadosti p. Milana Štefaniaka
a spol. a výsledok právneho
posúdenia bude predložený
na budúce zasadnutie OZ.
4. Aby OcÚ jednal so žiadateľkou p. Jankou Pacholskou, bytom Rabča, na základe jej žiadosti o výmenu
spoluvlastníckych podielov
aj o iných variantoch s tým,
že postup bude taký, ako
pri iných spoluvlastníkoch.
5. Aby obecný úrad pripravil návrh kúpno-predajných zmlúv na prevod vlastníctva na obec Rabča za 1 €
pod ulicu od Jozef Gužiňák a spol., Rabča a Lucia
Randjaková a spol., Rabča.
6. Hlavná
kontrolórka
Mgr. Janka Prisenžňáko-

vá prizve všetkých žiadateľov o dotácie z rozpočtu obce Rabča a oboznámi
ich s podmienkami VZN
č. 51/2007. Termín: do budúceho OZ.
7. Pripraviť návrh doplnku k VZN č. 1/2013, aby sa
uvítanie detí uskutočnilo
2x do roka.
UZNESENIE č. 4/B/2016
riadneho zasadnutia OZ
10. 6. 2016
A. Schvaľuje
1) VZN obce č. 1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabča
3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov.
B. Ruší
1) VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi … z domácností na území obce Rabča.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

vyhlasuje

výberové konanie na miesto
konateľa
spoločnosti RABČAN, s.r.o., Rabča,

zaoberajúcou sa hlavne:
• výrobou, rozvodom a dodávkou tepla a teplej úžitkovej vody
• prevádzkovaním verejných vodovodov pre kategóriu V – II
• stavebnými prácami
Kvalifikačné predpoklady:
– minimálne stredoškolské vzdelanie
– predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme podľa § 3 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Iné kritériá a požiadavky:
– znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
– dobré komunikačné, organizačné a manažérske schopnosti na riadenie tímu
ľudí a na vedenie úspešných rokovaní s obchodnými partnermi,
– skúsenosti s riadením samostatnej organizácie vítané,
– osobnostné a morálne predpoklady,
– ovládanie práce s PC, internetom a s balíkom MS OFFICE,
– najmenej 5 rokov praxe,
– vodičský preukaz minimálne skupiny „B“
Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška do výberového konania,
2. profesijný štruktúrovaný životopis,
3. overené kópie dokladov o vzdelaní,
4. overené kópie dokladov o inom vzdelaní a o ďalších špeciálnych
a osobnostných predpokladoch súvisiacich s výberovým konaním,
5. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
pre účely výberového konania,
6. doklad o bezúhonnosti (odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
PRIHLÁŠKU S POŽADOVANÝMI DOKLADMI DO VÝBEROVÉHO KONANIA
DORUČTE so spätnou adresou uchádzača a telefónnym kontaktom v zalepenej obálke
(poštou alebo osobne) najneskôr dňa 19. septembra 2016 do 15.00 hod. na adresu: Obec Rabča, Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča, s označením:
„Konateľ RABČAN, s.r.o., Rabča“ – výberové konanie, n e o t v á r a ť.
Predpokladaný termín nástupu je 1. 11. 2016.
Prihláseným uchádzačom bude oznámený presný termín
a miesto výberového konania.

OTÁZKY
PRE NOVÚ
PREDNOSTKU OBECNÉHO ÚRADU
MGR. MONIKU KOZOŇOVÚ
z pozície radového obyvateľa
obce, ale i pozície spolupracovníka. Preto, keď som narazila na webovej stránke obce na oznam o prebiehajúcom
výberovom konaní, nezaváhala som a poslala som žiadosť.

1. Prečo ste sa rozhodli pracovať ako prednostka
Obecného úradu v Rabči?
Počas môjho pôsobenia v predošlej práci som aktívne spolupracovala s Obecným úradom v Rabči, hlavne s pozemkovým oddelením. Teda som mala možnosť spoznať jeho fungovanie jednak

2. Aké predsavzatia ste si
dali?
Nenazvala by som to predsavzatiami, pretože keď nastupujete do novej práce,
vstupujete do rozbehnutého vlaku. Nevedela som, čo
ma čaká. Vedela som však,
že sa budem snažiť nesklamať prejavenú dôveru.
3. Čo robí prednosta obecného úradu?

V prvom rade riadi, organizuje a kontroluje činnosť
obecného úradu. Vo vymenúvaní úloh by som mohla
pokračovať ďalej, ale náplň
mojej práce je uvedená v organizačnom poriadku, ktorý je sprístupnený na webovej stránke obce.
Po mojej doterajšej skúsenosti môžem konštatovať,
že prednosta je pravá ruka
starostu obce.
4. Aké projekty pripravujete
v rámci obecného úradu?
Máme rozpracovaných niekoľko projektov. Môžem
spomenúť plánovanú rekonštrukciu Materskej školy (na ul. Rabčická), vďaka

ktorej by sa kapacitne rozšírila o dve triedy.
Koncom roka resp. začiatkom budúceho by sme
chceli začať s čiastočnou
rekonštrukciou kultúrneho domu a Obecného úradu. A ďalšou veľkou výzvou
je pre nás projekt protipovodňovej ochrany, ktorý by bol
realizovaný na vodnom toku
– Soľný potok.
O všetkých nových projektoch, ktoré sa zrealizujú,
budeme informovať na webovej stránke obce resp.
v Rabčianskom chýrniku.
5. Grúňanskú ulicu sa podarilo vysporiadať?
Áno podarilo, veľká vďaka

patrí všetkým podielovým
spoluvlastníkom a celému
realizačnému tímu, ktorí
akokoľvek prispeli k vysporiadaniu tejto ulice.
6. Je v pláne právne vysporiadať ulicu Mokrá poza
vodu?
Áno aj túto ulicu plánuje obec
vysporiadať, momentálne
zvažujem varianty, ktoré by
boli efektívne z finančného
i časového hľadiska.
7. Budú sa vysporiadavať
aj chodník pre peších vedľa
Hlavnej cesty?
Chodník okolo hlavnej cesty
nutne potrebuje rekonštrukciu a touto otázkou sa intenzívne zaoberáme. Začiatok
rekonštrukcie je plánovaný
v úseku okolo kostola.
Ďakujem za poskytnuté
informácie.
V. Briš
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STAROSTA ODPOVEDÁ

– kanalizácia po ukončení, cesty, komasácia …

1. Najväčšia investícia
v obci kanalizácia skončila, cesty sú zaasfaltované, odkedy sa občania
môžu pripájať na kanalizačné prípojky? Odkedy budú občania platiť
stočné?
Ešte nedávno boli z dôvodu budovania splaškovej kanalizácie naše cesty
rozkopané. V mojom článku uverejnenom v poslednom Chýrniku, som vyzýval občanov na trpezlivosť
s tým, že čoskoro sa začnú
úpravy ciest a asfaltovanie. Možno ste tomu v tom
čase ani nechceli veriť,
ale dnes už to máme zrealizované. Naša obec sa
spolupodieľala na spolufinancovaní asfaltovania

ciest a táto investícia predstavuje cca 350 000 €, t. j.
viac, ako 10 miliónov v starej mene. Je to značná investícia, avšak s obecným
zastupiteľstvom je dohodnuté pokračovanie v asfaltovaní aj v nasledujúcich obdobiach.
V súčasnosti Oravská
vodárenská spoločnosť rieši spustenie kanalizácie
do skúšobnej prevádzky.
Tomu predchádza určité konanie a dnes osobne neviem
určiť presný termín. Orientačne to môže byť v októbri tohto roku, ale o presnom
termíne budú občania včas
informovaní. Až potom je
možné oficiálne pripojenie
na kanalizáciu a po pripojení sa bude platiť stočné.
2. Ako pokračuje príprava žiadosti na realizáciu

Veľkých pozemkových úprav v Rabči?
Máme ukončené prípravné
konanie v spolupráci s Okresným úradom, pozemkový a lesný odbor.
Pre príklad, prípravné
konanie je niečo ako projekt, ktorý si musíte pripraviť pred realizovaním výstavby budovy.
Ďalším krokom bude
vyhlásenie výzvy z eurofondov a podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu komplexnej pozemkovej úpravy.
Verím, že ak sa nám podarí uspieť v tomto projekte,
urobí sa poriadok vo vlastníckych vzťahoch a v medziľudských vzťahoch.
3. Čo rieši doplnok č. 1
k územnému plánu a kedy
bude schválený?

Územným plánovaním sa
sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie
a funkčné využívanie územia obce. Je toho veľa, čo
všetko možno riešiť územným plánom. Obecné zastupiteľstvo sa v doplnku
územného plánu bude zaoberať predovšetkým požiadavkám občanov v súvislosti s výstavbou rodinných domov. Bude sa zaoberať aj
verejnoprospešnými projektami, ako sú ulice, parkoviska a pod. Termín schválenia
dnes nedokážem stanoviť.
4. Je dostatok pitnej vody
pre obec?
V súčasnosti je dostatok pitnej vody. Za súkromné vodojemy sa neviem vyjadriť.
5. Plány na najbližšie obdobie v obci?

Asfaltovanie niektorých
úsekov miestnych komunikácií, doplnenia verejného osvetlenia, riešenie
dažďovej kanalizácie, vysporiadanie nových miestnych komunikácií, pracuje sa na projektoch nadstavby materskej školy pre
narastajúci počet žiadosti
o umiestnenie dieťaťa, rekonštrukcie časti kultúrneho domu, kanalizácie
a vodovodu v časti Adamovka III, bude sa pripravovať doplnok územného plánu a rekonštrukcia
chodníkov.
Sú plány, ktoré sa podarí realizovať ešte tento rok a sú plány, na ktorých sa pracuje, ale realizácia môže byť až nasledujúci rok.
Ďakujem za rozhovor.
V. Briš

INFORMÁCIE OHĽADOM KOMPLEXNÝCH
POZEMKOVÝCH ÚPRAV
Správny orgán za spolupráce s obcou Rabča spraco
val doručené anketové lístky a následne sa vypraco
val zoznam účastníkov konania v navrhovanom ob
vode PPÚ v k. ú. Rabča, ktorý sa rozdelil na tri časti
1. Časť: NEVYJADRENÍ
VLASTNÍCI: v prípade nedoručenia anketového lístku, pri danom vlastníkovi
sa v tabuľke v časti súhlas
uviedla O.
2. Časť:
VLASTNÍCI
SO SÚHL ASOM: pri prejavenom súhlase s vykonaním pozemkových úprav je
pri danom vlastníkovi v tabuľke v časti súhlas vyznačená 1.
3. Časť: VLASTNÍCI
S NESÚHLASOM: pri
prejavenom nesúhlase s vykonaním pozemkových úprav je pri danom vlastníkovi v tabuľke v časti súhlas
vyznačená 2.
Správny orgán vychádzal pri vyhodnotení prieskumu záujmu z nižšie uvedených údajov:
• 1002 vlastníkov parciel zahrnutých v navrhovanom obvode projektu pozemkových úprav ne-

vyjadrilo svoj súhlas, resp.
nesúhlas s vykonaním
pozemkových úprav,
• 1171 vlastníkov parciel zahrnutých v navrhovanom obvode projektu
pozemkových úprav vyjadrilo svoj súhlas s vykonaním pozemkových úprav,
• 148 vlastníkov parciel zahrnutých v navrhovanom obvode projektu
pozemkových úprav vyjadrilo svoj nesúhlas s vykonaním pozemkových úprav,
• výmera navrhovaného
obvodu
projektu pozemkových úprav je
1355,5133 ha,
• výmera vlastníctva bez
vyjadrenia 320,7641 ha,
• výmera vlastníctva so
súhlasom 903,4453 ha,
• výmera
vlastníctva
s nesúhlasom 131,3039 ha.
ZÁVER
Podľa § 7 ods. 2 písm. c)
zákona č. 330/1991 Zb.

tab. č. 1 sumárne údaje z vyhodnotenia prieskumu záujmu ppú v k.ú. rabča
Počet vlastníkov

Výmera (ha)

(0) Bez vyjadrenia

1002

320,7641

23,66

(1) Súhlasy

1171

903,4453

66,65

(2) Nesúhlasy

148

131,3039

9,69

Spolu

2321

1355,5133

100

o pozemkových úpravách,
usporiadaní pozemkového
vlastníctva, pozemkových
úradoch,
pozemkovom
fonde a o pozemkových
spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej
ako „zákon“) pred rozhodnutím o nariadení alebo povolení pozemkových úprav
okresný úrad nariadi konanie o začatí pozemkových
úprav na účel zistenia záujmu vlastníkov. Záujem je
preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod
projektu pozemkových
úprav.

Podiel (%)

Záujem bol 66,65%
a tak Okresný úrad Námestovo,
pozemkový
a lesný odbor nariadil
14. 3. 2016 konanie o začatí pozemkových úprav v obci Rabča č. OU-

NO-PL0- 2016/004116/
DUD.
Poznámka: do obvodu komplexných pozemkových úprav sa neberie
územie určené v územnom
pláne na budúcu zástavbu.

Prípravný výbor

úpravách,
zemkových
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách „Okresný úrad v prípravnom
konaní najmä v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania
prípravný výbor, ktorý
Pokračovanie na str. 6

Obecný úrad Rabča
v spolupráci s Okresným úradom v Námestove, pozemkový a lesný odbor, začína prípravné konanie v rámci komplexných pozemkových úprav
v Rabči.
Podľa § 7 ods. 4 písm.
f) z. č. 330/1991 Zb. o po-
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INFORMÁCIE OHĽADOM KOMPLEXNÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV
4. Bc. Anna Boldovja
2. Mária Fusková, byObec Rabča zaslala 7. 4.
návrhu stanov zdruPrípravný výbor covaní
ženia účastníkov pozemko- Okresnému úrad Námes- tom Rabča, 043/2812122, ková, bytom Rabča,
Dokončenie zo str. 5
s príslušným orgánom štátnej správy spolupracuje najmä pri určovaní obvodu pozemkových úprav, zisťovaní
záujmu vlastníkov a vypra-

vých úprav.“ Prípravný výbor plní svoju funkciu len
do 1. zasadnutia Valného
zhromaždenia, kde sa schváli Predstavenstvo pre komplexné pozemkové úpravy.

tovo – pozemkový a lesný
odbor návrh na menovanie
členov prípravného výboru:
1. Ing. Július Piták, bytom Rabča, 0903/538529,
starosta obce Rabča;

zamestnanec obce, pozemky@rabca.sk;
3. Dušan Piták, bytom
Rabča, 0911/927240, zástupca za Poľnohospodárske družstvo Rabča;

0911/270613, zástupca vla
stníkov pozemkov;
5. Daniela Bugeľová, bytom Rabča, 0910/963870,
zástupca vlastníkov pozemkov.
– OcÚ

MAPA NA PREHLIADANIE POZEMKOV V KATSTRI OBCE RABČA
– mapu umožňuje zobraziť mapový portál katastra nehnuteľnosti

http://mapka.gku.sk/mapovyportal?basema
p=podklad&zoom=7&lng=19.4656&lat=49.4882#/
cadastralunits(2667)/detail?highlight=true

www.rabca.sk
Na mapu ktorá umožňuje zobraziť čísla KN-C aj KN-E parcel sa dostanete z webovej
stránky obce Rabča www.rabca.sk kliknutím na obrázok mapky – viď šípka
– OcÚ

POĎAKOVANIE
vlastníkom ulice
Grúňanská

Starosta obce Rab
ča a poslanci OZ sa
chcú touto cestou po
ďakovať všetkým vlast
níkom na Ul. Grúňan
skej, ktorí odpreda
li svoj podiel pod miest
nu komunikáciu a tak
tiež všetkým pracov
níčkam
pozemkové
ho oddelenia Obecné

ho úradu v Rabči, ktorí
sa na vysporiadaní tejto
ulice podieľali. Grúňan
skú ulicu momentálne
podpísalo 343 vlastní
kov a ostáva ešte 28, kto
rí nepodpísali. Obec zá
roveň vyslovuje poďa
kovanie za trpezlivosť
ohľadom vysporiadava
nia tejto ulice.
– OcÚ

UPOZORNENIE
občanov
na TÚLAVÉ PSY
Na základe viacerých
sťažností našich obča
nov o tom, že sa v našej
obci voľne pohybuje veľ
ké množstvo nebezpeč
ných psov, starosta ob
ce opakovane vyzýva
všetkých majiteľov psov,
aby si ich uviazali, nech
sa po obci voľne nepo

tulujú. Sú nebezpečné
a ohrozujú občanov,
hlavne deti, ktoré sa
ich veľmi boja.
V prípade ohroze
nia psom a nahláse
nie budú vyvodené
sankčné postihy voči
majiteľovi psa. – OcÚ

Vandali opäť vyčíňali!
Už tretíkrát pracovní
ci RABČAN, obecných
služieb opravovali vy

trhané dosky na mos
te – lavičke smerom
na Grúň.

VANDALIZMUS
pri multifunkčnom
ihrisku
VÁŽENÍ OBČANIA.
V sobotu 7. mája 2016
boli vytrhané stromče
ky pri multifunkčnom
ihrisku.
Tieto stromčeky sme
následne znova zasadili a niekto ich v pondelok
9. 5. 2016 opäť vytrhal.

Prosíme Vás, začnime
si konečne vážiť prácu,
obetavosť a starostlivosť
o naše prostredie.
Touto cestou by sme
Vás chceli poprosiť, ak
má niekto bližšie informácie o uvedených poškodeniach, aby ste nám
to oznámili na obecnom
úrade v Rabči.
– OcÚ

Žiadame občanov, ktorí majú nejaké informácie k tejto udalosti, aby ste
nám to oznámili na obecnom úrade, nakoľko vzniknuté škody ohrozujú životy
ľudí, ale aj detí, ktoré tadiaľ prechádzajú.
Chceli by sme touto cestou upozorniť rodičov, aby
deti informovali o bezpečnosti a možnosti úrazu.
Prosíme všetkých občanov, aby oznámili akýkoľvek vandalizmus na obecnom úrade.
Ďakujeme!
– OcÚ

30. 8. 2016

kultúra

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 2 /2016| 7

XIX. DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ
„Poďme hrou chváliť Boha!“

Už XIX. ročník Dňa
plného prekvapení
sa uskutočnil
za nádherného
slnečného počasia
v nedeľu 10. júla 2016.
Túto najpopulárnejšiu
detskú akciu roka už
tradične zorganizovala
kresťanská mládež
v spolupráci s obcou.
Deň plný prekvapení
začal už o 9 15 hod.
v kostole detskou
svätou omšou
a pokračoval od jednej
hodiny v školskom
parku.
„Poďme hrou chváliť Boha!“ – bolo motto 19. ročníka.
Nádherné počasie vyu
žila väčšina rabčanských
rodín s deťmi. Od jednej
hodiny do parku neustále prúdili rady detí s matkami a kde-tu sa objavili aj
deti s kompletnou rodinou,
ktorej nechýbal ani otec.
Pri vstupe do parku každé dieťa sa zapísalo a následne dostalo kartičku,
na ktorej boli uvedené všetky hry. Úlohou súťažiacich
bolo aspoň jedenkrát prejsť
všetky súťaže, pričom pri
každom stanovišti dostali
pečiatku od animátora. Zároveň za víťazstvo v danej
súťaži získali žetón. Za žetóny podľa počtu získaných
žetónov si mohli na stanovišti vybrať z dostupných cien. Deti, čo nazbierali všetky pečiatky, mohli
kartičku vhodiť do tombolovej krabice a byť zaradení
do žrebovania o pekné ceny.
Pre tých, ktorí pocítili smäd
alebo hlad, bolo pripravené
občerstvenie aj varený párok s chlebom. V parku sa
až do podvečerných hodín
hmýrilo súťažiacimi deťmi
– ako vo včeľom úli, ktoré
súťažili v šikovnosti a často
aj s rodičmi. V parku vládla
príjemná rodinná atmosféra. Deti šantili. Bolo veselo.

Túto akciu každý rok
podporuje veľa miestnych
sponzorov a vďaka nim si
deti môžu vybrať aj cenu
a tie najšikovnejšie súťažia
aj o tombolu. Sponzorom

patrí poďakovanie, lebo bez
ich podpory by nebolo možné túto akciu zorganizovať.
Veľká vďaka patrí aj všetkým animátorom a ľuďom,
ktorí akýmkoľvek spôso-

bom priložili ruku k dielu.
VIAC » fotografií nájdete na www.rabca.sk v časti fotogalérie; videozostrih…
na www.stara.rabca.sk
V. Briš
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PODROBNÝ POPIS SYSTÉMU
NAKLADANIA S KOMUNÁLNYMI
ODPADMI VRÁTANE
TRIEDENÉHO ZBERU
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča (OZ) schválilo 10. júna 2016 Všeobecne záväzné nariadenie (VZN alebo nariadenie) VZN č.1/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabča. Zosúladilo tým nakladanie s komunálnym
odpadom s novým zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Je to rozsiahle nariadenie týkajúce sa každého obyvateľa obce, ako aj podnikateľov
a právnických subjektov v obci. Celý text nariadenia je uverejnený na www.rabca.sk. Aby uľahčila pôvodcom komunálneho odpadu správne
nakladanie s ním, vydala podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
v obci Rabča, ktorý tu zverejňujeme. Odporúčame si dobre všetko prečítať a konať v súlade s týmto nariadením, pretože pokuta za nedovolené
nakladanie je vysoká – za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až k) nariadenia môže obec uložiť pokutu do 1 500 eur a právnickej osobe
alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu až do výšky 6 638 eur, ak poruší niektoré z ustanovení VZN a toto porušenie nie je
správnym deliktom podľa zákona o odpadoch.
mäsové výrobky a mliečne
výrobky.
Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zakázané je skrmovanie, používanie drvičov, vypúšťanie do obecnej kanalizácie a dávať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych
odpadov v obci.

KOMUNÁLNY ODPAD
sa zbiera do 110 l (rodinné
domy), 1100 l (bytové domy) zberných nádob. Kalendár vývozu je na webovej stránke obce, kalendár
do domácnosti.
Na území obce sa zavá
dza množstvový zber
drobných stavebných od
padov. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať celoročne na zbernom dvore na ul. Rabčická
– za odplatu.
PAPIER sa zbiera prostredníctvom vriec a školského zberu.
» Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy, zošity,
lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy,
papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, obálky,
letáky, katalógy, plagáty,
pohľadnice, baliaci papier
a pod.
• Do papiera nepatria: samoprepisovací a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby,
plastové obaly, tetrapaky,
znečistený papier, mastný
papier, kopírovací papier,
mokrý papier, alobal a pod.
• Krabice resp. obaly z papiera je potrebné poskladať a vhadzovať do nádob
tak, aby zaberali čo najmenej miesta.
PLASTY sa zbierajú
do vriec (ktoré domácnosti dostávajú) alebo do žltých kontajnerov, ktoré
sú rozmiestnené po obci.
Plasty sa zbierajú spoločne
s kovovými obalmi a VKM
(tetrapakmi).
» Do plastov patria: fólie,
plastové obaly z domác-

ZBERNÝ DVOR JE
OTVORENÝ:
» PONDELOK: 10 00 – 14 00
» STREDA: 10 00 – 17 00
» SOBOTA : 10 00 – 14 00
Zberný dvor obce Rabča sa nachádza v oplotenom areáli obce Rabča, ul. Rabčická
nosti, plastové tašky, plastové vrecká, plastové vedrá, fľaše od kozmetických
a čistiacich prípravkov,
plastové fľaše, hračky, poháriky z automatov a iné
plastové nádoby.
• Do plastov nepatria:
podlahové krytiny, guma,
plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom,
a pod.
Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec/kontajnerov ukladať tak, aby sa
zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
KOVY sa zbierajú do vriec
spoločne s plastmi a tetrapakmi.
» Do kovových obalov pat
ria: čisté plechovky a konzervy, kovové súčiastky,
drôty, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, obaly z kovov
očistené o ich obsah.
» Konzervy a plechovky
pred odovzdaním do nádoby je potrebné vypláchnuť,

aby v nich nezostali zvyšky
jedál a nápojov a plechovky je potrebné stlačiť.
• Do kovových obalov ne
patria: hrubo znečistené
kovové obaly.
VKM (TETRAPAKY) sa
zbierajú do vriec spoločne
s plastmi a kovmi a pomocou školského zberu.
» Do VKM (tetrapakov)
patria: viacvrstvové obaly od mlieka alebo džúsov,
smotany a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
• Do VKM (tetrapakov)
nepatria: znečistené VKM
(tetrapaky), viacvrstvové
obaly od kávy, vreckových
polievok.
• VKM (tetrapaky) je potrebné umyť a stlačiť, aby
sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
SKLO sa zbiera do zelených plastových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené
po obci.
» Do skla patrí: sklene-

né fľaše, sklenené nádoby,
obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
• Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne
znečistené sklo (farbami,
potravinami) a pod.
BIOLOGICKÝ ODPAD
sa kompostuje v kompostovacom zásobníku na svojom pozemku. Bioodpad
nepatrí do nádob na komunálny odpad. Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.
» Do bioodpadu patrí:
tráva, lístie, piliny, drevná
štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky, čajové vrecúška,
škrupiny z vajec atď.
• Do bioodpadu nepatrí:
komunálny odpad, papier,
plasty, sklo, kovové obaly,
tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z jedál, kosti,

Na území obce sa zavá
dza zber JEDLÝCH OLE
JOV A TUKOV.
• Jedlé oleje a tuky sa
zbierajú do plastových
fliaš s funkčným uzáve
rom, ktoré si občania za
bezpečujú samostatne.
Jedlé oleje a tuky je možné bezplatne odovzdať
na zbernom dvore Rabča
do označenej nádoby.
» Do jedlých olejov a tu
kov patria: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
• Medzi jedlé oleje a tuky
nepatria: motorové, hydraulické, či iné oleje a tu-

ZMESOVÝ
KOMUNÁLNY
ODPAD – to čo
zostane
po vytriedení
bez bio zložiek
a stavebného
odpadu!

110 litrová KUKA nádoba
do ktorej sa zbiera len zmesový komunálny odpad (rodinné domy)

30. 8. 2016
ky, ktoré neboli pôvodne
určené na konzumáciu, či
na prípravu jedla.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
OBJEMNÝ ODPAD sa
zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitných
kontajnerov na mieste určenom obcou.
» Medzi objemný odpad
patrí: starý nábytok, sedačky, kreslá, koberce atď.
• Medzi objemný odpad
nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo,
kovové obaly, tetrapaky,
biologický odpad, konáre,
elektroodpad, baterky atď.

samospráva obce

cie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky, handry a rukavice znečistené olejom,
farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.
TEXTIL A ŠATSTVO
sa zbiera do špeciálnych
kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.
» Medzi textil a šatstvo
patrí: odevy, deky, prikrývky, záclony, posteľná bie-

trospotrebičov – kus za kus
pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej práčky – odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch
rozmer
do 25 cm (napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je
možné odovzdať do predajní elektrospotrebičov aj bez
zakúpenia nových elektrozariadení.
• Elektroodpad je možné
doniesť aj na zberný dvor
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ťou elektroodpadu z do
mácností sa zbierajú spo
lu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory sa zbierajú spoločne s odpadom z domácností s obsahom škodlivých látok – 2x ročne, alebo na zberný dvor.
» Malé tuškové baterky je možné odovzdať aj
do zbernej nádoby, ktorá
sa nachádza na obecnom
úrade.

ZBERNÝ DVOR JE
OTVORENÝ:
» pondelok: 10 00 – 14 00
» streda: 10 00 – 17 00
» sobota : 10 00 – 14 00

Biologický odpad musíme preukázane kompostovať doma!

Plasty do vriec dáme stlačené!

LIEKY A ZDRAVOT
NÍCKE POMÔCKY je potrebné odovzdať do verejných lekární.
ODPADOVÉ PNEUMA
TIKY nie je možné odovzdať na zbernom dvore.
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneu
matiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis, pneuservis).

ODPAD Z DOMÁCNOS
TÍ S OBSAHOM ŠKOD
LIVÝCH LÁTOK sa zbiera 2x ročne po vyhlásení
do veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom
obcou.
» Medzi odpad z domác
ností s obsahom škodli
vých látok patrí: použité
batérie a akumulátory, odpadové motorové a maza-

Zbierame použitý stolový olej!

1100 litrová KUKA nádoba
na sklo

lizeň, topánky, klobúky,
čiapky, šále, rukavice, prípadne iné druhy šatstva
a textilu. Textil sa odovzdáva do nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky.
• Medzi textil a šatstvo ne
patrí: komunálny odpad,
papier, plasty, sklo, kovové
obaly, tetrapaky, bioodpad
a iný odpad.
ELEKTROODPAD môžu
občania prostredníctvom
mobilného zberu v stanovený deň určeným spôsobom bezplatne odovzdať
na mieste určenom obcou
alebo na zberný dvor.
» Elektroodpad je možné
odovzdať aj v rámci spätného odberu do predajní elek-

– celoročne počas otváracích hodín zberného dvora.
» Medzi
elektroodpad
patria: televízory, rádiá,
elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky, žiarivky,
lampy, mobily, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné elektrické náradie, predajné automaty a pod.
• do elektroodpadu ne
patria: plynové variče, vypínače a zásuvky, svetelné
reklamy, svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier,
drevo, zmesový komunálny
odpad, či iné odpady.
» Použité batérie a aku
mulátory, ktoré sú súčas

• Malé tuškové baterky
a automobilové batérie
a akumulátory je možné
odovzdať aj v rámci spätného zberu do predajní,
ktoré predávajú dané druhy bateriek.
» Do použitých batérií
a akumulátorov patria:
prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory.
• Do použitých batérií
a akumulátorov nepat
ria: priemyselné batérie
a akumulátory, iné odpady
s obsahom škodlivých látok, ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady,
zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
NE SP O T R E B OVA NÉ

• Zberný dvor sa nachádza
sa v oplotenom areáli obce
Rabča, ul. Rabčická.
» Na zberný dvor je mož
né odovzdať tieto odpa
dy: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky, drobný stavebný odpad, objemný odpad, bioodpad, jedlé oleje
a tuky, batérie, akumulátory a elektroodpad.
Sankcie za nedodrža
nie VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabča je pokuta do 1500 € pre občana
a pre podnikateľa do výšky 6638 €.
– OcÚ

V TRIEDENÍ VÁM PORADÍ WWW.TRIEDIME.SK

Komunálny odpad triedime!
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UCTILI SME SI DEŇ MATIEK
V nedeľu 8. mája 2016
od 15 00 hod. sme si uctili
v priestoroch KD v Rabči
Deň matiek.
Pre mamičky a babičky bol pripravený kultúrny

program, kde sa predstavili
mažoretky CVČ Rabča, pásmo básní a piesní si pripravila aj horná ZŠ a MŠ, vystúpil
aj p. František Budzeľ a nakoniec programu vystúpil aj
spevák Samuel Lorinčík.

Prevencia krádeží a podvodov
Návšteva
ministra dopravy, na senioroch
výstavby
a regionálneho
rozvoja SR
V pondelok 23. mája 2016 navštívil Oravskú Polhoru
a Rabču minister dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Roman Brecely.
Za účasti poslanca NRSR
Igora Janckulíka, generálneho riaditeľa SSC, starostov okresu Námestovo a poslancov Or. Polhory a Rabče
si minister prevzal od členov petičného výboru petíciu občanov regiónu Bielej
Oravy za asfaltovanie cesty I./78 v celej dĺžke a celej
šírke v obciach Or. Polhora,
Rabča a Hruštín. Súčasťou
stretnutia bola aj diskusia so
starostami obcí okresu Námestovo, kde odzneli viaceré podnety na zlepšenie dopravnej situácie v našom regióne. Dôležitou témou je naj-

mä potrebná výstavba križovatiek s kruhovým objazdom
v obciach Zubrohlava, Or.
Jasenica, či Klin. Pevne veríme, že odovzdaná petícia,
či viaceré vznesené podnety
od starostov padnú na úrodnú pôdu a obyvatelia obcí okresu Námestovo sa dočkajú zlepšenia dopravnej situácie a zvýšenia bezpečnosti
na našich cestách.
Naše poďakovanie zároveň patrí poslancovi NRSR Igorovi Janckulíkovi
za veľkú pomoc pri organizovaní tohto stretnutia.
www.oravskapolhora.sk

Vážení občania, nakoľko bol v poslednom období zo strany polície zazname
naný opäť zvýšený nárast trestnej činnosti „krádeží a podvodov spáchaných
na senioroch“ obracia sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline na ši
rokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov a to najmä v nasle
dovných prípadoch: POZOR – Bez overenia dokladov a oprávnenia nespúš
ťajte do svojich príbytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, ply
nární, domovej správy!
POZOR – Nepúšťaj
te do svojich príbytkov
neznámych ľudí pod
žiadnou inou zámien
kou – podomových predajcov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí s darčekmi pre
Vás a iných!
POZOR – Nepoži
čiavajte peniaze ľu
ďom, ktorých dobre ne
poznáte, väčšinou ide
o podvodníkov.
POZOR – Vyvaruj
te sa vyberať peniaze
a cennosti v prítomnos
ti neznámych osôb!
POZOR – Keď Vás
kontaktuje
nezná
my človek, ktorý súrne z akéhokoľvek dôvo-

du (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) potrebuje finančnú hotovosť,
okamžite kontaktujte políciu (158) alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neodovzdávajte!
POZOR – Bez konzul
tácie nepodpisujte dôle
žité dokumenty!
POZOR – Odmietni
te bezdôvodne ponúkané
odprevadenie do bydliska, do domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých
nepoznáte!
Páchatelia
uvedenej trestnej činnosti
si úmyselne tipujú (obete,
ktoré žijú osamote a majú

vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že seniori budú dôverčiví, empatickí) neopatrní a nepozorní. Páchatelia ich svojím
konaním môžu pripraviť
o celoživotné úspory alebo im môžu spôsobiť ublíženie na zdraví či smrť.
V prípade, že Vás
kontaktujú osobne ale
bo telefonicky nezná
me osoby a máte po
dozrenie, že sa jedná
o podvodníkov, kon
taktujte IHNEĎ polí
ciu na bezplatnom te
lefónnom čísle 158 ale
bo osobne na najbliž
šom útvare Policajné
ho zboru.
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Základná škola v Rabči vítala žiakov z Českej republiky
Na Medzinárodný deň Zeme nás navštívili žiaci zo susednej Českej republiky
z družobného českého mesta Šenov
Po zvítaní sa po dlhej ceste sme sa presunuli do športovej haly, kde
ich srdečne privítala pani
riaditeľka a pán starosta.
Po krátkom občerstvení
sme sa oboznámili s pestrým programom, ktorý
sme pre nich pripravili.
Pani učiteľky Mgr. Janka Michaľáková a Ing. Janka Košútová rozdali žiakom zo Šenova tričká s nápisom našej školy. Následne ich rozdelili do skupiniek, v ktorých ich čakali zaujímavé aktivity spolu
s našimi žiakmi.
Na stanovišti pod vedením p. u. Mgr. Martina
Skočíka žiaci spoločne vyrábali z odpadového dreva stojany na perá. V dielni pracovali s nástrojmi,
ako pílka, brúsny papier,
vŕtačka a rašpľa. Výrobok
bol v tvare psíka, čo sa žiakom veľmi páčilo. Žiaci vyrábali výrobok nie len pre
seba, ale aj pre svojich spolužiakov. Hotový výrobok
žiaci dostali spolu s inými
darčekmi a budú im pripomínať návštevu u nás.
Ďalšia skupina žiakov
sa presunula do fyzikálnej učebne, kde pani učiteľky Ing. Janka Košútová
a Mgr. Dáša Svrčková mali pripravené prírodovedné okienko, v ktorom mali
zastúpenie predmety fyzika, biológia a chémia. Pokusy, ktoré vytvárali boli pestré, zaujímavé a aj
prekvapujúce.
Skupina, ktorá vyrábala
ikebany z odpadového materiálu sa potrápili s lepidlom, papierom a odpadovými kotúčikmi. Na tom-

to stanovišti im pomáhali pani učiteľky Mgr. Janka
Michaľáková, Mgr. Monika Hvolková a PaedDr. Helena Grobarčíková. Hotové výtvory si žiaci nechali
na pamiatku.
Na environmentálnom
stanovišti pod vedením
Mgr. Márie Ogurekovej
a Mgr. Gabriely Čulovej
sa žiaci zapojili do výstavby „Eko školy“, ktorú vytvárali z plastových fliaš
a drevenej konštrukcie. Pri
výtvore im pomáhali aj rodičia našich žiakov. Spoločne so žiakmi 1. stupňa si
zacvičili na pesničky v areáli školy. Nakoniec sa rozprávali o priebehu Dňa Zeme na našej škole, o jej význame a ochrane nášho životného prostredia.
Zaujímavé a hlavne voňavé aktivity prebiehali aj
v školskej kuchyni, kde si
žiaci svoje zručnosti vyskúšali pri zdobení mafiniek marcipánom spo-

ka s kvašnym mľykym“
s p. učiteľkou Ing. Evou
Motýľovou. Žiaci si nakoniec na svojich výtvoroch
veľmi pochutnali.
Po výdatnom obede sme sa všetci stretli
v športovej hale, kde sme
spolu nacvičovali pieseň
Hojdana, hojdana pod vedením Mgr. Martina Skočíka a PaedDr. Marcely Skočíkovej, PhD.. Na-

ši predkovia zabávali, sme
sa spoločne naučili. Aby
pieseň nezabudli, dosta-

lu s p. učiteľkou Mgr. Monikou Toholovou. Taktiež
rozvoniavalo naše tradičné jedlo „Vopjekana svap-

koľko sa českým priateľom ťažšie číta v goralskom jazyku, mali text
piesne neustále premietaný na stenu. Po naučení sa spievania pesničky
nasledoval nácvik tančeka na danú pieseň hudobným sprievodom našich
žiakov, ktorí doprevádzali
spev a tanec na heligónke.
Našim hosťom sa páčilo
nárečie, v ktorom spievali.
Pán učiteľ Skočík deťom
porozprával kto sú „gorali“. V dávnych časoch ľudia nemali televízor, mobil, internet .... a tak sa
po večeroch zabávali, hrali, spievali a tancovali. Jeden tanček, ktorým sa na-

li ju domov aj v písomnej
podobe.
Dnešný
významný
deň sme ukončili v znamení Zeme a jej sily, kedy sme spoločne zasadili „STROM PRIATEĽSTVA“ lipu, ako symbol
našej spolupráce a budúceho spojenectva.
Veríme, že vzniknuté
priateľstvá a bohaté zážitky budeme naďalej rozvíjať
a už teraz sa tešíme na budúce stretnutie u našich
susedov.
Autor článku:
Mgr. Daniela Chutniako
vá, Foto: Miroslav Kova
líček

29. 4. 2016 VIAC »Video zo stretnutia:
https://www.youtube.com/watch?v=PMx4NkZik5Y
Autor: Eva Sladčíková
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Dni Rabče na gaceľovskom námestí v Rabči sa už stali každý rok vyhľadávaným miestom oddychu a zábavy a to nielen kvôli bohatému prog
ramu, kolotočom a jarmoku, ale aj kvôli peknému počasiu. Tohtoročné už 16. Dni Rabče mali bohatší program, ako po iné roky. Bohatší bol
aj preto, lebo tento rok okrem už tradičných krásnych vystúpení z družobnej gminy Świnna Rabču navštívili nemeckí priatelia z družob
ného spoločenstva obcí – mestečka Wőlfersheim a opäť prišli aj s hudobnou skupinou, ktorá mala vystúpenie v sobotu. Tento rok prvýkrát
prišli aj hostia s českého družobného mesta Šenov. Ich hudobná skupina TGM upútala iným žánrom. Na týchto dňoch Rabče konečne priš
la na svoje aj mládež – mladý spevák Martin Harich s českou kapelou ich nesklamal. Zlatým klincom bola hudobná skupina Kortina, kto
rá dostala svojimi šlágrami návštevníkov do „varu“. Ako uviedol starosta obce Rabča, cieľom programu bolo, aby si každý našiel to „svoje“.
nášho hosťa Igora Jackulíka – poslanca národnej rady SR spolu s manželkou,
takže vitajte; chcem taktiež privítať už nášho stáleho hosťa wójta Henryka
Jurasza spolu s manželkou
z našej družobnej gminy
Świnna z Poľska – srdečne
vitajte (http://www.swin-

Nedeľa 3. 7. 2016
Príhovor starostu obce
Rabča Ing. Júliusa
Pitáka
„Dobré popoludnie prajem
vám všetkým. Vám hlavne,
milí Rabčania, našim váženým hosťom a všetkým pria
teľom, priaznivcom rabčianskych dní, ktorí ste dnes tu.
Ako vidíte, objednávka
na počasie nám vyšla celkom
slušne“. Týmito slovami
privítal starosta obce Rabča Ing. Július Piták návštevníkov 16. Dní Rabče.

Vítam vás na 16. ročníku
Dní Rabče. Tieto oslavy organizujeme ako pripomienku o prvej zmienke o založení
Rabče. Bolo to v roku 1550.
Za tých 16 rokov, ako sa
organizujú tieto Dni Rabče,
tieto dni stali sa aj rodinnou záležitosťou. Tieto Dni
Rabče sú spojené aj s odpustovou slávnosťou a je to aj taký čas, kde sa rodina zíde spoločne či už za spoločným stolom alebo aj na tomto námestí, kde máme tieto Dni Rabče.
Začali sme včera v sobotu
– tento deň sme mali odpust.
Táto sobota vždy býva v prvom rade športová. Mali sme
florbalový turnaj, ktorý začal ráno o ôsmej. Na florbale
sa tohto roku zišlo rekordný
počet tímov – 14. Mali sme
futbalový turnaj medzi krčmami: nižný koniec, stred
Gaceľ a vyšný koniec. Mali
sme aj hostí z Rabčíc. Víťa-

Anton Ševčík – místostarosta z českého družobného
mestečka Šenov – srdečne
vítam; (http://www.mestosenov.cz/); ďalšie družobné mesto je z nemeckej republiky a je to Wölfersheim
– takže tiež srdečne vítam
starostu z Wölfersheimu
pána Rouvena Köttera
a zároveň ho pozývam tuná na pódium aj spolu s našou rodáčkou pani Annou

Vystúpenie ženského speváckéhp zboru Marana Tha
zom bol tím Quatro z nižného konca. Takže aj takto oficiálne im blahoželám. Včera bol aj kultúrny program.
Mali sme tu naše skupiny,
ktoré nám zahrali. Mali sme
hosťujúce skupiny. Večer bola diskotéka. Takže myslím si, že na také rozohriatie to bolo zaujímavé. Dnes
nás čaká ešte ďalší kultúrny program. Prajem všetkým
príjemný zážitok.
Ale teraz najdôležitejšie – ja v prvom rade okrem
vás, milí Rabčania, chcem
privítať aj našich milých
hostí: najskôr spomeniem

na.pl/index.php?t=txt&_
id=11); tiež chcem privítať
ďalšieho hosťa – je to pán

Virtuóz Jozef Piták

Vystúpenie Spievajúcich seniorov z Rabče
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Küchenmeister, za slobodná Ratičáková. Družba
s nemeckým Wölfersheim
– zmluva o partnerstve bola podpísaná v roku 2012.
Tieto rabčianske dni nás
poctili návštevou 38 občanov z tohto mestečka Wölfersheim. Hosťujeme ich
v našich rodinách od piatku a dnes večer cestujú naspäť. Je to veľmi milá návšteva – ktorá je zaujímavá
v tom, že vzájomne sa do-

2. 7. 2016 Vystúpenie nemeckej hudobnej skupiny
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» www.rabca.sk, www.stara.rabca.sk, youtube – fotogaléria aj videozostrih
kážeme obohatiť o skúsenosti a viac-menej spoznávame kultúru. Iniciátorkou
partnerstva bola naša rodáčka Anna Küchenmei
ster – Ratičáková za slobodna, ktorá inicializovala
toto partnerstvo. Žije cca
20 rokov vo Wölfersheime.
Sme radi, že sa partnerstvo podarilo. Anna je zároveň prezidentka spolku
partnerstva. Nechám teraz
povedať pár slov, nech sami
povedia o  vzniku partnerstva a tiež starostu, ktorý
chcel pozdraviť aj vás Rabčanov.
Anna Küchenmeister
– Ratičáková:
„V podstate o mne už
starosta všetko povedal.
Ja sa tu stále rada vraciam
a stále chodím domov. Či
tam alebo tu. Ja v podstate žijem medzi dvoma krajinami. Partnerstvo v podstate

prial, aby sa táto družba
robila. Takto to v podstate
vzniklo. Tak, ja som rada,
lebo budem musieť chodiť
do Rabče ďalších 20 rokov
stále domov s autobusom“.
Príhovor starostu Wölfersheim pána Rouven Kötter
– povedal ho v slovenčine:
„Milí priatelia z Rabče“.
„Som už tretíkrát vo vašej
peknej obci. Každý raz žasnem nad vašou pohostinnosťou a srdečnosťou“. „Ďakujeme tým, ktorí otvorili pre
nás svoje brány aj tým, ktorí
túto návštevu zorganizovali. U nás prevzal túto úlohu
spolok priateľstva a v mene
všetkých ďakujem predsedníčke Anne Küchenmeister
za to, ako prispela ku tomu
partnerstvu“. „Srdečne vás
pozdravujem od všetkých
občanov Wölfersheim“.
„Váš
starosta

vzniklo tak,
že my sme stále chodili domov, potom sme chodili domov so žiakmi, potom sme
chodili domov s požiarnikmi, s autobusmi a potom,
keď Rouven Kötter začal
byť starostom, on si veľmi

1. 7. 2016 Výlet nemeckých priateľov aj s našimi k soche Krista v Kline

Július Piták bol minulý rok
so
svojou ženou
a synom

a s plným autobusom dobre naladených cestujúcich
na návšteve vo Wölfersheime. Spoločne sme pokrstili miesto priateľstva. Okolo
miesta priateľstva prechádza denne vyše 12 tisíc áut.
Na tom mieste veje aj slovenská zástava. V poslednom čase sa situácia v Európe zhoršila. Preto je dôležité, aby sme našim malým priateľstvom prispeli

Príhovor starostu z Wölfer
sheim Rouven Kötter, vľavo
Anna Küchenmeister – Ratičáková

Starosta Wölfersheim Rouven Kötter odovzdal dar zástupcovi dobrovoľných hasičov Rabče Ing. Vladimírovi Pitákovi
k stabilite a mieru v Európe. Nech
žije mier v spoločnej Európe.
Nech žije priateľstvo medzi
Slovenskom a Nemeckom“.
„Nech žije priateľstvo medzi
Rabčou a Wölfersheim“. Ďakujem“. (http://www.woelfersheim.de/)

Anna: „Priniesli sme
darček. Ja som vám hovorila, že priateľská spolupráca začala žiakmi a potom
s hasičmi. A tí hasiči sa stále pýtajú, kedy pôjdeme zase
do Rabče? Teraz rabčianski
hasiči v máji oslavovali 90.
výročie založenia. Bohužiaľ
sme nemohli prísť, a tak teraz by sme chceli odovzdať
takú malú pozornosť. Mohol by tu prísť vedúci hasičov alebo niekto z nich?“
Prišiel hasič Ing. Vladimír Piták, ktorý od starostu Wölfersheim Rouven Kötter prebral darček.
Anna: „Priniesli sme obraz
– to sú všetci požiarnici piatich obcí spoločenstva obci
Wölfersheim“.
Pokračovanie na str. 14
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Gajdoš Ferdinand Skurčák
Dokončenie zo str. 11
Starosta Július Piták: „Ja tiež
ďakujem za darček hasičom
a ako ste počuli, pán starosta
dostal prvú lekciu slovenského jazyka. Myslím si, že ju
zvládol celkom slušne, však?
Ďakujem pekne za príhovor,
za milé slová od pána starostu. Ďakujem Janke Michaľákovej – našej Rabčianke, ktorá mala na starosti organizáciu tejto dnešnej návštevy
a zvládla ju na jednotku. Ďakujem aj prezidentke spolku
partnerstva Anne Küchenmeister za zorganizovanie
tejto dnešnej návštevy. Takisto chcem veľmi pekne poďakovať rodinám, ktoré hosťujú našich partnerov z Wölfersheim, takže ďakujem aj

im veľmi pekne. Ďakujem aj
celému pracovnému tímu
a všetkým, čo sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na organizácii tejto návštevy. Je to
vždy náročné, lebo chceme,
aby sa u nás dobre cítili a dúfam, že sa nám to podarilo. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa organizačne akokoľvek
podieľali na príprave týchto
Dní Rabče. Ďakujem aj vám,
ktorí ste tu, že ste tu prišli, lebo inak, keby ste tu vy neboli, tak by Dni Rabče nemali zmysel. Robíme to pre vás.
Na záver chcem vám
popriať, aby ste si tieto Dni
Rabče naozaj užili. Ja dúfam, že tu stretnete možno
aj priateľov, ktorých ste dlhšie nevideli. Takže ozaj zo
srdca vám prajem, aby ste sa
tu dobre cítili, aby ten program bol pre vás vhodný – ja
viem, že nie všetko sa dá urobiť na 100% ale snažili sme
sa to tak urobiť, aby v programe bolo aj pre mladších
niečo, aj pre starších. Prajem vám všetko dobré.
Moderátorka Mgr. Veronika Václavová: „Dostali sme krásny dar z Nemecka

Hudobná skupina KORTINA

FS Beskidzcy Trubadurzy z družobnej gminy Świnna z Poľska
ale aj naši domáci majú pripravených niekoľko darov a to
nielen pre našich nemeckých
hostí ale aj pre hostí z Českej
aj Poľskej republiky“.

Vystúpenie dychovej hudby Rabčanka

A kto všetko vystupoval
na 16. dňoch Rabče?
2. 7. 2016 – od 16.00 hodiny
» Mladšie mažoretky.
» Predškoláci z umeleckej
hudobnej školy Olívia Kolčáková a Marek Glovaťák;
» Jozef Piták – mladý hudobný virtuóz na akordeóne – ukážka z jeho umenia.

» Dychová hudba Rab
čanka – pod vedením Jána
Adamčíka zahrala viacero
ľudových pesničiek a skladieb zo svojho repertoáru.
» Mladí z Rabče hudobná
skupina, ktorá zatiaľ nemá
meno, zahrala moderné
pesničky a jedno prekvapenie pre našich návštevníkov z Nemecka.
» Hudobné skupiny ROT
a Emerald glass – z Wől
fersheim z Nemecka, kto
rá má vlastný repertoár
a skladajú si vlastné piesne.

30. 8. 2016
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Vystúpenie speváka Martina Haricha s českou hudobnou skupinou
Zaspievali aj po slovensky
niekoľko pesničiek z našich šlágrov „Nebude to také ľahké ...“ Toto vystúpenie pre našich ľudí v Rabči
nacvičovali niekoľko mesiacov.
Divákov odohnal večerný dážď, ktorý aj keď ustal,
mnohí diváci, najmä matky
s deťmi, kvôli dažďu odišli.
» Hudobná skupina Me
talíza. Vrátili sa tu po 25
rokoch, kedy tu predtým
chodili hrávať na veľmi populárne tanečné zábavy.
Sú skupina s dlhoročnými
skúsenosťami a hrali vynikajúco.
» Video diskotéka pod
holým nebom na námestí
– „Little John“.
Nedeľa 3. 7. 2016
– od 15.00 hodiny
» Staršie mažoretky CVČ
Rabča.
» Ženský spevácky zbor
Marana Tha.
» FS Polhorská muzika
– goralská muzika z Or.
Polhory.
» Gajdoši: Talaga z Orav
skej Polhory a Ferdinand
Skurčák – „Ak chceš moju
dcéru mať, musíš sa na gajdy naučiť hrať“ – aj sa naučil a hrá už 25 rokov a dokonca gajdy aj sám vyrába
» Spievajúci
seniori
z Rabče – moderátorka
uviedla: „Nováčik na hudobnej scéne, ktorí doteraz
vystúpili len na niekoľkých
podujatiach napr. na krajskej prehliadke spievajúcich
seniorov, kde dopadli na výbornú“. Boli v dobrom naozajstné prekvapenie týchto Dní Rabče. Okrem vlastného repertoáru zaspievali aj pre družobné obce:
poľsku gminu Świnna, pre

české mesto Šenov a aj pre
priateľov z nemeckého družobného spoločenstva obce
Wolfersheim po nemecky.
» Mladý Heligón z Rab
číc pod vedením p. Miroslava Tropeka, v ktorom
hrajú a spievajú aj viacerí
Rabčania a Rabčanky ukázal, ako sa dá zahrať a zaspievať na heligónkach.
» FS Beskidzcy Truba
durzy z družobnej gminy
Świnna z Poľska – muzika živieckých a sliezskych
Goralov. Ich temperamentné vystúpenie s rezkou ľudovou hudbou a spe-

vom sa aj teraz veľmi páčili početnému obecenstvu.

Vystúpenie hudobnej skupiny Mladí z CVČ Rabča
» Hudobná skupina TGM
z Českej republiky z dru
žobného mesta Šenov
– bola novinkou na našej
hudobnej scéne. Hudob-

Vystúpenie hudobnej skupiny TGM z českého mesta Šenov

nú skupinu tvoria učitelia
škôl. Hrajú a spievajú pre
potešenie a zábavu divákov. Ich osobitý štýl a prvé vystúpenie českej hudobnej skupiny na dňoch
Rabče upútali divákov.
» KORTINA – hudobná
skupina privedla svojimi
šlágrami divákov doslova
do varu: tlieskali, spievali
a bavili sa s nimi.
» Spevák Martin Harich
s českou kapelou – si aj naša mládež konečne prišla
na svoje. Tlieskala, spievala
a niektorí aj tancovali. Spevák Martin Harich s českou
skupinou nesklamal.
» Multižánrová diskoté
ka do polnoci.

A čo som nespomenul?
Tisíce účastníkov nielen
z Rabče ale aj z okolitých
dedín. Kolotoče na priestranstve pri futbalovom
ihrisku, pre odvážlivcov
bol opäť pripravený let
helikoptérou ponad Rabču; veľa jarmočníkov, atrakcie pre deti a striekajúcu fontánu, ktorá osvie
žuje horúci vzduch aj
návštevníkom a robí radosť najmä deťom, ktoré
sa v nej vždy vybláznia.
Išlo o verejné kultúrne
podujatie zorganizované
obcou Rabča.
Text a foto: V. Briš
DO VIDENIA O ROK!
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jubileum dobrovoľných hasičov

90. rokov Dobrovoľného hasičského zboru Rabča 1926 – 2016
Naši dobrovoľní hasiči v nedeľu 29. mája 2016 oslávili 90. výročie činnosti rabčianskeho dobrovoľného hasičs
kého spolku, ktorý bol založený v máji 1926 spoločne s hasičmi okolitých obcí. Oslavy začali slávnostným sprie
vodom do kostola. Nasledovala slávnostná sv. omša venovaná hasičom. Na úvod sa prihovoril hasičom Vdp. fa
rár Peter Bolibruch. Kázeň mal budúci novokňaz z Rabče Lukáš Kutlák. Po svätej omši sa na hasičských au
tách hasiči v sprievode presunuli do domu kultúry. Každý účastník pri vstupe obdržal farebnú brožúru Deji
ny DHZR 1926 – 2016 s ďalšími pamätnými predmetmi. V dome kultúry v slávnostne vyzdobenej sále si minú
tou ticha uctili zosnulých hasičov. Konferencierka Otília Pitáková oboznámila účastníkov s dejinami dobrovoľ
ných hasičov. Nasledovali príhovory starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka a predsedu Dobrovoľných hasičov
Rabče Miroslava Skočíka.

Kto sú …

Majú v tvári veľké odhodlanie.
Statočné srdcia a tvrdé dlane.
Neboja sa búrky, ohňa či vody,
bojujú so živlami, ktoré nám chcú narobiť škody.

Sú to synovia, otcovia a dedovia, mamy a slečny.
Možno z nich nikdy nevzíde žiadny rečník.
Napriek tomu všetkých si ich vážime a ctíme.
Kto to je?

To sú dobrovoľní hasiči
– tí, čo chránia naše domy a naše životy.
Katarína Budzelová
PRÍHOVOR PREDSEDU DOBROVOĽNÝCH
HASIČOV V RABČI
Vážení dobrovoľní hasiči,
vážení občania!
V tomto najkrajšom mesiaci máji 1926 naši predkovia založili prvý spoločný
hasičský spolok „Dobrovoľný Československý hasičský
spolok v Rabči“. Spolok
založili zanietení dobrovoľníci, ktorí chceli nezištne
pomáhať ľuďom pri ochrane najmä pred ohňom ale
aj inými živlami. Už vtedy
prišli na to, že keď sa spolčia viacerí zanietenci – dobrovoľní hasiči, tak spolu do-

kážu lepšie uhasiť požiar,
lepšie pomôcť blížnemu.
Odvtedy tieto hasičské
spolky prešli viacerými zmenami aj názvami – dnes je to
„Dobrovoľný hasičský zbor
Rabča.“ Pôvodných hasičov
za socializmu premenovali
na požiarnikov a dnes sú to
opäť hasiči. Jedno sa ale nezmenilo – vždy to musí byť
zohratá partia nebojácnych
chlapov (dnes už aj žien), ktorá, keď treba, nelení a je jedno
či je vonku zima, horúco či
prší, či v televízii dávajú hokej,

futbal či napínavý film, či je
deň alebo noc, dobrovoľní hasiči vyrážajú na pomoc ľuďom
bojovať s ohňom alebo s iným
živlom. Neraz celú noc v dyme
mokrí a uzimení zachraňujú
majetky, zachraňujú ľudí aj
zvieratá.
Veľmi ma teší, že môžem
dnes viesť Dobrovoľný hasičský zbor v Rabči, pretože
môžem hrdo povedať, že sme
zohratá partia nielen chlapov, ale aj žien, ktorí presne
vedia, čo majú robiť. A to neprišlo samo. Bolo treba veľa
nácvikov, trpezlivosti, nervov,
driny, kým sme zvládli nebezpečné hasičské „remeslo.“
Dnešná technika vyžaduje
veľa nácvikov, starostlivosti
a umu ju majstrovsky zvládnuť. Všetko robíme dobrovoľne a nezištne.
Aj dnes napriek technickému pokroku žijeme v dedine
neľahkú dobu. Schopní chlapi
sú roztratení za prácou po celej Európe, ďaleko od svojich
domov. V dedine žijú najmä
deti, ženy a starci. Ani deti už
neláka „byť hasičom,“ radšej
hrajú hry na počítači. Preto
som hrdý na to, že mám okolo seba takú zohratú partiu
chlapov a žien, že dokážeme,
keď treba pomáhať chrániť
majetky, ľudí, ... zdolávaním
požiaru.
Teší ma, že predstavitelia
samosprávy našej obce na čele so starostom obce nám
dôverujú a poskytujú dostatok finančných prostriedkov

nielen na výdavky súvisiace
so zdolávaním požiarov či
živlov, ale aj na našu bohatú
celoročnú záujmovú činnosť.
Schôdzujeme, na Veľkú noc
strážime Boží hrob, na sv.
Floriána vzdávame slávu
Bohu účasťou na sv. omši
slávnostne nastúpení, pomáhame počas Dní Rabče, organizujeme každoročne Rabčiansky okruh, Hasičský deň,
cvičíme sa, školíme sa a školíme iných, upozorňujeme,

kontrolujeme obyvateľom komíny, súťažíme nielen doma
ale aj v rámci cezhraničnej
spolupráce v gmine Świnna,
či v českej Řeke alebo s nemeckým Wölfersheimom, ohňostrojom vítame Nový rok. Budeme sa aj naďalej usilovať,
aby sme dôveru predstaviteľov
samosprávy obce a najmä občanov nesklamali.
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Ďakujem všetkým hasičom aj tým, čo už nie sú medzi
nami, za obetavú nezištnú
často celoživotnú prácu.
Dnešným dobrovoľným hasičom prajem veľa zdravia,
nadšenia, odhodlania, vytrvalosti pri zdolávaní prekážok, ktoré život stavia nám
hasičom do cesty.
Hasiči nazdar!
Miroslav Skočík,
predseda
Dobrovoľného hasičského
zboru v Rabči

PRÍHOVOR STAROSTU OBCE RABČA
Vážení hostia, vážení
dobrovoľní hasiči, milé hasičky, rodiny a priatelia...
Hovorí sa, že Pán Boh nemôže byť všade a preto stvoril
hasičov. Ja s tým plne súhlasím a my všetci sme už boli toho svedkami nespočetne veľakrát, keď sa zachraňovali životy ľudí, zvieratá, domy alebo iný majetok... A to nielen
pred ohňom, ale aj pred záplavami, pri autonehodách
a podobne. Hovoriť a hlavne ďakovať by najlepšie vedeli mnohé rodiny a občania,
ktorým za tých 90 rokov existencie náš dobrovoľný hasičský zbor pomohol. Lebo vždy,
keď nastala situácia, pri ktorej bol potrebný okamžitý zásah, dobrovoľní hasiči nechali všetko bokom a bežali za-

chraňovať s nasadením vlastných životov a zažili už naozaj
kadejaké situácie.
Pri príležitosti 90. výročia nášho dobrovoľného
hasičského zboru nastal čas
bilancovať a poďakovať sa
Vám, hasičom (a hasičkám)
za Vašu obetavú činnosť
v združení. Rabčiansky dobrovoľný hasičský zbor bol
založený v máji 1926, a to
spoločne s hasičmi z okolitých obcí. Predstavte si tú
situáciu, priatelia. Pomyslite
si teraz na našich predkov,

ktorí to pred 90 rokmi naozaj nemali ľahké. Kedysi sa
hasilo len vedrami a tým, čo
bolo poruke. Hasičský spolok
založili spoločne s našou obcou aj obce Oravská Polhora,
Rabčice a Sihelné. Najväčšou
vymoženosťou v tom období bola štvorkolesová ručná
striekačka na konský záprah
(1928). Odvtedy prešlo veľa
rokov. V roku 2012 sme sa
už dokonca mohli pochváliť
novou hasičskou zbrojnicou a s novým hasičským
vozidlom z Nemecka. Nová
stanica hasičov a jej rekonštrukcia bola financovaná
z európskych fondov. Potom
však nastala neľahká a úplne
paradoxná situácia – začiatkom roku 2015 hasičská
zbrojnica vyhorela. V Rabči
sa však nikto nevzdal a bojovali sme ďalej. Ďalší medzník
nastal vlani v októbri. Mnohí
si to pamätáte, Rabču vtedy navštívil minister vnútra

Robert Kaliňák, ktorý nám
odovzdal kľúče od nového hasičského vozidla IVECO (s plným vybavením aj s prívesným
vozíkom s protipovodňovým
vybavením).
Sami však viete, že to,
čo z dobrovoľných hasičov
robí hrdinov, nie je špičková
technika za milióny, ale je to
neustále zápasenie s ťažkou
realitou a so živlami. Ide o veľké odhodlanie a veľké poslanie
chrániť ľudské životy. Videli
sme vlani na jeseň v Nemecku
prvotriedne vybavenie tamojších hasičov, mnohí z Vás
tam boli so mnou, a mnohým
z Vás sa doslova zatajil dych
a nebolo im všetko jedno.
Často však nie je dôležité, aké
vybavenie máme, dobrovoľný hasičský zbor je o ľuďoch
a ich ochote zachraňovať.
Vždy budem hovoriť, že je
obdivuhodné, ako fungujete.
Že je chuť, že si nájdete čas
pomáhať tu v obci aj mimo
obce. Aj keď sami zápasíte
s každodennými starosťami,
máte rodiny a tiež sa musíte
obracať v práci či okolo domu. Náš dobrovoľný hasičský
zbor, to je už 90 rokov poriadna tímová práca.
Veľmi si vážim spoluprácu Dobrovoľného hasičského
zboru s obecným úradom
a obecným zastupiteľstvom
v Rabči. Všetkým hasičom
chcem týmto poďakovať: Ďakujem Vám za Vašu obetavú
prácu. Dovoľte mi popriať
Vám veľa zdravia a rodinnej
pohody. A čo je hlavné – prajem Vám čo najmenej výjazdov k požiarom v roku 2016.
Do ďalších rokov Vám želám
veľa chuti do hasičstva a najmä úspešných zásahov – bez
úrazov. Pri tejto príležitosti
Pokračovanie na str. 18
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90. rokov Dobrovoľného hasičského zboru Rabča 1926 – 2016

Slávnosti sa zúčastnili dobrovoľní hasiči a starostovia z okolitých obcí, prišli aj hos
tia zo zahraničia – z družobnej gminy Świnna a z českej Řeky a prišiel aj predseda
žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár. Po udelení ocenení, blahože
laní nasledoval slávnostný prípitok, obed a spoločenské posedenie. Slávnosť sprí
jemnili spevom aj hrou na harmonike seniori z Rabče.
Dokončenie zo str. 16
ďakujem všetkým, ktorí
počas 90-ročnej histórie
Dobrovoľného hasičského
zboru v Rabči boli akokoľvek nápomocní. Poďakovať
sa chcem aj najmladšej generácii hasičov a hasičiek.
Dúfame, že všetci, ktorí ste
tu dnes, sa zaslúžite o to,
že „hasičstvo“ v Rabči nezanikne, aby sme mohli už
o 10 rokov osláviť výnimočnú 100-ročnicu.
Ďakujem.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

DOBROVOĽNÝ
HASIČSKÝ ZBOR
RABČA 2016
• Zloženie výboru Dobro
voľného hasičského zbo
ru v Rabči (DHZR) – veli
teľstva v roku 2016: predseda: Miroslav Skočík, veliteľ: Miroslav Pikoš, preventivár: Štefan Ďubek, tajomník: Ing. Vladimír Piták, pokladník: Ľudmila Lubasová, referent mládeže: Miroslav Podstrelený, Anton Štefaňák; strojník: Peter Lubas st., člen
výboru: Ján Tatík, materiálno-technické zabezpe-

Starosta Rabče udelil wójtovi z družobnej gminy Świnna Henrykowi Juraszovi za dlhodobú spoluprácu železného hasiča

Starosta Rabče udelil pamätnú plaketu hasičom z Řeky za dlhodobú spoluprácu. Hasiči z Řeky venovali našim hasičom pamätnú stuhu a ďalšie pamätné dary.

čenie: starosta obce Rabča
Ing. Július Piták.
• Zoznam členov Dobro
voľného hasičského zbo
ru Rabča aj s najvyššou
hodnosťou: Jozef Brezoňák
– st. zbormajster, Ignác Garaj – st. hasič, Štefan Kudjak – st. zbormajster, Miroslav Jagnešák – nadrotník,
Jozef Galis – zbormajster,
Viktor Revaj – ml. zbormajster, Ing. Renáta Pitáková –
vrchný hasič, Peter Lubas –
st. zbormajster, Milan Miklušák – rotník, Ján Tatík –
zbormajster, Margita Kovaličková – rotník, Štefan Lubas – nadrotník, Milan Ratičák – ml. technik, Milan
Vajdečka – ml. zbormajster,
Miroslav Pikoš ml. technik,
Ing. Vladimír Piták – ml.
technik, Milan Šteťár – ml.
zbormajster, Štefan Ďubek
– ml. zbormajster, František
Hurák – nadrotník, Augustín Miklušák, Dušan Piták
– ml. zbormajster, Miroslav
Podstrelený – ml. zbormajster, Marián Ratičák – ml.
zbormajster, Miroslav Skočík – nadrotník, Anton Štefaňák nadrotník, Peter Lubas – ml. rotník, Dušan Ratica – nadrotník, Dávid Bandík – nadrotník, Jozef Miši-

nec – rotník, Peter Tatík – vrchný hasič, Ján Hurák – vrchný hasič, Marek Lubas –
vrchný hasič, Lukáš Skurčák
– vrchný hasič, Lucia Budzelová – vrchný hasič, Magdaléna Domiňáková – vrchný
hasič, Katarína Kosmeľová
– vrchný hasič, Magdaléna
Lubasová – st. hasič, Zuzana Lubasová – vrchný hasič,
Juraj Piták – vrchný hasič,
Eva Skočíková – vrchný hasič, Zuzana Skočíková – vrchný hasič, Kristína Vnenčáková – st. hasič, Martin Piták
– st. hasič, Štefan Cubínek –
st. hasič, Eva Cubinková – st.
hasič, Miroslav Korman – st.
hasič, Jarmila Pikošová – st.
hasič, Štefan Ratica – st. hasič, Matúš Sitárik – st. hasič,
Alžbeta Adamčíková, Vladimír Brišák, Mária Gáborová
– st. hasič, Ľudmila Lubasová , Martin Miklušák, Dávid
Pikoš, Diana Pikošová, Andrej Piták, Tomáš Piták, Peter Sivka, Žaneta Tropeko-

vá, Šimon Chudiak, Dominik Klušák, Šimon Prisežniak, Blažej Borovka, Dávid Borovka, Jakub Bandík
– st. hasič, Marcela Bušková,
Katarína Kosmel’ová, Laura Kudjaková, Marián Masničák, Ľubomír Podstrelený,
Simona Revajová, Ivana Šurinčíková, Kamila Turacová.
• Stav Techniky: 1x PS12,
hasičské vozidlo s cisternou
MERCEDES BENZ pomenované Klára, staré hasičské vozidlo s cisternou LIAZ
pomenované Silvia, hasičské vozidlo IVECO CAS 15
s plným vybavením vrátane
čerpadla aj s prívesným vozíkom s protipovodňovým
vybavením. Jednotka je vybavená aj zásahovým oblečením.
Územný výbor Dobro
voľnej požiarnej ochrany –
D. Kubín 2. 3. 2016 na svo
jom zasadnutí predsed
níctva prerokoval a schvá
lil povýšenie týchto členov
Dobrovoľného hasičského
združenia v Rabči do na
sledovných hodností:
• Mladší zbormajster: Dávid Bandík, Miroslav Jagnešák, Štefan Lubas, Miroslav
Skočík, Anton Štefaniak;
• Zbormajster: Jozef Galis,
Peter Lubas st., Ján Tatík;
• Nadzbormajster: Štefan
Kudjak, Miroslav Podstrelený, Jozef Brezoňák;
• Technik: Miroslav Pikoš,
Milan Ratičák, Ing. Vladi-
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Ocenenie cezhraničnej spolupráce gminou Šwinna

Predseda žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár odovzdal rabčanským hasičom Pamätný list

Príhovor predsedu žilinského samosprávneho kraja.

mír Piták; Výbor DHZ Rabča udeľuje týmto členom nasledovné ocenenie:
• Čestné uznanie územ
ného výboru Dobrovoľ
nej požiarnej ochrany – D.
Kubín – Jozefovi Galisovi;
• Medailu „Za príkladnú
prácu“: Ján Tatík, Miroslav
Skočík, Štefan Ďubek, Peter
Lubas st., Miroslav Pikoš,
Štefan Lubas;
• Medailu „Za zásluhy“:
Ing. Vladimír Piták;
• Ďakovný list a vecná ce
na: Jakub Bandik, Lukáš

Gabor, Jozef Galis, Ignác
Garaj, Juraj Pitak, Miroslav
Podstrelený, Viktor Revaj,
Anton Stefaniak, Milan Vajdečka;
• Ďakovný list: Alžbeta
Adamčíková, Vladimír Brišák, Dávid Borovka, Blažej Borovka, Šimon Kudjak, Dominik Klušák, Katarína Kosmeľová, Štefan Cubinek, Eva Cubinková, Magdaléna Domiňáková, Renáta Dvončová, Mária Gáborová, František Hurák,
Ján Hurák, Mária Huráková, Miroslav Jagnešák, Miroslav Korman, Laura Kudjaková, Simona Laššáková, Marek Lubas, Peter Lubas ml., Zuzana Lubasová, Ľudmila Lubasová, Milan Miklušák, Jozef Mišinec,
Dávid Pikoš, Diana Pikošová, Jarmila Pikošová, Martin Piták, Tomáš Piták, Štefan Ratica, Dušan Ratica,
Marián Ratičák, Matúš Sitárik, Peter Sivka, Eva Sko-

číková, Lukáš Skurčák, Ivana Šurinčíková, Peter Tatík,
Žaneta Tropeková, Kamila
Turacová.
• Výbor DHZ Rabča udelil
ďakovné listy týmto hasičs
kým družstvám: DHZ Oravská Polhora, DHZ Sihelné,

DHZ Rabčice, DHZ Zubrohlava, DHZ Bobrov, OSP
Świnnáw – Poľská republika,
OSP Wielka Lipnica – Poľská republika, ZDH Řeka
– Česká republika, ZDH
Šenov – Česká republika.
V. Briš

21. 5. 2016 Prvýkrát na celookresnej súťaži mladých
hasičov „Plameň“ v Liesku naši mladí hasiči „Plamienok“ získali 15. miesto z 26 súťažiacich. Plamienok
pod vedením Antona Štefaniaka, Mariána Masničáka,
Mira a Ľuba Podstreleného začal činnosť v marci 2016

Máj 2016 Dobrovoľný hasičský zbor Rabča – zľava: Ing. Július Piták – starosta obce Rabča, Miroslav Skočík – predseda DHZR, Marián Masničák,
Peter Lubas st.,v žltých tričkách sú synovia Antona Štefaňáka, Ing. Vladimír Piták, Dávid Cubínek, Anton Štefaňák, Peter Lubas ml., Eva Cubínková,
Štefan Ďubek, Miroslav Pikoš – veliteľ, Jarmila Pikošová, Štefan Kudjak, Štefan Lubas, Miroslav Korman, Matúš Sitárik
viac » www.rabca.sk a www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih z podujatia
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záujmy

Projekt príležitostných aktivít pre deti z Rabče
Aj v druhom polroku školského roku 2015/2016 úspešne pokračovala
realizácia projektu príležitostných aktivít pre deti z Rabče.
Projekt pre deti organizovalo Centrum voľného času „Maják“ Námestovo v spolupráci s obecným úradom v Rabči. Autorkou a koordinátorkou tohto projektu bola Mgr. Andrea
Lubasová. Do projektu sa zapojili aj dobrovoľníci, rodičia a učitelia zo ZŠ s MŠ Rabča. Projekt dával deťom možnosť zúčastniť sa 1-krát mesačne na inovatívnych, príležitostných aktivitách, ktoré prebiehali v Centre voľného času „Maják“ v Námestove. Deti sa mohli zúčastniť
príležitostných aktivít na základe riadne vyplnenej prihlášky, ktorú dostali v ZŠ s MŠ v Rabči.
Cieľom projektu bolo umožniť deťom z Rabče zapojiť sa do takých aktivít, ktoré sú
príťažlivé, inovatívne, ktoré podporia ich schopnosť súťažiť, budovať si nové priateľstvá a pútavou formou tráviť svoj voľný čas.
Projekt príležitostných aktivít sa začal realizovať v mesiaci október 2015 a ukončil
sa v mesiaci jún 2016. Pre deti bolo pripravených osem príležitostných aktivít, na ktorých sa zúčastnilo spolu 178 detí.

Hip-hop
workshopy,
tradičné remeslá
V poradí už štvrtá príležitostná akcia sa uskutočnila počas vianočných prázdnin 4. januára v CVČ
„Maják“ v Námestove.
Deti sa zúčastnili hip
– hop workshopov, ktoré
viedla šikovná hiphopérka Barbora Michaligová

Veľkonočné tvorivé dielne
Príležitostná akcia v mesiaci marec sa realizovala
10. marca a pre deti zo ZŠ
s MŠ Rabča z hornej školy
pri kostole boli pripravené
Veľkonočné tvorivé dielne.
Počas akcie si deti mohli vyrobiť pozdra-

a taktiež sa zoznámili s tradičnými remeslami. Deti si

vyrobili srdiečka z drôtu
zdobené korálikmi.

Detský jumping, súťaže v kalčete a vzdušnom hokeji
Počas vianočných prázdnin si deti z Rabče mohli v CVČ zacvičiť na profesionálnych
trampolínach s inštruktorkou Slávkou, ktorá bola milo prekvapená, ako im to skákanie dobre išlo. Deti sa zúčastnili aj na súťažiach
vo vzdušnom hokeji a kalčete, kde tiež podali veľmi
dobré športové výkony.

Tradičné remeslá,
break dance
worshopy
O tom, že deti z Rabče
sú veľmi tvorivé, sme
sa presvedčili v poradí
na šiestej príležitostnej
akcii, ktorá sa uskutočnila počas veľkonočných
prázdnin v CVČ „Maják“
v Námestove.
Deti si pod vedením
Mgr. Andrey Lubasovej
na tradičných remeslách
vyrobili z drôtu stromček
priateľstva.
Taktiež sa zúčastnili break dance works-

hopov, ktoré preverili ich
kondíciu ako aj pohybové
schopnosti.
dali, našli a potom aj strážili rytiersky poklad, no a samozrejme nechýbala ani
nočná skúška odvahy.

Anglický večer
V dňoch 10. – 11. 6. 2016
a 17. – 18. 6. 2016 sa de
ti z Rabče v CVČ „Maják“
zúčastnili na akcii s náz
vom Anglický večer. De
ti si overili nielen svoje ja
zykové zručnosti, ale na
učili sa aj rôzne formy ob
rany a útoku historického
šermu.
Svoje zručnosti si vyskúšali vo vzájomných súbojoch a v rytierskych hrách,
v ktorých nechýbala ani
streľba z kuše. Deti sa zúčastnili aj na prehliadke
historických zbraní spojenej s názornou prezentáci-

vy, košíčky, rôzne dekorácie z prútia, jarné kvietky
z krepového papiera, deti
si mohli vymaľovať veľkonočné vajíčka zo sádry i vyzdobiť upečené veľkonočné pečivo. Pre všetkých bolo pripravené prekvapenie
v podobe kolesa sladkostí.

ou ich použitia. Túto aktivitu pre deti pripravil pán
Peter Bolek z Námestova. Na tomto zaujímavom
stretnutí bolo dôležité, aby

deti získali nielen jazykové a rytierske zručnosti, ale
aj rytierskeho ducha. Preto deti získali rytierske karty s pravidlami správania sa

rytiera, do ktorých si zapisovali svoje správanie, úspechy aj neúspechy vo vzájomných súbojoch a v rytierskych hrách. Deti hľa-

Veríme, že projekt bude úspešne pokračovať aj
v budúcom školskom roku
2016/2017 a obohatí voľný čas veľkému počtu detí. Na záver chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, rodičom a učiteľom,
sponzorom pani Darine
Plevjakovej a Mgr. Ľubomírovi Jagnešákovi a najmä obecnému úradu, pánovi starostovi obce Ing. Júliusovi Pitákovi, za podporu pri realizácii projektu.
Mgr. Andrea Lubasová
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DETI ZAUJÍMAVO PREŽÍVALI JARNÉ PRÁZDNINY
Prázdniny sú čas, na ktorý sa tešia všetky školopovinné deti a mládež.
Je to obdobie oddychu, zábavy a hier.
Deti majú veľa voľného
času, no mnohokrát nevedia, čo s ním a ako ho správne a zmysluplne využiť.
Stráviť celé prázdniny za počítačom či televíziou nie je
nič moc. Pre rodičov, ktorí
chodia do práce, je náročné,
ba priam nemožné, zabezpečiť program na každý voľný deň. Čo s tým?
Je super, že v Rabči fungujú mladí, ktorí sú ochotní
venovať svoj voľný čas a nápady iným a s podporou obce tak realizujú rôzne akcie
a podujatia. Jednou z nich je
aj týždeň jarných prázdnin
2016. Do prípravy a realizácie tejto akcie sa zapojilo viac
než 25 šikovných animátorov. Táto práca priniesla úžitok. Pre deti a mládež bol
pripravený zaujímavý, kreatívny a poznávací program.
Od pondelka až do piatku.
Do týždňa jarných prázdnin sa zapojilo veľmi veľa detí. Záujem bol naozaj
obrovský. Niektoré deti chodili každý deň, iné si
vybrali len niektoré akcie
a niektorí prišli len na jednu konkrétnu akciu. Počet
zúčastnených detí na všetkých akciách dokopy siahal až na 300, čo je naozaj krásne číslo. Vidno, že
v našej obci majú deti veľký
záujem o takéto podujatia.

Týždeň jarných prázdnin začal výletom do Aquaparku v Dolnom Kubíne.
,,Voda bola príjemná, vychutnali sme si tobogany
a šmykľavke sme tiež dali zabrať“, povedala jedna
z účastníkov.
Na ďalší deň sa išlo spoznávať. Najskôr sme navštívili Stanišovskú jaskyňu.
Pred vstupom každý jeden
dostal baterku na čelo-čelovku. Slúžila nám na to,
aby sme mohli vidieť nápisy
po stenách ešte z obdobia 2.
svetovej vojny, nezvyčajné
Všetci máme prekrásne
spomienky z celých jarných
prázdnin.
Ďakujem všetkým animátorom za ich kus vykonanej práce. Nebolo to ani
ľahké, ani jednoduché, ale
zvládli to na výbornú. Deťom, ktoré sa zapojili, a tým
podporili a dali najavo, že
sa im pripravený program
páčil. Našej obci a vedeniu
CVČ, ktoré všetko podporilo a Pánu Bohu, ktorý na nás
dával pozor a nikomu sa nič
nestalo.
živočíchy – netopiere, ale
najmä prírodné krásy v podobe kvapľov. Po prehliadke jaskyne nasledovali motokáry v Liptovskom Miku-

láši. Každý si mohol netradičnú, rýchlu a dobrodružnú jazdu sám vyskúšať.
V stredu na deti čakali
mimoni. Možnože niektorí
nevieme, čo to je, ale deťom
sú veľmi známi. Jedného mimona ukradli, a tak ostatní
mimoni požiadali deti o pomoc s hľadaním ich kamaráta. Na to, aby ukradnutého
mimona vrátili naspäť, deti museli zvládnuť rozličné
úlohy. Rozdelení do skupiniek prekonávali rôzne úlohy. Niektoré ťažké, iné ľahšie. Po každej splnenej úlohe
dostali banán, ktorý po splnení všetkých úloh mohli
zjesť. Deti boli šikovné a mimona zachránili. Na konci
ich čakalo aj malé občerstvenie: hot-dog.
Štvrtková
lyžovačka
vzbudila najväčší záujem.
Rabčania sa vybrali zdolať
Spálenú na lyžiach. Počasie
nám až tak neprialo, no pekný zážitok z lyžovačky to nepokazilo.
V piatok sme si pre deti
pripravili tvorivé dielne. Deti si vyrábali rôzne náramky,

náhrdelníky, magnetky, pohár plný fantázie a dekorácie z prútia a vrbiny. Na záver sme si na ihrisku zahrali futbal.

Dúfam, že akcia jarné
prázdniny bola pre všetkých zaujímavá, inšpiratívna a o rok bude zas.
Danka
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STOLNÍ TENISTI
SA ZLEPŠILI
Vyhodnotenie súťažného
ročníka 2015 – 2016

XVIII. RABČIANSKY
OKRUH
Obec Rabča a Dobrovoľný
hasičský zbor v Rabči v so
botu 11. júna 2016 organi
zovali už v poradí 18. roč
ník Rabčianskeho okruhu,
ktorého sa zúčastnilo viac
ako 50 účastníkov.

1:10:09 4. A 3. Sofia Jaňaková 1:11:33 4. C 4. Nikola Štefaňáková 1:26:58 4. A 5. Samanta Vojtechová 1:26:59
3. A 6. Táňa Barboráková
1:45:48 3. A 7. Klára Svetlošáková 1:47:25 3. A

Tento rok organizátori
trošku zmenili štart, ktorý
bol o 9 00 hodine na námestí
v Gaceli a účastníci sa tak vyhli hlavnej ceste. Všetkých
v cieli čakalo sladké prekvapenie aj občerstvenie.
Víťazom 18. ročníka Račianskeho okruhu sa stal Juraj Maxa ml., ktorý dobehol
do cieľa s časom 45:50.

Najmladší žiaci
1. – 4. ročník
1. Sebastian Korman 58:49
4. B 2. Dávid Grobarčík
1:03:55 4. D 3. Radko Cubinek 1:04:02 4. D 4. Matej Kovaliček 1:04:10 2. B 5. Samuel Košút 1:05:45 4. D 6. Samuel Jagnešák 1:08:02 2. C
7. Branislav Tisoň 1:14:16
2. B 8. Jakub Jančo 1:26:47
4. C
9. Timotej
Murín
1:26:53 4. A 10. Ján Bartkovjak 1:27:26 4. A 11. Dávid
Klušák 1:33:17 4. D 12. Dušan Domiňák 1:33:18 4. A

VÝSLEDKY – najmladšie
žiačky 1. – 4. ročník
1. Silvia Jaššáková 1:04:08
3.  A 2. Denisa Mazuráková

Mladšie žiačky
5. – 7. ročník
1. Dominika Jagelková
1:10:12 7. B 2. Veronika Huráková 1:10:15
7. C 3. Natália Lachová 1:13:50 7. C 4. Vanesa Plevjaková 1:14:09
7. C 5. Natália Joščáková
1:21:12 6. A 6. Tatiana Tisoňová 1:21:13 6. B 7. Zuzana Pikošová 1:21:54
5. C 8. Sára Trepaňová
1:27:22 5. A
Mladší žiaci 5 – 7. ročník
1. Filip Kolčák 52:05 7. C
2. Peter Kovaliček 58:49
5. D 3. Dominik Kovalík
1:07:29 5. A 4. Adrián Jaššák 1:38:15 7. B 5. Matúš
Tropek 1:38:16 7. B
Starší žiaci 8. – 9. ročník
1. Filip
Revaj
47:39
8. A 2. Marián Ferneza
58:40 9. A 3. Lukáš Maxa 1:13:11 8. A 4. Miroslav
Jančo 1:21:43 8. B
Ženy
Maxová
1. Michaela
50:50 2. Mária Kozáková 1:03:52 3. Mária Revajová 1:03:59 4. Alexandra
Samčíková 1:10:49 5. Adriana Škrková 1:15:35
6. Eva Štrausová 1:24:45
7. Marta
Oginčuková
1:34:46 8. Ľubomíra Maxová 1:34:45

Obec Rabča a Miestne kultúrne stredisko vyhlasuje konkurz do novovznikajúcej kapely, ktorá by reprezentovala obec v našom regióne.
Ak máš viac ako 15 rokov, vieš hrať na hudobný nástroj, alebo vieš spievať,
vystupovať na verejnosti, si zodpovedný / á, máš veľa voľného času a chceš
posunúť svoj talent ďalej? Neváhaj a prihlás sa na konkurz.
Prihlásiť sa môžete do konca septembra 2016

Muži
1. Juraj Maxa ml. 45:50
2. Tadeáš Joščák 49:59
3. Juraj Maxa st. 51:02
4. Marcel Pikoš 52:10 5. Jozef Bugeľ 1:34:47 6. Peter
Briliak 1:37:02 7. Marek
Majerčík 1:37:
V Rabči 11.  6. 2016
Hlavný rozhodca
Mgr.  Ján Pienčák

Stolnotenisový oddiel TJ ORAVAN Rabča mal prvýkrát
vo svojej histórii zapojené 3 družstvá dospelých a jedno
žiakov do pravidelných súťaží. Zlepšenie úrovne stolných
tenistov sa prejavilo aj v umiestnení družstiev v súťažiach.
RABČA A
V minulom ročníku sa Rabča A zachraňovala v súťaži 5. ligy, v tomto bojovala o postup do 4. ligy v baráži s Ružomberkom a aj
keď zápas prehrala, postúpila do 4. ligy, pretože Nižná postup odmietla.
RABČA B
Rabča B vlani obsadila v 7. lige 10. miesto, teraz 5. miesto.
RABČA C
Nováčik 8. ligy Rabča C
obsadila 9. miesto a tým sa

vyhla bojom o záchranu.
Zásluhu na úspechoch
mali: Ján Bandík – vedúci
oddielu, Jozef Gužík a Ondrej Pindiak – tréneri a súčasne aj hráči.
Poďakovanie patrí aj vedeniu školy, ktoré umožňovalo hranie zápasov a tréningy v priestoroch školy.
V budúcnosti očakávame ešte väčší záujem o hranie stolného tenisu u žiakov a tiež u žiačok.
Pokračovanie dole – str. 24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nižná B
Rabča A
Lokca B
Or. Poruba A
Dlhá A
Breza A
Hruštín A
Bziny A
Námestovo C
TJ D. Kubín B
Mútne A
Or. B. Potok A

Rabča A – V. liga
22 18 3 1
22 17 2 3
22 16 1 5
22 11 1 10
22 10 4 8
22 10 2 10
22 10 2 10
22 10 1 11
22 9 2 11
22 6 4 12
22 2 2 18
22 1 0 21

281:115
255:141
251:145
203:193
203:193
185:211
209:187
201:195
184:212
175:221
118:278
111:285

79
75
71
56
56
54
54
53
51
44
30
25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rabča B – VII. liga
Párnica A
22 16 2 4
Vasiľov A
22 15 1 6
Krušetnica C
22 15 1 6
Bziny C
22 14 2 6
Rabča B
22 13 4 5
Tvrdošín E
22 10 2 10
Novoť A
22 9 4 9
Ťapešovo A
22 9 3 10
Hruštín B
22 10 0 12
Mútne C
22 7 1 14
Or. Lesná D
22 2 2 18
Or. Podzámok A 22 0 2 20

287:109
246:150
226:170
259:137
235:161
186:210
194:202
205:191
192:204
165:231
98:298
83:313

72
68
68
66
65
54
53
52
52
44
30
24

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rabča C – VIII. liga
D. Kubín B
22 20 2 0
Breza B
22 18 2 2
Nižná D
22 17 2 3
Párnica B
22 15 2 5
Babín A
22 11 1 10
S. Hora B
22 10 1 11
Novoť B
22 10 0 12
Sihelné A
22 9 2 11
Rabča C
22 8 0 14
S. Hora C
22 5 2 15
Zákamenné A
22 2 0 20
Istebné A
22 0 0 22

291:105 84
261:135 78
265:131 75
240:156 69
200:196 56
207:189 53
205:191 52
207:189 51
166:230 46
167:229 39
89:307 28
78:318 22
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HK RABČA SA UMIESTNIL NA 2. MIESTE
HK RABČA sa chce
poďakovať všetkým
sponzorom,
obci Rabča, trénerovi,
hráčom a všetkým
fanúšikom za úspešný
ročník Altis-OHL,
v ktorom sme sa
umiestnili
na 2. mieste.
HK Rabču reprezentovali v Altis-OHL 2015 – 16
• brankári: Ľubomir Šalata, Patrik Buška;

• obrancovia: Pavol Šturek, Michal Gužík, Miroslav Kubasák, František
Slaničan, František Grižák, Kornel Oselský, Emil
Garaj, Matej Florek;
• útoč ní
ci: Tomáš
Koľada,
Jakub Koľada, Ivan
Kudjak,
Martin
Kudjak,
Pavol Har-

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tím
HK Vavrečka
HK Tigre Rabča
HK Liesek
HK Slanica
HK Slovan Trstená
HK Oravská Polhora
HK MT S Námestovo
HK Klin

but, Michal Bugeľ, Michal
Luscoň, Marián Oselský,
Matúš Skurcoňák, Tibor
Skurcoňák, Patrik Michali-

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
11
9
8
8
8
4
3
1

Vn
1
1
1
1
0
0
0
0

Pn
0
1
0
0
0
0
3
0

ca, Ľubomír Adamec, Juraj
Iskierka, Milan Labuda, Ján
Bodorík, Jozef Gužík, Jakub
Jagnešák, Peter Stanik, Jo-

P
2
3
5
5
6
10
8
13

Skóre
77:40 (+37)
61:36 (+25)
61:42 (+19)
61:46(+15)
73:43 (+30)
48:63 (-15)
53:79 (-26)
15:100 (-85)

B
35
30
26
26
24
12
12
3

zef Stanik, Peter Briš; tréner Vladimír Iskierka. Teší
me sa na ďalší ročník, kto
rý sa začne v októbri 2016.

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY TJ ORAVAN RABČA – JESEŇ 2016

Dátum

MUŽI – 7. liga

7. 8. N
14. 8. N
21. 8. N
28. 8. N
4. 9 . N
11. 9. N
18. 9. N
25. 9. N
2. 10. N
9. 10. N
16. 10. N

Čas

Or. Lesná – Rabča 0:7
16
Rabča – Kraľovany 3:0
1630
Babín – Rabča 1:2 nedohrané
1600
Rabča – Hruštín 3:0 kont.
1600
Podbiel – Rabča
1530
Rabča – Istebné
1530
Krivá – Rabča
1500
Rabča – Lokca
1500
Vasiľov – Rabča
1430
Rabča – Leštiny
1430
Sihelné – Rabča
1400
–
–
Prípravka – turnaje: vyžrebovanie neskoršie
Dokončenie zo str. 23
» V Y HODNO TENIE
JEDNOTLIVCOV – podľa
úspešnosti v zápasoch vy
jadrené percentami víťaz
stiev a umiestneniu v reb
ríčku hráčov.
Rabča A – Tomáš Ruchomski bol najlepším

30

Dátum
1. 9. Š
15. 9. Š
21. 8. N
27. 8. S
3. 9. S
10. 9. S
18. 9. N
24. 9. S
1. 10. S
8. 10. S
15. 10. S
22. 10. S
29. 10. S

hráčom Rabče, ale aj 5. ligy, kde obsadil 1. miesto,
keď vyhral 94 % zápasov.
Na 8. mieste skončil Marcin Lovas, ktorý mal úspešnosť 79 %. Na 24. mieste bol Ján Bandík s 54 %,
Igor Palider 36. miesto,
ktorý vyhral 46 % zápasov.
S. Randiak 52. miesto 32 %
vyhratých zápasov. Me-

DORAST – 4. liga B
Chlebnice – Rabča
Rabča – Or. Polhora
Liesek – Rabča
Rabča – Trstená
Diviaky – Rabča
Rabča – Habovka
L. Hrádok – Rabča
Rabča – Lisková
Z. Poruba – Rabča
Rabča – Černová
L. Lúžna – Rabča
Bobrov – Rabča
Rabča – D. Kubín

nej zápasov odohrali: Anton Juritka, Michal Kutlák
a Jozef Gužík. Hodnotených bolo 88 hráčov.
Rabča B – najlepší bol
Anton Juritka, obsadil
2. miesto a vyhral 90 % zápasov. Za ním nasledovali:
Igor Palider 6. miesto 78 %,
Stano Randiak 7. miesto

Čas
15
1530
1330
1600
1530
1530
1000
1500
1430
1430
1400
1400
1400
30

Dátum
1. 9. Š
15. 9. Š
21 9. N
28. 8. N
3. 9. S
11. 9. N
17. 9. S
25. 9. N
1. 10. S
9. 10. N
15. 10. S
23. 10. N
30. 10. N

ŽIACI – 3. liga B, st./ ml.

Čas

Lisková – Rabča
Rabča – Z. Poruba
Or. Podzámok – Rabča 2:1/2:11
Rabča – Klin
Diviaky – Rabča
Rabča – Trstená
Martin – Rabča
Rabča – L. Hrádok
L. Mikuláš – Rabča
Rabča – Liesek
Zákamenné – Rabča
Vrútky – Rabča
Rabča – Zuberec

1000
1000
1200
1200
1000
1130
1000
1130
1100
1030
1000
1000
1000

77 %, Jozef Gužík 31. miesto a 53 % víťazstiev, Ondrej
Pindiak 54. mieto 22 %.

slav Valčík 59. miesto 13 %,
Marek Dibdiak 60. miesto 13 %.

Rabča C: Anton Juritka
4. miesto 90 %, Martin Šurin 30. miesto 52 %, Ondrej Pindiak 33. miesto
51 %, Michal Adamčík 43.
miesto 37 %, Peter Jagelka 51. miesto 27 %, Miesči-

Okrem týchto hráčov
patria do stolnotenisového
oddielu aj Michal Bandík,
Maroš Ferneza a Jozef Žitňák, ktorí hosťovali v Nižnej a D. Kubíne, kde hrali
II. ligu.
Jozef Havlíček
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ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM, PANE …
Viera Kojdjaková
* 25. 11. 1954,
† 7. 1. 2016;
Marta Jagelková
* 21. 2. 1959,
† 18. 1. 2016;
Justína Dominová
* 27. 9. 1939,
† 16. 2. 2016;
Vladislav Jagnešák
* 24. 6. 1951,
† 17. 2. 2016;
Marta Pilarčíková
* 16. 3. 1948,
† 20. 2. 2016;
Jozef Ferletjak
* 15. 1. 1948,
† 26. 2. 2016;
Helena Tyrolová
* 6. 10. 1930,
† 4. 3. 2016;
Ján Bolibruch
* 23. 11. 1945,
† 7. 3. 2016;
Johana Prisenžňáková
* 25. 6. 1931,
† 16. 3. 2016;
Jozef Romaňák
* 24. 3. 1960,
† 8 .4. 2016;
Marta Somsediková
* 12. 10. 1971,
† 11. 4. 2016;
Ján Miklušák
* 10. 5. 1954,
† 19. 4. 2016;
Janka Oghinciucová
* 25. 8. 1926,
† 28. 4. 2016;
Karol Brišák
* 11. 7. 1949,
† 28. 4. 2016;
Anna Havlíčková
* 6. 6. 1945,
† 13. 5. 2016;
Karol Žitňák
* 2. 9. 1953,
† 16. 5. 2016;
Ľudvik Randják
* 14. 4. 1953,
† 12. 6. 2016;
Anna Kovalíčková
* 21. 6. 1934,
† 18. 6. 2016;
Ľudovít Briš
* 1. 2. 1941,
† 23. 7. 2016;
Anton Cvoliga
* 13. 9. 1954,
† 24. 7. 2016;
Anton Žitňák
* 9. 7. 1954,
† 25. 7. 2016;
Johana Adamčíková
* 16. 7. 1922,
† 12. 8. 2016;

šport / spoločenská rubrika /informácie
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Z FUTBALU

» 14. 8. 2016 Muži Rabče za pekného počasia v slušnom zápase konečne zahrali
divácky pekný zápas, prihrávali si, hrali kolektívne a vydržali hrať aj druhý pol
čas a tak konečne zaslúžene vyhrali vysoko 3:0 nad vyspelým družstvom z dol
nej Oravy, akým Kraľovany určite sú. Ešte, keby tie šance tak nezahadzovali.
» 24. 7. 2016 XXXXII. FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR SNP
1. Klin, 2. Rabča, 3. Peweł Mała (prekvapenie turnaja), Rabčice. Najviac gólov dal
Patrik Krivanka. Najlepším strelcom jedenástok sa stal Patrik Kvasňák. V. Briš
TERMÍNY VÝVOZU
19. 9. 2016 Zber skla
27. 9. 2016 Zber plastov

RABČIANSKY CHÝRNIK HĽADÁ DO SVOJHO TÍMU NOVÝCH ŠIKOVNÝCH ĽUDÍ
Ak sa chceš stať jeho súčasťou, pošli nám svoju ukážku na mailovú adresu:
webmaster@rabca.sk
Ak nás tvoja tvorba záujme, radi ťa privítame medzi sebou.
Výhody: články zverejnené na webovej stránke obce a FB, získanie nových skúseností,
práca z pohodlia domova, prehľad o dianí v obci, osobnostný rast, zviditeľnenie sa a iné.
PRIHLÁSIŤ SA MÔŽETE DO KONCA SEPTEMBRA 2016

P O Z VÁ N K A
Jednota dôchodcov
v Rabči v spolupráci
s obecným úradom
a okresnou
organizáciou
Vás pozýva
NA III. ROČNÍK
prehliadky súborov
„ S P I E VA J Ú C I
SENIORI 2016“
Prehliadka sa uskutoční v nedeľu
4. 9. 2016
v kultúrnom dome
v Rabči so začiat
kom o 14 00 hod.

KALENDÁR 2016
AKCIE
4. 9. ......... Spievajúci seniori
13. 10. . Stretnutie dôchodcov
17. 10. ................ Odber krvi
17. 12. ............ Vianočné trhy

RABČA
od 1. 1. 2016 – 16. 8. 2016
Počet obyvateľov
4897
Priemerný vek .... 31,84 rokov
(k 31. 12. 2015 – stúpol, bolo 31,74)
Zomrelí .......................... 22
z toho: 10 žien a 12 mužov
Narodení ................ 45 detí
z toho: 27 chlapcov a 18
dievčat
Priemerný vek úmrtia . 68,86
Rozvod ............................ 6
Sobáš ............................. 36
Ovdovení.........................10
V obci je domácností ... 1029
V jednej domácnosti ........ 5
členov (najviac – až v 199
domácnostiach)

VITAJTE MEDZI NAMI – narodení
Martin Svetlák; Ella Randiaková; Matúš Chromjak; Lilien Čorňaková; Charlotta Mercedes Bartkoviaková;
Nadia Cubinková; Nikolas Spuchliak; Lujza Strapoňová; Leoš Turac; Karolína Brišáková; Peter Pikoš; Lívia
Feriancová; Sebastián Salus; Tamara Sunegová; Alžbeta Jagelková; Matej Buška; Mateo Turác; Lea Lašťáková; Lea Brišáková; Jonáš Vonšák; Bianka Brišová; Tibor Kozoň; Jakub Skurčák; Juraj Ratica; Alžbeta Kozáková; Filip Gluch; Livia Jozefčiaková; Ľubomír
Vnenčák; Jozef Pilarčík; Adam Genzor; Simona Sivková; Jassmine Kasanová; Matej Tekeľ; Marko Skurčák; Michal Janíček; Lilian Hojová; Ján Šurin; Oliver
Vorčák; Štefan Jaňák; Teodor Sifka; Rebeka Vedjelová; Tibor Prisenžňák; Matej Bolibruch; Michal Iglarčík.

DSiDATA prináša digitálnu televíziu flexi TV aj do Vašej obce
Digitálnu televíziu mohli doposiaľ využívať len zákazníci na našej optickej sieti. Keďže systematicky
rozširujeme naše služby aj na bezdrôtových prípojkách, môžeme už aj Vám predstaviť výhody našej digitálnej televízie flexi TV.
Ak ste doteraz mali možnosť používať na televízny príjem jedine satelit, odteraz to už neplatí. Balíky služieb
internetu aj televízie Vám vieme ponúknuť prostredníctvom prípojky, ktorú ste doteraz používali iba
na internet. Na všetkých internetových prípojkách
nového rýchleho internetu od DSiDATA, ktoré nazývame Air MAX alebo Cable (Air MAX), môžete využívať aj digitálnu televíziu flexi TV.
Archív, za ktorý neplatíte nič navyše!
Flexi TVje moderná televízna služba, ktorá okrem sledovania televíznych staníc v digitálnej kvalite ponúka
aj možnosť nahrávania relácií alebo sledovania programov od začiatku. Máte k dispozícii bohatý, až 7-dňový
televízny archív, pričom možnosť sledovania odvysielaných relácií máte na takmer všetkých staniciach v ponúkanom balíku. Ďalej môžete využívať pohodlného programového sprievodcu, online videopožičovňu, alebo
si pridať ďalšie zaujímavé tematické balíčky.
FlexiTV je v mobile aj v počítači v cene služby!
Ďalšou veľkou výhodou našej digitálnej televízie je
možnosť sledovať ju nielen na televízore, ale aj na počítači, v tablete alebo v mobile. Samozrejme, aj tu máte k dispozícii všetky spomínané moderné funkcie.

Prostredníctvom týchto zariadení sa navyše mnohé
služby používajú ďaleko pohodlnejšie. Napr. je veľmi
ľahké vytvoriť si na počítači zoznam Vašich obľúbených staníc, prípadne si na mobile nájsť reláciu, ktorú ste nestihli sledovať a jedným kliknutím ju môžete
pustiť na televízore. Mobilnú aplikáciu oceníte hlavne
na cestách. Výborne poslúži aj vtedy, ak sa náhodou
neviete doma zhodnúť, čomu dáte prednosť. Už teda
nemusíte riešiť dilemu „Futbal alebo seriál?”.
Čo je v balíku?
Primárne zahŕňa všetky slovenské a české televízne
stanice. V balíku je 25 najsledovanejších TV staníc,
ale rozšíriť si ho môžete až na viac ako 60 TVstaníc.
Ako to funguje?
Zrejme ste už zvyknutí pri sledovaní TV cez satelit využívať takzvaný Set-top Box. Na tomto sa nič nemení.
Ak už používate naše AirMAX služby, ďalšiu anténu
na Vašu strechu nie je potrebné montovať. Set-top Box
najčastejšie poskytujeme do prenájmu. Naši technici
všetko sprevádzkujú a zároveň Vám predstavia možnosti novej digitálnej televízie flexi TV.
Kompletný prehľad o dostupnosti služby Air MAX, ktorá je podmienkou zriadenia vyššie uvedených služieb,
nájdete na stránke: www.flexi.sk/dostupnostAM.
Na záver Vám dáme dobrý tip. Zoberte si internet a televíziu v jednom balíčku a poriadne ušetríte!
Viac informácií získate na www.flexi.sk/airflexitv alebo www.flexi.sk/airflexibalik.

Pozrite sa na www.dsidata.sk alebo nám zatelefonujte na Zákaznícku linku 0850 888 019,
radi vám všetko podrobne vysvetlíme.
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Rabconek
Časopis žiakov rabčianskej školy

Školský rok 2015/2016

Číslo 2

UKONČENIE
ŠKOLSKÉHO ROKA
Vážení hostia, milé kolegyne, kolegovia, dievčatá
a chlapci!
Opäť je tu záver školského roka. Asi najkrajšie obdobie pre všetky deti
na svete. Školský rok ubehol veľmi rýchlo a v tento posledný deň nám ostáva len bilancovať. Čo sa týka prospechu, na ročníkoch 1. – 4. dosiahlo výborné výsledky 151 žiakov,
na ročníkoch 5. – 9. to bolo
106 žiakov. Ako každoroč-

ne, aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili
množstva súťaží, kde dobre reprezentovali našu školu v okresných, krajských
i celoslovenských kolách.
Všetkým patrí úprimné
poďakovanie a pochvala.
Chcem pochváliť našich
prvákov. Naučili sa čítať,
písať aj počítať. Veríme,
že sa im v škole páči a cez
prázdniny nezabudnú ani
jedno písmenko.
Dovoľte mi, rozlúčiť sa
s odchádzajúcimi žiakmi

Návšteva zo Šenova
Na Medzinárodný deň
Zeme (22. 4.) navštívili
našu školu žiaci aj
učitelia z družobného
mesta Šenov zo susednej
Českej republiky.

Cieľom tejto návštevy bolo nadviazanie spolupráce
a priateľstva so ZŠ Šenov.
Po privítaní vzácnej návštevy našou pani riaditeľkou
i pánom starostom v športovej hale a krátkom občerstvenísme sa oboznámili
s programom, ktorý bol pre
nás pripravený. Naša škola
usporadúvala množstvo zaujímavých aktivít. Naši žiaci
boli spolu s českými kamarátmi zadelení do skupín,
v ktorých aktívne pracovali.
Na úvod dostali žiaci zo Šenova tričká s nápisom našej
školy. Jedna skupinka žia-

Spoločná fotografia deviatakov s triednymi učiteľkami a vedením školy e-foto m. kovaliček
deviateho ročníka. Je to
pre nich posledný deň v našej škole. Posledné spoločné chvíle, pár okamihov,
možno aj sĺz na rozlúčku.
Dlho nám zostanete v pamäti.
Chcem Vás pochváliť
za výsledok tohtoročného
monitoru. S Vami sa podarilo našej škole prvýkrát
prekročiť slovenský prie-

mer. Prajem Vám šťastie
a úspech v živote.
Za dobrú spoluprácu v tomto školskom roku
chceme poďakovať pánu
starostovi, kňazom, Centru
voľného času v Rabči, Školskej rade, Rodičovskému
združeniu a všetkým, ktorí
akoukoľvek formou prispeli
k celkovému priebehu školského roka 2015/2016.

Na záver dovoľte zaželať všetkým našim učiteľom a žiakom príjemné letné prázdniny, aby ste načerpali dostatok síl, ktoré
budete pri zdolávaní úloh
potrebovať opäť o dva mesiace.

kov sa presunula do fyzikálnej učebne, kde mali pani učiteľky spolu so žiakmi pripravené prírodovedné okienko – žiaci predvádzali rôzne zaujímavé pokusy. Ďalšia skupinka žiakov
si precvičila svoje šikovné
ruky pri vyrábaní rôznych
výrobkov z odpadového dreva. Iní žiaci zas vyrábali ikebany z odpadového materiálu. Na enviromentálnom
stanovišti sa žiaci zapojili do výstavby „Eko školy“,
ktorú vyrábali z plastových
fliaš. Voňavé aktivity prebiehali aj v školskej kuchyni, kde si žiaci svoje zručnosti vyskúšali pri zdobení maffin marcipánom. Ce-

lou školou tiež rozvoniavalo
naše tradičné jedlo „Vopjekanosvapka s kvašnym mľykym“. Po ukončení aktivít
sme sa všetci stretli v športovej hale, kde sme si zatancovali a zaspievali našu známu goralskú ľudovú pieseň
Hojdana, hojdana. Tento vý-

znamný deň sme ukončili
v znamení Zeme a sily. Spoločne sme zasadili strom
priateľstva – lipu ako symbol našej spolupráce. Bola to veľmi príjemná návšteva, pri ktorej sme spoznali
množstvo skvelých ľudí.
Tatiana Pikošová, 7. A

Ing. Anna
Kornhauserová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča
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Na slovíčko…

NAJDLHŠIE ZOSOBÁŠENÝ PÁR V R ABČI
Tentoraz sme si do našej rubriky pripravili veľmi zaujímavý rozhovor. V stredu 24. februára 2016 sme sa vybrali na návštevu
k najdlhšie zosobášenému páru v Rabči. Manželia Janka a Jozef Revajovci sú spolu už 66 rokov. Manželia Revajovci nás
pohostili a strávili sme príjemné a poučné spoločné chvíle.
• Ako a kedy ste sa
zoznámili?
P. Revajová: V marci,
či ako to bolo, bol
sneh. Na lyžiach prišiel,
potrebovali kuchára,
tak tam prišli. A ja som
už predtým robila,
bo prvej sa chodilo
len 8 rokov do školy,
nie deväť, a tak
v šestnástich rokoch už
som išla ku krompáču,
ku lopate robiť. Cestu
robili na Slanickú
osadu, priehradu, keď
robili. Ale potom ma
dali umývať okná a také
veci, tam na priehrade
stavali domy. Vedúci,
takí Liptáci, čo tam
robili, (z Mikuláša tam
chodili robotníci).
A raz ma vedúci
zavolal, keď som
umývala:
„Pani Fabiánová poďte,
kuchárka vás čosi volá!“
Tak som prišla tam a:
„Čo chcete, vedúci ma
poslal.“ „No, aby ste išli
do Ústia do Optuloviča
do Trstenej, pre mlieko.“
Päť litrov brala, bo tam
mali kuchárku, čo si ju
oni, tí Liptáci mali, tí
murári, čo tam robili.
A potom mi vraví tá
kuchárka:
„Viete čo, na rok ja
vás zoberiem ku sebe
do kuchyne, tam
na priehradu.“ Ale nie
do tej kuchyne, bo
ona tam mala taký
domček, ako my tuná,
ale do takej lepšej
kuchyne. No dali ma
tam, prišiel pán Revaj
do roboty:
„No ale ja tu sám
nebudem robiť, čistiť
v tej kuchyni,“ (bo
sa tam nevarilo cez
zimu). Tak ma tam
dali tie kuchárky ku
nemu prvý deň, že
upratovať. Tak sme
poupratovali, potom
ma chcela kuchárka
zobrať ku sebe, (tam
tá, čo ma zavolala), že
by som ku nej šla, že
jej budem pomáhať. Ja

som nebola vyučená
kuchárka, všelijakú
robotu som robila, mne
to bolo jedno.
• Odkiaľ pochádzate?
P. Revajová: Bývali

P. Revaj: Vyše roka.
Poldruha roka, ale sme
boli stále spolu.

štrbina pol milimetra
ďalej do mozgu, tak by
ma bolo zabilo.

• Ako dlho už spolu
žijete?
P. Revajová: 66 rokov

P. Revajová: Gazdovali
sme, robili sme doma,
starali sme sa.

za ním do Martina, bo
v Ružomberku nemali
miesta a pookrúcaný
sedel na fotelke a vraví:
„Budeš ma ešte chcieť?“
„No som ti prisahala.“ Je
to také, dneska, keď sa
niečo stane:
„No už sa mi nepáčiš,
môžeš ísť kade chceš.“
P. Revaj: Vtedy ako
sľubovala, že sa
budeme mať radi aj
v dobrom aj v zlom, to
aj dodržala.
• Čo máte najradšej
alebo sa vám páčilo
na vašej manželke/
manželovi?
P. Revaj: Keď ma žena
má rada aj ja ju. To je
najlepšie. Keď budeš
taká stará, 90 ročná
a ešte ťa bude mať
niekto rád, radovať sa
budeš.
P. Revajová: Že bol
slušný, že nebol
dotieravý.

sme v Rabči, tam, kde
sa môj oco narodil,
a potom hnedky
sme prešli inde.
Postavili si domček
tu v Rabči, a tam
sme bývali. Potom
v 50‑tom roku sme
sa zobrali, postavili
sme si v 53‑om, už
som mala troje detí,
už nebolo tam kde
bývať (u rodičov), bo
jedna izba, kuchynka,
8 ľudí, sestra bola ešte
slobodná. No tak sme
tu prišli, bola som
rada, že sme si tuná
postavili. Tak je to.
P. Revaj: Ja som
z Trstenej, tam som
sa narodil, a potom
volali do Ústia, že by
potrebovali kuchára.
Potom som šiel
na Oravskú priehradu
a tam sme už žili spolu,
budovali.
• Koľko ste sa poznali,
kým ste sa vzali?

bude teraz v apríli.
Pol storočia preč.
Dňa 1. apríla sme mali
sobáš civilný
a 22. v kostole.
• Koľko máte detí?
P. Revajová: 6 sme
mali, 1 zomrelo (piate).
• Určite ste zažili aj
mnoho ťažkostí, čo vám
pomohlo ich prekonať?
P. Revajová: Boli
ťažkosti, keď prišiel
o oko, v 64-tom. Vtedy
ešte chodil na motorke,
tam nejakí vyhodili
sklenenú fľašku
z autobusu, Prišiel
z Ostravy z roboty,
to bolo na Škapuliarky,
a on išiel na motorke,
z roboty domov
poobede, a ako
vyhodili fľašku
pollitrovú, tak dostal
na oko, mal práve
okuliare, tak nemá oka
od tých čias, len to
jedno.
P. Revaj: Keby bola tá

Mali sme kravy,
dve. Potom v 64-tom
roku som nastúpila
do roboty.
Ten najmladší chodil
do prvej, tak som šla
na 4 hodiny upratovať,
a potom po 4 hodinách
ma už variť dávali,
zemiaky čistiť a také,
a bolo už aj 8 hodín.
• Aj ste sa pohádali
niekedy?
P. Revaj: Ojoj, koľko
razy.
P. Revajová: No aj
zaucho som mu dala,
vravel, že všetky hviezdy
videl. Ale som už
nečakala, kým mi vráti.
P. Revaj: Ale som si
zaslúžil.
P. Revajová: Ale potom
pýtal už aj odpustiť.
• Čo bolo pre vás
najťažšie prekonať?
P. Revajová: Najťažšie
bolo vtedy, keď si
prišiel o oko, tie
bolesti. Som prišla

• Aký je váš recept
na dlhé manželstvo pre
ďalších iných manželov?
P. Revajová: Aby
pracovali čestne,
neokrádali nikoho, žili
čestne a Pán Boh im
pomôže prekonať aj to
zlo aj to dobré.
Čo povieš?
P. Revaj: Tak je, to je
ono.
P. Revajová: Necigáň,
neulakom sa na cudziu
vec. Aj svojim deťom
neraz hovorím:
„Nikdy nekradnite, čo
si vyrobíš čestne, tak to
maj si.“
Ale vždy im
pripomínam:
„Žite ako Pán boh
prikazuje a držte sa Pána
Boha a bude aj Pán Boh
s vami.“
Ja som nikdy nemyslela,
že ja toľko dožijem.
Ďakujeme za rozhovor.
Rozhovor urobili
Vanesa Hrubjaková
a Sára Laššáková, 6. C
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MAREC – MESIAC KNIHY
V jeden pekný marcový
deň sme si urobili
na slovenčine malý
oddych od učiva a mali
sme si doniesť knihy.
Keď naša pani učiteľka prišla do triedy, všetci sme s úsmevom vstali a s veľkým potešením
sme čakali, kedy spoznáme knihy našich spolužiakov. Bolo skvelé vidieť
všetky tie rôzne knihy,
tú iskru v očiach svojich
spolužiakov a spolužiačok, keď v rukách držali
ich jediného favorita medzi knihami. Každý opisoval knihu, ktorú si vybral.
Boli medzi nimi rozpráv-

ky, encyklopédie, romány,
povesti a všeličo iné. Knihy boli staré, nové, hrubé,
tenké, veľké, malé, farebné i čiernobiele Všetky boli veľmi pekné. Bolo prí-

jemné počúvať, ako všetci chvália knihy, hovoria o nich len samé pozitíva a snažia sa povedať dôvod, prečo by sme si mali
práve tú ich knihu prečí-

tať a čo je na nej také zaujímavé. Následne sme dostali zaujímavú úlohu. Zahrali sme sa na grafikov,
pretože sme mali pre svoju knihu navrhnúť a nakresliť nový obal. Do konca hodiny sme kreslili naozaj krásne a pútavé ob-

rázky. Verím, že sme si
navzájom poradili, aké »
» knihy si treba prečítať.
A myslím si, že knihy práve na tejto hodine konečne od nás dostali naozaj
takú pozornosť, akú si zaslúžia.
Nikola Michaláková 7. C

ČÍTAŤ SA OPLATÍ
Naša škola v mesiaci
marec pravidelne
organizuje rôzne akcie
pri príležitosti sviatku
knihy.
Vtedy viac ako inokedy
pripomíname našim žiakom, že kniha je náš priateľ, ktorý pobaví, poučí,
pomôže zabudnúť na starosti.
Deti mali zaujímavé
hodiny, na ktoré im chodili čítať starí rodičia, rodičia aj starší spolužiaci.
Najviac sa im však páčilo, že im prišli prečítať aj
pani riaditeľka a pán starosta.
PREBÁSNENÁ INDIÁNSKA BÁJ
Deti boha slnka
Deti boha slnka
Predtým prázdny ten náš svet,
dnes už plný ľudí
vykvitol jak z lásky kvet,
city v každom vzbudí.
V štvrtom svete pred piatym
predkovia si žili,
prišla veľká potopa,
nebo prerazili.

Aké dojmy to v nich
zanechalo?
Mne sa páčilo, keď nám
čítal Martinkov ocino a rozprávka o ďurovi Truľovi, lebo to bolo smiešne.
Matej Kovalíček 2. B
Ako chcel čert postaviť
Oravský hrad a o Zeleninovej hriadke.
Braňo Tisoň, 2. B
Mne sa páčilo ako nám
chodili čítať rodičia a pani riaditeľka. Bola to veľká
zábava.
Maroško Cubinek 2. B
Krásna bolo Rozprávková
šifra, ktorú sme museli rozlúštiť. Bol to super mesiac.
Tamarka Kozoňová, 2. B

Boh slnka postavil jej dom,
dvoch synov porodila v ňom.
Bez otca vyrástli v dvoch zdatných mládencov,
išli ho pohľadať, aby im pomohol.
Ako tak kráčali stretli tam ženu,
s podobou pavúka múdru starenu.
Pomohla otca nájsť v dome pri jazere,
ktorý však strážili zúrivé medvede.
Medvede zakliali dnu do domu vošli,
všade sa obzerali no otca nenašli.

Rýchlo sa ukryli v útrobách kožušín,
keď sa boh navrátil rýchlo ich využil.
Zúril a trieskal ich o čierne skaly,
nič sa im nestalo všetko prestáli.
Hnev boha sa pominul za vlastných ich prijal
čarovné šípy im proti zlým duchom dal.
Porazili chlapci niektorých duchov zlých,
Starobu, Chlad a Hlad nezničí nikto z nich.
L.Gužíková VI. A, M.Stašová VI. A, R.Miklušáková VI. A
Ja a kniha

V piatom svete po pár dňoch
začuli zvuk krokov,
postavil sa pred nich boh
mal už veľa rokov.
Stvoril ženu premenlivú,
bohu slnka manželku,
z kukurice chlapca devu
mali radosť preveľkú.

Ninka Revajová 2. B

Karin Hrubjaková, 2.B

Keď ja knihu v ruke mám,
tak rozmýšľam, že si ju prečítam.
Čítam knihy poučné, vtipné,
ale niekedy aj smutné.
Knihy veľmi rada mám,
preto si často čítam.
Tímea Jagelková 5. B
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DEŇ VODY – 22. MAREC
Ako každý rok aj tento školský rok 2015/16 si naše ročníky na prvom stupni
pripomenuli 22. marec – Deň vody.
Žiaci prišli v tento deň
oblečení v modrom a ráno
ich vítali vodné víly – naše
pani učiteľky Mgr. Marika
Ogureková a Mgr. Gabriela Čulová, ktoré boli za túto
výchovno‑vzdelávaciu akciu zodpovedné.
Pre všetky ročníky bol
pripravený kvíz a aj súťaže v zdatnosti s vodou.
Na chodbe boli pripravené
aj nástenky, kde si žiaci počas celého mesiaca marec
mohli doplniť rôzne informácie o vode, o jej spôsobe
použitia, ako ju máme šetriť a aj tie negatívne informácie o tom ako si ešte stále

Daniel Jančich, 6. C

ľudstvo nechce uvedomiť, že
voda je jedna zo základných
podmienok života na našej
planéte Zem a my ľudia si to
akosi neuvedomujeme a stále s ňou zaobchádzame veľmi nešetrne. Žiakom bol aj
prednesený príbeh ich afrického kamaráta Ekweho,

DEŇ ZEME
Každý z nás má svoj sviatok a 22. apríla 2016 sme si,
ako každoročne pripomenuli, že sviatok oslavuje aj
naša planéta Zem.
Žiaci na našej škole
po ročníkoch prišli oblečení vo farbách všetkých podmienok, ktoré potrebujeme,
aby sme prežili na našej planéte. Červené tričká symbolizovali teplo, žlté svetlo
a Slnko, modré vodu a zelené vzduch. V tento deň nás
navštívili aj žiaci z družobnej
školy z Českej republiky zo
Šenova. Spolu s našimi žiak-

mi sa zúčastnili rôznych aktivít na stanovištiach, ktoré
im boli pripravené pedagógmi. Na jednom zo stanovíšť
si žiaci stavali zo zozbieraných plastových fliaš maketu našej základnej školy.
Spolu sme nacvičili choreografiu na pieseň: „To je ale
krásna lúka“ a žiaci prvého
stupňa na športovom ihrisku a naši štvrtáci vyzbiera-

ktorý im bližšie opísal, že
on kvôli tomu, že nemajú
vodu priamo v osade a musia ju spolu s jeho súrodencami nosiť denne až 15 km,
nemôže chodiť do školy, lebo mu táto práca zahŕňa
celý čas počas dňa.
Mgr. Gabriela Čulová

Čistenie obce
Pri príležitosti Dňa Zeme sme si aj tento rok naplánovali čistenie obce.

Do čistenia sa pustili žiaci 5. až 9. ročníka. Takmer
celá škola usilovne zbierala odpadky do vriec, ktoré
boli plné až po okraj. Každá
li odpad v okolí našej ško- trieda mala presne vymely. Mgr. Marika Ogureková dzenú trasu, ktorú museli žiaci vyčistiť. Našej triede bola určená cesta okolo
rieky. V tejto časti sme našli veľmi veľké množstvo
odpadkov. Objavili sme vyhodené pneumatiky od áut,
sedačku, posteľ, sklenené
a plastové fľaše, ba dokonca
aj záchodovú misu. Je neuveriteľné, čím všetkým dokážu obyvatelia našej obce znečistiť našu prírodu.
Vladko Chromčák, 2. B
Po dobre vykonanej práci

Výlet za odmenu
Žiakom 3. A a 2. B sa
zbierať papier oplatilo.
Zvíťazili a ich odmenou
za výhru bol výlet
na cyklistické preteky
v Sihelnom.
Na miesto pretekov sme
prišli skôr, a tak nám poskytli organizátori výbornú zábavku. Deti si poskákali na nafukovacom hrade, postrieľali s paint ballu, zahrali sa hry s animátorkou a išlo sa povzbudzovať našich pretekárov na bicykloch. Klobúk dolu nad
krásnymi výkonmi, či už
chlapcov alebo dievčat, kto-

rí museli prekonať ťažký terén. Všetci pretekári boli úžasní. Po hlasnom odtrúbení posledného pretekára klaksónmi sme sa presunuli na prekážkovú dráhu, kde nám jednotlivci uká-

sme sa s pani učiteľkami zastavili na zmrzlinu. Domov
som prišla veľmi unavená,
no s dobrým pocitom, pretože viem, že som takto aj ja
pomohla našej prírode.
Lenka Harbutová, 5. C
zali svoje kreácie na bicykloch. Po chutnom guľášiku
sme ešte zatrúbili trúbkami,
ktoré sme dostali od organizátorov na povzbudzovanie
a zatlieskali našim výhercom pri odovzdávaní cien.
Potom nás šťastných s darčekom v ruke odviezol autobus domov. Mgr. Slovíková
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MDD NA NAŠEJ ŠKOLE
V nedeľu 5. júna sa na našej škole konala oslava Medzinárodného dňa detí,
prečítajte si, aký pocit zanechala táto oslava u zúčastnených žiakov.

Deň detí, ktorý sme
na našej škole oslavovali
začal príjemne, zúčastnila
som sa ho ako návštevníčka
a vôbec mi nevadilo, že som
bola v škole v nedeľu.
Program začal futbalom, na ten som sa pozerala s kamarátkou, s ktorou som aj prišla. Celé sa

to nieslo v námorníckom
štýle, pani riaditeľka mala príhovor a robila aj súťaže o Titaniku. Bolo tam
množstvo stanovíšť, kde
sme si mohli zasúťažiť.
Najviac sa mi páčila súťaž
v streľbe, vyskúšala som si
rôzne druhy streľby, bolo
to úžasné a zároveň ľahké.
Previezla som sa aj na koni, to bol obrovský zážitok.
Nedeľňajšiu pohodu nám
však pokazil dážď, bol
strašný lejak, všetci sme
sa schovali. Najviac to

Teda v nedeľu som v škole
ešte nebol, tak prečo to raz
nevyskúšať. Povedal som
si, že pôjdem a vôbec som to
neľutoval.
Vošiel som do areálu školy a tam boli rôzne aktivity.

Futbal na ihrisku ma hneď
zaujal, bol neobyčajný, lebo hrali deti s rodičmi. Vyskúšal som si preskakovanie
kruhov a hádzanie do plechoviek.
Stretol som tam veľa kamarátov a veľmi vhod nám
padlo, že sme si mohli posedieť pri miske výborného
gulášu.
Pozrel som si aj zaujímavé predstavenie hasičskej techniky. Aby sa nepovedalo, priložil som aj
ruku k dielu.
Pani učiteľky na požiadali o pomoc pri nalievaní
vody, kde som ochotne os-

Anna Vorčáková, 7. C

Nina Pitáková, 2. B

skrížilo plán ďalším účinkujúcim v programe, ktorými boli hudobníci. Chceli hrať vonku, zahrali jednu či dve pesničky, ale museli prestať.
Pani riaditeľka vyhodnotila kvíz o Titaniku a deň
sa aj napriek dažďu skon-

čil krásne. Teším sa na budúci rok.
Veronika Huráková, 7. C

tal a pomáhal, až kým nezačalo pršať.

Bol to naozaj príjemný
deň. Martin Randjak 7. C

Prvácka
akadémia
Každoročná tradícia
Akadémie prvákov
sa naplnila aj tento rok.
Dňa 16. 6. 2016 poobede
sa škola otvorila nielen pre
prvákov, ale aj pre ich rodičov, starých rodičov, či súrodencov.
Na pódiu sa s hrdosťou
pochválili, ako splnili svoj
sľub pri pasovaní prvákov

na začiatku školského roka. Deti už prelúskali šlabikár a krásne čítali z čítanky. Niektorí sa stihnú
venovať aj iným aktivitám.
Preto sa z pódia ozýval aj
zvuk harmoniky, či husli-

Boli veľmi pekné. Keď sme
už veľa toho prešli, tak sme
sa schovali do altánku, pretože začalo pršať. Oddýchli
sme si a šli na Bojnický zámok. Hrali tam herci veľmi pekné rozprávky. Podľa
mňa bol najkrajší bál.

Keď sa všetko skončilo išli sme domov. Bolo tam veľmi pekne. Bol
to veľmi pekný zážitok.
Na tento zážitok budem
dlho spomínať.
Gabika
Žitňáková 3. A

Bola som na výlete
Bola som na výlete v Bojniciach. Bolo tam super.

Lea Zboňáková, 1. B

Cestovali sme viac ako
2 hodiny. Aj cestovanie bolo zábavné. Bolo tam veľa
zábavných vecí.
A keď sme už prišli
do cieľa, všetci sme vystúpili a šli do Dinoparku. Boli tam dinosaury. O každom tam bolo niečo napísané. Napríklad: koľko má
zubov… A ešte sme sa fotili
v dinosaurom vajíčku.
Neskôr sme išli do ZOO.
Veľmi sme sa tešili, videli sme rôzne zvieratá. Boli tam medvede, srnky, jelene, slony, zebry, daniel…

čiek. Dokonca aj čo-to pochytili z angličtiny na záujmovom krúžku, ktorý vedie p. učiteľka Grobarčíková. Pohybovú aktivitu preukázali tančekom, ktorý
možno starším pripomenul časy spartakiád. Pod
vedením p. učiteľky Hvolkovej sa zvŕtali v krásnych
sukničkách.
Celá akadémia sa skončila poďakovaním nielen
učiteľom, ale predovšetkým rodičom. Odmenou
deťom bol búrlivý potlesk
ich najbližších.
Želáme našim prvákom
krásne prázdniny a veľa energie v ďalších ročníkoch.
Mgr. Katarína Viludová
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Láska na prvý pohľad

Kde bolo tam bolo.
Za siedmimi horami a troma dolinami žil jeden zbojník. Volal sa Ferko. Bol to
zbojník ako každý iný. Jedného dňa videl takú krásu, až sa mu oči vyočili.
Bola to princezná Žofia.
Obyčajná princezná, mala
však jednu výnimočnosť.
Ten kto ju uvidel, na prvý
pohľad sa do nej zaľúbil. Ale Ferko zbojník nevedel, čo je to láska. Niečo sa mu len zazdalo, že tú
dievku musí spoznať. Utekaj zaraz k nej. „Dobrý deň
Vám prajem panička!“, začal sa s ňou rozprávať. Zrazu Ferko cítil, že Žofka je
tá pravá. Veď bola milá
a pekná, teda kráááááásna. Zaľúbil sa. Na zámku
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bol ples. Pozvali naň celý kraj. Aj Ferko teda išiel,
veď je jasné, že tam stretne
Žofku. Na plese mal každý
elegantné oblečenie. Princezná mala ružové šaty celé pozlátené, veď bola dcéra kráľa. Každý jej ich závidel. A Ferko? Iba ten bol vo
svojich najobyčajnejších
veciach. Vôbec to nevadilo. Keď princezná zbadala
Ferka, rozbehla sa k nemu
ako vietor. Cestou sa však
potkla a spadla tak silno,
že si zlomila nohu. Zbehli
sa všetci doktori, namiešali sadru a Ferko nosil princeznú na rukách celý čas,
kým ples neskončil. Odniesol ju do izby, kde zaspala a on pri nej sedel
celučičkú noc. Keď vsta-

la, pozrela sa na Ferka
a usmiala sa. Nič pre ňu
v tej chvíli nebolo dôležitejšie ako on, veď nešiel
ani domov, ostal pri nej.
Láska to bola obrovská,
ale čo tatko kráľ. Nedovolí
predsa svojej jedinej dcére
zobrať si zbojníka. Na istý čas im zakázal sa spolu vídať. Nemohol sa však
pozerať ako jej stále tečú
slzy, tak im povolil svadbu. Oslava bola veľká a zábavná. Ich spoločný život bol krásny, mali spolu aj hŕstku krásnych detí. Chlapcov Ferka, Martina, Richarda, zbojníkov po otcovi. A dievčence Elenu, Dianu, Silviu,
krásky po mamičke. A ako
to už na konci každej rozprávky býva: „A žili šťastne až do smrti.“
M. Nováková 5. A

Alžbeta Bušková, 8. C

Rozlúčkový list škole
MDD, Žiaci 6.B

Lenka Harbutová, 5. C

Lenka Harbutová, 5. C

Dalibor Piták, 5. C

Janka Gužiňáková, 5. C

Adam Revaj, 2. C

Ahoj škola!
O niekoľko dní dostanem vysvedčenie. O niekoľko dní ti poviem ,,Ahoj škola“, uvidíme sa na budúci
rok. Už sa teším na prázdniny. Oddýchneš si škola, aj
ja si oddýchnem. Uvoľníme
sa od učenia a dva mesiace
do teba prídeme a budeme
štvrtáci. Konečne prídeme do svojich tried a budeme v nich spomínať na to,
čo sme prežili cez prázdniny. Budeme sa tešiť na nové učiva, ktoré sa budeme učiť. Škola je miesto
na učenie. Aj dospelí sa
chcú k tebe vrátiť. Hlavne
ti chcem poďakovať, že sa
nám dovolíš v tebe sa učiť
a za krásne chvíle, ktoré
sme s tebou prežili.
Gabika Žitňáková 3. A
Niektorí žiaci si povedia, že konečne škola končí. Ale vôbec si neuvedomujú, čo pre nich učiteľky narobia písomiek a iných vecí. Keď mi niekto povie rozlúčka, tak mi príde ľúto, že
škola končí. Ale 2 mesiace
to prejde ako voda. Chcela by som poďakovať mojim
p. učiteľkám, že pre nás robia tak veľa.
Adela Rusnáková 3.  A

Teraz nastáva tá chvíľa, kedy opustím školu
na dva mesiace. Ja som
bol v škole veľmi rád. Rád
som sa v nej učil. Je v nej
super, ale raz to musí
prísť. Je mi ľúto, že z nej
musím odísť, ale dva mesiace si aspoň oddýchnem.
Adrián Grobarčík 3.  A
Lúčim sa s tebou milá škola! Pôjdem domov
a o dva mesiace som tu
zas. ,,Juchuchúú už sa
moc teším na prázdniny,
aj keď mi budú chýbať kamaráti, tabuľa, kriedy…
Tibor Bencúr 3.  A
Cez prázdniny mi bude
smutno za kamarátkami,
ale môžeme sa hrať dva
mesiace. A môžeme spať
dokedy chceme…
Silvia Jaššáková 3.  A
Naše cesty sa na chvíľu
rozídu. Je čas oddychu pre
nás, aj pre učiteľov. V našich hlavách je kopec bláznovstiev. Skôr ako odídeme, chcem povedať: ,,Aj
keď sa to nezdá… škola
nám bude chýbať. ,,Huráá prázdniny“
Lea Mulinková 3.  A
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Opýtali sme sa (Anketa)

Ako by ste zhodnotili svoj prvý rok na druhom stupni,
čo hovoríte na všetky tie zmeny v piatom ročníku?
Tak ako je pre prvákov nástup do školy veľkou udalosťou, tak aj pre našich piatakov je prechod z prvého stupňa na druhý poriadnou zmenou. Boli sme preto zvedaví, ako to vnímajú oni sami. Opýtali sme sa ich, aké to pre nich bolo. Nuž prečítajte si ich odpovede.
Teraz keď sme si na seba zvykli, je to v pohode. Na druhom stupni je
to o dosť ťažšie. Zmena je
v tom, že je tu prísnejšie
hodnotenie, ale inak je piaty ročník dobrý. Ide o to,
aby sme sa učili a dosiahli
najlepšie známky. Ja mám
z toho dobrý pocit, ale
možno by sme sa mali začať snažiť a viac učiť.
(Nina, 5. D)
Na začiatku to bolo trochu smutné, lebo nás rozdelili, ale teraz je to fajn.
Mám nových spolužiakov
a zároveň kamarátov. Je to
zmena, máme nové pani
učiteľky. Páči sa mi to.
(Kristína, 5. D)
Tento ročník bol pre
mňa nová výzva. Zvykanie
bolo ťažké, po čase som si
zvykla a našla nové kamarátky. Učivo, ktoré pochopíš je fajn. Pani učiteľky sú
veľmi milé, ale vedia byť aj
prísne a to je dobré. Piaty
ročník je super.
(Karolína, 5. D)
Na prvom stupni to bolo
iné, mali sme ľahšie učivo,
boli sme kamaráti od prvého ročníka. Teraz sú učitelia
na každej hodine iní, dávajú
nečakané písomky a po rozdelení sa mi to nepáči.
(Žaneta, 5. D)
Máme nové predmety
a vždy ťažkú tašku. Je mi
smutno za starými spolužiakmi, ale teším sa z nových. Zmena je aj v tom,
že si máme zvyknúť na novú školu, v ktorej sme najmladší.
(Lenka, 5. C)
Tešila som sa na druhý
stupeň. Najhoršie bolo to,
že nás rozdelili. Rýchlo
som si však zvykla, našla
si nových kamarátkov. Zážitky s novou triedou boli super a som z toho veľmi
šťastná.
(Ema, 5. C)

Druhý stupeň nie je
až taký dobrý ako som si
myslel, nepáčia sa mi nové predmety. Rozdelenie
je lepšie ako predtým, veľmi sa mi páči náš kolektív.
(Christián, 5. C)

Zatiaľ sa cítim tak normálne, ale sme najmladší na druhom stupni. Veľká zmena sú nové zážitky
s novými spolužiakmi. Je
tu super.
(Mária, 5. A)

Je tu veľa iného. Písanie
monitoru bolo ťažké, ale
dopadlo celkom dobre.
(Marek, 5. C)

Fajn rok, cítil som sa taký starší.
(Sebastián, 5. A)

Keď sme sa rozdelili, páčilo sa mi to, získal som nových kamarátov. Všetko sa
zmenilo, ale je to fajn.
(Matej, 5. C)
Páči sa mi to, že sme
v novej budove, máme nové pani učiteľky. Nemám
rada dejepis, ale geografia
a biológia sú super.
(Janka, 5. C)
Teraz sa trochu viac
učím a super je to, že už
sme starší a sme bližšie ku
skončeniu základnej školy.
(Jakub, 5. C)
Druhý stupeň sa mi jednoducho páči, ale nepáčia
sa mi moje známky.
(Jakub, 5. C)
Páči sa mi, že mám nových spolužiakov. Ale nepáči sa mi, že sme ostali
v starej škole.
(Pavol, 5. A)
Bola to pre mňa veľká zmena. Predtým skoro
všetku učila triedna, teraz
samé nové učiteľky. Som
spokojný, že mám nových
spolužiakov.
(Michal, 5. A)
V tomto ročníku sú
podľa mňa super kamaráti a kamarátky. Pači sa
mi náš kolektív, predmety
i učitelia. (Patrícia, 5. A)
Nová trieda sa mi zdá
asi lepšia ako tá predtým.
Celkovo sa mi zdá druhý
stupeň lepší.
(Kristína, 5. A)

Páčil sa mi tento školský rok. Bol ťažký, zvládli sme ho. Jedinou chybou
je trieda na najvyššom poschodí.
(Milan, 5. B)
Kým sme si na všetko
zvykli, prešiel celý prvý
polrok. Teraz je to dobré.
(Tímea, 5. B)

Prežil som šťastný rok
s novým kolektívom.
(Šimon, 5. A)

Zdá sa mi to stále také isté. Chodíme do školy,
učíme sa.
(Markus, 5. B)

Bol som smutný, keď
nás rozdelili. Potom som si
zvykol a som tu rád.
(Miroslav, 5. B)

Páči sa mi, že mám nových spolužiakov a nové
učiteľky.
(Dominika, 5. B)

Pridali sa nové predmety, iní učitelia, najskôr som
ich nevedela rozoznať, ale
podarilo sa.
(Aneta, 5. B)

Je to celkom v pohode.
Máme šikovných a rýchlych žiakov, tak na hodinách stihneme viac. A tá
zmena, že nás potriedili mi

ani moc nevadila, skôr je to
lepšie.
(Branislav, 5. B)
Piaty ročník? Nové
predmety, noví učitelia.
Z monitoru som bola vystresovaná, no nakoniec
bol ľahší ako som čakala. Na nových spolužiakov
som si zvykla.
(Beáta, 5. B)
Zo začiatku som nebol
spokojný s rozdeľovaním,
ale rýchlo som si zvykol.
Aj s prechodom do novej
budovy sa veľa vecí zmenilo. Učitelia sú dobrí, poslúchajú a teraz na konci roka
budem spomínať na piaty
ročník s radosťou.
(Samuel, 5. B)
Piaty ročník bol extrémne ťažký.
(Timea, 5. B)

Spovedáme úspešného žiaka

Naša úspešná
spolužiačka
Chceli by sme Vám predstaviť našu spolužiačku, Patríciu
Raticovú, ktorá je žiačkou IX. A triedy. Patrícia je úspešnou riešiteľkou viacerých súťaží. Na okresnom kole chemickej olympiády obsadila prvé miesto. Dokonca sa jej ako
jedinej podarilo napísať monitor zo slovenčiny a matematiky na 100 %, čo sa stalo po prvýkrát v histórii našej školy.
Položili sme jej pár otázok.
• Ako si vysvetľuješ to, že
sa ti podarilo dosiahnuť
taký výborný výkon?
Modlila som sa. Ale hlavne som študovala.
• Ako prebieha tvoj bežný deň po škole?
Zo školy prídem tak medzi
pol druhou a druhou poobede. Približne polhodinu si dám príjemný relax,
potom sa učím niekedy
až do piatej, neskôr idem
von. Priznám sa, že teraz
po monitore to už mierne
flákam.
• Ako vyzerala tvoja príprava v škole?

Chodila som na doučovania
zo slovenčiny a matematiky.
• Ako vyzerala tvoja príprava doma?
Rodičia mi pomohli kúpou
rôznych kníh. Na internete som si robila rôzne testy,
venovala som sa hlavne slovenčine, matematika mi celkom išla.
• Ako si zvládala psychické napätie pred testom?
Deň predtým som sa učila asi tak tri hodiny. Zvyšok dňa som relaxovala, veľa som spala. V škole mi potom dodali energiu a odvahu aj moje spolužiačky.

• Všetci vieme, že tvoja mama je zástupkyňou
na našej škole. Bolo to pre
teba nejako zaväzujúce
alebo to nezohrávalo nijakú úlohu?
Nie, nezohrávalo. Myslím
si, že celý život sa učíme pre
seba a vedomosti sú pre nás
iba plus v ďalšom živote.
• Očakávala si, že tvoj výsledok bude celkom stopercentný?
Nie, vôbec. Nuž, z matematiky som očakávala veľmi
dobrý výsledok, ale slovenčina bola pre mňa dosť prekvapujúca.
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Dovoľte, aby sme Vám okrem detských básničiek a textov priniesli aj pár ukážok z profesionálnejších básnických pokusov našej talentovanej
žiačky, ktorou je Petra Belkoťáková z VIII. A.
ŽENA
Každá z nás je iná, no predsa tá istá
Niekedy je uzavretá,
inokedy prívetivá.
Niekedy vie lámať srdcia,
inokedy je zas ako víla.
Záleží od prebudenia.
Najviac nás však spája krása
a desať zmyslov, s ktorými každá kráča.
Prvých päť je dúfam istých,
šiesty je už tajomnejší
siedmy je ten usmievavý,
ôsmy, ten zlomyseľný,
deviaty je vždy a všade
a desiaty vie každá z nás,
zamysli sa ty na to máš.
Muž je pevný ako hora.
Myslí si, že mu žiadna neodolá,
no bez ženy by jeho život bol len nočná mora
a bez ženy by tu živá duša nebola.
Petra Belkoťáková 8. A

Lucia Vorčáková, 5. A
CÍTIM
Sekol rýchlo, no šlo to ťažko.
Aj tak je zvláštne, ako všetko potom zhaslo.
Netrvalo dlho, no bolo to krásne,
ale zrazu nádych, výdych išiel ťažšie.
O chvíľu to bolo hlboko
a na dlani som videl vlastné oko.
Zavrelo sa a náhle zmizlo,
keď predo mnou bolo akosi hmlisto.
Strašné dusno, dlhá chvíľa,
no predo mnou už len posledná míľa.
Slová nádych, výdych a naplní ťa nová sila,
sa mi teraz zišli ako slepému veľká kniha.
Už to cítim, že žilou mi pretiekla posledná chvíľa

BODKA
Nič nerobí, len ticho čuší na stene.
Kto vie, či sa niekedy aj zasmeje
Malá, veľká, modrá, čierna,
na každej stene raz bude potvorka jedna.

ZDROJ
Toč sa presne ako on.
Nech vidíš celý jeho dom,
nech vidíš jeho chabý trón.
A zhoď ho z neho ako hrom,
nech cítiš v sebe silný zlom
a v diaľke zaznie jemný gong.
Toč sa stále dokým neucítiš lásku,
veď nech on prvý zloží svoju masku.
Až potom uvidíš tú svoju krásku.
Nech on, ten tvoj zdroj,
ktorí núti ťa žiť ako stroj,
zmizne z mysle ako rýchly roj.

MYŠLIENKA
Spadla jedna, druhá sa už teperí,
spadla rovno na moje pery.
Len čo sa ich dotkla,
hovorí.
Buď ako sopka,
čo chrliť a dymí,
čo tak isto svieti.
Svetlo na konci tunela,
o ktorom každý hovorí
keď na konci umiera.
Petra Belkoťáková 8. A

Ráno, vo dne no i v noci
vždy ma potiahne za oči
Vytiahne mi z nohy kliny …

Daniel Jančich, 6. C

Daniel Jančich, 6. C

Kamila Jagelková, 8. C
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Čo pre mňa znamená „MAMA“ ?
Mama, najkrajší a najvýznamnejší titul, ktorý
žena môže dosiahnuť. Mama, dve jednoduché slabiky, ktoré sa ľahko píšu,
krásne znejú a veľa znamenajú. Slovo mama vyslovíme minimálne stokrát.
V jednoduchosti je predsa
krása.
Keď počujem tieto slová, predstavím si moju mamu, vždy som cítila ako ma
ľúbi. Je pre mňa všetkým.

Je mojím porozumením.
Porozumie mi, keď ostatní ma nechápu. Je vzorom.
Ukáže, keď niečo neviem.
Je oporou. Viem jej povedať o všetkom. Je mi pomocnou rukou. Podá mi
ju, keď padnem. Utrie slzy
z tváre, vylieči rany. Strach
o mňa jej na tvári spravil
jemné vrásky. Rany, ktoré jej spôsobím zmiznú,
ale jazvy ostanú. Mama je
láska. Kto vstáva každé rá-

no, aby ťa vyprevadil? Kto
ťa čaká každý deň, keď prídeš domov? Mama je predsa najväčším a najvzácnejším darom od Boha. Za takýto dar nestačí povedať
iba „Ďakujem.“
Sú stovky kvapiek rosy, stovky včiel vo fialovej
ďateline, stovky motýľov
na lúke… Ale iba jedna mama na celom svete a jej láska nemá hraníc. Váž si to!
Laura Plevjaková 8. C

MAMA

od narodenia a stará sa o teba. Keď máš problémy, trápi sa s tebou, keď si šťastná, tak aj ona. Ale niekedy
je aj mama smutná a svoje
pocity deťom, ktoré sú ešte malé, nepovie. Prvý deň
do škôlky nás mama sprevádza s pocitom lásky a radosti, pomáha nám s úlohami, aj keď sa nám nedarí,
tak vždy nájde lepšiu cestu.
Mama nám je oporou, kým
sme my boli malí, starala sa

o nám a zaručila nám krásne detstvo plné zážitkov
a nádherných pocitov. Podľa mňa každý z nás by si mal
vážiť svoju mamu, pretože ona nám darovala život.
Stará sa o nás od narodenia
a stojí pri nás v dobrom aj
v zlom. Dieťa je pre mamu
ako dar. Matka svoju lásku
prejavuje dieťaťu, pretože
ho miluje a to je na mame
veľmi vzácne.
Klára Cubinková 8. C

Mama je v našom živote veľmi dôležitá osoba.
Nie každý z nás má mamu,
s ktorou by sa mohol porozprávať, zdôveriť sa jej a mať
s ňou spoločné zážitky.
Niekedy musí byť aj prísna
a musí dávať dobrý príklad,
pretože keby sme nemali
správnu výchovu. Neviem,
čo by z každého vyrástlo.
Mama ti dáva pocit lásky už

Maminka
Maminka to je moje všetko,
každé ráno raňajky mi robí,
cez deň mi varí i žehlí.
Ráno kričí: „Vanes vstávaj,
škola volá, nevyspávaj.“
Za to všetko ju mám rada,
hlavne preto, že ma vychováva.
Vanesa Jarošová 5. C

Rodičia moji...
Môj ocko stolár je,
urobiť stoličky i schody vie.
Mám ho rada veľmi,
niekedy ma ja pošteklí.
Na harmonike hrať vie,
niekedy dovolí to aj mne.
Moja mamka usmiať sa vždy vie,
jej úsmev celú rodinu zohreje.
Ona je vždy krásna,
keď sme dobrí je aj šťastná.
Rada nás má veľmi,
hoci sme aj neposední.
Janka Gužiňáková 5. C

Laura Plevjáková, 8. C
Moja mama
Mama moja varí a pečie,
niekedy jej kvôli nám slzy tečie.
Nikdy na nás nezabudne,
stále robí, stará sa,
sem tam veršík zaspieva.
Som ja rada, že ju mám,
ani za svetu ju nedám,
veď ju iba jednu mám.
Lenka Harbutová 5. C

Moji rodičia
Moji rodičia pre mňa veľa znamenajú,
pretože sa o nás spoločne starajú.
Majú ma radi, kvôli mne pracujú,
na nákupy aj mňa zoberú.
Keď neposlúcham vykričia ma
a hneď je zas všetko v poriadku.
Som rada, že ich mám
Lenka Harbutová 5. C
Mama a otec
Otec ten nám zarába,
mama izbu prerába.
Keď im treba pomôcť, nechce sa
no premôžem sa, veď potešia sa.
Mama, otec mám Vás rada,
nemôžem Vás stratiť,
kto by mi Vás mohol nahradiť?
Ema Oselská 5. C

Marcelka Maťugová, 1. B

Môj ocko
Otecko je naša hlava rodiny,
pracuje, aby sme boli šťastní i my.
Nikto nie je taký dobrý ako môj ocko,
asi preto, že mi ho dal sám Nebeský Ocko.
Lenka Harbutová 5. C

Laura Plevjaková 8. C
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ŠKOLSKÉ AKCIE – 2016
Majstrovstvá
Slovenska
mladšieho žiactva
Aj naši mladší žiaci a žiačky dosiahli výborný športový úspech svojou účasťou na „Majstrovstvách Slovenska“ v atletike, ktoré prebiehali v Nových Zámkoch.
Počasie bolo veľmi horúce (34° C), ale aj napriek
tomu naši atléti (Vanesa Plevjaková 7. C, Natália Lachová 7. C, Dominka Jagelková 7. B, Martina
Jančová 6. A, Tatiana Tisoňová 6. B, Maroš Grobarčík 7. A, Miroslav Maslaňák 7. A, Miroslav Kubasák 7. B, Vratko Stoch 7. B,
Andrej Slovík 6. B, Michal
Ferneza 5. A, Jakub Gužiňák 7. C) dosiahli výborné

výsledky. Na stupeň víťazov, medzi najlepších športovcov Slovenska sa prebojovali: v hode kriketovou
loptičkou sa na 3. mieste
umiestnil Miroslav Maslaňák a na 3. mieste v behu na 300 m Miroslav Kubasák. Ďalšie medailové
pozície nám ušli len o vlások. Všetkým športovcom
gratulujeme k športovému
úspechu.
PaedDr.
Marcela Skočíková, PhD.

MS staršieho
žiactva
Dňa 23. 6. 2016 sa naši žiaci zúčastnili „Majstrovstiev
Slovenska“ v atletike, ktoré sa konali v Trnave.
Kalokagatia 2016 sa
otvorila úvodným ceremoniálom, kde zaznela hymna
SR a vztýčila sa zástava SR.
Na ploche boli vytvorené
olympijské kruhy a zapálený olympijský oheň. MS SR
sa niesli v duchu fair‑play.
Naši žiaci podali veľmi pekné výkony a medzi slovenskou „atletickou špičkou“
družstvo žiakov (Matej Murín 8. A, Ľubomír Jaššák
8. A, Brišák Dominik 9. B,

Matej Jančo 9. C, Revaj Filip 8.A, Gluch Dalibor 8. C,
Kovalíček Peter 9. A, Ján Šurinčík 9. A, Tomáš Maslaňák
9. B, Alexander Spuchľák
9. A) skončilo na peknom
6. mieste. Vanesa Raticová
z 9. B sa umiestnila na vynikajúcom 7. mieste vo vrhu guľou. Všetkým športovcom gratulujeme a želáme veľa ďalších športových
úspechov.
PaedDr.
Marcela Skočíková, PhD.

• V sobotu 16. 1. 2016 sa
konal už 3. ročník Školského plesu.
• V rámci Národného týždňa manželstva, ktorý prebiehal od 8. 2. do 14. 2. 2016,
hľadali žiaci našej školy najdlhšie zosobášený manželský pár v Rabči.
• Dňa 7. 2. sa v Kultúrnom
dome v Rabči uskutočnil
tradičný Fašiangový karneval.
• Žiaci HZŠ si pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka (21. 2.)
tak, že sa zúčastnili kvízu
o materinskom jazyku.
• Vo štvrtok 25. 2. sa žiaci 5. – 8. ročníka zúčastnili
prednášky z geofyziky, ktorú pre nich pripravila spoločnosť pre vedu a vzdelávanie ASTRONYX.
• V dňoch 25. 1. až 29. 1.
2016 sa naši siedmaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku Donovaly.
• Aj tento rok si naši žiaci uctili tretí mesiac v roku ako mesiac knihy.
Na hodinách slovenského jazyka a literatúry besedovali o význame knihy v živote človeka. Žiaci
zároveň predstavili svoje najobľúbenejšie knihy.
• V apríli hľadali žiaci našej školy recept najoriginálnejšieho jedla v Rabči. Najoriginálnejším rabčianskym jedlom sú: Pečené zemiaky s kyslým
mliekom alebo s kyslou
smotanou.
• Dňa 7. 4. sa konalo výchovné podujatie o bezpečnosti na internete
s názvom „Sedím na nete a je mi dobre“ pre žiakov 6. – 9. ročníka.
• V piatok 15. 4. bolo pre našich žiakov pripravené vystúpenie folklórneho súboru PUĽS (Poddukelský
umelecký ľudový súbor).
• Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci 5. – 9. ročníka
pustili do čistenia obce.
• V dňoch 25. 4 a 26. 4.
prebehol na našej škole
zber papiera.
• Na Medzinárodný deň
Zeme nás navštívili žiaci
zo susedného Česka.
• Dňa 6. 4. písali žiaci 9.
ročníka celoslovenské testovanie T9 (tzv. monitor).
• Všetci žiaci 5. a 6. ročníka 16. 5. absolvovali v rám-

ci ŠVP dopravnú výchovu.
Mladší žiaci sa téme venovali rôznymi formami v triedach a v teréne. Šiestaci si boli teoretické vedomosti overiť
na dopravnom ihrisku pri ZŠ
Petra Škrabáka v D. Kubíne.
• Dňa 12. 5. sa naši žiaci zúčastnili výchovného
koncertu folklórneho štýlu pod vedením Mgr. Tibora Šandora.
• V nedeľu 5. júna mohli
deti našej školy prežiť príjemné popoludnie v areáli základnej školy a osláviť
tak svoj sviatok – Medzinárodný deň detí.
• V stredu 8. júna sa na HZŠ
konala odborná prednáška
spojená s ukážkou hasičskej techniky, ktorú predstavili členovia OR HaZZ
HS v Námestove.
• Dňa 15. 6. sa žiaci 3.  A a 3. B
triedy zúčastnili školského
výletu v Bojniciach.
• Výlet za odmenu – cesta
do stredoveku sa konal 15. 6..
• Žiaci ôsmeho ročníka navštívili 17. 6. v rámci svojho
školského výletu Nízke Tatry – Chopok a Tarzániu.
EXKURZIE
• Dňa 23. 2. žiaci HZŠ
navštívili Obecný úrad
v Rabči.
• V utorok 31. 5. sa žiaci 9.
ročníka zúčastnili exkurzie v Koncentračnom tábore v Osvienčime.
• Dňa 31. 5. spoznávali žiaci HZŠ Oravský hrad s rozprávkovými bytosťami.
• V máji absolvovali žiaci
4. ročníka týždenný pobyt
v škole v prírode v Kľačne.
• Dňa 9. 6. 2016 sa naše deviatačky zúčastnili
na akcii, ktorú každoročne
organizuje Mestská knižnica v Námestove – Živá
knižnica.
• 8. 6. 2016 nazreli žiaci 2. B do úľa – vybrali sa
na návštevu včelnice u pána Cubínka.
OLYMPIÁDY
• Dňa 4. 2. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej
olympiády
v Námestove. Našu školu úspešne reprezentovala Patrícia Kovalíčková
(5. A) a Tibor Zboňák
(7. B.), ktorí sa svojimi výsledkami zaradili k úspešným riešiteľom olympiády.
• Dňa 9. 2. žiačka 9. A trie-

dy Patrícia Raticová reprezentovala našu školu v okresnom kole Dejepisnej olympiády, kde sa
umiestnila na 4. mieste.
• V stredu 9. 3. sa konalo okresné kolo Biblickej
olympiády. Žiačky Anežka Harbutová (8. A), Martina Jaššáková (8. C), Lenka Harbutová (5. C), a Rebeka Svetláková (6. B) sa
umiestnili na výbornom 1.
mieste.
• Dňa 10. 3. sa v Námestove uskutočnilo obvodné kolo Chemickej olympiády. Našu školu reprezentovala Patríci Raticová (9. A), ktorá získala 1.
miesto a Jozef Barut (9. C),
ktorý skončil ako úspešný
riešiteľ.
• V utorok 12. apríla Nina Jatyelová (7. B) zvíťazila v okresnom kole Biologickej olympiády a postúpila do krajského kola.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
• Vo februári sa naši žiaci po prvýkrát zúčastnili štvordňového atletického sústredenia v Piešťanoch.
• Naše žiačky postúpili
na okresné kolo starších
žiačok vo florbale.
• Dňa 18. 3. sa v ŠH uskutočnil stolnotenisový turnaj O pohár starostu obce.
• Dňa 30. 3. sa naše gymnastky zúčastnili gymnastického štvorboja v Zákamennom. Žiačky obsadili
pekné 2. miesto.
• Dňa 21. 4. sa naši žiaci
zúčastnili krajského kola v hádzanej v Kysuckom
Novom Meste. Naši žiaci
obsadili 3. miesto.
• Dňa 30. 5. sa náš športový
areál sa opäť stal miestom
konania okr. kola v atletike
st. žiakov a žiačok.
• Dňa 3. 6. organizovala naša škola v Bike Parku Grúniky 1. ročník školských enduro pretekov.
• Dňa 7. 6. sa v našom
športovom areáli konalo krajské kolo v atletike
starších žiakov a žiačok.
Zúčastnili sa aj žiaci našej školy a niektorí z nich
postúpili na celoslovenské
kolo.
• Okresné kolo v atletike ml. žiakov a žiačok sa
konalo na našej škole 10. 6.
2016.
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ČO SA UDIALO V MŠ V GACELI POČAS
ŠKOLSKÉHO ROKA 2015 – 2016
Tento školský rok sme začali netradične. Predchádzalo tomu prázdninové vzdelávanie učiteliek MŠ, zmeny koncepcie výchovno-vzdelávacieho procesu v predprimárnom veku a otvorenie novej poldennej triedy. Hoci tieto zmeny prebiehajú neustále, deti sa v podstate nemenia
– sú takmer každý rok nesmelé, ustráchané, plačlivé, niektoré viac odvážne, alebo aj hyperaktívne. Vždy je potrebné hľadieť na tieto individuálne potreby každého dieťaťa a takto aj plánovať a podriaďovať tomu výchovno-vzdelávacie činnosti počas ich pobytu v MŠ.
nos, O zlatej morskej panne – že chamtivosť sa nevypláca, Ako sa Macejko
oženil, Ako dedko a babkou nažívali – že pohyb
je veľmi zdravý, domáce
zvieratká a vlastná záhrada nám dávajú úžitok, ba
môžeme v tom aj podnikať. Tieto všetky príbehy
sú okorenené humorom
a piesňami. Úctu a vďaku
svojim drahým mamkám,
babkám, tetám a všetkým
ženám prejavili deti nacvičeným programom ku
Dňu matiek.
Zábavným a pre detí radostným bol Týždeň det-

Už v septembri sme
sa venovali komunikačným kompetenciám. Deti sa navzájom zoznamovali, orientovali sa v novom
prostredí, v okolí. Bezpečne sa správali na cestnej komunikácií, správne sa učili spolunažívať v kolektíve
s deťmi. Venovali sa grafomotorike, jemnej motorike
a hygienickým návykom.
Deti s dobrou adaptáciou
sa rýchlo zapájali do rozličných činnosti, preukázali zručnosti, boli aktívne
a zhotovili množstvo pekných prác, ktoré skrášľovali priestory MŠ po celý rok.

Počas januára a februára sa pripravujú na záV októbri sme pozorovali krásu prírody, rozoznávali farby, zmeny počasia, osobitostí a tradície rodnej obce. Vzdáva-

Povzbudením bola návšteva miestnej knihovníčky v MŠ, ktorá im prečítala rozprávku a pozvala na návštevu do knižnice. Pútavou bola aj recitačná akcia – Mám básničku na jazýčku, kde
mohli deti za pekný pred-

ských radostí. V priebehu
tohto týždňa sa najodvážnejší predškoláci precvičia v spaní cez noc v MŠ.
Športovej súťaže v Oravtovali aj hrou na hudobnom nástroji dvaja: Olívia na harmonike, Marek
na heligónke. Úspechom
bola účasť na matema-

pis do ZŠ, ktorý sa konal
v jarnom období. Stíhali sa dobré vyšantiť so snehom – stavali snehuliakov,
snehové húsenice, kopčenes získať drobnú odmenu. Niektoré deti sa zúčastnili podobných akcií
v iných MŠ. Na prehliadke ľudových piesní s ná-

li sme úctu známym rodákom, no najmä naším starkým. Básničkami, pesničkami a scénkou ich potešili
na oslave Dňa dôchodcov
v kultúrnom dome.
V novembri a decembri sa naďalej venovali sociálnym kompetenciám,
vedieť poprosiť, poďakovať, zavolať iné dieťa ku
hre, spisovne rozprávať,
poprosiť o hračku, uložiť
po hre hračku na pôvodné miesto. Poznávali prípravu zvierat na zimné obdobie. Už sa pripravovali
na stretnutie so sv. Mikulášom v MŠ a na besiedku
s rodičmi pri stromčeku.

zvom Štrngalky v Oravskom Veselom sa prezen-

ky na šmýkanie. Užívali si,
aj keď tohto roku bola snehová prikrývka veľmi krátko. Dobrou a potrebnou
spoločenskou udalosťou
bol detský karneval – deti sa učia nebáť sa zahalenej tváre a tancom vo dvojiciach.
Pestovať kladné vzťahy ku knihám, k vode k lesom a k Zemi sa snažili
v mesiaci marec a apríl.

tickej olympiáde v Zákamennom – Luskáčik, kde
rôzne úlohy pohotovo riešili Miško a Marek.
Ďalšie mesiace máj
a jún boli obohatené o potulky prírodou, ale aj iné
bohaté akcie. Navštívili nás divadelníci, ktorí prostredníctvom divadla poučovali detí, zabávali ich: Pinocchio – že
lož má krátke nohy a dlhý

skej Polhore sa zúčastnili štyri detí, kde získali aj
medaily:
Maroš– striebornú, za skok do diaľky,
Miško– bronzovú, za hod
tenisovou loptičkou. Peknou návštevou boli hasiči z HaZZ z Námestova
a DHZ z Rabče.
Všetky tieto a mnohé
ďalšie zaujímavosti zo života detí v našej MŠ sú
zdokumentované vo fotoalbume na stránke materskej školy
www.zsrabca.edupage.sk/photos/?photo=album&gallery=432#
Margita Zboroňová,
učiteľka MŠ a kolektív
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O S E M SMEROVKA
R

ABECEDA, AKRYL, BOBOR, BRADA, DOMOV, DOMOVINA, DOROTA, EŠTE,
ETELA, EVA, HAD, HLAS, HRDOSŤ, HROCH, HROZNO, CHATA, IVAN, JELŠA,
KARAMEL, KAROL, KAROLÍNA, KMENE, KOLÁČ, KOLO, KOZA, LACKO,
MAK, MAMKA, MASŤ, MATIKA, MENO, NASŤA, NOHA, OBE, OLOVO, OPERA,
OVOCIE, PAKT, PAS, PAŤKO, POLE, RADOSŤ, RADOVAN, RASŤO, REBEL,
RIEČIŠTE, SALTO, SŤAHOVANIE, ŠTEK, ŤAVA, TVOR, VÔL, ZNOVA.

Vtipkujeme

Príbeh za 100vku
Ce100val Vla100 s Gu-100m tou
i100u ce100u do Náme100va.
Chlapci sa po100jačky pozreli na me100 a videli okolo seba
la100vičky, ktoré mali v zobákoch 100nožky. Tiež zazreli hi100rický ko100l, pred ktorým
stál ko100lník, 100párku, ktorá
100povala autá, 100žiar, 100dolu a pána 100lára, ktorý li100val
v novinách. A prečo Gu100
s Vla100m ce100vali? Gu100 šiel
na 100matologickú prehliadku
ku svojmu obľúbenému 100matológovi. Vla100 zasa do lekárne kúpiť si 100pangin aj 100ptusin. Neobišli ani hračkárstvo, kde
si kúpili hru Inve100r. Pri počí-

taní peňazí urobil GuS100 veľavravné ge100. Akoby aj nie, veď
minul v meste celú 100vku! Keď
sa chlapci vrátili domov, sadli si
obaja na 100ličky k 100lu, určenému predovšetkým na 100lovanie. Po chvíli sa rozhodli, urobiť si ce100 na palacinky. Alebo
radšej ce100viny? Najlepší nápad
na chutnú večeru však mala mama. Vrátila sa z práce, zavesila
si kabát na 100jan. V jednej ruke
držala kvet za 100nku a v druhej
zas pla100vú fľašu s vodou. „Vonku je hmli100“, poznamenala
a ore100vala mäso na panvici.
Adriána Raticová, 6. B
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Aktivity na HORNEJ základnej škole aj mimo nej

Deň materinského jazyka
Medzinárodný deň
materinského jazyka
(21. 2.) pripadol tento
rok na nedeľu.
Na našej škole sme
však naň nezabudli. Už
vopred sme našich žiakov upozornili na tento
dôležitý dátum. Do pozornosti sme im dali významné osobnosti, spisovateľov, slovenské ľudové rozprávky, piesne aj
zaujímavosti o ich mate-

rinskom jazyku. Aby sme
nezostali len pri teórii,
v knižnici si mohli vypožičať aj knihy od nášho

najznámejšieho zberateľa
ľudových rozprávok a povestí, Pavla Dobšinského. V pondelok (22. 2.)
sa všetci žiaci zúčastnili
„Kvízu o materinskom jazyku“, v ktorom preukázali znalosť svojho materinského jazyka. Úlohy boli zamerané na gramatiku, prácu s textom,
znalosť slovenských ľudových piesni, rozprávok, osobností, spisovateľov a nechýbali ani zá-

Milí čitatelia!

Nech už letné mesiace prežijete kdekoľvek – na dovolenke, na prázdninách u starých rodičov alebo doma, prajeme nech sú plné radosti, oddychu a pokoja. Veríme, že čas oddychu spríjemní aj náš časopis
so spomienkami na to, čo všetko sme počas uplynulého školského roku spolu prežili.

bavné úlohy. Ako najlepší znalci materinského jazyka sa ukázali títo žiaci: Karolínka Labudová
– 1. D, Dianka Slovíková
– 2. D a Šimonko Oselský
– 3. C. Žiaci boli odmene-

ní krásnou knihou a originálnym diplomom.
Srdečne im gratulujeme a dúfame, že znalosť
i vzťah k materinskému
jazyku sa u nich ani v budúcnosti nevytratia.

Exkurzia na Obecný úrad v Rabči
Dňa 23. 2. 2016 sme
navštívili Obecný úrad
v Rabči, kde nás privítal pán Róbert Brišák.
Ukázal nám všetky
miestnosti a predstavil

nám všetkých zamestnancov úradu. Najviac sa nám
páčila kancelária pána
starostu. Mal v nej mapy,
erby a pamätné poháre.
Sedeli sme aj v rokovacej
miestnosti obecného za-

stupiteľstva, kde bol veľký
rokovací stôl a na ňom kladivko, ktoré slúži na utíšenie poslancov aj na odhlasovanie návrhov. Mohli

sme sa pozrieť aj do kroniky narodených v obci Rabča. Niektorí sme si tam
našli aj svoje meno. Keď
sme odchádzali, dostali

sme na pamiatku pohľadnicu obce Rabča.
Adam Randiak, Jakub
Skurčák, Adrián Laštiak
a Daniel Pidík, 2. D
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Karneval

Valentínska
sánkovačka

Dňa 28. 1. 2016 bol
v hornej škole karneval
Bolo to zábavné.

V piatok pred
Valentínom bolo dosť
snehu na sánkovanie,
bobovanie a iné zimné
radovánky.

Boli tam rôzne masky – kostry, strigy, samuraj, nindžovia, šašo,Mini,
víly,mačička, pes, zajac, Nastenka z rozprávky

Keď sme prišli na briežky, čakali nás už naši kamaráti zo škôlky. Sánkovali sme sa na sánkach,
boboch, lopároch. Ale
niektorým
kamarátom
zo škôlky pripravili dedkovia starodávne náčinie
na sánkovanie – vrecia naplnené senom alebo slamou. A to bola poriadna
zábava. Vrecia sa nám pri

Mrázik. Skoro všetci prezlečení za masky. Naše pani učiteľky boli prezlečené
za strigy a tigre.
Mali sme súťaže aj sme
tancovali a dostávali ceny.
Všetci sme sa mali fajn.
Reportáž pripravili:
Adamko Barnaš, Ivanka
Muríňová, 2.D

spúšťaní točili ako kolotoč. Niekedy sme ich neudržali a vyváľali sme sa
v snehu. A z toho sme sa
všetci poriadne nasmiali. Vyskúšali si to aj pani učiteľky a my sme sa
na tom zabavili. Bol to
krásny deň.
Reportáž pripravili: Olívinka Harbutová,
Tadeáško Kolčák, 1.D

Veľkonočné tvorivé dielne
v CVČ v Námestove
NÁVŠTEVA
kamarátov
v LESNEJ škole
Po jarných prázdninách
10. 3. 2016 sme sa
popoludní stretli pred
školou, kde na nás
čakal autobus.
Ujo šofér nás odviezol
do Námestova do Centra voľného času. Tam
nás už čakala teta Andrejka, ktorá nás pekne
privítala. Rozdelila nás
do tvorivých skupín. Tety lektorky nám veľmi milo vysvetlili čo máme robiť. My prváci sme začali v tvorivej dielni na vý-

My prváci
zo Srdiečkovej triedy
dostali sme pozvanie
od predškolákov
z Lesnej triedy.
robu pozdravov a medovníčkov v tvare veľkonočného vajíčka. Po vyzdobení sme si medovní-

ček mohli zjesť. V ďalšej
miestnosti sme sa pustili do výroby papierových košíčkov, venčekov a maľovania sadrových vajíčok. Posledná tvorivá dielňa bola
na výrobu kvetov z krepového papiera.
Takto tvorivo sme sa
pripravili na veľkonočné sviatky. Ďakujeme
tetám z Centra voľného
času v Námestove.
Vaneska Boldovjaková, Riško Jendreas, 1.  D

V piatok 12. 2. 2016
sme si pripravili malé
darčeky a vybrali sme sa
na návštevu. Naši hostitelia nás privítali v cvičnom úbore, pretože práve cvičili. Z papiera mali urobené snehové guľky, s ktorými si precvičili
všetky časti tela. Hádzali ich, vyhadzovali, guľovali sa s nimi. Tancovali
a spievali piesne o snehu.
Aj nás pozvali do tanca.
Spoločne sme tancovali
„Labadu“. Našich malých
kamarátov sme za príjemné chvíle odmenili

valentínkami a nálepkami anjelov. Na záver sme
sa rozdelili do troch skupín a skladali sme si puzzle. Bolo nám veľmi dobre. Ďakujeme.
Reportáž
pripravili: Zuzka Vargončíková,
Dianka Juritková, 1.D
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DEŇ VODY
Voda je veľmi dôležitá
pre ľudí na celom
svete, a preto má táto
tekutina sviatok
22. marca.
Aj na našej Hornej škole sme si tento deň pripo-

menuli tým, že sme prišli do školy oblečení v modrom, pozreli sme si prezentáciu o šetrení vody, zapojili sme sa do riešenia kvízových otázok a pani učiteľky nám pripravili rôzne súťaže. Zisťovali sme,
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či voda v pohári je sladká, slaná alebo obyčajná
– čistá voda.
Snažili sme sa čo najrýchlejšie vodu preniesť
pomocou lyžičky z pohára do mištičky. Našej spolužiačke sa podarilo najrýchlejšie vypiť pohár vody. Bola to zábava a každý dostal sladkú odmenu.

Všetci vieme, že bez vody na našej krásnej modrej
planéte nikto neprežije.

O dažďovej kvapke, ktorá
zabránila, aby sa voda
znečisťovala
Bola raz jedna kvapka.
Rada sa kúpala v mori.
Parila sa na slniečku.
Oddychovala
na obláčikoch.
Z oblakov skákala
na zem. A rada obdivovala
pozemskú krásu. Nepáčilo sa jej, že ľudia znečisťujú
vodu a prírodu. Bola z toho
veľmi smutná. Jedného dňa
spadla do Rabče.
Zaklopala na starostove dvere a povedala: „Pán
starosta! Nepáči sa mi ako
Rabčania znečisťujú vodu!
Musíte s tým niečo robiť!“
Pán starosta rozmýšľal
a rozmýšľal ... .
Dal rozkopať celú cestu v Rabči a urobili kanalizáciu.
A tak špinavá voda neJedného dňa silno pršalo. Po okennom skle
sa kotúľali kvapky.
Mišo pozeral do okna, keď zrazu naňho jedna kvapka zamávala. Bola veľmi smutná. Miško chcel vedieť, čo ju trá-

tiekla do rieky, ale do čističky odpadových vôd.

A kvapka bola šťastná. Dianka Slovíková 2. D

pi. Otvoril okno a počúval. Ľudia sa správajú veľmi hlúpo, znečisťujú vodu, ktorú všetci potrebujeme pre život. Čo by mali robiť? Pýtal sa Miško.
Nesmú umývať autá, vypúšťať chemikálie do vody, sypať smeti do prírody

a blízko vody, ale vyvážať ich na riadne skládky odpadu.
Aj hospodári by mali
používať rozumne umelé hnojivá, tie sa dostávajú do vody a špinia ju.
Adamko Barnáš 2. D

Reportáž pripravili:
Alexandra Vonšáková,
Kristián Babinský 3.C

Kvapka, kvapka, kvapôčka,
šup do potôčka.
Vodičku si všetci vážme a smietky
do nej nehádžme!
Máme ju všetci radi,
čo nám život dodáva,
kvety, lúky rozvoniava.
Bude dáždik zlatistý,
rozkvitnú nám všetky listy.
Sonička Lachová 2. D
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RODIČIA ČÍTAJÚ DEŤOM
Marec je mesiac kníh,
a preto sme sa na HZŠ
rozhodli uskutočniť
akciu Deti a rodičia
čítajú deťom.
Prvý týždeň sme čítali druháci svojim spolužiakom na hodinách čítania.
Na ďalší týždeň nás vystriedali rodičia, ktorí nám
čítali z knihy od spisovateľky Evy Kurjakovej Povesti spod Babej hory. Pripravili sme im stoličku,
aby sa im pohodlne sedelo, na stôl sme dali džbán
z vodou na občerstvenie.
Po prečítaní sme im poďakovali a odmenili ich záložkou do knihy a perníkom v tvare sovičky. Naše
poďakovanie patrí týmto
rodičom: z 2. D triedy Muríňová, Jagelková, Pilarčíková, Vonšáková, Skurčáková, Laštiaková, Isker-

ková, Jurčáková. Pozvaným hosťom: pán starosta Piták, pani riaditeľka ZŠ
Rabča Kornhauserová, pani kuchárka Baleková, pani školníčka Hrubjaková.
Aj prvákom prišli prečítať
naše maminky rozprávky
a príbehy, ktoré nám ony
samé vybrali. Po prečítaní sme sa vždy o prečítanej
rozprávke porozprávali.
Ďakujeme maminke Boldovjakovej, Bugajovej, Rusinovej, Juritkovej, Michalákovej, Skurcoňákovej,

Vargončíkovej, a Svetlákovej. Aj maminky našich
tretiakov si našli čas a prišli do školy čítať. Vybrali si
knihu Slovenských ľudových rozprávok. Boli to poriadne dlhé, ale veľmi zaujímavé rozprávky. Ďakujeme maminkám: Juráškovej, Iskerkovej, Svetlákovej, Brišákovej, Vargončíkovej, Masničákovej aj pánu kaplánovi Adamčákovi, ktorý sa tiež nedal dvakrát prosiť.
Všetkým sa táto akcia

páčila a tešíme sa na ňu zas
o rok. Reportáž pripravi-

li: Katka Vonšáková, Simonka Žitňáková 2. D

Súťaž o najzaujímavejšiu
záložku do knihy

záložky získali Oliver Rajniak z 2.D, Peter Skurcoňák,
Dávid Labudjak, Dianka Juritková z 1.D. Každý žiak,
ktorý vyrobil nejakú záložku, dostal tiež malú odmenu. Záložky nebudú slúžiť
len na okrasu, ale budeme
ich používať pri čítaní kníh
ako dobrého pomocníka.
Reportáž
pripravili: Dianka Slovíková a Simonka Žitňáková, 2.D

Čítanie knihy sa
nezaobíde bez dobrej
záložky, je potrebná,
aby sme vedeli, kde sme
dočítali.
A tak na našej škole bola
vyhlásená Súťaž o najzaují-

mavejšiu záložku. Do súťaže
sa zapojili skoro všetci žiaci z HZŠ. Záložky vyrobili
z textilu a papiera, ktorý rôzne vyzdobili. Žiaci hlasovali a najviac hlasov získal Daniel Pidík z 2.D. Špeciálne
ceny za tvorivo pripravené

ČÍTAJ S NAMI!
Do projektu Čítaj
s nami sa zapojili opäť
naši druháci a tretiaci
– a to v hojnom počte.
Tentoraz čítali knihy
od slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej a Ľubomíra Feldeka. Žiaci vyt-

vorili projekty s ich životopisom, tvorbou, úryvkami
z toho, čo prečítali a mnohí si naozaj dali záležať aj
na vlastnej ilustrácii.
Všetkým, ktorí sa zapojili ďakujeme! Dostali krásne odmeny a hlavne
odmenili seba tým, že číta-

ním sa zase
niečo nové
dozvedeli.
Zár ove ň
vyzý vame
aj ostatných
žiakov, aby čítali! Knižnica vás už čaká, tak sa nebojte a čítajte, veď knihy
nehryzú!
Chválime tieto deti, ktoré sa zapojili: 2. D – Anička a Ivanka Muríňové, Olívia Pilarčíková, Katka Jurčáková, Veronika Iskerková, Katka Vonšáková, Adrián Laštiak, 3. C – Marián
vargončík, Šimon Oselský, Sabína Chromeková,
Saša Vonšáková, Tomáško Gužiňák, Alex Randjak,
Kristián Babinský, Tibor
Jašica, Dominika a Veronika Špigirové, Simonka
Skurčáková.
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DEŇ ZEME
Apríl je mesiac
ochrany lesov a celej
našej Zeme, preto sa
snažíme vštepovať
deťom od malička
zásady triedenia
odpadu a ochrany
prírody.
Dňa 22. apríla 2016 sa
v škole uskutočnil Deň
Zeme. Na rôznych stanovištiach sa deti zapojili do aktivít a tvorby školy z plastov. Našou úlohou Hornej základnej ško-

ly bolo naučiť pesničky
(od Fíha tralala – Lúka)
s tanečnou choreografi-

ou, nielen deti z našej školy, ale aj hostí z družobnej
školy z Českej republiky.

Všetkým sa páčilo a opäť
sme prispeli k ochrane našej Zeme.

Reportáž pripravili:
žiaci 2. D s p. u. Zbortekovou

Zber papiera a tetrapakov
Do jarného upratovania
našich papierových
zásob sa zapojilo veľké
množstvo detí.
Nazbierali sme: 1. D
206 kg, 2. D 281 kg, 3. C
279,5 kg. Najlepší zberatelia: Dávidko Labudjak – 86kg,
Veronika Iskerková – 94,5kg,

Adamko Jurášek – 90,3kg.
Medzi najaktívnejších zberateľov tetrapakov v HZŠ
patria: Diana Juritková 1.D
(22kg), Vanesa Boldovjaková 1.D (16kg), Tadeáš Kolčák
1.D (13,3kg), Patrik Jagelka
2.D (5,40kg), Jakubko Iskerka
3.C (19,8kg). Gratulujeme!

Ako sme sa slávnostne
naobedovali
V utorok 12. 4. 2016
sme prišli do školy
v slávnostnom
oblečení.
Priniesli sme servítky, kvety, sviečky, balóny.
Po veľkej prestávke sme sa
vybrali do školskej jedálne,
kde nás už čakala pani vedúca Majka Kovalíčková.
Mala pre nás pripravené
ukážky zeleninových šalátov z kapusty, paradajok,
cibule, poľníčka a rukoly. My sme si s pani vedúcou prichystali ovocný šalát. Spoločne s našou pani
učiteľkou sme si slávnostne prestreli stoly. Obrus-

Bláznivý deň
mi, kvetmi, štólou, lupienkami, balónmi, sviečkami
sme vyzdobili všetky stoly.
Servítky sme si poskladali a vložili do hlbokých tanierov. Rozdali sme si prí-

bory a pripomenuli si ich
umiestnenie pri tanieri.
A potom už pani kuchárka Gabika priniesla misu s vynikajúcou krúpkovou polievkou. Hlavné
jedlo bolo obľúbené jedlo nás všetkých: zemiaková kaša, rezeň a mrkvový šalát.
Obed námveľmi chutil a veľmi ďakujeme
za chutné jedlo. Obedovalo sa nám výborne pri
slávnostnom stole, ktorý sme si spoločne pripravili.
Žiaci 1. D triedy a pani učiteľka Kubíková

Každý rok sa v našej
HZŠ stretávajú blázni
na 1. apríla tak, že sa
oblečú humorne.
My sme sa snažili rozosmiať ostatných spolužiakov a obliekli sme si ponožky na uši, pančuchy

na hlavu, nohavice i tričká
naopak, okuliare, cez ktoré sme nič nevideli… Takto bláznivo oblečení sme
sa aj učili a bolo to veselé
učenie. Sladká odmena bola pripravená pre každého.
Reportáž pripravil:
Tibor Jašica 3. C
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Okienko zdravia

Návšteva členov
Červeného kríža

ho kríža. Hravou formou
a veku primerane ich oboznámili s poskytovaním
prvej pomoci. Keďže naši žiaci sú ešte malí, dôležité je vždy, aby v prípade
akéhokoľvek úrazu alebo
nehody, ktorej sú svedka-
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mi, privolali dospelú osobu. V ich veku na nich číha
mnoho nástrah – či už pri
hre alebo cestou do školy,
udelili im vzácne rady ako
si môžu pomôcť aj sami, ak
pri nich nie je dospelá osoba. Napríklad pri porezaní
sa ostrým predmetom, pri
zranenom kolene a pod.
Všetko im názorne ukázali a žiakov aj zapojili
do súťaží. Ich úlohou bolo
čo najrýchlejšie a najlepšie
obviazať prst, navinúť obväz a pod. Žiakom sa aktivity veľmi páčili a každý
by bol najradšej obviazaný
od hlavy až po päty. Napriek tomu boli upozornení,
aby na seba a na svoje zdravie dávali pozor!
Za pozornosť a aktivitu
boli žiaci odmenení sladkosťou. Aj my sme sa poďakovali pani Oselskej a Volfovej za poučnú a zaujímavú prednášku a za čas, ktorý nám venovali.

Našu školu navštívili
14. apríla 2016 členky
Miestneho spolku
Červeného kríža
v Rabči – pani Volfová
a Oselská.
Žiakov stručne oboznámili s úlohami Červené-

Tretiaci v Rezbárskej dielni
v Oravskej Polhore
V piatok 3. júna nám
krásne svietilo slniečko
a my – tretiaci sme
sa tešili na tvorivé
rezbárske dielne
v Oravskej Polhore.
Do penziónu, kde rezbári zo Slovenska i Poľska
vyrezávali svoje diela do lipy, či do topoľa, sme sa do-

viezli spojovým autobusom. Obzerali sme, čo to
tí ujovia tvoria. Najskôr
nám ukázali kresby, podľa ktorých dlátkami, pílkami, nožíkmi vyrábali postavy Panny Márie a Ježiša. Aj my sme si to vyskúšali. Zapáčilo sa nám to,
ale nebolo to ľahké. Za námahu sme dostali sladkú

odmenu. Naspäť sme šli
po vlastných nohách a veru nás to poriadne zdravo
unavilo. Ďakujeme manželom Vorčákovým a všetkým rezbárom za trpezlivosť pri práci s nami.
Reportáž pripravili:
Alex Randjak, Mariánko
Vargončík 3. C

Spoznávame Oravský hrad
s rozprávkovými bytosťami
V utorok 31. mája
2016 sme sa vybrali
na Oravský hrad.
Pani
sprievodkyňa
nám na začiatku prehliadky dala kartičku, do ktorej
sme mali dostávať pečiatky od rozprávkových bytosti. Ako prví nás privítali Janko a Marienka z rozprávky O medovníkovom
domčeku. V ďalšej miestnosti nás čakali sudičky,
ktoré dávali Ruženke dary. Urazená Morena Ruženku zakliala na storočný

spánok. Prišiel však princ
Matej z Pucova a Ruženku odklial bozkom. Prešli
sme pár schodov a už sme
stretli lenivú Holenu a pracovitú Marušku. Zlá macocha ju poslala do lesa na jablká, hoci bola zima. Pani
sprievodkyňa nám ukázala cestu k dvanástim mesiačikom, ktorých sme
však našli iba troch, pretože ostatní boli na dovolenke. Aby sme Maruške pomohli získať jablká pre zlú
macochu, museli sme vymenovať názvy všetkých

dvanástich mesiacov v roku. V ďalšej komnate plakal kráľ pre svoju dcéru
Lenku, ktorej ženích Zoran sa stal ropuchou. Poradili sme princeznej Lenke, že ho zachráni bozkom.
Všetky rozprávky sme poznali, získali sme všetky
pečiatky a za odmenu sme
dostali maľovanku a sladkosť. Prehliadka hradu
sa nám veľmi páčila a odchádzali sme s veľkou radosťou. Od pani riaditeľky Oravského múzea PaedDr. Márie Jagnešáko-

vej sme dostali na pamiatku pohľadnicu Oravského
hradu a magnetku Juraja Turzu, za čo veľmi pekne ďakujeme. Za príjemnú cestu autobusom ďakujeme aj pánu šoférovi Jan-

kovi Kovalíčkovi. Výlet sa
nám všetkým veľmi páčil.
Reportáž pripravili:
Veronika Iskerková, Katka Vonšáková, Simonka
Žitňáková 2.D
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BESIEDKA PRE NAŠICH RODIČOV
V utorok 7. júna sme
sa predstavili svojim
rodičom a nemali sme
trému.
My, prváci, sme začali vystúpenie anjelským

pásmom, spevom, tancom
a scénkou o kvietkoch pre
mamičky. Ľudové piesne zaspievali a zatancovali tretiaci a zahrali scénku
o tom, ako Pán Boh stvoril mamu. A čo pripra-

vili druháci? Recitovali
krásne básne mamičkám
a ocinkom, ktoré vymysleli oni sami. Tiež spievali s doprovodom heligónky a tancovali na melódiu piesne Včielka. Poznáte seriál Susedia? Ak nie,
mohli ste ho vidieť na našej besiedke. Prišiel Lászlo, František, Zuza a vlastne všetci. Dokonale ich
stvárnili žiaci z Divadelného krúžku. Nakoniec sme
všetci zaspievali rodičom
pieseň BUM-BÁC, poďakovali rodičom za všetko,
čo pre nás robia, že nás ľúbia, ponúkli sme ich koláčom a rozdali im darčeky.

A čo by sme si počali
bez našich pani učiteliek
Veroniky Kubíkovej, Gabiky Oselskej, Ivetky Zbortekovej a Katky Ptačinovej, ktoré nám pomohli

pripraviť program pre rodičov.
Reportáž
pripravili: Karolínka Labudová a Zuzka Vargončíková z 1.D

Inšpiráciou nám boli naši ockovia... (tvorba našich druhákov)
Môj ocko dobrý je,
hrá sa s nami každý deň.
Hrá sa s nami, maľuje,
obrázok krásne maľuje.
Oliver Rajniak 2.D

Môj ocko má ma veľmi rád,
vždy sa so mnou musí hrať.
Chodí stále do roboty,
peniaze nám stále nosí.
Simonka Žitňáková 2.D

Ocinko je naše zlato,
mať ho doma stojí za to.
Ľúbi mamku, detičky,
vie opravovať vecičky.
Aďo Laštiak 2.D

Ocko si krásny a bohatý,
nemáš už ani na šaty.
Máš krásne štyri deti,
ten čas ale letí.
Ponáhľaj sa už je čas
s ockom do školy treba ísť zas.
Jagelka Jakub 2.D

Môj ocko je kamarát,
má nás všetky veľmi rád.
Štyri baby doma má,
Cíti sa on ako kráľ.
Pracovitý veľmi je,
preto ho tak milujeme.
Olívia Pilarčíková 2.D

Dnes je to už dávno, čo sa zrodil tento svet.
Na svet prišiel chlapec
a s ním rodina hneď.
Ocko Janko robotu má
raz za týždeň ho vydávam.
Keď som smutná, poteší ma,
keď sa bojím, ochráni ma.
Ja som jeho dieťa zlaté.
A môj ocko a či viete?
Pečie tie najlepšie tousty na svete.
Sonička Lachová 2.D

Môj ocko dobrý je, dobrý
je, dobrý je.
Vždy sa na mňa usmeje,
usmeje, usmeje.
Nielen ocko dobrý je,
celá naša rodina je dobrá!
Katka Vonšáková 2.D
Ten náš ocko najlepší je,
môžu nám ho závidieť,
život s ním zábava je,
rozveseliť vždy nás vie.
Ocko s nami ťažké to má,
veď má štyri baby doma.
Katka Jurčáková 2.D

Ocino náš kamarát,
ráno vstane, má nás rád.
Hráme sa a šantíme,
od únavy padneme.
Veronika Iskerková 2.D

rajšej HZŠ, kde pôsobila v rokoch 1953 – 56. Neskrývali radosť, nadšenie
a hlavne úprimný a silný citový vzťah k tomuto miestu, ktoré pre nich nebolo
len pracoviskom, ale mies-

tom, kde sa napriek ťažkým rokom cítili ako doma
– v dobrom kolektíve učiteľov, žiakov i miestnych ľudí.
Ich návšteva je toho silným
dôkazom. Ďakujeme!
Kolektív pedagógov HZŠ

Vzácna návšteva v HZŠ
Jedno májové
dopoludnie nám
na dvere počítačovej
učebne zaklopala
vzácna návšteva.
Prečo práve tam? Viedli
ju tam spomienky.... kedysi totiž práve tam bola zborovňa. Nemýlite sa, navštíviť nás prišli učitelia, ktorí tu pôsobili veľmi dávno:
pán učiteľ Vrana a pani učiteľka Brodňanská, teraz žijúca až v Pensylvánii. Pani učiteľka prišla aj so svojím bratom. Všetci spoloč-

ne spomínali na roky prežité v Rabči. Spomienky ich
prilákali na miesta, ktoré
mali radi i za ľuďmi, u kto-

rých kedysi ako učitelia bývali. Pani učiteľka spomínala, že najkrajšie učiteľské
roky zažila práve tu – v te-
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Duchovné okienko
Pôstna aktivita v HZŠ

Okienko pedagóga

Pozdrav

V pôstnom období sa
naši žiaci snažili trošku
pracovať na sebe
– viac času venovať
modlitbe, zodpovednej
príprave do školy,
čítaniu Svätého Písma,
zriekaniu sa počítača
a iným dobrým
skutkom.
Za každý vykonaný
skutok mohli podľa legendy vymaľovať jeden dielik
určenou farbou na pôstnom mozaikovom obraze.
Týmto sme chceli vyjadriť
Pánu Ježišovi vďaku za jeho utrpenie, ktoré podstúpil kvôli našim hriechom.

Úprimne si želáme, aby to
dobro bolo konané každý
deň, nehľadiac na obdobie v roku a bez toho, aby
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sme k tomu museli žiakov
vyzývať.
Celá naša HZŠ aj s MŠ
sa zapojila aj do pomoci
deťom v Afrike. V každej
triede bola pôstna krabička, do ktorej žiaci mohli
dávať svoje dary – od najmenších centov až po tie
väčšie eurá! Celkovo sa
v našej škole a škôlke vyzbieralo 140,01 €.
Ďakujeme žiakom i rodičom za ich milodar, ktorý určite pomôže tým,
ktorí ho potrebujú.
Mgr. Katarína Ptačinová

Základným prejavom
slušnosti a úcty voči človeku, ktorého stretávame alebo sa s ním lúčime, je pozdrav. Stojí minimum námahy a dávame ním najavo
aj to, že sme ľudia – rozumné bytosti, ktorým sa žiadny
iný tvor nevyrovná. Pozdrav
má veľkú moc a ovplyvňuje vzťahy medzi ľuďmi. Nie
je to len spoločenská, ale
aj náboženská záležitosť.
Množstvo pozdravov, ktoré sa dnes ľudovo používajú, boli v minulosti výslovne
spojené s prosbou o Božiu
ochranu, pomoc a nevynechávali osobu Boha zo svojho znenia: „Boh ťa žehnaj,
Zostávaj s Pánom Bohom“
a pod. Boli vyjadrením toho najlepšieho, čo človek
mohol druhému človeku
priať – Božiu priazeň, milosť. Mimochodom samotný pozdrav „Ahoj“ je vytvorený ako skratka zo slovného spojenia „Ad honorem
Jesu“ – prekl.: „Na slávu
Božiu.“ Bol to námornícky
pozdrav, ktorý sa vraj zvykol písať na každú loď. Hoci sú mnohé pozdravy dnes
už zneutralizované na vše-

obecnú formuláciu: „Dobrý
deň“ a iné obmeny – predsa majú nezastupiteľný význam – sú prejavom pozornosti, slušnosti i záujmu
o druhého človeka. Dnes sa
mnohí (žiaľ, už aj naši žiaci
v nižších ročníkoch) zabúdajú zdraviť! Pritom sa im
to vštepuje od malička tak
v materskej, ako aj v základnej škole. Nezáujem o iných
a neúcta voči druhému človeku sa ako prvá prejavuje zabúdaním na pozdrav,
čím sa vytvára akási anonymita medzi ľuďmi. Najskôr si nevšimnem človeka,
ktorý len kráča okolo mňa
na ulici, v škole a potom si
nevšimnem už ani človeka, ktorý kričí o pomoc, lebo ma nič a nikto okolo mňa
nebude zaujímať – iba to
moje sebecké JA! Z malých
vecí sa rodia veľké, to platí,
žiaľ, aj v negatívnom zmysle slova. Nezabúdajme preto na pozdrav – takú obyčajnú jednoduchú vec, výbavu každého normálneho,
slušného človeka, ktorá má
veľký vplyv na vzťahy medzi
ľuďmi.
Mgr. Katarína Ptačinová

Prvé sväté prijímanie detí – cesta k svätosti
Prvé prijatie
Eucharistie je vzácnou
udalosťou v živote
človeka.
Krst položil základ nášho vzťahu k Bohu a tento
vzťah sa práve Eucharistiou môže posilňovať. Ježiš
je skutočne prítomný pod
spôsobom chleba a vína
a jeho úprimné prijímanie
nás s ním spája. Veď ktorý
priateľ je pre nás najbližší?
Predsa ten, s ktorým sme
najčastejšie. Čím viac sme
s ním, tým viac ho poznávame, tým viac mu dôverujeme, tým viac nám chýba,
keď musí čo i len na chvíľu odísť......Presne to isté
platí aj o priateľstve s Pánom Ježišom. Ak na Neho zabúdam a spomeniem
si na Neho raz za rok, sotva sa môže vytvoriť medzi Ním a mnou dôverný
vzťah. Úzke spojenie s Ježišom už v útlom veku má

neobyčajný význam pre
duchovný život človeka.
Túto veľkú pravdu šíril aj
svätý pápež Pius X., ktorý jasne rozpoznal, že život s Kristom musí začať
čo najskôr. V roku 1910 vydal dekrét Quam singulari,
ktorým znížil vekovú hranicu na prijatie Eucharistie – dovtedy to bolo medzi 13. – 14. rokom života.
Deti majú v sebe cit a detskej túžbe po láske treba
dať možnosť zamilovať si
Krista. Podľa neho je nevinnosť typická pre deti
a túto nevinnosť treba udržať práve Eucharistiou. Ak
dieťa nemá prístup k Sviatosti Oltárnej, začne podliehať zlým vplyvom, stráca čistotu srdca a upadá
do hriechu. Eucharistia
nie je iba odmenou, je protijedom na ľudské slabosti, liekom, ktorý nás chráni od upadania do ťažkých
hriechov. Zlý číha na kaž-

dom rohu a ak dieťaťu neponúkneme Krista, čo
myslíte, kto využije túto
šancu? Ak je dieťa ľahkomyseľné a zlé, Eucharistia
mu môže pomôcť k náprave. Detské chyby totiž ešte nemusia byť silno zakorenené a zbožnosť zabráni,
aby rástli a stávali sa veľkým zlom. Často sa snažíme o telesný rozvoj človeka, no na ten duchovný sa
zabúda. Práve prvé sväté
prijímanie by malo byť začiatkom duchovného rozvoja..... Je povinnosťou
rodiča starať sa aj o toto!
Nielen priviesť dieťa na prvé sväté prijímanie a potom sa znovu spamätať až
pred birmovkou. K tomuto ste sa zaviazali pri krste
svojho dieťaťa. Čo viac môžete dať svojmu dieťaťu, ak
nie to, že mu sprostredkujete Krista?! Čo viac sa dá
urobiť, ako vrátiť raz svoje
dieťa Bohu ako sväté die-

ťa?! A je to naozaj možné!
Keď Pius X. vydával dekrét pre prvoprijímajúce deti o možnosti skorého pristúpenia k Eucharistii, povedal vetu, že bude veľa
svätých detí. Nemýlil sa!
Svedčia o tom prípady detí
z celého sveta, ktoré s pomocou Eucharistie viedli

život milý Bohu, trpezlivo
vytrvali v ťažkostiach, boli príkladom pre iných. Nepremeškajme príležitosť
nastúpiť už dnes na cestu
svätosti, ktorú nikto nepozná lepšie ako sám Kristus!
Mgr. Katarína Ptačinová

Duchovné zážitky
tretiakov – z prvej
svätej spovede
a prvého prijatia
Eucharistie
„Deň pred prvým sv.
prijímaním som bol netrpezlivý, veľmi som sa tešil na to, že príjmem Pána Ježiška do svojho srdca. Pri spytovaní svedomia

som mal veľkú ľútosť nad
svojimi hriechmi. Pri spovedi som sa zo všetkých vyspovedal. Zo spovednice som vyšiel s úplne čistým srdcom.“
Adamko Jurášek 3. C
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LÚČIME SA S HORNOU
ZÁKLADNOU ŠKOLOU

„Bol som veľmi šťastný,
že konečne príjmem Pána
Ježiška do svojho srdiečka.
Cítil som radosť, šťastie
a túžbu, aby to nikdy neskončilo. A preto sa budem
snažiť byť dobrý a často chodiť na sväté prjímanie.“
Šimonko Brišák 3. C
„Veľmi som sa tešil, že
v nedeľu príjmem Ježiška.
V sobotu som sa pri spovedi bál, ale v nedeľu som bol
veľmi šťastmý, že Ježiško
je v mojom srdiečku, spolu
s ním budem lepší.“
Šimonko Oselský 3. C
„Na prijímaní som mal
najkrajšie pocity na svete. Cítil som ako Pán Ježiš vstúpil do môjho srdca.
Bol to jeden z najkrajších
dní môjho života.“
Kristián Babinský 3. C

Naše spomienky…
Pamätám sa na
1. ročník, keď som
sa tešil na prvý deň
v škole. Kreslili sme
farebných motýlikov.
Boli sme motýlikova
trieda.
„…Konečne som sa dočkal dňa, keď som cez svätú
omšu nešiel iba po krížik,
ale som prijal Pána Ježiša
do svojho srdca.“
Jakubko Iskerka 3. C
„Keď som išiel na prijímanie bol som taký šťastný, že mám v sebe Ježiška!“
Tomáško Gužiňák 3. C

Športová
OLYMPIÁDA
Beh na 60 m
1. Diana Gluchová 1. D,
Diana Slovíková 2. D.
2. Tomáš Svetlák 1. D.
3. Tomáš Gužiňák 3. C.
Beh na 300 m
2. Kristián Babinský 3. C.
3. Tomáš Gužiňák 3. C.
Skok do diaľky
1. Diana Gluchová 1. D.
2. Zuzka Vargončíková
1. D, Adam Randiak 2. D,
Simona Zitňáková 2. D,
Alexandra Vonšáková 3. C.
3. Olívia Harbutová 1. D,
Adrián Laštiak 2. D.
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Hod kriketovou loptičkou
1. Diana Gluchová 1. D,
Katarína Vonšáková 2. D,
René Vargončík 3. C.
2. Veronika Špigurová
3. C, Alex Randjak 3. C.
3. Kristián Babinský 3. C.
Štafetový beh
1. Diana Gluchová 1. D,
Tomáš Svetlák 1. D,
Patrik Slovík 1. D, Zuzka
Vargončíková 1. D.
2. Jakub Iskerka 3. C,
Simon Oselský 3. C, René
Vargončík 3. C, Alex
Randjak 3.C.
21. 6. 2016

Učili sme sa čítať, písať
a počítať. Zahrali sme sa
aj zaspievali. Na hodine
náboženstva sme s pánom
kaplánom Cvengrošom
vyrábali Ježiška v jasličkách. Spomínam si na dopravnú vychádzku, keď sa
mi podarilo pri páde z bicykla rozťať obočie. No
a školský rok ubehol rýchDruhý ročník bol tiež
plný zážitkov. Páčili sa
nám sokoliari. Potešilo
nás, že Bubo bubo je výr
skalný. Pred Vianocami sme si upiekli v škole
s pani učiteľkou Katkou
medovníčky a boli naozaj chutné. S tetou Zuzkou sme si porozprávali
o medveďoch, ktoré žijú
aj na Babej hore. Najlepší však bol výlet do hrnčiarskej dielne v Trstenej
a Kinderland, kde sme
sa všetci vybláznili. Celý rok bol super a my ako

Prvý ročník
lo. Išli sme na výlet do Zuberca. Bolo nám tam dobre.
Trošku pršalo, ale my sme
sa schovali do domčekov. Tu
sme videli, ako ľudia kedysi
žili. Chlapci si kúpili luky.

Dievčatá si zas vyrobili perníčky. Spokojní sme sa vracali z výletu domov. Dobre
nám veru bolo v prvom ročníku.
Spomínal
Mariánko Vargončík

Druhý ročník
trieda s našou pani učiteľkou sme tiež super.

Spomínal
Šimon Oselský 3. C

V treťom ročníku sme
už na našej škole najstarší, preto by sme mali pomáhať najmä našim prvákom. Prvé sväté prijímanie bol náš najkrajší zážitok a všetci sme sa
naň starostlivo pripravovali aj s pánom kaplánom a farárom. Učili sme
sa spievať s pani učiteľkou Gabikou a tiež s tetou Katkou. Tešili sme
sa na detské sväté omše. Veľmi radi sme chodili na náboženský krúžok k pani učiteľke Katke. S láskou budeme spomínať aj na pani učiteľky
Ivetku Zbortekovú, Veroniku Kubíkovú, pani uči-

teľky zo škôlky i našu pani kuchárku Gabiku a pani
upratovačku Ľudku a Katku. Nikdy nezabudneme

na našu p. učiteľku Gabiku.
Spomínal
Marián Vargončík 3. C

P. S. : Moji milí žiaci, len
nedávno sme začínali 2.
septembra a kreslili ste mi
krásnych motýlikov a už
je tu čas rozlúčky. Chcem

Vám povedať, že ste mi prirástli k srdiečku a som veľmi
rada, že som mohla učiť také dobré deti. Ďakujem Pánu Bohu, že sme spolu pre-

žili krásne tri roky, na ktoré
budem s láskou spomínať.
Prajem Vám všetko dobré.
Vaša pani
učiteľka Gabika Oselská

Tretí ročník
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NAŠE SPOLOČNÉ CHVÍLE STRAVENÉ V MŠ
NÁVŠTEVA PRVÁKOV
V MŠ
V mesiaci február nás
navštívili naši kamaráti
z 1. triedy.
Spolu sme sa hrali,
zabávali.
Žiaci mali možnosť
zaspomínať si na chvíle,
keď chodili do MŠ.
JARNÁ PRECHÁDZKA
Pani Jar zavládla
v prírode a my sme sa
vybrali pozorovať jej
krásy. Vybrali sme sa
na jarnú prechádzku
– na farmu p. Kolčáka.
Videli sme naše
kamarátky kravičky,
kozičky. Keď sme
spievali a hrali sa hry,
pozorne nás počúvali.
Sem – tam zabučali
a zamekali svojou
zvieracou rečou.
SPEVÁCKA SÚŤAŽ
Dňa 19. 4. 2016 sme
v našej MŠ zorganizovali
spevácku súťaž. Zapojilo
sa veľa odvážnych spevákov. Spievali na ľudovú
a modernú nôtu. Rodičia spolu s deťmi pripravili piesne, ktorými pobavili ostatných kamarátov. Všetci odvážni speváci boli odmenení.

MATEMATICKÁ
OLYMPIÁDA
V obci Zákamenné sme sa
DEŇ VTÁKOV
1. 4. 2016 sme si
pripomenuli život
vtáčikov. Vyfarbili sme si
obrázky rôznych druhov,
skladali písmená. Zahrali
sme sa hru: Prileteli
vtáčky a vonku sme
pozorovali rôzne druhy
vtáčikov, hniezda…

DEŇ ZEME
22. 4. 2016 sme si pripomenuli našu planétu Zem.
Porozprávali sme sa o ochrane, znečisťovaní našej
planéty Zem.
Spoločne sme tento deň oslávili prácou: vyčistili sme si
dvor, hrabali sme, pozbierali sme odpadky.

SVETOVÝ DEŇ VODY
Dňa 22. marca sme si pripomenuli aká je dôležitá voda. Vypili sme si pohár čistej vody a vyjadrili svoje názory o jej potrebe
a úžitku.
OTVORENÁ HODINA
V mesiaci marec sme mali v MŠ
„otvorenú hodinu“.
Rodičia mali možnosť vidieť, ako pracujú ich deti,
čo všetko majú zvládať, ako reagujú, spolupracujú.
Na konci boli informovaní čo ma dieťa vedieť pred
vstupom do ZŠ.
zúčastnili matematickej
olympiády.
Reprezentovali nás:
Maťko a Tánička.
Riešili rôzne
matematické úlohy
v jednotlivých
stanovištiach. Dôležité
bolo, že sme vyhrali
všetci diplom a ocenenie.

DIVADLO
Navštívili sme divadlo
v MŠ Gaceľ, kde nám herci
zahrali rozprávku: Malí
huncúti Janko a Katka.

NAVŠTÍVILI SME
PRVÁKOV V ZŠ
Dňa 5. 4. 2016 sme
navštívili prvákov.
Dozvedeli sme sa čo nás
čaká v ZŠ. Žiaci nám
predviedli ako vedia písať,
čítať, počítať. Aj my sme
ukázali ako už vieme čítať,
či písať.
KOŠIKÁR JOZEF
Naše pozvanie prijal
košikár ujo Jozef.
Porozprával nám o tomto
starodávnom remesle.
Vyzdvihol jeho význam
a potrebu. Predviedol

nám ako sa pletie ozajstný
košík, korbáč. Určite
touto prácou prilákal veľa
chlapcov.

MÁJ MESIAC LÁSKY
8. 5. 2016 sme vystúpili v kultúrnom dome pri
príležitosti Dňa matiek. Všetky mamy sme obdarili
spevom, tancom, scénkou a básňami. Prišli sa pozrieť aj
ockovia a starí rodičia.
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kde je vraj veselo.
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Dňa 28. 4. 2016 tam
bolo veselo, lebo sa v MŠ
konala spevácka súťaž
Štrngalky.
Deti spievali na ľudovú
nôtu.
Našu MŠ reprezentovali
Katarínka a Michalka.
Spievali smelo, odvážne
a hlavne veselo. Doniesli
sme si diplom a ocenenie.

OPEKAČKA
V utorok sme opekali
dobroty, ktoré sme si
doniesli z domu. Potom
deti jazdili po vyznačenej
dráhe na kolobežkách.
Hrali sa hry podľa voľby
detí.
TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ
Prvý júnový týždeň sme mali veľa radosti. Prečo? Každý
deň sme mali iný.

DEŇ MATIEK
Dňa 12. mája sme sviatok všetkých mamičiek
oslávili spoločne v MŠ.
Obdarili sme ich bohatým kultúrnym programom: básňami, piesňami,
scénkami, divadlom, tancom… Mamy sme obdarili darčekom, ktorí si zhotovili deti. Pohostili sme
ich kávou, čajom a koláčikom, ktorý nám upiekla
naša p. kuchárka Gabika.

ROZPRÁVKOVÝ DEŇ
V pondelok sme boli v Gaceli v divadle, kde nám herci hrali rozprávku: Dedko
a babka. V MŠ si deti hrali sami divadlo od rána.

ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA
Dňa 14. 6. 2016 sme sa zúčastnili športovej olympiády
v Oravskej Polhore. Deti súťažili v disciplínach: beh,
hod, skok, štafetový beh. Víťazi boli odmenení, ale aj
ostatní účastníci olympiády.
ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV
Na konci mesiaca jún sa deti predškoláci rozlúčili
s mladšími kamarátmi, ale aj s MŠ a p. učiteľkami.
Zaspievali si, zarecitovali naposledy, lebo v budúcom
školskom roku už nastúpia do 1. triedy. Všetky deti boli
obdarované darčekom a spolu sme sa rozlúčili s MŠ.
MEDZINÁRODNÝ DEŇ
DETÍ
Stredu 1. júna sme prežili
tiež veľmi veselo. Deti
postavili našu planétu
Zem. Porozprávali sa
o deťoch celého sveta.
Dostali darček. V tento
deň im sponzorovala
zmrzlinu maminka
p. Jagelková. Pre deti to
bola výborná pochúťka.
Deti si počas celého dňa
hovorili: dnes máme
dobrý deň.
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SPONZORI
Prostredníctvom
nášho časopisu chceme poďakovať sponzorom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a obdarovali naše deti. Ďakujeme
p. Muríňovej za lízatka
na karneval. P. Rajniakovej za dobošky a cukríky pre každé dieťa. P. Rusinovi ďakujeme za opravu detských lehátok. Taktiež nám zhotovil drevené topánky na šnurovanie pre deti. P. Pidíkovej
ďakujeme za ušitie čiapok na hranie divadielok.
P. Vnenčákovi a p. Pitákovej za rozprávky venované pre MŠ. P. Laštiakovej za živé kvety do skalky, ale aj za darček- živý
kvet. P. Šubjakovi ďakujeme za sponzorovanie tričiek na športovú olympiádu. P. Jagelkovej za zmrzlinu na deň detí. P. Boldovjakovej, Skurcoňákovej, Pidíkovej ďakujeme
za sladkosti na deň detí.
P. Balekovej za koláč, ktorý nám upiekla na Deň
matiek pre naše mamy.
P. Vnenčákovej ďakujeme
za tenisové lopty. P. Juriga nám podaroval pre
deti obrázkový materiál
na tému hasičská technika. P. Ruženka obdarovala deti z MŠ, ale aj zo ZŠ
peknými cenami.
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HASIČI
Navštívili nás profesionálni hasiči z Námestova.
Predviedli nám hasičskú techniku, dali nám vyskúšať
rôzne náradie. Porozprávali nám rôzne zážitky
a skúsenosti. Najväčším zážitkom bolo oblievanie
vodou.

ROZPRÁVKOVÁ NOC
V noci zo štvrtku na piatok deti nocovali v MŠ.
P. učiteľky im pripravili rozprávkovú noc. Deti sa
prezliekli za rozprávkové bytosti. Potom sa deti hrali
hry s p. učiteľkami a podľa ich voľby. Zabávali sa
tancom s balónom, vtipmi, zážitkami. Zjedli si dobroty,
ktoré mali z domu. Deti si pozreli rozprávku a spinkali
až do rána. O zábavu a dobrý spánok sa postarali
p. uč. Ptačinová, Toporová. Na druhý deň deti dostali
diplom – Spachtoško – za rozprávkovú noc strávenú
v MŠ. Za noc, kedy vydržali bez rodičov. Boli statoční
a odvážni.

BESEDA S PANI
RUŽENKOU
V piatok do našej
MŠ prijala pozvanie
p. Ruženka, ktorá pracuje
v obecnej knižnici Rabča.
Deťom porozprávala
o knižnici, o význame
kníh. Prečítala deťom
rozprávku, ktorú si pre
nich pripravila.
Deti obdarila obrázkami,
ale aj peknými cenami.
NAŠE VÝTVORY
Počas pobytu v MŠ naši
malí umelci vytvorili
množstvo krásnych
výtvorov.
Podeľte sa s nami o práce
detí a ich tvorivosť.

BICYKLOVANIE,
KORČUĽOVANIE
Počas týždňa detských
radostí sme sa bicyklovali,
kolobežkovali, korčuľovali
na parkovisku.
Deti sa zdokonaľovali
v technike bicyklovania,
korčuľovania.
Niektorí to vyskúšali
prvýkrát s pomocou
p. učiteľky.
Vďaka rodičom, ktorí
nám požičali bicykle,
kolobežky, korčule deti
mali bohaté zážitky, veľkú
radosť z prežitých akcií.
V popoludňajších
hodinách hrali v MŠ karty,
spoločenské hry a iné
zaujímavé činnosti.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie
patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo finančnými darmi:
Rodičovské združenie Rabča, CVČ – Rabča. Ďakujeme rodinám Slovíkovej, Rajniakovej, Vonšákovej, Pilarčíkovej, Pidíkovej, Muríňovej, rodine M. Iskerkovej, A. Iskerkovej, rodine E. Jagelkovej, M. Jagelkovej, Jašicovej, Brišákovej, Randjakovej, Skurcoňákovej, Vonšákovej, Vargončíkovej, Rusinovej, Kolčákovej, Labudjakovej, Bugajovej, Gluchovej, Juritkovej, Boldovjakovej, J. Skurcoňákovej, PaedDr. Márii Jagnešákovej a anonymným sponzorom.

O naše spoločné chvíle
strávené v MŠ sa s vami podelila p. uč. Gurová
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