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STAROSTA A POSLANCI SÚ ZA KOMASÁCIU
Víťaz súťaže „Starosta Slovenska 2015“ Ladislav Tomáň zo Sedliackej Dubovej uviedol, že
medzi prospešné aktivity v obci by určite zahrnul
komasáciu: „Trvala ro
ky, no vďaka nej sa rozbeh
la výstavba domov a ľudia
ostávajú bývať v dedine.“
Náš starosta po ročnej
skúsenosti na obecnom
zastupiteľstve 29. 1. 2016
uviedol: „Komasácia sa dá
u nás urobiť. Rozhádanosť
kvôli nevysporiadaným vla
stníckym vzťahom, trápe
nia s ulicami, … v rám
ci komasácie vyriešime raz
a navždy jedným šmahom.“
Vlastníci pozemkov Rab
če, je na Vás, aby ste sa pod
pisom na PREHLÁSENÍ
pripojili ku komasácii a uro
bili naozaj niečo hodnotné
pre budúci krajší život Va
šich detí, aby pre spory ne
museli odtiaľ utekať a stavať
domy inde.
Ing. V. Briš,
šéfredaktor RCH

29. 1. 2016 NA NÁVRH STAROSTU OBCE ING. JÚLIUSA PITÁKA VŠETCI POSLANCI
OBCE SCHVÁLILI REALIZÁCIU KOMPLEXNÝCH POZEMKOV ÝCH ÚPR AV V R ABČI.
Konečné slovo budú mať vlastníci pozemkov v Rabči. Tí rozhodnú, akú budúcnosť Rabče dajú svojim deťom … foto v. briš

RABČA JE PEKNÁ STREDISKOVÁ DEDINA,
V KTOREJ SA DOBRE ŽIJE
Goralská, dobre spravovaná stredisková dedina s prevažne mladým obyvateľstvom, s pekne upravenými domami, záhradami
a cestami v krásnom údolí soľných riek a čistých potokov, s krovinami, lúkami, hájmi, obkolesenej horami. Predpokladom naplnenia tejto vízie je splnenie týchto strategických zámerov v obci: PORIADOK, VZDELANIE, PRÁCA, ODDYCH.
To je hlavné motto –
zmysel Programu rozvoja
obce Rabča pre roky 2015
– 2022, ktorý schválilo
obecné zastupiteľstvo.
V Rabči žijem od naro
denia, poznám ju dopod
robna celú. Mám prechode

ný každý kúsok jej chotára.
Už štvornožky som spoznal
krásu vidieckeho života,
keď som sa z dvora dopla
zil do polí a vsával nádher
né lúče slnka cez klasy obi
lia, cez krásu lúk a kvetov
a podnes na prechádzkach

lesom okolo zurčiacich po
tokov a riek vnímam tú
nádheru, ale vnímam aj tú
hroznú devastáciu prírody
plnú odpadkov, schnúcich
lesov, o ktoré sa takmer
nik nestará, len hŕstka ľu
dí kradne a ostatní sa prize

rajú. Tejto obci som „zasvä ťami na hrách typu MINE
til“ 25 rokov svojho najlep CRAFT, kde si odstreľujú
šieho života, myslel som, hlavy a MY nič. Len nech sa
že niečo zmením k lepšie hrajú. Mládež z dediny pre
mu, aby naše deti nemuseli spory, rozhádanosť, nená
tak drieť na pôde. Áno, de visť, uteká z dediny. Je čas
ti už nedrú na pôde ale ni na nápravu a nebáť sa začať
V. Briš
vočia si svoj život závislos robiť poriadok.
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@stonline.sk
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KOMPLEXNÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
SÚ JEDINÝ NÁSTROJ NA RIEŠENIE
OBNOVY SKUTOČNÉHO VLASTNÍCTVA

21. 2. 2016 Verejný hovor o komplexných pozemkových úpravách v obci Rabča
Komplexné pozemkové úpravy (skratka KPÚ často tiež nazývané veľké PÚ – skratka VPÚ) sú nástrojom pre udržateľný rozvoj našej dediny. Nimi sa snažíme obnoviť osobný vzťah človeka k pôde a krajine s prihliadnutím na verejné záujmy obce. Sú najvýznamnejším nástrojom
na usporiadanie pozemkového vlastníctva. Obsahom pozemkových úprav je racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva
v určitom území a ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného vykonávané vo verejnom záujme v súlade s požiadavkami a podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a podpory rozvoja vidieka. Tento proces je riadený zákonom číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení.
Snahy vlastníkov v Rab
či, že si postupne sami
za vlastné vyriešia po šnú
rach aspoň stavebné po
zemky sa ukázali ako ne
reálne. V Rabči je len má
lo pozemkov, kde sa po ro
koch sporov vlastníci do
hodli a vyriešili si stavebné
pozemky, aj to bez vyrieše
nia prístupovej cesty. Vž
dy sa nájde niekto, kto ko
nanie zastaví a zmarí úsilie
mnohých, aj obce. Rovna
ko si vlastníci nedokázali
vyriešiť historické zámeny
pozemkov 1 : 2 (1 : 3).
V obci sa prestalo gaz
dovať a tak príroda spu
stla. Gazdovať, keď mladí
neuznávajú staré užívanie,
keď sú desiatky spoluvlast
níkov na každú parcelu, …
Veľký počet neznámych
spoluvlastníkov roztrúse
ných po celej obci a naj
novšie aj požiadavka ka
tastra doložiť písomný sú
hlas všetkých vlastníkov
na geometrický plán vyt
vorili veľmi ťažké prekáž

ky na právne vysporiada
nie stavebných pozemkov.
Vyžaduje sa aj písomný
súhlas, nielen pre staveb
ný pozemok ale aj pre ďal
šie investičné aktivity, že je
schválený v územnom plá
ne obce. Ak nie, je musí ča
kať na doplnok k územné
mu plánu obce, čo je časo
vo zdĺhavý a drahý proces
tak pre stavebníkov, ako aj
obec.
Prečo pozemkové
úpravy?
Pre vlastníkov v obci
Rabča čo sa týka hospodárenia na pôde, je najlepším a v podstate jediným riešením len veľká
komasácia= komplexné
pozemkové úpravy, s ktorými sa dá vyriešiť najväčšia poľnohospodárska časť chotára v nadväznosti na zastavané
územie obce – intravilán za peniaze Európskej
únie, ak vlastníci pochopia a v potrebnom počte

ČO NAJSKÔR PODPORIA PÍSOMNÝMI PREHLÁSENIAMI VYKONANIE VEĽKEJ KOMASÁCIE V CELOM CHOTÁRI.
Najviac, až 180 staveb
ných pozemkov aj s prístu
pom k nim sa vyriešilo jed
noduchými pozemkovými
úpravami v lokalite Ada
movka III. Nepodarilo sa
vyriešiť dostatočnú šírku,
ale dnes po novele zákona
to už zákon umožňuje rie
šiť a je na tamojších vlast
níkoch, ako tam chcú žiť; či
s úzkymi alebo dostatočne
širokými bezpečnými ces
tami. Jednoduché pozem
kové úpravy ukázali cestu,
ako riešiť problémy s po
zemkami aj cestami.
Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) sa robia len na malých územiach z podnetu vlastníkov a za vlastné peniaze. Dnes sa už vyžaduje
dopredu uzavretá zmluva vlastníkov so spraco-

vateľom. Robia sa z iného dôvodu ako hospodárenie na pôde najčastejšie na stavebný účel, ako
Adamovka III.
Výhody koplexných
pozemkových úprav
Komplexné pozemkové úpravy sú výhodné pre
Rabču z viacerých dôvodov
– Rabča má pahorkatinový
terén bez strmých zrázov,
je po ROEP a teraz je vhodný čas:
• pre vlastníkov sú zadarmo – finančne ich hra
dí štát v súčasnosti z fon
dov Európskej únie;
• po vykonaní komplex
ných pozemkových úp
rav sa obec môže uchádzať
o realizáciu ciest a iných
spoločných
zariadení
z prostriedkov štátu a fon
dov Európskej únie;
• k začatiu procesu stačí
doložiť pozemkovému úra
du jednoduchý písomný
súhlas vlastníkov 2/3-in čo
do výmery na Prehlásení;

• keď sa začnú, už ich je
ťažké zastaviť;
• riešia celé katastrálne
územie obce a len nimi je
možné vyriešiť optimálny
návrh pozemkov do vlast
níctva v celku pre čo naj
väčší počet vlastníkov a zá
roveň vyriešiť najlepšiu
cestnú sieť ku každému
novému pozemku vrátane
nadväznosti na zastavené
územie obce;
• zrušia spoluvlastníc
tvo desiatok malých polí
čok a scelia ich v primera
nej kvalite a cene pri za
chovaní optimálneho tva
ru a veľkosti do 1 – 2 vlast
ných pozemkov zväčša
do podielu 1/1 tak, aby ich
bolo možné samostatne
užívať;
• sprístupnia pozemky ce
stami aj s vytýčením v teréne;
• vytvoria spoločné za
riadenia a opatrenia – obec
né pozemky s komunikač
nými, protieróznymi, vodo
hospodárskymi a ekologic
kými funkciami, ktorých vý
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UROBIA PORIADOK V CELEJ RABČI,
VYTVORIA NOVÉ POZEMKY A CESTY
ZRUŠIA SPOLUVLASTNÍCTVO
A ROZDROBENOSŤ POZEMKOV
mera sa pokryje v prvom ra
de zo štátnej pôdy;
• umožnia užívanie svo
jich pozemkov (pred pozem
kovými úpravami neprístup
ných)
• ukončia užívanie cu
dzích pozemkov;
• umožnia uzatvorenie
nových nájomných zmlúv
na už presnú výmeru aj po
lohu pozemkov pri skutoč
nej trhovej hodnote;
• zapíšu sa skutočné
druhy pozemkov – kultúry;
• hodnota pozemkov sa
zvýši;
• dôjde k zapísaniu nekni
hovaného majetku na obec
a k jeho optimálnemu roz
miestneniu;
• pozemky pod spoloč
nými zariadeniami prej
dú do vlastníctva obce, čo
umožní zjednodušenie ich
budúcej realizácie;
• dôjde k zvýšeniu bez
pečnosti znížením pohybu
poľnohospodárskej techni
ky vo vnútri obce v dôsled
ku realizácie poľných ciest;
• umožnia
všestran
né využitie vybudovaných
poľných ciest, napr. ako
cyklotrasy a tým zatraktív
nia oblasti pre turistiku;
• vyriešia neškodné od
vedenie povrchových vôd
a ochranu územia pred zá
plavami pomocou realizá
cie protieróznych a vodo
hospodárských opatrení;
• dôjde k zvýšeniu eko
logickej stability a pestros
ti okolitej krajiny v dôsled
ku výsadby miestnych prv
kov ÚSES;
• umožnia zjednoduše
nie, zlacnenie a spresne
nie spracovania územného
plánu obce;
• vznikne presná digi
tálna katastrálna mapa;
• dôjde k premietnutiu
skutočného stavu do ka
tastra nehnuteľnosti a od
stránenie nesúladov;
• získajú sa presné vý
mery jednotlivých parciel;
• dôjde k zahusteniu po
lohového bodového poľa;
• k odstráneniu bezpri
zorných parciel;

UKÁŽKA STAVU POZEMKOV PRED A PO POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH
v katastrálnom území Krivá. Zobrazená je lokalita priľahlá k intravilánu, ale aj vzdialenejšie lokality – popri hlavnej ceste a za riekou Oravou. Areál intravilánu bol vylúčený
z PÚ, ostatné areály zobrazené na obrázkoch boli zahrnuté v obvode PÚ.
V lokalitách, kde už prebieha alebo čoskoro bude prebiehať výkup pozemkov pre stavebné účely boli doterajšie pozemky ponechané bez zmeny (obr. 2 – priemyselná zóna v strede
pod hlavnou cestou, ČOV v strede, pás pre rýchlostnú komunikáciu R3 vľavo hore).
Ing.Tibor Preťo, oprávnený projektant pozemkových úprav, február 2016

2. Ukážka časti v Krivej územia po komplexných pozemkových úpravách

1. Ukážka časti v Krivej územia pred komplexnými pozemkovými úpravami
• vyriešenie duplicitné
ho vlastníctva;
• vyhľadanie a spresne
nie neznámých vlastníkov
a ich dedičov;
• oprava nesprávných
údajov vlastníkov;

• ich vykonaním sa bude
ľahšie riešiť ďalší rozvoj obce:
priemyselná zóna, podnika
nie v poľnohospodárstve ako
priemysle a službách;
• podľa mojich skúse
ností sú spravodlivejšie,

ako prácne a často aj ne
spravodlivé dohody v šnú
rach preto, lebo sa vykoná
vajú zo zákona, kde každý
rovnako prispieva na spo
ločné veci a je len na ľu
ďoch, ako budú dohliadať

na celý proces. Spravodli
vejšie sú aj pre to, že pri do
držaní zákonných podmie
nok ich nezastaví niekoľ
ko nespokojných vlastní
kov, ak s nimi súhlasí 2/3iny čo do výmery vlastní
kov pozemkov, takže sa
tu nekončí ako pri reálnej
deľbe pozemkov v šnúrach
na princípe dohody s tým,
že niekto na konci zmarí
snahu mnohých;
Štát už v roku 1991 roz
hodol, že všetky obce SR
vzhľadom na doterajší zlý
historický vývoj v oblasti evi
dovania pozemkových vzťa
hov prejdú pozemkovými
úpravami. Je na škodu veci,
že veľká komasácia sa roz
behla len v malých obciach,
lebo starostovia veľkých ob
cí si na veľké pozemkové úp
ravy netrúfajú a aj pre štátne
orgány je ľahšie riešiť chotáre
malých obcí s menším poč
tom vlastníkov.
Som rád, že už druhé
volebné obdobie predsta
vitelia samosprávy obce
Rabča pochopili dôležitosť
pozemkových úprav a sú
za ich vykonanie.
Vykonaním komplex
ných pozemkových úprav
napriek tomu, že spravid
la trvajú 5 rokov, sa umož
ní obci jej rozvoj.
Pre záujemcov, ktorí
si chcú bližšie preštudovať problematiku pozemkových úprav, odporúčam
prečítať voľne dostupnú
brožúru, ktorú spracova
la Komora pozemkových
úprav SR a je možné si ju
získať z ich webovej strán
ky: http://www.kpu.sk/sites/default/files/brozura_
pu2012_a5_16def_0.pdf
Najdôležitejšie je, aby
čo najskôr vlastníci pozemkov v Rabči podpisali doručené PREHLÁSENIE a doručili ho na Obecný úrad
do Rabče.
Ing. Vladimír Briš,
prednosta OcÚ v Rabči

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
4 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2016

22. 2. 2016

vysporiadanie pozemkov

29. 1. 2016 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča – bod: Komplexné pozemkové úpravy v k. ú. obce Rabča

foto v. briš

Komplexné pozemkové úpravy na poľnohospodárskej,
prípadne lesnej pôde – krátky popis
V nasledujúcom texte sú popísané pozemkové úpravy, ktoré majú byť vykonané na poľnohospodárskej pôde a prípadne aj na lesnej pôde.
Pozemkové úpravy vyko
návané z iných dôvodov ako
je hospodárenie na pôde sú
v mnohom špecifické a vy
konávajú sa sčasti odlišne,
takéto pozemkové úpravy
nie sú predmetom nasledov
ného textu.
Pod pozemkovými úpravami rozumieme sceľova
nie, parceláciu, usporiada
nie pozemkov, rozmiest
ňovanie druhov pozemkov,
zarovnávanie a inú úpravu
hraníc, optimalizáciu tva
ru a sprístupnenie všetkých
pozemkov a s tým súvisiaci
výkon právnych, terénnych,
komunikačných, vodohos
podárskych, protieróznych,
ekologických a iných opat
rení s cieľom zlepšiť výrobu
a prevádzkové pomery, zlep
šiť životné podmienky oby
vateľstva a usporiadať vlast
nícke vzťahy k pôde na upra
vovanom území.
Dôvodom na vykonanie
komplexných pozemkových úprav je najmä usporia
danie vlastníckych a užíva
cích pomerov a odstránenie
prekážok ich výkonu vyvola
ných historickým vývojom.
Takéto pozemkové úpravy po prípravnom konaní nariaďuje štátny orgán
– okresný úrad. Náklady
s nimi spojené uhrádza štát,
pričom na nákladoch na rea
lizáciu v teréne sa môžu po
dieľať aj iné subjekty.
Účastníkmi pozemkových úprav sú vlastní
ci pozemkov, nájomcovia
pozemkov, vlastníci ostat
ného nehnuteľného poľno
hospodárskeho majetku,
fyzické a právnické osoby,

ktorých práva môžu byť
pozemkovými úpravami
dotknuté, Slovenský po
zemkový fond, správca les
ných pozemkov, obec, ale
bo vyšší územný celok.
Účastníci
pozemkových úprav vytvoria združenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré je práv
nickou osobou. Združenie
sa schádza na zhromažde
niach zvolávaných podľa po
treby. Za svojich členov si vo
lí predstavenstvo.
V celom procese pozem
kových úprav sú účastníci
pozemkových úprav úrad
ne prizvaní k rozhodovaniu
o všetkých dôležitých záleži
tostiach.
Pozemkové úpravy pozostávajú z nasledovných samostatných a časovo nezávisle vykonávaných častí:
– prípravné konanie
– vyhotovenie projektu
pozemkových úprav
a jeho zápis do katastra
nehnuteľností
– realizácia
(vybudovanie) spoločných
zariadení (najmä ciest,
úprav tokov a pod.) v teréne
V rámci prípravného ko
nania sa vykoná:
– preverenie dôvodov,
naliehavosti a hospodárskej
účelnosti vykonania pozem
kových úprav,
– určenie hraníc obvo
du pozemkových úprav, ur
čenia pozemkov, ktoré sú
vyňaté z pozemkových úp
rav, v záujme úspešného do
končenia aj zistenie záujmu
vlastníkov o pozemkové úp
ravy.

Na účely prípravného ko
nania okresný úrad v spolu
práci s obcou zriadi príprav
ný výbor, ktorý zaniká zvo
lením predstavenstva zdru
ženia účastníkov pozemko
vých úprav.
Po ukončení prípravné
ho konania, ak sa preukážu
dôvody, okresný úrad roz
hodnutím nariadi pozemko
vé úpravy.
Vyhotovenie projektu pozemkových úprav a jeho
zápis do katastra nehnuteľností má niekoľko etáp:
– nariadenie pozemkových
úprav;
– vypracovanie úvodných
podkladov, ich prerokova
nie a schválenie,
– prejednanie spôsobu vy
rovnania, vypracovanie
a schválenie zásad umiest
nenia nových pozemkov,
– vypracovanie projektu, je
ho prerokovanie a schválenie;
– vykonanie projektu
a schválenie jeho vykonania.
V prvej fáze pozemko
vých úprav sa vyhotovia
úvodné podklady, v rámci
ktorých sa vykoná prešetre
nie a zameranie hranice ob
vodu pozemkových úprav,
podrobné mapovanie úze
mia, prešetrenie jeho aktu
álneho stavu z hľadiska pl
nenia všetkých funkcií kraji
ny a vyhotoví sa register sta
vu vlastníctva pozemkov.
Výsledné dokumenty sa
zverejnia, výpisy z nich sa
doručia vlastníkom, prero
kujú sa s dotknutými orgán
mi a organizáciami. Prípad
né námietky, alebo doplne
nia sa prejednajú a úvodné
podklady sa schvália.

Nasleduje osobné pre
rokovanie návrhov a po
žiadaviek na určenie no
vých pozemkov jednotli
vo so všetkými známymi
vlastníkmi.
Na základe výsledkov
predchádzajúcich
etáp
a úkonov za zostavia, prero
kujú, zverejnia a odsúhlasia
zásady pre umiestnenie no
vých pozemkov.
Tento dokument pod
robne popisuje spôsob tvor
by nových pozemkov v jed
notlivých lokalitách obvo
du projektu pozemkových
úprav, pričom sú popísa
né špecifiká lokalít. Rámco
vo sa definujú nové vlastníc
ke a užívacie pomery na no
vých pozemkoch.
Uvedené je vytvorenie
prípadných pozemkov pre
potreby ďalšieho celkového
rozvoja obce.
Osobitne môže byť popí
sané riešenie nového uspo
riadania na lesných pozem
koch, na ktorých sú možné
rôzne spôsoby úpravy ich
hraníc a umiestnenia, kto
ré často oproti doterajšie
mu stavu môžu uľahčiť na
rábanie s nimi a hospodáre
nie na nich.
Po schválení úvodných
podkladov a po nadobudnu
tí platnosti zásad pre umiest
nenie nových pozemkov sa
vypracuje projekt pozemko
vých úprav- rozdeľovací plán
nových pozemkov.
Návrh umiestnenia no
vých pozemkov vlastníka sa
osobne jednotlivo preroku
je s každým známym vlast
níkom. Potom sa tento ná
vrh zverejní a výpis z neho sa
doručí známym vlastníkom.

Prípadné námietky sa prero
kujú, vybavia alebo sa o nich
rozhodne. Po ukončení ná
mietkového procesu okres
ný úrad projekt pozemko
vých úprav schváli.
Vyhotoví sa aj dokument
– postup prechodu na hos
podárenie v novom usporiadaní.
Poslednou fázou pozem
kových úprav je vykonanie
projektu pozemkových úp
rav, v rámci ktorého sa vyko
ná vytýčenie hraníc nových
pozemkov, ktorých vlastní
ci alebo nájomcovia vstupu
jú do ich užívania a vyhotoví
sa rozdeľovací plán vo forme
pre jeho zápis do katastra
nehnuteľností.
Vlastníctvo k novým po
zemkom sa nadobúda dňom
právoplatnosti rozhodnutia
o schválení vykonania pro
jektu pozemkových úprav,
alebo iným dňom uvedeným
v tomto rozhodnutí.
Právoplatné rozhodnu
tie spolu s rozdeľovacím plá
nom sa zapisuje do katastra
nehnuteľností.
Realizácia spoločných
zariadení, t.j. výstavba no
vých, alebo rekonštrukcia
existujúcich (najmä ciest,
úprav tokov a pod.) v teréne
je samostatnou časťou po
zemkových úprav a vykoná
va sa najmä podľa potreby
vybudovania jednotlivých
zariadení a podľa finan
čných a investičných mož
ností štátu, obce a dotknu
tých štátnych orgánov a or
ganizácií.
Vyhotovil Ing. Tibor
Preťo, oprávnený projektant pozemkových úprav

22. 2. 2016
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VEREJNÝ HOVOR O KOMPLEXNÝCH
POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH
V K. Ú. OBCE RABČA

21. 2. 2016 O verejný hovor o komplexných pozemkových úpravách v obci Rabča prejavili spoluvlastníci veľký záujem

foto v. briš

V nedeľu poobede v tanečnej sále kultúrneho domu od druhej hodiny poobede sa zišiel v celej histórii obce najväčší počet spoluvlastníkov
pozemkov v obci Rabča – odhadom cca 500! Uvedomovali si dôležitosť a tak ich neodradilo ani daždivé počasie. Účelom verejného hovoru
bolo poskytnúť informácie o komplexných pozemkových úpravách primo od kompetentných odborníkov.
Verejný hovor začal privítaním všetkých starosta obce Rabča Ing. Július Piták. Po krátkom príhovore starostu nasledovala 45-minútová
prezentácia cez 3 datapojektory s premietaním na stenu aj s ozvučením celej sály krajským koordinátorom pozemkových úprav z okresného úradu v Žiline Ing. Pavlom Miluchom. Po ňom stručne vysvetlila všetko dôležité o pozemkových úpravách Ing. Eva Balúšiková – vedúca
odboru pozemkového a lesného odboru z okresného úradu v Námestove. V závere bola diskusia.

Ing. Július Piták, starosta
obce Rabča

Ing. Pavol Miluch, krajský
koordinátor pozem. úprav

Ing. Eva Balúšiková, vedúca
okres. pozemkového úradu

Na verejnom hovore zaznelo:
• Ing. Július Piták starosta obce Rabča: „… Ja Vás
ešte raz chcem vyzvať, aby
ste sa pozerali do budúcna,
ako bude vyzerať naša dedina. Chcem vás vyzvať, aby ste
podporili túto ľudovo zvanú
komasáciu, aby ste to podporili, pretože to má veľa výhod:
vysporiadavajú sa pozemky,
prístupové cesty, pritečú peniaze do obce. Vy ušetrite kopec peňazí, času, nervov. Vyriešia sa vlastnícke spory,
možno aj súrodenecké. Pretože ma to dakedy až srdce bolí, že keď vidím, koľko sporov
je zbytočných, že nie sú tieto
vlastnícke spory vyriešené –
toto je tá možnosť. Dnes, keď
dáte ten súhlas – to je len začiatok. Vôbec nejde ešte o realizáciu pozemkových úprav –

ešte je to len prípravné konanie. Keď sa prípravné konanie ukončí, musí sa vypracovať hrubý elaborát, s ktorým
sa prihlásime do súťaže.
Verím, že sa nám to podarí, že to bude úspešné. Pozerajte sa dopredu, nehľaďte teraz na problémy, možno tuná aj zaznejú nejaké negatívne pohľady na túto komasáciu. Pozerajte sa dopredu s víziou piatich až desiatich rokov, ako to tu všetko môže vyzerať. Toto vás chcem požiadať.“ Koniec citátu.
• Ing. Eva Balušíková: „…
je potrebné, aby bol preukázaný zo strany vlastníkov záujem a ten bude preukázaný
vtedy, ak písomne odsúhlasí
najmenej polovica vlastníkov
čo do výmery, ktorí tvoria obvod pozemkových úprav. To-

to Vaše vyjadrenie je pre ďalší proces veľmi dôležité. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť ani
po tomto verejnom hovore,
môžete sa obrátiť na okresný
úrad o vysvetlenie – povieme,
objasníme veci. Pokiaľ sa dostaneme do realizácie projektu
pozemkových úprav, pevne verím, že áno – prax nám dáva
za pravdu, že toto je proces,
ktorý nás posunie dopredu.
…“ Koniec citátu.
Ja len dodám, že aj keď
to bude trvať cca 7 rokov
z vlastných peňazí obce ani
našich sa to urobiť nedá.
Je to posledná šanca získaním peňazí cez projekt,
dať zadarmo do poriadku
pozemkové vlastníctvo teraz prevažne spustnutého
chotára a dokázať, že Rabča má na viac.
V. Briš

Ing. Ferdinand Cubínek:
Čo s areálom poľn. družstva?

Rudolf Oselský:
Je to jediná cesta k poriadku

DÔLEŽIT Ý OZNAM
VÁŽENÍ SPOLUVLASTNÍCI POZEMKOV
nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce
Rabča, NEZABUDNITE ČO NAJSKÔR ZASLAŤ VLASTNORUČNE PODPÍSANÉ PREHLÁSENIE. Vyzývať budeme aj po 29. 2. 2016.

Je o čom rozmýšľať
» www.rabca.sk – zvuková nahrávka, fotogaléria aj videozostrih z hovoru; pdf brožúru POZEMKOVÉ ÚPRAVY
o podrobnostiach pozemkových úpravach nájdete na: http://www.kpu.sk/sites/default/files/brozura_pu2012_a5 _16def_0.pdf

viac
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samospráva obce

POSLANCI OBCE ROZHODOVALI,
SCHVAĽOVALI – JANUÁR 2016
viac

» www.rabca.sk – celé uznesenie je zverejnené v zápisnici zo zasadania OZ z 29. januára 2016

ZO ZASADNUTIA OZ
V SKRATKE
UZNESENIE č. 1/2016
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (ďalej len
skratka OZ) 29. 1. 2016
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uzne
sení zo dňa 11. 12. 2015,
ktorú predložila Mgr. Jan
ka Prisenžňáková, hlavná
kontrolórka obce Rabča.
2. Stanovisko Sloven
skej správy ciest, Investič
ná výstava a správa ciest,
M. Rázusa 104/A, Žili
na z 11. 1. 2016 že obno
va priechodov pre chod
cov na ceste I. triedy sa bu
de realizovať v jarných me
siacoch.
3. Žiadosť Mgr. Martina
Skočíková a Lukáš Skočík,
Rabča z 20. 1. 2016 pod č.
2016/138 o zaradenie par
ciel CKN č. 9999/2, 9999/3
a 9999/4 k. ú. obce Rab
ča, vedené na LV č. 6416
na žiadateľov do Územné
ho plánu obce Rabča for
mou dodatku z dôvodu vý
stavby rodinného domu
s tým, že obec začne s ak
tualizáciou Územného plá
nu obce Rabča v II. polovi
ci r. 2016.
4. Žiadosť Evy Slovíko
vej a Petra Slovíka, Rab
ča z 21. 1. 2016 č. sp.:
2016/144 o vydanie súhla
su s výstavbou hospodár
skej budovy za účelom zria
denia kozej farmy na parce
le č. 3213 k. ú. obce Rabča
s tým, že obec začne s ak
tualizáciou Územného plá
nu obce Rabča v II. polovi
ci r. 2016.
5. Informácie o komplex
ných pozemkových úpra
vách v obci Rabča.
B. Schvaľuje
3. Zámer zriadenia Ružen
covej záhrady na cirkev
nom pozemku parc. CKN
č. 614/1 – TTP o výme
re 8253 m2 a CKN parc. č.
615/1 – orná pôda o výme
re 2820 m2 k. ú. obce Rabča.
4. Plán kontrolnej činnos
ti hlavnej kontrolórky ob

ce Rabča Janky Prisenžňá
kovej na I. polrok 2016 bez
pripomienok.
5. Predaj majetku obce
Rabča na základe žiadosti
Ignáca Kolčáka a Margity
Kolčákovej, bytom Rabča,
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
15111/6 – TTP o výmere
44 m2 vytvorená z C-KN
parc. č. 15111/1, vedená
na LV obce Rabča č. 1283
priamo za cenu určenú
znaleckým posudkom znal
com Ing. Miroslavom Ob
tulovičom za cenu 3,28 €/
m2 podľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v plat
nom znení. Zámer bol zve
rejnený od 22. 12. 2015
do 7. 1. 2016. Poslanci pre
daj schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ ako prevod osobit
ného zreteľa, s tým, že nák
lady spojené s prevodom,
vyhotovenie kúpno-predaj
nej zmluvy, vyhotovenie
geom. plánu a vyhotovenie
znaleckého posudku budú
znášať žiadatelia.
Predaj majetku obce
Rabča na základe žiados
ti Jozefa Pilarčíka a Dariny
Pilarčíkovej, bytom Rabča,
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN
č. 15111/5 – TTP o výme
re 42 m2 vytvorená z C-KN
parc. č. 15111/1, vedená
na LV obce Rabča č. 1283
priamo za cenu určenú
znaleckým posudkom znal
com Ing. Miroslavom Ob
tulovičom za cenu 3,28 €/
m2 podľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v plat
nom znení. Zámer bol zve
rejnený od 22. 12. 2015
do 7. 1. 2016. Poslanci pre
daj schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ ako prevod osobit
ného zreteľa, s tým, že nák
lady spojené s prevodom,
vyhotovenie kúpno-predaj
nej zmluvy, vyhotovenie
geom. plánu a vyhotovenie
znaleckého posudku budú
znášať žiadatelia.
6. Prenájom obecného ma
jetku obce Rabča na zákla
de žiadosti Gabriely Ko
valičkovej, Rabča, IČO:

41733525 a to časť obecné
ho pozemku parc. C-KN
č. 4549/2 o výmere 336 m2
za účelom využitia toh
to priestoru ako sklad sub
strátov, ozdobnej kôry, se
zónneho tovaru (okrasných
stromčekov, tují, ovocných
stromčekov) s termínom
od 1. 1. 2016 na dohodnu
tý účel priamo za ročný
nájom vo výške 550 €/rok
na dobu určitú a to od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2016 podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o ma
jetku obcí v platnom zne
ní. Zámer bol zverejnený
na úradnej tabuli od 22. 12.
2015 do 7. 1. 2016 za pod
mienky, že bude v zmluve
zapracovaná trojmesačná
výpovedná lehota. Poslan
ci prenájom schválili 3/5-ti
novou väčšinou všetkých
poslancov OZ.
7. Prenájom majetku ob
ce Rabča na základe žia
dosti Rastislava Štefaňá
ka a Dagmar Štefaňáko
vej, bytom Rabča, za úče
lom osadenia drevenej ga
ráže o výmere 19 m2 (vy
týčenie č. 16) – ide o po
zemok vo vlastníctve ob
ce parc. C-KN č. 4464/20
a C-KN parc. č. 4464/21,
LV č. 1283 priamo za ročný
nájom vo výške 2,0746 €/
m2/rok na dobu neurčitú
s trojmesačnou výpoved
nou lehotou na dohodnutý
účel podľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v plat
nom znení. Zámer bol zve
rejnený na úradnej tabu
li od 22. 12. 2015 do 7. 1.
2016. Poslanci predmetný
zámer schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ.
8. Realizáciu komplexných
pozemkových úprav v k. ú.
obce Rabča.
9. Žiadosť o dotáciu na rok
2016 pre Vladimíra Iskier
ku, Rabča na rozvoj hoke
ja v obci Rabča a na účasť
v Oravskej hokejovej lige vo
výške: 4 000 € z požadova
nej výšky dotácie: 4 000 €
za podmienky, že dotá
cia bude riadne zúčtovaná
do 15. 12. 2016 TJ Oravan
Rabča.
10. Žiadosť o dotáciu na rok

2016 pre TJ Oravan Rab
ča na zabezpečenie špor
tovej činnosti oddielov TJ
v pravidelných a dlhodo
bých súťažiach športových
zväzov v Rabči a Žilinskom
kraji. Cieľové skupiny: fut
bal a stolný tenis vo výš
ke: 27 000 € z požadova
nej výšky dotácie: 27 000 €
za podmienky, že dotá
cia bude riadne zúčtovaná
do 31. 12. 2016 obci Rabča.
11. Žiadosť o dotáciu na rok
2016 pre Jozefa Tvarož
ka, Rabča. Žiadajú dotáciu
na rok 2016 na rozvoj vo
lejbalu v obci Rabča a za
pojenie sa do súťaží zria
denými volejbalovým zvä
zom vo výške: 800 € z po
žadovanej výšky dotácie:
800 € za podmienky, že do
tácia bude riadne zúčtova
ná do 15. 12. 2016 TJ Ora
van Rabča.
12. Žiadosť o dotáciu
na rok 2016 pre Milana Ti
soňa, Rabča na rozvoj bas
ketbalu mladých v obci
Rabča vo výške: 600 € z po
žadovanej výšky dotácie:
600 € za podmienky, že do
tácia bude riadne zúčtova
ná do 15. 12. 2016 TJ Ora
van Rabča.
13. Žiadosť o dotáciu na rok
2016 pre Spojený florbalo
vý klub Rabča a Or. Polho
ra, IČO: 42385784 na zvi
diteľnenie a rozvoj florba
lu v Rabči ako aj pre dosia
hnutie cieľov uvedených
v žiadosti o dotáciu vo výš
ke: 3 000 € z požadova
nej výšky dotácie: 3000 €
za podmienky, že dotá
cia bude riadne zúčtovaná
do 31. 12. 2016 obci Rabča.
14. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod Ul.
Poľná:
Predávajúci:
Djubeko
vá Anna, Banská Bystri
ca-Sásová;
Mlynarčíko
vá Mária, Rabča, parc. CKN č. 2233/5 – ostatné plo
chy o výmere 456 m2 zapí
saná na LV č. 4947 pod B1
na meno Djubeková An
na v 1/8-mine úč.; pod B2
na meno Mlynarčíková Má
ria v 1/8-ine úč.; parc. CKN č. 2233/3 – ostatné plo

chy o výmere 73 m2 zapí
sané na LV č. 4907 pod B1
na meno Djubeková An
na v 1/8-mine úč.; pod B2
na meno Mlynarčíková Má
ria v 1/8-ine úč.; parc. CKN č. 1878/20 – orná pô
da o výmere 656 m2 zapí
sané na LV č. 2581 pod B1
na meno Djubeková An
na v 1/8-mine úč.; pod B2
na meno Mlynarčíková Má
ria v 1/8-ine úč..
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujú
cim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov za cenu 1 € z dôvodu, že
obec Rabča vysporiadava
existujúcu miestnu komu
nikáciu do celku na obec.
Obec Rabča uhradí nákla
dy spojené s prevodom.
15. Majetkovo-právne vys
poriadanie (Šelcyk) EKN
parc. č. 6874/1 – zast. pl.
a nádvoria o vým. 1923 m2
zapísané na LV č. 2974 pod
B1 na Slovenský pozemko
vý fond, Bratislava 11 v po
diele 1/1-nina z dôvodu, že
obec Rabča vysporiada
va miestne komunikácie
do celku na obec v súlade
s Územno-plánovacou do
kumentáciou obce Rabča.
OZ 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov schvá
lilo majetkovo-právne vys
poriadanie parcely s tým,
že náklady spojené s prevo
dom uhradí obec Rabča.
16. Majetkovo-právne vys
poriadanie (Farská ulica)
EKN parc. č. 6871/2 – or
ná pôda o výmere 1802 m2
zapísané na LV č. 2974 pod
B1 na Slovenský pozemko
vý fond, Bratislava 11 v po
diele 1/1-nina z dôvodu, že
obec Rabča vysporiada
va miestne komunikácie
do celku na obec v súlade
s Územno-plánovacou do
kumentáciou obce Rabča.
OZ 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov schvá
lilo majetkovo-právne vys
poriadanie parcely s tým,
že náklady spojené s prevo
dom uhradí obec Rabča.
17. Aby obec Rabča podala
žalobu voči poisťovni Gene
rali Poisťovňa, a. s., Brati

22. 2. 2016
slava vo veci plnenia poist
nej udalosti č. 3091042669
z 10. 1. 2015, č. poistnej
zmluvy: 5720057759.
18. Aby obec Rabča v žalo
be voči Generali Poisťov
ni zastupoval JUDr. Ferdi
nand Klinovský – Advokát
ska kancelária D. Kubín.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť Emílie Balákovej,
Rabča, o odpustenie náj
mu z dôvodu, že miestnosť
v obecnej budove s. č. 334,
Ul. Rabčická, ktorú má pre
najatú od 1. 1. 2016, za úče
lom zriadenia kozmetické
ho salónu, rekonštruovala
v hodnote 1 400 €.
2. Prenajať majetok ob
ce Rabča na základe žia
dosti Jána Iskerku a man
želky Ľubomíry Iskerko
vej, bytom Rabča, za úče
lom osadenia skladu na pa
livo o vým. 9 m2 na obec
nom pozemku parc. CKN
č. 4464/20, LV č. 1283 me
dzi garážami p. Petra Bri
liaka a p. Rastislava Štefa
ňáka z dôvodu, že žiadate
lia nepredložili na zasad
nutie OZ súhlas bytového
spoločenstva bytového do
mu č. 391, Ul. Soľná, nakoľ
ko ide o 2. prenájom obec
ného pozemku.
3. Predĺžiť nájom obecné
ho pozemku obce Rabča
na základe žiadosti Petra
Briliaka a manželky Margi
ty, bytom Rabča, za účelom
uskladnenia iba palivového
dreva na obecnom pozem
ku parc. CKN č. 4464/20
o výmere 12 m2, LV č. 1283
medzi garážami žiadateľa
a p. Rastislava Štefaňáka.
D. Odporúča
1. Schváliť zámer prena
jať majetok obce Rabča
na základe žiadosti Jarosla
va Joščáka, bytom Rabča,
za účelom osadenia garáže
o výmere 15 m2 – ide o po
zemok vo vlastníctve ob
ce parc. CKN č. 4464/19,
LV č. 1283 priamo za ročný
nájom vo výške 2,0746 €/
m2/rok na dobu neurčitú
s 3-mesačnou výpovednou
lehotou.
2. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Jána Iskerku
a manželky Ľubomíry, by
tom Rabča, za účelom osa
denia garáže o vým. 18 m2
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. CKN č.
4464/21, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
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ke 2,0746 €/m2/rok na do
bu neurčitú s 3-mesačnou
výpovednou lehotou.
3. Schváliť zámer prena
jať majetok obce Rabča
na základe žiadosti Jaro
slava Randiaka a manžel
ky Kataríny, bytom Rab
ča, za účelom osadenia ga
ráže o výmere 19 m2 na čas
ti parc. C-KN č. 4464/18
o vým.19 m2, LV č. 1283
priamo za ročný nájom
vo výške 2,0746 €/m2/rok
na dobu neurčitú s výpo
vednou lehotou 3 mesiace
na dohodnutý účel.
4. Členov do Rady školy ZŠ
s MŠ Rabča za zriaďovateľa
a to: Mgr. Andrea Lubaso
vá, PhDr. Augustín Piták,
Ján Maťuga a Mgr. Gabrie
la Čulová – poslanci OZ.
5. Žiadateľom Eve Sloví
kovej a manželovi Petro
vi Slovíkovi, Rabča, po
dať na OcÚ žiadosť o do
plnenie do Územného plá
nu obce Rabča parcelu
č. 3213 k. ú. obce Rabča
z dôvodu výstavby hospo
dárskej budovy za účelom
zriadenia kozej farmy.

Práce na dostavbe 23 km kanalizácie aj s nedostatkami finišujú

foto v. briš

KANALIZÁCIA PRED
UKONČENÍM
VÁŽENÍ OBČANIA,
denne si uvedomujem, ako Vás trápi stav našich miestnych komunikácií z dôvodu výstavby kanalizácie v našej obci Rabča. Hlavne v tej časti, kde výstavba začala
ešte v roku 2014. Vaše sťažnosti, ponosy a požiadavky
počúvam od Vás denne, či už osobne, alebo cez telefón.
Skoro vždy sú opodstatnené a niekedy sú Vaše komentáre veľmi „šťavnaté“. Každý chce vedieť, kedy sa aktuálny problém v jeho ulici vyrieši a kedy sa začne asfaltovať.
Skratky OVS, SD, OHL a MBM (investor, stavebný dozor a zhotovitelia) už dôverne poznáte.

E. Ruší
1. Uznesenie č. 6/2003
z riadneho zasadnutia OZ
z 25. 7. 2003 t. j. písm. B)
ods. 7 a 8) z dôvodu, že žia
datelia nemali s obcou Rab
ča uzavretú riadnu nájom
nú zmluvu.
F. Ukladá
1. Kultúrnej komisii Rabča
predložiť návrh rabčanské
ho kroja pre muža a ženu
na schválenie OZ. T.: 31. 3.
2016; Z.: Bc. Jozef Oselský,
predseda komisie.
2. Obecnému úradu v Rab
či začať v II. polovici r. 2016
s prípravou aktualizá
cie Územného plánu obce
Rabča. T.: 7/2016; Z.: pred
nosta OcÚ.
3. Prednostovi Ing. Vladi
mírovi Brišovi minimálne
7 dní pred zasadnutím OZ
zaslať poslancom OZ návrh
Štatútu novín Rabčianske
ho chýrnika so zapracova
ním pripomienok zo zasad
nutia OZ z 29. 1. 2016. T.: 7
dní pred OZ; Z.: v texte.
4. Poslancom OZ mini
málne 3 dni pred zasadnu
tím OZ zaslať pripomien
ky k návrhu Štatútu novín
Rabčianskeho chýrnika. T.:
3 dni pred OZ; Z.: v texte.
5. Komisii životného pro
stredia, verejného poriad
ku a výstavby zvolať jed
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Verte mi, nie je mi tento stav ľahostajný.
Prežívam to s Vami a spolu s kolegami z obce tlmočíme Vaše požiadavky investorovi, stavebnému dozoru a zhotoviteľom. Komunikácia a výmena názorov s nimi je niekedy veľmi
emotívna. Je to náročné aj pre mňa z viacerých dôvodov. Čo sa týka kanalizácie, nastúpil
som do rozbehnutého vlaku a ten sa ťažko koriguje. Možno k tomu v začiatku prispela aj
prílišná dôvera voči „OVS, SD, OHL a MBM“, že práce na kanalizácii prebehnú korektne. Bola úvaha aj o zastavení stavby, avšak hrozilo riziko, že kanalizácia nebude (z dôvodu čerpania eurofondov) celá dokončená a bude nám chýbať. Prácu som vykonával v dobrej viere, avšak ak máte pocit, že som v niečom pochybil, ospravedlňujem sa Vám.
Čo však môžem spolu s kolegami z obce pre Vás urobiť?
Vzhľadom k tomu, že v jarných mesiacoch bude výstavba kanalizácie končiť, môžem
dať prísľub, že sa na jar začne obnova miestnych komunikácií do pôvodného stavu
a niekde aj nad rámec pôvodného projektu kanalizácie. Obnova našich komunikácií bude financovaná aj z rozpočtu obce a samozrejme s podporou nášho obecného zastupiteľstva. Preto Vás chcem požiadať ešte o trochu trpezlivosti a verím, že onedlho začneme pociťovať jej výsledky. Ďakujem
Július Piták, starosta obce Rabča
nanie s vlastníkmi bytové
ho domu súp. č. 392, Ul.
Soľná a bytového domu
s. č. 391, Ul. Soľná za úče
lom prenájmu obecné
ho pozemku pod bytový
mi domami č. 391 a č. 392
a prejednať s vlastník
mi bytového domu súp. č.
d. 391, Ul. Soľná žiados
ti o prenájom obecného
pozemku na iné účely. T.:

do 31. 3. 2016; Z.: predse
da komisie.
6. Hlavnej kontrolór
ke obce Rabča Mgr. Jan
ke Prisenžňákovej preve
riť čerpania a vyúčtova
nie dotácii z rozpočtu ob
ce Rabča za r. 2015.
7. Aby obecný úrad v spolu
práci s vdp. Mgr. Petrom Bo
libruchom, správcom Far
nosti Rabča, požiadal o vy

danie súhlasného stanovis
ka: Mons. ThDr. Štefana
Sečku, PhD., spišského die
cézneho biskupa, na zria
denie Ružencovej záhrady
na parc. CKN č. 614/1 – TTP
o vým. 8253 m2 a 615/1 – or
ná pôda o vým. 2820 m2. T.:
31. 3. 2016; Z.: v texte.
Schválil
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
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POSLANCI OBCE ROZHODOVALI,
SCHVAĽOVALI – DECEMBER 2015
viac

» www.rabca.sk – celé uznesenie je zverejnené v zápisnici zo zasadania OZ z 11. decembra 2015

ZO ZASADNUTIA
OZ V SKRATKE
• UZNESENIE
č. 10/A/2015
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len
skratka OZ) 11. 12. 2015
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uzne
sení zo dňa 29. 10. 2015,
ktorú predložila Mgr. Jan
ka Prisenžňáková, hlavná
kontrolórka obce Rabča.
2. Dodatok správy audí
tora o overení súladu kon
solidovanej výročnej sprá
vy s konsolidovanou úč
tovnou závierkou v zmys
le zák. č. 540/2007 Z. z.
§ 23 ods. 5, ktorú vyko
nal Ing. Igor Šramka, CA
č. 609 9. 11. 2015.
3. Informáciu starostu ob
ce Rabča o výsledku vo
lieb na predsedu a pod
predsedu Rady školského
zariadenia CVČ, Hlavná
426, Rabča, ktoré sa kona
li 7. 12. 2015, kde bol zvole
ný za predsedu Mgr. Mar
tin Skočík a podpredseda:
Mgr. Andrea Lubasová.
4. Odporúčacie stanovis
ko hlavnej kontrolórky ob
ce Rabča Mgr. Janky Pri
senžňákovej k návrhu viac
ročného rozpočtu obce
na roky 2017 – 2018 a k ná
vrhu programového roz
počtu obce na rok 2016, aby
sa predložený návrh roz
počtu schválil s pozmeňu
júcimi návrhmi poslancov.
5. Žiadosť občanov Rabče:
Mariána Budzeľa, Vladi
míra Skurcoňáka, Margity
Vronkovej, a Terézie Kud
jakovej o sprístupnenie
príjazdovej cesty cez par
celu C-KN č. 3213/2 z Ul.
Rovňovej priečne na Ul.
Ružovú, nakoľko táto prí
stupová cesta je vo vlast
níctve obce.
6. Rozpočtové opatrenie
č. 10/2015 schválené OZ
11. 12. 2015 v zmysle § 14
zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravid
lách územnej samosprávy
v platnom znení, ktorým sa
vykonáva zmena rozpočtu

obce Rabča na rok 2015 so
súhlasom OZ.
7. Rozpočtové opatrenie č.
2/2015 schválené OZ 11. 12.
2015 v zmysle § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z., ktorým sa
vykonáva zmena rozpočtu
ZŠ s MŠ Rabča na rok 2015
so súhlasom OZ.
8. Žiadosť o dotáciu
na rok 2016 vo výške
27 000 € TJ Oravan Rabča
s tým, že žiadosť bude opä
tovne prejednaná na budú
com zasadnutí OZ po pre
jednaní a predložení návr
hu Komisie športu v obci
Rabča.
9. Žiadosť o dotáciu na rok
2016 vo výške 800 € Jozefa
Tvarožka, Rabča, na roz
voj volejbalu v obci Rab
ča a zapojenie sa do súťa
ží zriadeným volejbalovým
zväzom s tým, že žiadosť
bude opätovne prejednaná
na budúcom zasadnutí OZ
po prejednaní a predlože
ní návrhu Komisie športu
v obci Rabča.
10. Žiadosť o dotáciu
na rok 2016 vo výške 600 €
Milana Tisoňa, Rabča,
na rozvoj basketbalu mla
dých v obci Rabča s tým,
že žiadosť bude opätovne
prejednaná na budúcom
zasadnutí OZ po prejedna
ní a predložení návrhu Ko
misie športu v obci Rabča.
11. Žiadosť o dotáciu na rok
2016 vo výške 4 000 € Vladi
míra Iskierku, bytom Rab
ča, na rozvoj hokeja v obci
Rabča a na účasť v Oravskej
hokejovej lige s tým, že žia
dosť bude opätovne prejed
naná na budúcom zasadnutí
OZ po prejednaní a predlo
žení návrhu Komisie špor
tu v obci Rabča.
12. Navrhnutú
spolu
prácu firmy Blachotra
pez, s.r.o. v rámci marke
tingovej kampane a pro
jekte „Buď videný“, kde
pre našu ZŠ a MŠ pripra
vili odovzdať 150 ks ref
lexných viest. Termín odo
vzdania si dohodne obec
Rabča s predmetnou fir
mou a ZŠ s MŠ Rabča.
13. Osobný list poslanky
ne Mgr. Gabriely Čulovej
poslancom OZ, v ktorom

hlavne vyslovila nespokoj
nosť s účasťou poslancov
na akciách, stretnutiach
a pracovných poradách or
ganizovaných obcou.
B. Schvaľuje
3. Programový rozpočet
obce Rabča na rok 2016
s výhľadom na 2017 – 2018
v celkovej sume:
• Bežný rozpočet
– príjmy 2 902 619 €
– výdavky 1 181 802 €
• Kapitálový rozpočet
– príjmy 401 000 €
– výdavky 256 000 €
• Finančné operácie
– príjmy 0 €
– výdavky 48 880 €
• Rozpočet spolu
– príjmy 3 303 619 €
– výdavky 3 003 793 €,
ktorého súčasťou je roz
počet organizácií: ZŠ
s MŠ Rabča vo výške
1 462 211 € a RABČAN,
obecné služby Rabča vo
výške 184 150 €; Cen
trum voľného času Rab
ča vo výške 54 900 € s pri
pomienkami už zapraco
vanými v rozpočte; s pri
pomienkami
poslancov
OZ – bez výhrad. Za hla
sovali: Ing. Pavol Jur
čák, Mgr. Andrea Lubaso
vá, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Ján
Maťuga, Monika Adamčí
ková, Mgr. Gabriela Čulo
vá t. j. 7 z prítomných 7 po
slancov; PROTI – 0; ZDR
ŽAL SA – 0. Obec Rabča
má 11 poslancov.
4. Žiadosť ZŠ s MŠ Rab
ča o vyčlenenie finančných
prostriedkov z rozpočtu
obce na rok 2016 na škol
skú jedáleň. Ide o práce sú
visiace s dlhodobo nevy
hovujúcim stavom pracov
ných podmienok v jedál
ni (zrážanie pary, vlhkosť,
pleseň, zápach) v hornej
ZŠ ako aj dolu v Gaceli:
• sekanie omietky – nové
rozvody elektriky 500 €;
• maľovanie 1 500 €; • ok
ná na výdaj jedla, pracovné
stoly, šatňa pre kuchárku
2 000 €; • oprava odpadu
z drezov (pivnica) 1 500 €;
• regály do skladu potravín
500 €; • kuchynský robot

na mletie mäsa, mechanic
ká váha 1 000 €; • výme
na podlahy 1 000 €; • od
sávanie pary 2 000 €; spo
lu 10 000 €.
5. Zameniť majetok obce
Rabča na základe žiados
ti Michala Gužíka a Kata
ríny Gužíkovej, obaja by
tom Rabča, a to – záme
nu časti obecnej parce
ly E-KN č. 2718 o výme
re 153 m2 vedenej na LV č.
2829 na obec Rabča za po
diel v parcele E-KN č. 2720
a 2719 vedené parc. EKN č. 2719 na LV č. 6302
pod B5 v podiele ¼-ti
ny úč., čo predstavuje vý
meru 103,5 m2 a parc. EKN č. 2720 na LV č. 6303
pod B7 v podiele 3/16-tin
úč., čo predstavuje výme
ru 49,125 m2 na meno Mi
chal Gužík a Katarína Gu
žíková o celkovej vým.
152,6 m2 z dôvodu výstav
by rodinného domu žiada
teľov a dodržania osadenia
rodinného domu v zmysle
stavebného zákona na do
hodnutý účel podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majet
ku obcí v platnom zne
ní. Zámer bol zverejnený
od 16. 11. 2015 do 1. 12.
2015. Poslanci zámenu
schválili 3/5-tinovou väč
šinou všetkých poslancov
OZ.
6. Prenajať majetok obce
Rabča na základe žiados
ti Emílie Balákovej, bytom
Rabča, za účelom zriade
nia kozmetického salónu
a to: obecný priestor: hlav
ná miestnosť – o výmere
5,93 m2 – za ročný nájom
124,629 €, WC o výme
re 1,43 m2 za ročný nájom
30,054 € a chodba o vý
mere 0,88 m2 a 1,216 m2
za ročný nájom 44,051 €,
čo činí ročný nájom
celkom 198,73 €. Ide
o obecný priestor v obec
nej budove vo vlastníctve
obce Rabča LV č. 5327,
postavenej na parc. CKN č. 5035/2, LV č. 1283,
na dohodnutý účel podľa
zák. 138/1991 Zb. o ma
jetku obcí v platnom zne
ní. Zámer bol zverejnený
od 16. 11. 2015 do 1. 12.

2015. Poslanci prenájom
obecného majetku schvá
lili 3/5-tinovou väčši
nou všetkých poslancov
OZ s termínom prenájmu
od 1. 1. 2016.
7. Prenajať majetok obce
Rabča na základe žiados
ti JUDr. Miroslava Jagne
šáka a Márie Jagnešáko
vej, obaja bytom Rabča,
za účelom osadenia garáže
o výmere 19 m2, prístreš
ku o výmere 2 m2 a gará
že na vozík o výmere 8 m2
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/17, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2/rok na do
bu neurčitú s trojmesač
nou výpovednou lehotou
na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o ma
jetku obcí v platnom zne
ní. Zámer prenajať obec
ný majetok bol zverejne
ný od 16. 11. 2015 do 1. 12.
2015. Poslanci prenájom
schválili 3/5-tinovou väč
šinou všetkých poslancov
OZ.
8. Prenajať majetok ob
ce Rabča na základe žia
dosti Miroslava Masni
čáka a Márie Masničáko
vej, obaja bytom Rabča,
za účelom osadenia gará
že o výmere 6 m2 (vytýče
nie č. 2) a garáže o výme
re 21 m2 (vytýčenie č. 3)
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/17, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2/rok na do
bu neurčitú s trojmesač
nou výpovednou lehotou
na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o ma
jetku obcí v znení neskor
ších zmien a doplnkov, pri
čom obec je povinná zve
rejniť – zámer prenajať ma
jetok obce v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. v platnom
znení najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli ob
ce a na internetovej strán
ke obce. Zámer bol zverej
nený od 16. 11. 2015 do 1.
12. 2015. Poslanci prená
jom schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ.
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9. Prenajať majetok ob
ce Rabča na základe
žiadosti Lucie Pilarčíko
vej, bytom Rabča, za úče
lom osadenia garáže o vý
mere 19 m2 (vytýčenie č.
6) na časti parc. C-KN č.
4464/17 a časti parcele CKN č. 4464/18, garáže o vý
mere 19 m2 (vytýčenie č. 7)
na parc. C-KN č. 4464/18 –
ide o pozemky vo vlastníctve
obce parc. C-KN č. 4464/17,
a C-KN parc. č. 4464/18, LV
č. 1283 priamo za ročný ná
jom vo výške 2,0746 €/m2/
rok na dobu neurčitú s troj
mesačnou výpovednou le
hotou na dohodnutý účel
podľa zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom,
pričom obec je povinná zve
rejniť – zámer prenajať ma
jetok obce najmenej na do
bu 15 dní na úradnej tabuli
obce a na internetovej strán
ke obce. Zámer bol zverej
nený od 16. 11. 2015 do 1.
12. 2015. Poslanci prená
jom schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ.
10. Prenajať majetok obce
Rabča na základe žiadosti
Petra Briliaka, bytom Rab
ča, za účelom osadenia ga
ráže o vým. 16 m2 na parc.
C-KN č. 4464/20 (pod
ľa vytýčenia garáž č. 13)
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/20, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2/rok na do
bu neurčitú s trojmesačnou
výpovednou lehotou na do
hodnutý účel podľa zák. č.
138/1991 Zb. o majetku ob
cí v platnom znení. Zámer
bol zverejnený od 16. 11.
2015 do 1. 12. 2015. Poslan
ci prenájom schválili 3/5-ti
novou väčšinou všetkých
poslancov OZ.
11. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za jednotkovú hod
notu pozemku vo výške
10,97 €/m2 podľa znalec
kého posudku č. 143/2015,
vyhotoveného Ing. Jánom
Žochňákom,
Námesto
vo, z dôvodu, že obec Rab
ča predmetné pozemky vy
užije na verejnoprospeš
né účely. Obec Rabča uhra
dí náklady spojené s prevo
dom. OZ schválilo odkúpe
nie pozemku pri materskej
škole v Gaceli medzi obcou
ako kupujúcim a spoluvlast
níkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov.
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12. Do Komisie kultú
ry v Rabči nového čle
na: Mgr. Róberta Brišáka
od 1. 1. 2016.
13. Zmluvu o spolupráci
medzi mestom Šenov z Čes
kej republiky a obcou Rabča.
14. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod Ul.
Grúňanskú. OZ schváli
lo odkúpenie medzi ob
cou ako kupujúcim a spolu
vlastníkmi ako predávajú
cimi 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov za ce
nu 1 € z dôvodu, že obec
Rabča vysporiadava exis
tujúcu miestnu komuniká
ciu do celku na obec. Obec
Rabča uhradí náklady spo
jené s prevodom a vyhoto
vené geometrické plány.
15. Aby obec Rabča ako
kupujúci odkúpila od p. An
tona Jagelku, bytom Rab
ča, ako predávajúceho po
diely pri a pod Zberným
dvorom v Rabči a to parce
ly: C-KN č. 4787/79 – ostat
ná pl. o výmere 4 m2 a parc.
C-KN č. 4787/91 – zastava
né plochy a nádvoria o vý
mere 2 m2 , kde ostal podiel
p. Antona Jagelku v parc.
C-KN č. 4787/79 o výmere
0,1984 m2 a v parc. C-KN
č. 4787/91 – podiel na p. An
tona Jagelku o výmere
0,099 m2 vedené na LV č.
5473 na meno Anton Jagel
ka pod B4 v podiele 31/625tin úč., čo predstavuje celko
vú výmeru 0,29 m2 za cenu
1 €. Náklady spojené s pre
vodom uhradí obec Rabča.
C. Neschvaľuje
1. Zámenu pozemkov me
dzi obcou Rabča a Euge
nom Pitákom a Annou Pi
tákovou, obaja bytom Rab
ča, na základe ich podmie
neného súhlasu so zápisom
geom. plánu č. 17883369045/2015 z 19. 6. 2015 pre
obec Rabča, ktorý podmie
nili zámenou pozemkov:
67 m2 odčlenených od ich
pozemku C-KN parc. č.
3657/39 o výmere 426 m2
orná pôda vedeného na LV
č. 3079 k. ú. Rabča s po
zemkom o výmere 67 m2
odčlenených od obecné
ho pozemku C-KN parc. č.
3213/2 o výmere 231 m2 za
stavané plochy a nádvoria
vedeného na LV č. 1283 k.
ú. obce Rabča vo vlastníctve
obce Rabča.
2. Žiadosť Jána Iskerku
a Ľubomíry Iskerkovej, oba
ja bytom Rabča, o zrušenie
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VÝBEROVÉ KONANIE
Obec Rabča v zmysle § 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo ve
rejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

PREDNOSTA OBECNÉHO ÚRADU V RABČI
Kvalifikačné predpoklady: • Minimálne stredoškolské vzdelanie
Kritériá a požiadavky: • Odborná prax vo verejnej správe výhodou; • Organizač
né, riadiace a odborné schopnosti; • Morálna a občianska bezúhonnosť; • Zvláda
nie záťažových situácií; • Znalosť práce s výpočtovou technikou; • Vodičský pre
ukaz skupiny „B“; • Úväzok – plný; • Znalosť anglického alebo nemeckého jazy
ka výhodou.
Zoznam požadovaných dokladov: • Písomná prihláška do výberového konania;
• Štruktúrovaný profesijný životopis; • Motivačný list; • Overená kópia dokladu
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na práv
ne úkony v plnom rozsahu; • Čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na prá
cu vedúceho zamestnanca vo výkone práce vo verejnom záujme; • Výpis z registra
trestov – originál, nie starší ako 3 mesiace; • Písomný súhlas uchádzača so spraco
vaním svojich osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberové
ho konania poštou alebo osobne na Obecný úrad, 029 44 Rabča, Hlavná 426, sek
retariát: Mgr. Eva Grancová najneskôr do 11. 3. 2016 do 15.00 hod.
Prihlášku do výberového konania a požadované dokumenty je potrebné doru
čiť v zalepenej obálke s označením: „VÝBEROVÉ KONANIE – PREDNOSTA –
NEOTVÁRAŤ!“
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpoklady, budú pozvaní na výberové
konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím s uvedením miesta, dátumu a hodiny vý
berového konania.
Telefón: 043/2812111, 0903 538 529, e-mail: podatelna@rabca.sk
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
uznesenia č. 9/2015 zo dňa
29. 10. 2015 písm. B) ods.
14) o zrušenie nájomnej
zmluvy na prenajatý obec
ný pozemok na parc. C-KN
č. 4464/23 k. ú. obce Rabča
v celom rozsahu.
D. Odporúča
1. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Gabriely Ko
valičkovej, bytom Rab
ča, IČO: 41733525 a to časť
parc. C-KN č. 4549/2 k. ú.
obce Rabča za účelom vy
užívania pozemku ako
sklad substrátov, ozdob
nej kôry, sezónneho tovaru
(okrasných stromčekov, tu
jí, ovocných stromčekov),
ktorý má v prenájme do 31.
12. 2015. Ide o majetok obce
a to časť obecného pozem
ku parc. C-KN č. 4549/2
o výmere 336 m2 s termí
nom od 1. 1. 2016 na do
hodnutý účel priamo za roč
ný nájom vo výške 550 €/
rok na dobu určitú a to od 1.
1. 2016 do 31. 12. 2016 pri
čom obec je povinná zverej
niť – zámer prenajať maje
tok obce najmenej na dobu

15 dní na úradnej tabuli ob
ce a na internetovej stránke
obce. Poslanci predmetný
zámer schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ.
2. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Rastislava
Štefaňáka a Dagmar Štefa
ňákovej, obaja bytom Rab
ča, a to prenájom obecného
pozemku pod drevenú ga
ráž o výmere 19 m2 na parc.
C-KN č. 4464/20 a časti
parcely C-KN č. 4464/21 k.
ú. obce Rabča pri bytovom
dome súp. č. d. 391, Ul. Soľ
ná, kde sú vlastníkmi bytu.
Ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/20 a C-KN parc. č.
4464/21, LV č. 1283 o vý
mere 19 m2 (vytýčenie č.
16) priamo za ročný nájom
vo výške 2,0746 €/m2 /rok
na dobu neurčitú s trojme
sačnou výpovednou leho
tou na dohodnutý účel, pri
čom obec je povinná zverej
niť – zámer prenajať najme
nej na dobu 15 dní na úrad
nej tabuli obce a na interne
tovej stránke obce. Poslan

ci predmetný zámer schváli
li 3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
3. Schváliť zámer pre
dať obci Rabča na zákla
de žiadosti Ignáca Kol
čáka a Margity Kolčáko
vej, rod. Pilarčíkovej, oba
ja bytom Rabča, o odkúpe
nie pozemku parc. C-KN
č. 15111/6 – TTP o výme
re 44 m2 podľa geom. plá
nu č. 17883369-046/2015
vyhotoveného Ing. Ferdi
nand Bolibruch a úradne
overeného dňa 26. 8. 2015
v k. ú. obce Rabča, kde dô
vodom odkúpenia nehnu
teľnosti je, že predmetný
pozemok užívajú a je sú
časťou ich dvora a schvá
liť zámer predať majetok
obce Rabča na základe
žiadosti Jozefa Pilarčíka
a Dariny Pilarčíkovej, oba
ja bytom Rabča, o odkúpe
nie pozemku parc. C-KN
č. 15111/5 – TTP o výme
re 42 m2 podľa geom. plá
nu č. 17883369-046/2015
v k. ú. obce Rabča, kde dô
vodom odkúpenia nehnu
teľnosti je, že predmetný
Pokračovanie na str. 10
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Dokončenie zo str. 9
pozemok užívajú a je sú
časťou ich dvora. Poslan
ci odporučili schváliť zá
mer predať majetok obce
Rabča na základe žiadosti
Ignáca Kolčáka a Margity
Kolčákovej, bytom Rabča,
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc.C-KN č.
15111/6 – TTP o výme
re 44 m2 vytvorená z CKN parc. č. 15111/1, ve
dená na LV obce Rabča č.
1283 podľa geom. plánu č.
17883369-046/2015 v k.ú.
obce Rabča priamo za ce
nu určenú znaleckým po
sudkom znalcom Ing. Mi
roslavom
Obtulovičom
za cenu 3,28 €/m2, pričom
obec je povinná zverejniť –
zámer predať majetok ob
ce najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli ob
ce a na internetovej strán
ke obce. Poslanci predmet
ný zámer schválili 3/5-ti
novou väčšinou všetkých
poslancov OZ ako prevod
osobitného zreteľa, nakoľ
ko predmetný pozemok
manželia využívali v dob
rej viere ako priľahlý po
zemok k rodinnému do
mu, ktorý mali aj oplotený
s tým, že náklady spojené
s prevodom, vyhotovenie
kúpno-predajnej zmluvy,
vyhotovenie geometric
kého plánu a vyhotovenie
znaleckého posudku budú
znášať žiadatelia.
Poslanci
odporuči
li schváliť zámer pre
dať majetok obce Rab
ča na základe žiados
ti Jozefa Pilarčíka a Da
riny Pilarčíkovej, by
tom Rabča, – ide o poze
mok vo vlastníctve obce
parc.C-KN č. 15111/5 –
TTP o výmere 42 m 2 vy
tvorená z C-KN parc. č.
15111/1, vedená na LV
obce Rabča č. 1283 podľa
geom. plánu č. 17883369046/2015 v k.ú. obce
Rabča priamo za cenu ur
čenú znaleckým posud
kom znalcom Ing. Mi
roslavom Obtulovičom,
Pod Žiarcom 787, Tvr
došín za cenu 3,28 €/m 2 ,
pričom obec je povinná

zverejniť zámer najmenej
na dobu 15 dní na úrad
nej tabuli obce a na inter

F. Ruší
1. Uznesenie č. 7/2015
z riadneho zasadnutia OZ

žiadať o odkúpenie pre
najatého majetku od LE
SOV, š. p. B. Bystrica, kto

V Rabči nám v noci svietia nové úsporné LED svetlá, ktoré boli získané z projektu OBNOVA
VEREJNÉHO OSVETLENIA za obstarávaciu cenu 257 585,52 €
foto v. briš
netovej stránke obce. Po
slanci predmetný zámer
schválili 3/5-tinovou väč
šinou všetkých poslancov
OZ ako prevod osobitné
ho zreteľa, nakoľko pred
metný pozemok manže
lia využívali v dobrej vie
re ako priľahlý pozemok
k rodinnému domu, kto
rý mali aj oplotený s tým,
že náklady spojené s pre
vodom, vyhotovenie kúp
no-predajnej zmluvy, vy
hotovenie geometrického
plánu a vyhotovenie zna
leckého posudku budú
znášať žiadatelia.
4. Jánovi Iskerkovi a Ľu
bomíre Iskerkovej, oba
ja bytom Rabča, požiadať
obec Rabča o prenájom
obecnej parcely C-KN č.
4464/21 k. ú. obce Rabča
pred ich bytovým domom
súp. č. 391 za účelom osa
denia garáže resp. sklado
vého priestoru na drevo.
E. Nedoporúča
1. Aby RABČAN, obecné
služby Rabča uzavrel novú
zmluvu na prenájom obec
ného bytu v byt. dome v Rab
či s p. Tomášom Zaťkom.

a to písm. C) ods. 1 v pl
nom rozsahu tohto znenia:
„Vedúcemu
RABČAN,
obecné služby p. Štefanovi
Raticovi v prípade schvá
lenia žiadosti o verejné
osvetlenie, aby demonto
vané svietidlá riadne zae
vidoval, riadne uskladnil
a v prípade potreby pou
žil na ďalšie osvetlenie ved
ľajších a nových ulíc v ob
ci. Po demontáži bude ve
dúci informovať poslan
cov o stave a počte demon
tovaných svietidiel. Ter
mín: po schválení žiadosti
na verejné osvetlenie; Zod
povedný: v texte,“ nakoľko
sa tieto svietidlá budú lik
vidovať firmou, ktorá bu
de inštalovať nové svietidlá
verejného osvetlenia.
G. Ukladá
1. Komisii športu v ob
ci Rabča do budúceho
OZ prejednať a navrhnúť
výšku dotácie na zákla
de predložených žiados
tí žiadateľ o dotáciu na rok
2016. Termín: v texte; Z:
v texte.
2. Pozemkovému odde
leniu obecného úradu po

rý ma obec Rabča prenaja
tý v areáli Zberného dvo
ru Rabča. Termín: do 31. 1.
2016; Zodpovedný: Mária
Fusková.
3. Hlavnej
kontrolór
ke obce Rabča Mgr. Jan
ke Prisežňákovej preve
riť právnu stránku pozície
povereného vedením Cen
tra voľného času Rabča
Ing. Júliusa Pitáka.
Termín: do budúceho OZ;
Zodpovedný: v texte.
4. Obecnému úradu v Rab
či požiadať Oravskú vo
dárensku spoločnosť, a. s.
Dolný Kubín o opravu pre
padnutej už zaasfaltova
nej cesty na Rabčickej ulici
pri č. d. 345, ktorá sa pre
padla po výkopoch na ka
nalizácii z dôvodu, že mô
že dôjsť k úrazom alebo
dopravným kolíziám. Ter
mín: ihneď; Zodpovedný:
Mgr. Eva Grancová.
5. Obecnému úradu v Rab
či zvolať jednanie na 28.
12. 2015 o 15.00 hod. pred
bytovým domom súp. č.
d. 391, Ul. Soľná za účas
ti vlastníkov bytov tohto
bytového domu, všetkých
poslancov Obecného za

stupiteľstva obce Rabča
a Komisie životného pro
stredia, verejného poriad
ku a výstavby za účelom
prejednania úpravy obec
ného pozemku pred byto
vým domom súp. č. d. 391
a osadenia garáží resp.
iných stavieb na obecnej
parcele C-KN č. 4464/21
k. ú. obce Rabča. Termín:
do 22. 12. 2015; Zodpo
vedný: Mgr. Eva Grancová
6. Predsedom
obecných
komisií minimálne 3 dni
pred zasadnutím komisie
zverejniť na úradnej tabu
li a webovej stránke obce
Rabča termín konania za
sadnutia komisie a o jedna
ní komisie stručne informo
vať OZ.
Termín: úloha trvalá; Zod
povední: predsedovia obec
ných komisií.
UZNESENIE č.
10/B/2015 z riadneho zasadnutia OZ 11. 12. 2015
A) Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných poslancov Do
plnok č. 1 k Všeobecne zá
väznému nariadeniu č.
1/2014 o miestnych da
niach a o miestnom poplat
ku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Rabča.
2. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 4/2015 o podmien
kach prideľovania nájom
ných bytov vo vlastníctve
obce Rabča.
3. 3/5-tinovou
väčši
nou prítomných poslan
cov Doplnok č. 2 k VZN č.
4/2013 o určení výšky do
tácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa škôl a škol
ských zariadení.
B) Ruší
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 7/2010 o podmien
kach nájmu nájomných by
tov postavených s podpo
rou štátu schváleného OZ.
16. 12. 2010.
Schválil
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
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ZO ZASADNUTÍ OZ
V SKRATKE
UZNESENIE č. 9/2015
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 29. 10. 2015
A. Berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznese
ní zo dňa 21. 8. 2015, ktorú
predložila Mgr. Janka Pri
senžňáková, hlavná kon
trolórka obce Rabča.
2. Protokol o výsled
ku kontroly vynaklada
nia verejných prostriedkov
na nájomné byty vo vlast
níctve miest a obcí a ich
využitie z 1. 6. 2015 na zá
klade poverenia predsedu
NKÚ SR č. 1406/01, ktorá
bola vykonaná v čase od 11.
6. 2015 do 10. 9. 2015 v ob
ci Rabča.
3. Prijatie opatrení k Pro
tokolu o výsledku kon
troly vynakladania verej
ných prostriedkov na ná
jomné byty vo vlastníctve
miest a obcí a ich využitie
zo dňa č. 1. 6. 2015 na zá
klade poverenia predsedu
NKÚ SR č. 1406/01, kto
ré obec prijala d22. 9. 2015
pod č. 2015/1469 a zasla
la na NKÚ SR, Bratislava
a na NKÚ SR, expozitúra
Žilina.
4. Informáciu hlavnej kon
trolórky obce Rabča o sta
novisku zo dňa 24. 9. 2015
Správy ciest ŽSK, Žilina č.
53/2015/SCŽSK-18 vo ve
ci našich žiadostí z 15. 6.
2015 a 2. 9. 2015 ohľadne
opravy poškodeného mos
tu a podmytého brehu a to,
že v priebehu mesiaca ok
tóber bude so správcom
cesty III/2278 (III/52015)
a mostného objektu ev. č.
52015-002 zvolané pra
covné stretnutie so správ
com toku, kde bude určený
ďalší postup pre odstráne
nie daného problému.
5. Informáciu
starostu
o výsledku volieb členov
Rady školského zariadenia
CVČ, Hlavná 426, Rabča,
ktoré sa konali dňa 14. 10.
2015 a kde za rodičov boli
zvolení: p. Mária Fusková
a p. Anna Jatyelová.

6. Oznámenie u ukončení
prevádzky – Kaderníctva
p. Anny Neupauerovej, by
tom Rabča, Pod Magurou
1051 v obecných priesto
roch obce Rabča (dom slu
žieb) k 1. 1. 2016.
7. Oznámenie predsedov
jednotlivých obecných ko
misii o schválení tajomní
kov komisii a to:
Bytová a sociálna komi
sia – Mgr. Margita Kvasni
čáková;
Kultúrna komisia
– Mgr. Andrea Lubasová;
Komisia ŽP, VP a výstavby
– Ing. Jaroslav Jagnešák;
Komisia športu – Juraj
Maxa;
Finančná komisia – Jozef
Balek;
Komisia na ochranu verej
ného záujmu – Mgr. An
drea Lubasová.
8. Informáciu
staros
tu obce o schválení žia
dosti o nenávratný finan
čný príspevok z Minis
terstva hospodárstva SR
pod č. 21408/2015-100047103, kód výzvy Ka
HR-22VS-1501 vo výške
221 051,52 € na Obnovu
verejného osvetlenia v ob
ci Rabča. Obec žiadala o fi
nančný príspevok vo výške
276 468,32.
B. Schvaľuje
3. Program rozvoja obce
Rabča 2015 – 2022 bez pri
pomienok.
4. Opravu uznesenia na upo
zornenie poslankyne Mgr. Lu
basovej a to uznesenie č.
8/A/2015 z 21. 8. 2015 písm.
C) ods. 2 a to: „Do Rady školy
CVČ, ...“ zmeniť na: „Do ra
dy školského zariadenia
CVČ, ...“ ostatné ustanove
nia uznesenia ostávajú ne
zmenené.
5. Rozpočtové opatrenie č.
9/2015 schválené OZ 29.
10. 2015, ktorým sa vyko
náva zmena rozpočtu ob
ce Rabča na rok 2015 so
súhlasom OZ (viď príloha).
6. Aby obec dala vyhoto
viť pracovný geometrický
plán s vyčlenením parce
ly na prístup k pozemkom
p. Macekovej, p. Tomčíko
vej, p. Mačincovej a p. Pri

senžňákovej s následným
preklasifikovaním na os
tatnú plochu aj zvyšného
pozemku s tým, že prístu
pová cesta z Ul. Kostolnej
bude mať šírku 7 m a prí
stupová cesta k pozem
kom 4 m. Tento zámer sa
následne predloží žiada
teľkám s tým, aby podpí
sali svoj podiel v Ul. Šel
cyk, Konečná a v ulici oko
lo rieky.
7. Žiadosť Jozefa Buge
ľa a Daniely Bugeľovej, by
tom Rabča o schválenie
prenájmu majetku obce
za účelom osadenia garáže
o výmere 19 m2 – ide o po
zemok vo vlastníctve ob
ce parc. C-KN č. 4464/18,
LV č. 1283 priamo za ročný
nájom vo výške 2,0746 €/
m2/rok na dobu neurči
tú s trojmesačnou výpo
vednou lehotou na dohod
nutý účel. Uvedený zámer
bol zverejnený na úradnej
tabuli obce Rabča od 3. 9.
2015 do 18. 9. 2015. Po
slanci predmetný prená
jom schválili 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov OZ s tým, že nájomná
zmluva bude uzatvorená
do 30. 11. 2015.
8. Žiadosť ZO – Jedno
ty dôchodcov, Rabča o po
skytnutie finančných pros
triedkov na rok 2016 vo
výške 2 000 € podľa prilo
ženého rozpočtu na aktivi
ty (obecné páračky, fašian
gy, vstúpenie „Spievajúci
seniori“, nákup kvetov ku
kostolu a starostlivosť o ne,
posedenia pri okrúhlych
výročiach, posedenie s Mi
kulášom, návštevy počas
celého roka u občanov, kto
rí majú vyšší vek alebo sú
chorí, nevládni, návšteva
kúpeľov, pamiatok a pod.)
z položky Kultúra.
9. Prípravu
Zmluvy
o spoločnom financova
ní a o vzájomných právach
a povinnostiach pri asfal
tovaní ciest medzi obcou
Rabča a OVS, a. s. D. Ku
bín a s následným podpí
saním tejto zmluvy staros
tom obce Rabča Ing. Júliu
som Pitákom.
10. Ohňostroj od 00:00

1. 1. 2016 v obci Rabča
na námestí v Gaceli.
11. Cenu za nákup ohňos
troja vo výške 800 €.
12. Žiadosť
Slovenské
ho červeného kríža, Pau
lína Oselská, Rabča, o po
skytnutie dotácie vo výške
800 € na rok 2016 na zvý
šenie počtu darcov krvi,
podporenie súčasných dar
cov, poskytovanie zdravot
nej pomoci pri športových
a kultúrnych podujatiach
obce Rabča, zvýšenie poč
tu návštev starých a opus
tených ľudí v obci, poskyt
nutie darcom transfúznej
stanice priamo v obci a za
pojenie sa do súťaže prvej
pomoci, preventívne pora
denské vyšetrenie, integro
vaný systém, s tým, že do
tácia bude riadne zúčtova
ná do 30. 11. 2016 TJ Ora
van Rabča.
13. Aby obec neprenají
mala obecnú parcelu C-KN
č. 4464/23, vedenú na LV
č. 1283 k. ú. obce Rabča
nachádzajúcu sa oproti by
tovému domu č. 391, Ul.
Soľná za účelom osadenia
garáží alebo iných drob
ných stavieb.
14. Aby obec vypoveda
la nájomnú zmluvu s teraj
ším nájomcom p. Jánom
Iskerkom a Ľubomírou Is
kerkovou, bytom Rabča,
ktorí majú prenajatý obec
ný pozemok parc. C-KN č.
4464/23 k. ú. obce Rabča,
na ktorom majú umiestne
nú garáž s termínom ukon
čenia nájmu k 31. 8. 2016.
Nájomca k uvedené termí
nu musí garáž z obecného
pozemku odstrániť.
15. Aby obec vlastníkom
bytov v bytovom dome č.
391, 392 a 393 na Ul. Soľ
ná, ktorí už majú umiest
nené garáže resp. iné drob
né stavby na obecných par
celách na Ul. Soľná pri by
tovom dome č. 391, 392
a 393 a doteraz s obcou
Rabča nemali uzavretú
riadnu nájomnú zmluvu
a obci neplatili žiadny ná
jom za užívanie obecného
pozemku, boli do nájom
nej zmluvy zapracované aj
podmienky úhrady spätné

ho užívania obecného po
zemku s termínom od 1. 1.
2013.
16. Zásady Komisie ŽP, VP
a výstavby o podmienkach
prenájmu obecných pozem
kov k. ú. Rabča na osade
nie garáží a iných drobných
stavieb na Ul. Soľná pri by
tových domoch č. 391, 392
a 393 nasledovne:
– žiadateľ o prenájom
obecného pozemku musí
mať na obec Rabča podanú
písomnú žiadosť
– každý majiteľ bytu si mô
že umiestniť 1 garáž a inú
drobnú stavbu pred bytový
dom, v ktorom býva;
– garáže a iné drobné stav
by budú umiestnené vedľa
seba prípadne s odstupom
na ich údržbu; – odstup bu
de započítaný do nájomnej
plochy;
– každú písomnú žiadosť
o umiestnenie stavby naj
skôr prehodnotí Komisia
ŽP, VP a výstavby;
– nájomná zmluva bude
uzatvorená na dobu neur
čitú s výpovednou lehotou
3 mesiace;
– ak chce majiteľ bytu ďal
šiu garáž alebo inú drobnú
stavbu, musí mu to odsú
hlasiť bytové spoločenstvo
konkrétneho bytového do
mu, kde vlastní byt, o čom
žiadateľ doloží písomné vy
jadrenie;
– ak chce postaviť garáž
pred iným bytovým do
mom, v ktorom nevlast
ní byt, musí mu to odsú
hlasiť bytové spoločenstvo
bytového domu, pred kto
rou má byť garáž alebo iná
drobná stavba umiestne
ná a žiadateľ musí doložiť
o tom písomný súhlas by
tového spoločenstva byto
vého domu, v ktorom ne
vlastní byt.
obecných
17. Odpredaj
pozemkov parc. C-KN č.
15111/5 a parc. C-KN č.
15111/6 k. ú. Rabča ve
dené na LV č. 1283 podľa
geom. plánu č. 17883369046/2015 z 26. 8. 2015
s tým, že obec pri predaji
bude podľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí.
Pokračovanie na str. 12
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18. Odkúpenie
podie
lov od spoluvlastníkov
ako predávajúcich na obec
Rabča ako kupujúcu za ce
nu 1 € pod novovytvorené
ulice na Adamovke III.
19. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod Ul.
Konečná. OZ schválilo od
kúpenie medzi obcou ako
kupujúcim a spoluvlast
níkmi ako predávajúci
mi 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov za ce
nu 1 € z dôvodu, že obec
Rabča vysporiadava exis
tujúcu miestnu komuniká
ciu do celku na obec. Obec
Rabča uhradí náklady spo
jené s prevodom.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť Petra Brilia
ka, bytom Rabča, za úče
lom osadenia garáže o vý
mere 18 m2 na parc. C-KN
č. 4464/23 k. ú. obce Rab
ča z dôvodu, že poslanci
OZ schválili, aby obec tú
to obecnú parcelu nepre
najímala.
2. Žiadosť Jána Isker
ku a Ľubomíry Iskerko
vej, bytom Rabča, za úče
lom osadenia garáže o vý
mere 15 m2 na parc. C-KN
č. 4464/23 k. ú. obce Rab
ča vedľa už ich jestvujúcej
garáže, ktorú majú riadne
v prenájme od obce Rab
ča z dôvodu, že poslanci
OZ schválili, aby obec tú
to obecnú parcelu nepre
najímala.
D. Odporúča
1. Poslanci
odporuči
li schváliť zámer prena
jať majetok obce Rab
ča na základe žiados
ti Emílie Balákovej, by
tom Rabča, za účelom zria
denia kozmetického sa
lónu a to: obecný pries
tor: hlavná miestnosť –
o vým. 5,93 m2 – za roč
ný nájom 124,629 €, WC
o vým. 1,43 m2 za ročný
nájom 30,054 € a chodba
o vým. 0,88 m2 a 1,216 m2
za ročný nájom 44,051 €,
čo činí ročný nájom cel
kom 198,73 €, ide o obec
ný priestor v obecnej budo
ve vo vlastníctve obce Rab
ča LV č. 5327, postavenej
na parc. C-KN č. 5035/2 k.
ú. obce Rabča, LV č. 1283,
na dohodnutý účel. Poslan
ci predmetný zámer schvá
lili 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ.

2. Poslanci
odporuči
li schváliť zámer zameniť
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Michala Gu
žíka a Kataríny Gužíkovej,
obaja bytom Rabča, a to:
Zámenu časti obecnej par
cely E-KN č. 2718 o výme
re 153 m2 vedenej na LV č.
2829 na obec Rabča za po
diel v parcele E-KN č. 2720
a 2719 vedené parc. EKN č. 2719 na LV č. 6302
pod B5 v podiele ¼-ti
ny úč., čo predstavuje vý
meru 103,5 m2 a parc. EKN č. 2720 na LV č. 6303
pod B7 v podiele 3/16-tin
úč., čo predstavuje výme
ru 49,125 m2 na meno Mi
chal Gužík a Katarína Gu
žíková o celkovej výmere
152,6 m2 z dôvodu výstav
by rodinného domu žiada
teľov a dodržania osadenia
rodinného domu v zmysle
stavebného zákona na do
hodnutý účel. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
3. Poslanci
odporuči
li schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti JUDr. Miro
slav Jagnešák a Márie Jag
nešákovej, bytom Rabča,
za účelom osadenia gará
že o výmere 19 m2, prí
strešku o vým. 2 m2 a gará
že na vozík o výmere 8 m2
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/17, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2 /rok na do
bu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace na do
hodnutý účel. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
4. Poslanci
odporuči
li schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Miroslava
Masničáka a Márie Mas
ničákovej, bytom Rabča,
za účelom osadenia garáže
o výmere 19 m2, prístreš
ku o výmere 2 m2 a gará
že na vozík o výmere 8 m2
– ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/17, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2 /rok na do
bu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace na do
hodnutý účel. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
5. Poslanci
odporuči
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li schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Lucie Pi
larčíkovej, bytom Rabča,
za účelom osadenia garáže
o vým. 19 m2 na časti parc.
C-KN č. 4464/17 a časti
parcele C-KN č. 4464/18,
garáže o výmere 19 m2
na parc. C-KN č. 4464/18
– ide o pozemky vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/17, a C-KN parc. č.
4464/18, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2 /rok na do
bu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace na do
hodnutý účel. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
6. Poslanci
odporuči
li schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Petra Bri
liaka, bytom Rabča, Soľ
ná 391 za účelom osade
nia garáže o výmere 16 m2
na parc. C-KN č. 4464/20
(podľa vytýčenia č. 13)
ide o pozemok vo vlast
níctve obce parc. C-KN č.
4464/20, LV č. 1283 pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 2,0746 €/m2 /rok na do
bu neurčitú s výpovednou
lehotou 3 mesiace na do
hodnutý účel. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
7. Aby obec Rabča vstúpila
do jednania so spoluvlast
níkmi pozemkov na parce
lách E-KN č. 1564 – orná
pôda o výmere 1592 m2 za
písaná na LV č. 4578 a par
cela E-KN č. 1563/2 – orná
pôda o výmere 180 m2 za
písaná na LV č. 3153 k. ú.
obce Rabča, ktoré sa na
chádzajú pri MŠ v Gace
li, aby tieto spoluvlastníc
ke podiely obec odkúpila
za účelom vytvorenia no
vých parkovacích miest
resp. rozšírenia ihriska,
pričom obec Rabča má už
vysporiadanú výmeru cca
644 m2.
8. Na základe žiados
ti Ignáca Kolčáka a Mar
gity Kolčákovej, bytom
Rabča, o odkúpenie po
zemku parc. C-KN č.
15111/6 – TTP o výme
re 44 m2 podľa geom. plá
nu č. 17883369-046/2015
z 26. 8. 2015 nachádzajú
ceho sa v k. ú. obce Rab
ča z dôvodu, že predmet
ný pozemok užívajú a je sú
časťou ich dvora. Poslan

Krásne ihrisko » » » » » » » » » » » » »
V tej našej dedine, každý Rabčan žasne:
Aj hasičku máme! Aj ihrisko krásne!
Aj pánov ministrov možno vidieť zblízka,
asi sa v tej Rabči na lepší čas blýska!
Kto má kíl nadbytok, nech si zahrať príde
basketbal, volejbal – kilo z váhy zíde.
Netreba nám veru „fitko“ navštevovať,
pri cvičení môžme zeleň obdivovať.
Naša milá mládež tablety odloží,
počítače vypne, ku fare pobeží.
Privíta ich nápis: „Férovo tu hrajte!,
Ste blízko kostola, tak nenadávajte!“
Keď večerné svetlá ihrisko ožiaria,
z krčmy „U Bociana“ všetci sa vyparia:
juniori, seniori krčmu opúšťajú,
eurá ušetria – futbal si zahrajú.
Popri športovaní modliť sa budeme,
ešte pána premiéra do Rabče pozveme.
Keď oravské cesty on prežije v zdraví,
iste balík eur na asfalt vybaví!
Báseň zložila: Ľudmila Ptačinová
ci schválili odpredaj obec
ných pozemkov parc. CKN č. 15111/5 a parc. CKN č. 15111/6 k. ú. ob
ce Rabča vedené na LV č.
1283 za nasledovných pod
mienok:
– žiadatelia si na vlastné
náklady dajú vyhotoviť geometrický plán, na ktorom
budú odčlenené parcely,
ktoré chcú odkúpiť od ob
ce;
– žiadatelia si na vlast
né náklady dajú vyhotoviť
znalecký posudok na po
zemky, ktoré žiadajú od ob
ce odkúpiť;
– žiadatelia si na vlastné
náklady dajú po schválení
predaja vyhotoviť kúpnopredajnú zmluvu; po pred
ložení geom. plánu a zna
leckého posudku poslan
com OZ títo opätovne pre
rokujú žiadosť o odpredaj
obecných parciel a budú
postupovať v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí.
9. Na základe žiadosti Jo
zefa Pilarčíka a Dariny Pi
larčíkovej, bytom Rab
ča, o odkúpenie pozemku
parc. C-KN č. 15111/5 –
TTP o výmere 42 m2 podľa
geom. plánu č. 17883369046/2015 vyhotoveného
Ing. Ferdinandom Bolibru
chom z 26. 8. 2015 nachá
dzajúceho sa v k. ú. obce
Rabča z dôvodu, že pred
metný pozemok užívajú

a je súčasťou ich dvora. Po
slanci schválili odpredaj
obecných pozemkov parc.
C-KN č. 15111/5 a parc.
C-KN č. 15111/6 k. ú. ob
ce Rabča vedené na LV č.
1283 za nasledovných pod
mienok:
– žiadatelia si na vlast
né náklady dajú vyhotoviť
geom. plán, na ktorom bu
dú odčlenené parcely, kto
ré chcú odkúpiť od obce;
– žiadatelia si na vl. nákla
dy dajú vyhotoviť znalecké
posudky na pozemky, kto
ré žiadajú od obce odkúpiť;
– žiadatelia si na vlastné
náklady dajú po schválení
predaja vyhotoviť kúpnopredajné zmluvy; po pred
ložení geom. plánu a zna
leckého posudku poslan
com OZ títo opätovne pre
rokujú žiadosť o odpredaj
obecných parciel a budú
postupovať v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí;
10. Vzhľadom k zlým po
veternostným podmien
kam začať s asfaltovaním
Ul. Grúňanskej v jarnom
období. Ulica sa začne pri
pravovať v priebehu zim
ného obdobia na jarné as
faltovanie v r. 2016 v ce
lej šírke s tým, že sa rozší
ri o chodník a dažďovú ka
nalizáciu.
Schválil
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
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SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE NOVÉHO
MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA
Slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Jánom Richterom, vládnym splnomocnencom pre
mládež a šport Dušanom Galisom a poslankyňou NR SR p. Vierou Mazúrovou za účasti ďalších predstaviteľov verejného života a Rabčanov
sa konalo za pekného „jarného“ počasia 18. februára 2016 od druhej poobede. Na novom multifunkčnom ihrisku s umelou trávou je možné
hrať v každom počasí futbal (nie v kopačkách na trávu!) volejbal, basketbal, tenis a na telocvik. Obstarávacia cena ihriska je 99 493,05 €
z toho Úrad vlády SR v rámci programu „Podpora rozvoja športu na rok 2015“ poskytol 40 000 € a zostávajúcu časť uhradila obec Rabča.
Slávnostné otvorenie začalo privítaním chlebom
a soľou. Krátko po druhej
hodine poobede prišiel sta
rosta obce Rabča Ing. Jú
lius Piták v sprievode mi
nistra práce, sociálnych ve
cí a rodiny SR Jánom Rich
terom, poslanca NR SR
a vládneho splnomocnen
ca pre mládež a šport Du
šanom Galisom a poslaň
kyňou NR SR z Oravskej
Lesnej Vierou Mazúrovou.

1

6

Po zápise do pamätnej
knihy, odrecitovaní peknej
básne, príhovoroch nasle
dovalo ocenenie ďakovnými
listami a peňažnou poukáž
kou na nákup športových
potrieb týchto žiakov a ju
niorov, ktorí v roku 2015 do
siahli vynikajúce výsledky:
• Miroslav Kubasák (7. B, fo
to 1) získal 4. miesto na Maj
strovstvách sveta vo War
šave v atletike (v behu
na 300 m mladších žia

2

kov); •Michaela Maxová (fo
to 2) získala 3. miesto z Maj
strovstiev Slovenska v biat
lone; • (foto 4) Matej Murín
(8. A), Filip Revaj (8. A), Mi
roslav Kubasák (7. B) a Ľu
bomír Jaššák (8. A) získali
1. miesto na Majstrovstvách
Slovenska v Skalici v štafete
na 4 x 60 m časom 32,09 s;
•Marcel Zboroň (foto 3) zís
kal 3. miesto na Majstrov
stva Slovenska v Dubnici
na 200 m a 3. miesto na Maj

3

4

strovstvách kraja na 100
a 200 m v Bratislave a Ban
skej Bystrici. Za úspešnú
prácu trénerov na našej ško
le ocenili ďakovným listom
učiteľov: Mgr. Jána Pienča
ka (foto 5) a PaedDr. Marce
lu Skočíkovú PhD. (foto 6).
Nasledovalo slávnostné
prestrihnutie pásky, podpis
lopty, výkop, zápas. V. Briš

viac

» www.rabca.sk a www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih
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Rabčania, Nemci a Francúzi sa stretli – v Nemecku
(Wölfersheim, Rabča) Goralské pesničky, jarmok, hasiči, Nemci, Francúzi, nezabudnuteľné zážitky a poriadny výlet. To všetko sa odohralo v dňoch 1. až 4. októbra 2015, potom čo Rabčania nasadli na obecný autobus a odcestovali ním do Nemecka. Cieľ: Wölfersheim, obec
v nemeckom Hessensku. Nájdeme ju približne 34 km severne od dôležitého dopravného a finančného uzla, Frankfurtu nad Mohanom.
Hasiči trúbili...
Tram-ta-da-dá:
Rab
čania sú vo Wölfershei
me. Obzeráme sa po obci.
Všade je nenormálne čis
to! Prideľujú nás po dvojiciach do nemeckých rodín,
u nich budeme bývať. Na

šu dvojicu si berie manžel
ský pár Elke a Roland Ben
derovci, obaja asi tak 50-tni
ci. Roland nám u nich do
ma za stolom vysvetľuje, že
je šéfom miestnych hasi
čov. Ešte vtedy netušíme, čo
po nemecky znamená „Feuerwehr“ a tak vôbec nechá
peme, čo nám o svojej prá
ci hovorí. „Wau,“ počujeme
všade okolo seba. To sme už
inde: na exkurzii v miest
nej hasičskej zbrojnici a to
„wau“, počujeme z úst rab
čianskych hasičov, ktorých
je medzi nami mnoho. „Videl si to hasičské auto?“ Ob
javujú najmodernejšiu tech
niku v garáži, skúmajú pri
pojenie, sadajú si do auta…a
s láskou aj úsmevom spomí

najú na to, čo ich čaká na po
dobnom mieste v Rabči. Ale
vždy prídu a vždy uhasia,
to je hlavné! Hasičská cen
trála vo Wölfersheime má
na starosti aj niekoľko oko
litých obcí, vysvetľuje všet
kým Roland. Je špičkovo

vybavená a pred nami z ha
sičských áut vyliezajú 12
a 14-ročné deti v montér
kach. Sú to malí dobrovoľní
ci, ktorí akurát s obrovským

zoznamom a ceruzkou v ru
ke kontrolujú, či vo vybavení
zásahových vozidiel skutoč
ne nič nechýba.
Zraz národov a kultúr
Volá sa to „Miesto priateľstva“. Je v centre Wölfers

heimu a starostovia tam da
li osadiť informačný stĺpček
o nemeckom Wölfershei
me, slovenskej Rabči a fran
cúzskej L'Isle-sur-le-Do

ubs. Slávnostne ho odhalili
a na žrdi vytiahli vlajky všet
kých troch štátov. Francú
zi sú tam celý čas s nami. Sú
tichí, kultivovaní, skoro ani
nevieme, že tam sú. Rabča
nov je totiž všade plno. Spie
vajú goralské ľudovky, tan
cujú, behajú vyparádení
v krojoch a celý čas je úžas
ná atmosféra všade, kam
prídu. Jazyková bariéra ich
ani náhodou neodradí. Ne
mci sú z takejto slovanskooravskej nátury neustále šo
kovaní, ale veľmi sa im to pá

či. V sobotu na jarmoku ob
javujú korbáčiky, guláš aj
borovičku. Najmä tá má ús
pech. Rabčania skúšajú ja
hodové šampanské „Erdbe
ere Sekt“, zaujímavé jablčné
vínko a ďalšie miestne špe
ciality. Wölfersheim je bý
valou baníckou obcou a má
zhruba 10-tisíc obyvateľov.
Za obcou je park. Teda mys
leli sme si, že je to park, až
kým sme na stromoch nez
badali kovové tabuľky s me
nami a rokmi. „Je to cintorín,“ vysvetľuje nám El
ke. A náhrobkami sú stro
my. Rodina si kúpi strom
a až osem spopolnených ľu
dí môže odpočívať v pokoji
pri koreňoch toho stromu.
„Umrieť v Nemecku je v súčasnosti veľmi drahé,“ vy
svetľuje nám Elke pohnút
ky a hovorí sumu bežného
pohrebu, tuším 10-tisíc eur.
V parku je to ekologickejšie,
aj lacnejšie, hovorí. A dodá
va, že to stojí asi len okolo
dvoch tisíc eur.
Pivo a to ostatné
Pýtate sa, ako chutí ne
mecké pivo? To sa Rabča

nia presvedčili v sobotu ve
čer na malom Octoberfes
te, ktorý zorganizovali ľu
dia z Wölfersheimu vo ved
ľajšej obci, ktorej názov si
dodnes málokto zapamä
tal. Niektorí ešte medzitým
stihli výlety do okolia ob
ce. Napríklad sa prešli his
torickým náučným chodní
kom okolo 40-hektárového
jazera Wölfersheimer See.
To vzniklo na mieste, kde
v minulosti fungovala baňa
na hnedé uhlie a elektráreň.
Práve elektráreň využívala
vodu z jazera na chladenie
a jazero bolo následne také
teplé, že v ňom do roku 1991
chovali len subtropické ryby
a korytnačky. A odtiaľ sa po
maly v tomto texte aj v čase
presúvame spolu s Rabčan
mi do nedele: A to na jedno
z najväčších letísk na sve
te – vo Frankfurte nad Mo
hanom, kde každú minútu
štartuje a vzlieta nejaké lie
tadlo. Pobyt v Nemecku bol
pre Rabčanov veľmi inšpira
tívny a v roku 2016 pre zme
nu ľudia z Wölfersheimu za
vítajú do Rabče. „Ja, es war
ein schönes Wochenende.

22. 2. 2016
Wir fahren hier am 30 Juni
abends weg und bleiben bis 3
Juli. Wir freuen uns auf Rabka,“ píše nám Elke e-mail
o tom, ako sa na to tešia už
teraz. (Oľga Gluštíková)
ANKETA:
Ako bolo Rabčanom
v Nemecku?
Marianna Brišáková:
V Nemecku som bola prvýkrát a bolo tam úžasne.
Tí ľudia, tá ochota, či už so
strany rodín, v ktorých sme
bývali alebo ochota zo strany našich organizátorov!
Najviac asi čo sa mi tak páčilo, bol Octoberfest. Spoznali sme sa tam navzájom
aj ostatní, a aj rodiny. Program bol pestrý, čiže sme sa

cezhraničná spolupráca obce

nemuseli báť o to, že sa budeme nudiť.
Jozef Oselský:
Páčilo sa mi, ako nás privítali a veľmi priateľsky sa
o nás starali. Najviac sa mi
páčilo, ako urobili na predmestí pamätné miesto z troch
družieb: a to nás, Rabču, nemeckú obec Wölfersheim
a francúzsku obec. Podľa fotiek (možno vidieť) je to urobené veľmi s citom. Žiadne
prehnané, prečačkané, ako
sa hovorí, ale také jednoduché, vystižné a pekné. Zážitkom bola pre mnohých návšteva najväčšieho letiska
v Európe, vo Frankfurte nad
Mohanom. Niečo neuveriteľné, pokiaľ to človek naozaj
nevidí na vlastné oči. Nemecviac
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ko celkovo na mňa zapôsobilo
ako veľmi uvoľnené. Príjemné stretnutie, spoznanie sa,
uvoľnená zábava, vidieť niečo
nové: jednoducho, veľmi dobre mi to padlo. Iné myšlienky, človek na chvíľu akoby vypol z cyklu, ktorý sa neustále
opakuje. Myslím tým: do práce, z práce, doma, atď. Som
rád, že som bol.
Janka Prisenžňáková:
Mne sa veľmi páčilo, keď
nám Nemci zahrali a zaspievali slovenskú pesničku. Bolo to v ten večer, keď sme mali posedenie a kapela, ktorá
nám hrala, mala nachystanú
aj pieseň, tuším, že od Elánu.
Bolo to parádne! A keď sme
boli na Oktoberfeste, tak boli
naši hostitelia oblečení v kro-

joch, v takých tradičných nemeckých, aj to bolo pekné.
Róbert Brišák:
Na tomto družobnom pobyte som sa zúčastnil prvýkrát a boli to pekné dni strá-

vené v Nemecku. Program,
ktorý si pre nás obyvatelia
Wölfersheimu pripravili, bol
skvelý. S rodinami, v ktorých
sme boli ubytovaní, sme si
rozumeli aj napriek jazykovej bariére.

» www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih

Podpísaná cezhraničná spolupráca s českým
mestom Šenov
Dňa 17. 12. 2015 nás
tesne pred Vianocami
navštívila delegácia z českého mesta Šenov (cca
6500 obyvateľov). Starosta Šenova Ing. Ján Blažek prišiel s místostarostom Ing. Antonínom Šev-

číkom a riaditeľkou ZŠ
Šenov Naděždou Pavliskovou a s jej zástupcom
Radimom Žižkom.
Cezhraničná spoluprá
ca obce Rabča so Šenovom
sa datuje už od 22. 5. 2007

17. 12. 2016 Zľava: Ing. Pavol Jurčák – zástupca starostu obce, Ing. Anna Kornhauserová – riaditeľka ZŠ s MŠ
Rabča, Ing. Július Piták – starosta obce Rabča, Ing. Pavol
Blažek – starosta mesta Šenov, Naděžda Pavlisková – riaditeľka ZŠ v Šenove, Ing. Antonín Ševčík – místostarosta,
Radim Žižka – zástupca ZŠ v Šenove.

Mesto: www.mesto-senov.cz ZŠ: www.zs-senov.cz
a začala cez Euroregión
Beskydy.
Po privítaní sa a obo
známení sa s obcou Rabča,
starosta Šenova Ing. Ján
Blažek a starosta Rabče
Ing. Július Piták podpísa
li zmluvu o cezhraničnej
spolupráci. Nasledovala
návšteva našej školy. Ria
diteľky sa predbežne do
hodli, že v roku 2016 na
ši žiaci návštívia základnú
školu v Šenove. Najmä cez

projekty EÚ sa bude riešiť
ďalšia spolupráca. V. Briš
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Kompostovanie v záhrade
Kompostovanie je prírodný, riadený = kontrolovaný proces za prístupu vzduchu. Kompostovaním premieňame pôvodné organické látky tzv. bioodpad (napr.
trávu, lístie, podrvené konáre, zvyšky z ovocia a zeleniny...) na kvalitné hnojivo = kompost pre našu záhradku.
Proces kompostovania prebieha pomocou živých pôdnych organizmov (napr. dážďovky, roztoče, mravce...)
a mikroorganizmov, ktoré spoločne premieňajú bioodpad na plnohodné hnojivo = kompost.

Kino ORAVA opäť premieta
Z iniciatívy mladého
osvetára Mgr. Róberta
Brišáka, ktorý vystriedal p. Jána Adamčíka, sa
po takmer desatich rokoch od ukončenia premietania kina pre stratovosť, z dôvodu nízkej
návštevnosti, sa pomocou FULL HD dataprojektora začali premietať
celovečerné kvalitné nové filmy.
„Digitalizácia kina je
drahá, preto sme vybrali oveIa lacnejší spôsob ECINEMA systém. Na pre-

mietanie nám stačí obecný dataprojektor, notebook,
reproduktory, plátno a filmy na DVD,“ povedal Ro
bert Brišák.
Používame
originálne
DVD s licenciou od distribútora. Jedno stojí približne
30 eur. Od ich premiéry bežne uplynie niekoľko mesiacov – ide o novinky.“ Divák
zaplatí za jedno predstavenie 2 €, pri animovaných
filmoch je cena o päťdesiat
centov nižšia. Premietacím
dňom je nedeľa. Aj ja som
sa bol pozrieť na výbornom
novom filme Exmachine

a zostal som prekvapený
s tým, že kvalita obrazu
bola oveľa lepšia ako sta
ré širokouhlé premietanie
z 35 mm filmov. Zážitok
z filmu veľmi zvyšuje kva
litný priestorový zvuk.
Kinosála má kapaci
tu 322 miest. „Snažíme
sa na plátno dostať filmy
dobrodružné, romantické,
sci-fi, akčné, trilery, animované, zo života.“ pove
dal Róbert Brišák.
Doterajšie skúsenos
ti ukázali, že záujemcov
o kino je málo a sú prob
lémy aj s DVD.
– red

Domáce kompostova
nie má tú výhodu, že vie
me, čo si do kompostu dá
me a výsledný kompost
ostáva priamo využiteľný
pre naše potreby. Môžeme
takto vrátiť záhradke živi
ny, ktoré sme z nej formou
úrody odobrali.
Význam kompostu
• Používaním kompostu
pôdu obohacujeme o orga
nické látky a humus.
• Zlepšujeme mechanic
ko-fyzikálne vlastnosti pô
dy, najmä pórovitosť a vlh
kosť pôdy.
• Zlepšujeme fyzikálnochemické vlastnosti pôdy –
kompost dokáže na seba via
zať ťažké kovy a dusičnany.
• Humus, ktorý je v kom

poste, zvyšuje odolnosť
pôdy proti okysleniu.
• Zlepšujeme biologické
vlastnosti pôdy – zvyšu
jeme množstvo pôdnych
mikroorganizmov.
• Kompostom zabezpečí
me rastlinám dostatok ži
vín počas celého vegetač
ného obdobia.
• Zvyšujeme výnosy pesto
vaných plodín a zlepšuje
me ich kvalitu.
• Používaním kompostu
znižujeme riziko výskytu
chorôb a škodcov pri pes
tovaní ovocia a zeleniny.
• Použitím kompostu pri
výsadbe zabezpečíme ús
pešnejšie zakorenenie nie
len priesadám ale aj stro
mom a krom.
Ing. Ďurišová

Doba plastová – ako ich triediť
Má triedenie plastov
význam?
1. Väčšina plastových
obalov je použitých jed
norazovo, 95 % pôvodnej
hodnoty plastového oba
lového materiálu v hodno
te 80 – 120 miliárd dolá
rov ročne sa stráca a nere
cykluje.
2. Aj napriek rastúce
mu dopytu po recyklácii
plastov sa iba 5 % účinne
recykluje, kým 40 % kon
čí na skládkach a tretina
priamo v ekosystémoch,
tie oceánske nevyníma
júc.
3. Časť plastových od
padov sa síce v spaľov
niach premení na energiu,
avšak nie dosť na to, aby
na výrobu nových plasto
vých tašiek, pohárov, té
glikov a spotrebnej elek
troniky nebolo potrebné
minúť ďalšie fosílne pali
vá.
Význam triediť plasty

určite má. Ale ešte lepšie
je plasty vôbec nekupovať
– čo tak vrátiť sa ku sklu?
Veď aj jogurt v skle chutí
úplne inak, ako z plasto
vého obalu.
A čo tak zavedenie vrat
ných sklenených obalov?
Využime týchto 6 rád
a spoločne prispejeme
k čistejšiemu, krajšiemu
a zdravšiemu prostrediu,
v ktorom žijeme.
1. Premýšľajme už pri
nákupe – vyberajme si
vratné obaly.
2. Nenakupujme vý
robky z PVC, pretože pat
rí medzi najproblematic
kejší typ plastu, ktorý ob
sahuje látky vážne ohro
zujúce životné prostredie
a zdravie človeka.
3. Keď je možnosť, ku
pujeme potraviny v skle,
nie v plaste.
4. Nezohrievame jed
lo v plaste – pri zohrievaní
dochádza k vylučovaniu

škodlivých látok priamo
do jedla.
5. Keď už plasto
vý obal, tak preferuje
me tieto druhy: polyety
lén (PE) a polypropylén
(PP) – sú najjednoduch
šie a najmenej škodli
vé pre prírodu a na naše
zdravie.
6. Plasty
NESPA
ĽUJEME – pretože
pri ich horení vznika
jú zdraviu škodlivé sa
dze, oxid uholnatý a di
oxíny. Pozrite si aj niž
šie uvedenú stránku
RUVZ o dioxínoch – aké
je ich pôsobenie na ce
lé životné prostredie
a na zdravie našich de
tí a nás všetkých (http://
w w w.uv zsr.sk /index.
php?option=com_con
tent & v ie w =ar ticle&i
d=1501:dioxiny-a-ichuinky&catid=56:tlaovespravy&Itemid=62).
Ing. Ďurišová

VII. Silvestrovský prechod
a V. Memoriál Jána
Maťugu
Uskutočnil sa 31. 12.
2015. Mráz bol oveľa slabší ako v roku 2014 a chýbal
sneh. Nie je sa čomu čudovať, keď rok 2015 bol to
najteplejší rok za 165 rokov. Priaznivci prechodu
prešli trasu peší. Autori
foto: Juraj Maxa, Mgr. Róbert Brišák (dole). – red

udalosť » samospráva obce » dobrovoľní hasiči
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Rabču navštívil minister vnútra SR Robert Kaliňák
aj predseda nášho ŽSK Juraj Blanár
Večer 23. októbra 2015 srdečne a potleskom privítali nastúpení dobrovoľní hasiči, starosta obce, diváci, podpredsedu vlády Slovenskej
republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky JUDr. Roberta Kaliňáka, poslankyňu NR SR Ing. Vieru Mazúrovú, predsedu Žilinského
samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára a ďalších vedúcich predstaviteľov hasičského zboru.
Do príchodu návštevy
vyhrávala dychovka Rab
čanka, spievali ženy cir
kevného zboru Marana
Tha a na veľké plátno sa
premietala história dobro
voľných hasičov v Rabči.
Po príchode zaznela bá
seň (viď s. 25), nasledoval
prejav starostu Ing. Júliusa
Pitáka, ktorý všetkých sr
dečne privítal.
Róbert Kaliňák sa krátko
vtipne prihovoril, po ňom
Ing. Juraj Blanár.
Naši dobrovoľní hasi
či Róbertovi Kaliňákovi
darovali drevenú plaketu
s nápisom „Ďakuju hasiči
z Rabče“.
Následne veliteľovi ha
sičského zboru v Rabči Mi
roslavovi Pikošovi Róbert
Kaliňák odovzdal kľúče
od nového hasičského vo
zidla IVECO s plným vy
bavením vrátane čerpadlá
aj s prívesným vozíkom pl
ným nákladom protipovo
dňového vybavenia – pro
tipovodňový balíček.
Po posvätení a „pokro
pení“ šampanským nasle
dovala ukážka vybavenia
viac

vozidla aj protipovodňové
ho balíčka.
Po odchode vedenia na
ši dobrovoľní hasiči prija
li občerstvenie od starostu
obce v chodbe na prízemí
starej ZŠ.
V. Briš

» www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih
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Veselé Rabčianske páračky II s ľudovou veselicou
ni sa pieklo a o šišky, lan
goše, čaj aj o hriato nebo
lá núdza.

Druhý ročník zorganizoval 20. januára 2016
Klub dôchodcov v Rabči s Miestnym spolkom
Červeného kríža v Rabči.
Podujatie začalo pára
ním peria od tretej poobe
de. Naši párači peria sa eš
te len schádzali, keď dora
zil autobus s emeturník
mi – dôchodcami z gminy
Świnna.
Po zohriatí, usadení
a vyskúšaní párania – Po
liaci ani nevedeli, čo sú to
páračky. Párať – po poľsky
skubač, sa naučili rýchlo.
Hostí privítal starosta ob
ce Rabča Ing. Július Piták
oblečený v ľudovom kroji.
Nasledoval príhovor wojta
z gminy Świnna Henryka
Jurasza, ktorý poďakoval
za pozvanie a uviedol, že
aj oni majú v na mesiac máj
prichystanú inú akciu „Be
do skubač dacoš inego“.
Páralo sa, spoločne
spievalo z knižočiek Miesz
kam v Beskydach (Bý
vam v Beskydách), hralo
aj tancovalo. Nechýbali
naši spievajúci dôchodci
pod vedením neúnavné
ho harmonikára a spevá
ka Miroslava Jagnešáka
v tamdeme s Jožkom Ga
lisom s ozembuchom, pri
dali sa aj speváčky z Ma
rana Tha a prišla hrajúca
úderka chlapov v novom
zložení: 2 saxofóny, har
monika, ozembuch. A tak
o ľudovú veselicu naozaj
nebola núdza. Perie lieta
lo, ľudia sa zabávali a aby
im bolo ešte veselšie, roz
právali si do mikrofónu
slovenské aj poľské vtipy.
Nechýbala ani humorná
scénka v podaní Červe
ného kríža. Párali ženy,
chlapi tak naši, ako aj Po
liaci a nechýbali ani mla
dé šikovné dievčatá, kto
ré tiež párali a nasávali
atmosféru niekdajších ľu
dových zvykov. V kuchy

Peria bolo tiež dosť
z husí, čo sa ešte v dedine
chovajú – uviedla pred
sedkyňa seniorov p. Mar
gita Pindjáková. Čo sa na
páralo cez Charitu odo
vzdajú kňazom na dô
chodku do perín.

Poľskí priatelia odišli
o ôsmej večer s dobrou ná

ladou a naši niektorí až pred
polnocou. V. Briš + foto

„VOSTATKY“
Dnes sú „VOSTAKY“
a jutro škaredo šřoda,
prísny pust!
O štvrtej poobede do
razila na úrad prvá fašian
gová „úderka“ seniorov
z Rabče na čele s pred
sedkyňou dôchodcov Gi
tou Pindjákovou s metlou
z brezového prútia na vy
háňanie bosoriek z kú
tov. Prišla v sprievode he
ligonkára a ozembuchis
tu Jožka Galisa a prítom
ný bol aj senior Jozef Pi
viac

» www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih

koš, dve babky v starých
farebných odievačkách,
zaspievali, zarecitovali,
starosta, ktorý si vysoko
cení ľudové tradície, na
lial tomu, kto mohol, vy
piť do pohárika a fľaštičku
pridal aj do košíka. To bo
la úderka seniorov z dol
ného konca. Z horného iš
la ďalšia ešte väčšia sku
pina s kolískou na chrbte
v plachte. Od piatej zača
li aj dychovkári, ktorí už
tradične navštívili niekoľ
ko barov.
– red

kultúra » ľudové tradície
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IX. Zabíjačkové hody
Za slnečného „jarného“ počasia sa 30. januára 2016 v sobotu za domom kultúry na gaceľovskom námestí uskutočnili od jednej hodiny
poobede v poradí už IX. Zabíjačkové hody, ktoré pripravili manželia Miro a Monika Adamčíkovci v spolupráci s obcou Rabča.

Záujemci, ktorí chce
li vidieť prípravu zabíjač
kových pochúťok, moh
li prísť už od desiatej hodi
ny. Ochutnávka zabíjačko
vých pochúťok začala prí
chodom skoro dvoch de
siatok koní na čele s Emi
lom Chromčákom z Magu
ry, ktorý dorazil v sprievode
kamarátov na dvoch desiat
kach krásnych koní. Ten
to rok bol na čele sprievo
du krytý voz ťahaný párom
čiernych koníkov p. Kubí
ka z Rabčíc (ako z wester

nu – chýbali už len huláka
júci indiáni;) a za ním iš
li na koňoch ďalší „kovbo
ji“. Voz kočišoval Miroslav
Adamčík a nechýbala jeho
manželka Monika, staros
ta obce Ing. Július Piták).
Sprievod koní bol nádher
ný – rôzne kone čierne, bie
le, hnedáci, gaštanovej far
by, s nádherným jazdcami
(kýňami) „kovbojmi“ mno
hí v celokožených obleče
niach od drsných chlapov,
ženy až po mládež. Po pro
menáde kone „zaparkovali

do priľahlého parku, aby si
chvíľu oddýchli.
Na začiatku sa priho
vorili účastníkom starosta
a Monika Adamčíková.
Následne začal výdaj
zabíjačkových pochúťok
pre prítomných aj „kovbo
jov“. Ľudí pribúdalo a o za
bíjačkové pochúťky nebola
núdza.
Chutila pravá čerstvá
kapustnica, jaternica, klo
báska, ... až po uvarenú
svinskú hlavu na záver.
Spievajúci seniori, dy
chovka Rabčanka spríjem
ňovali celé podujatie. Spie
vajúci seniori dokonca za
spievali pre usporiadateľov
vlastnú pieseň o zabíjačko
vých hodoch.
Účastníkov pribúdalo
a bolo ich dosť. Pochúťky
chutili a program spríjem
ňoval pobyt.

viac

Krásne počasie a mož
nosť vidieť krásne kone,
by dokonca sa aj povo
ziť využilo veľa rodičov so
svojim ratolesťami. Deti,
dievčatá s rodičmi vyčká
vali na kone, aby sa moh
li na nich povoziť. Veľa aj
malých detí sa nebálo usa
diť do sedla vysoko na ko
ňa a povoziť sa na ňom.
Niektoré deti absolvujú
jazdu na koni už každý rok
a nevedia sa dočkať, kedy
kone prídu.
Pri varenom vínku sa
rozprúdili diskusie. Aj keď

» www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih

bolo „jarné“ počasie, pred
sa len sa písal vrchol janu
ára a ku večeru už bolo cí
tiť mráz, ktorý zosilňoval
vetrík.
Na záver si hodovníci
zaspievali spoločne „go
ralskú hymnu“ Goralu cy
či ne žal.
Kovboji sa rozlúčili, po
ďakovali a odcválali na krás
nych tátošoch.
Vďaka za pekné podujatie.
Text aj foto V. Briš
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22. 11. 2015 Dnešná dychová hudba Rabčanka – zľava: Viktor Revaj – klarinet, Augustín Piták – basa, Martin Namislovský – tenor, Jozef Pilarčík
– barytón, Marta Gužíková – speváčka, Miroslav Jagnešák – spevák a harmonikár, Anton Brišák – bubeník, Júlia Pikošová – speváčka, Ján Gebura
– trombón, Vendelín Domin – bas trúbka, Peter Piták – doprovod – trúbka, Milan Fedor – I. krídlovka, Eugen Piták – I. krídlovka, Ján Adamčík – vedúci dychovej hudby a II. krídlovka, chýba Ľudovít Barnáš – II. krídlovka.

XXXX ROKOV ÚČINKOVANIA RABČANKY
Dychová hudba Rabčanka má stále dobrú povesť. Bola a je aj po 40 rokoch účinkovania od decembra 1975 stále pýchou Rabče. Starosta Rabče Ing. Július Piták: „Ja za obec chcem povedať len pár slov: úprimné ĎAKUJEM za tú činnosť, čo dychová hudba Rabčanka robí v našej ob
ci. Za to, že posilňuje nám našu kultúru. Ján Adamčík – vedúci dychovej hudby Rabčanka vyslovil predsavzatie: „Budeme hrať, kým nám to bu
de hrať.“ A ešte: „Chcem ešte poprosiť bývalých členov, kto má chuť, nech príde skúsiť to znova. Aj dnešných mladých – kto má záujem, sú vítaní.“
Na stretnutí boli starostom obce Rabča ocenení všetci zakladatelia, bývali (foto 3) aj dnešní členovia dychovej hudby Rabčanka a Združenie dychových
hudieb Slovenska udelilo Rabčanke pamätnú medailu a rovnako ocenilo aj 25 rokov práce kapelníka a vedúceho dychovej hudby Jána Adamčíka (foto 1).

1

2
PhDr. Miroslav Žabenský
(foto 2): „Dovoľte aj mne
za Oravské kultúrne stredisko ... popriať, aby sa
Vám dobre darilo. Aby ste
spolu vychádzali, aby ste
urobili veľa tvorivých činov,
veľa pekných piesní. Hlavne
veľa zdravia a aby Vám boli všetci priazniví.“ Rabčan
ke popriali všetko najlep

šie aj prítomní zástupcovia
dychoviek z: Lokce, Orav
skej Jasenice, Tvrdošína.
Spevák a harmonikár
(klarinet) Miroslav Jagne
šák doplnil históriu Rab
čanky: „Na začiatku v škole nás bolo 65. … Zakladateľom bol pán Ján Maťuga – bývalý predseda MNV,
pán učiteľ Anton Brišák,

3
pán bývalý riaditeľ školy Jozef Mudroň – na toho sa
zabúda a potom to hlavné
gro z čoho dychovka vznikla
– pán Anton Sivoň z Námestova (foto 3). A ešte jeho svat
Jožko Jagnešák – rabčanský
rechtor. Rabčanka od 1975
nadviazala na účinkova
nie prvej dychovky v Rabči
z 1900 – 1914.
V. Briš

4

VIAC » www.stara.rabca.sk – fotogaléria aj videozostrih. V časti kultúra je brožúra o histórii RABČANKA 1975 – 2000.
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IV. VIANOČNÉ TRHY
Konali sa v krásnu slnečnú sobotu 19 12. 2016 od tretej poobede a končili o desiatej v noci. Plno ľudí. Rabčania sa prekonali. Vystúpilo všetko, čo vystúpiť mohlo aj s pekným vianočným programom. Živý Betlehem, rozsvietenie stromčeka na námestí ďeťmi, príhovor starostu
obce, maštaľ so živými zvieratkami a bačom Milanom Šteťárom v kroji, vytvorili krásnu vianočnú atmosféru. Nechýbal tradičný jarmok,
vianočná kapustnica, domáce dobrôtky, vianočný punč. Na december bolo mimoriadne teplo, bez snehu.

Predsedkyňa Jednoty dô
chodcov v Rabči p. Margi
ta Pindjáková uviedla: „Ľudí bolo na mraky.“ Rabčan
skí seniori v drevenom stán
ku nestačili piecť langoše
a moskole s maslom. Člen
ky Červeného kríža v ďal
šom stánku piekli zemia
kové placky a aj o tie bol od
byt ako na páse. Záujem bol
aj o medovinu. Ďalšia Rab
čanka Eva uviedla: Vianoč
né trhy boli Super, až na ne
skorý príchod Super Stars
Hnilicu. Cítiť, že kultúru zo
brala do rúk mladá krv – Ro
bo Brišák. A ja dodávam:
„Všetko bolo dobre ozvučené
a osvetlené“. Spevák zo Su
per Stars Hnilica prišiel a za

čal vystúpenie s takmer ho
dinovým meškaním, čo pre
matky s deťmi bolo neúnos
né ale aj tak mnohé vydržali
a dočkali sa. Stánkar s krás
nymi drôtenými výrobkami
p. Smržík z Námestova po
rovnával námestovské via
nočné trhy s rabčanskými:
„V Námestove o štvrtej je koniec. A tu to žije do noci. Nádherná vianočná atmosféra.
V Námestove je to také neosobné.“ Najviac si Vianoč
né trhy užili deti, mali čo vi
dieť, šantili, behali, tanco
valili. Videozostrih z Rab
čianskych Vianočných tr
hov na Facebooku pozre
lo za jednu jedinú nedeľu až
1500 návštevníkov.
Poďakovanie patrí naj
mä všetkým účinkujúcim
na Vianočných trhoch a or
ganizátorom, lebo nám tam
už dopredu vytvorili skutoč
nú vianočnú pohodu: mo
derátorke Zuzke Budzáko
vej, ml. mažoretkám z CVČ
Rabča, ženskému chrámo
vému speváckemu zboru

Marana Tha, Spievajúcim
seniorom pod vedením Mi
roslava Jagnešáka, Mladé
mu heligónu z Rabčíc, dy
chovej hudbe Rabčanka, FS
Bieľakovcom zo Sihelného,
FS Polhorskej muzike Ma
chajdovci, hudobnej sku
pine Mladí z CVČ Rabča,
hudobnej skupine KÉFAS
(RK), speváka Juraja Hni
licu (MT) zo súťaže ČeskoSlovensko má talent.
Text aj foto V. Briš

viac
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Spišský biskup
Mons. Štefan
Sečka na návšteve
v Rabči
Dňa 6. 10. 2015
Spišský biskup Mons.
Štefan Sečka navštívil

počas vizitácie farnosti
Základnú školu a Obecný úrad v Rabči
Na Obecnom úrade si
pozrel krátku prezentá
ciu histórie rímskokato
líckej farnosti v Rabči, po
rozprával sa s pracovník
mi úradu. Uviedol, že by
bolo vhodné pouvažovať
o novom druhom kostole
v Rabči v dolnej časti ob
ce Rabča. Zápisom do pa
mätnej knihy sa rozlúčil.

Dňa 29. 11. 2015 Ženský
spevácky zbor Marana
Tha oslávil 20 rokov bohatého účinkovania.
Stretnutie bolo veľ
mi veselé. Všetko najskôr
rozveselil vdp. dekan Bla
žej Dibdiak a po ňom sta
rota obce Ing. Július Piták
s manželkou. Prítomní bo
li aj vdp. farár Peter Bolib
ruch s dp. kaplánom An
drejom Adamčákom.
Stretnutie zahájila ve
dúca speváčok Katarína
Budzelová privítaním hos
tí, poďakovaním starosto
vi obce za finančnú podpo
ru, speváčkam za 20 rokov
spoločného učinkovania

– spolunažívania a za tr
pezlivosť vzájomné pocho
penie manželov – navzá
jom sme zocelení ako jed
na veľká rodina. Uviedla,
že za 20 rokov stihli veľmi
veľa vystúpení, majú via
nočné CD aj nové kroje.

Vdp. dekan Dibdiak po
ďakoval speváčkam nielen
za to, že spievajú ale tiež
za to, že tvoria spoločen
stvo, že sa z toho teší a bla
hoželá im. Želá aby sa im
podarili urobiť ešte veľa
užitočných vecí tak pre far
nosť, ako aj pre obec.
Starosta obce Rabča
Ing. Július Piták ocenil spe
váčky pamätným listom: Jú
liu Pikošovú, Annu Vorčáko
vú, Máriu Zboroňovú, Mar
tu Gužíkovú, Helenu Cubin
kovú, Elenu Čajkovú, An
nu Zboňákovú, Margitu
Pindjakovú, Margitu Barná
šovú, Martu Pňačkovú, Mar
gitu Pitákovú a Katarínu Bu
dzelovú. Text, foto V. Briš

Vážená redakcia Rabčianskeho chýrnika,
ako riaditeľka Oravského múzea som prispela
do publikácie Gorali na Orave, ktorú citujete, svojimi
osobnými spomienkami a skúsenosťami z prostredia,
v ktorom žijem. Ide o samostatnú časť o Goraloch pod
názvom Vyrástla som medzi Goralmi, ktorú ste kom
plexne a doslovne publikovali v obecných novinách
Rabčiansky chýrnik č. 2/2015 aj s uvedením môjho
mena ako autorky textu.
Osobne súhlasím s publikovaním uvedeného tex
tu, napriek tomu, že ako uvádzanú autorku ste ma
mohli vopred informovať o vašom počine a ešte pred
tlačou textu by bolo možné uskutočniť i jeho korek
túry.
Pri publikovaní textu a jeho grafických úpravách
došlo k viacerým gramatickým a technickým chy
bám, ktoré sa v pôvodnom texte nenachádzajú. Z toh
to dôvodu vás žiadam o to, aby ste v budúcom čís
le obecných novín uverejnili ospravedlnenie redak
cie, že k chybám došlo pri prenose a úpravách textu
do formátu obecných novín a autorka textu nenesie
za ne zodpovednosť.
Ďakujem za pochopenie.
S pozdravom PaedDr. Mária Jagnešáková

OSPRAVEDLNENIE
Redakcia Rabčianskeho chýrnika sa ospravedňuje
PaedDr. Márii Jagnešákovej a čitateľom článku, kto
rý vyšiel v Rabčianskom chýrniku č. 2/2015 pod náz
vom Gorali na Orave za chyby vzniknuté pri prenose
a úpravách textu do formátu obecných novín, za kto
ré autorka textu nenesie zodpovednosť.
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Školský ples v krojoch
bu ekoučebne pri škole.
Ďakujeme všetkým spon
zorom, „všetkým plesajúcim“ a už teraz sa tešíme
na ďalší ročník Školského
plesu s témou … ?
P. Jozef Adamčík prispel
vlastnou tvorbou v podaní
Spievajúcich seniorov:

Dňa 16. 1. 2016 sa konal 3. ročník Školského
plesu. Tentoraz sme vymenili drahé róby za kroje z rôznych regiónov Slovenska a veruže sa bolo na čo pozerať. Pri príchode nás vítali – SPIEVAJÚCI SENIORI, kro-

jované postavičky zo šúpolia, nasledovala fantastická večera, vystúpenia našich žiakov, MARANA THA v krojoch,
Spartakiáda našich učiteliek, bohatá TOMBOLA, z ktorej výťažok bude použitý na výstav-
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Pán školník sa zlostí, stojí nad
žiakmi,
že nestíha robiť kľučky so
zámkami.
Nesmiete sa, ľudia, nesmiete
sa hnevať,
aká je pesnička, tak sa musí
spievať.
Prekvapil aj pozdrav
z „východu“:

Šak i tota telka už ľem o tim ľapči,
že bars dobry napad mala, kedz
ten pľes „vyKROJovala“.
Možno, že śe toto zhosci
i u druhych v buducnosci.
Šak ľudovka, verapane, hrac tu
nigda ňeprestaňe,
bo ona odjakživa, šicke hudby
prežila ....
Zajš hraju pisničky naše???
Ta špivajme, kym je fašeng!
ZŠ s MŠ Rabča

Pani riaditeľka, tá si robí
starosť,
veď chce učiteľkám trochu
zrobiť radosť.
Učiteľky vravia, že čo všetko treba,
pani riaditeľka toľké šance nemá.
Pani učiteľky skoro nedýchajú,
veď ako štrajk skončí,
so strachom čakajú.

STRETLI STE UŽ ZDRAVÚ SPOLOČNOSŤ?
Počas uplynulých me
siacov ste na viacerých
podujatiach v našom regi
óne, mali možnosť stret
núť tím Zdravej spoloč
nosti. Určite ste viacerí
využili možnosť zmerať
si svoj krvný tlak, cukor či
cholesterol a porozprávať
sa o svojich zdravotných
problémoch.
Autora iniciatívy Zdra
vá spoločnosť MUDr. Ma
riana Faktora sme sa opý
tali:
Čo je hlavnou myšlienkou
iniciatívy Zdravá spoločnosť?
Zdravá spoločnosť pri
náša návrhy na zlepšenie
fungovania nášho zdra
votníctva tak, aby v cen
tre pozornosti bol pacient.
Na toho sa totiž v súčas

nosti často zabúda. Aby tie
to návrhy neboli vytrhnu
té z reality, absolvovali sme
za posledný rok mnohé
stretnutia s občanmi, ale aj
s odborníkmi. Zhromažďo
vali sme informácie a hľada
li riešenia, ktoré sa stali zá
kladom nášho programu.
Ktoré sú kľúčové problémy, ktoré ľudí trápia?
Z informácií, ktoré
mám, ľudí dnes najviac trá
pia platby u lekárov, nízke
štandardy v nemocniciach,
ale, žiaľ, často aj nedosta
tok pozornosti a rešpektu
zo strany lekárov a sestri
čiek. Keď je pacient chorý
alebo potrebuje pomôcť so
svojím zdravotným prob
lémom, je oveľa citlivej
ší a zraniteľnejší. Rozhod
ne mu v takých situáciách

neprospieva, keď má cho
diť od dverí k dverám, čakať
na termíny u lekára, riešiť,
či treba niečo platiť a komu
a začo. Naši pacienti, a naj
mä tí starší, ktorí toho v ži
vote už toľko prežili, si za
slúžia viac úcty a rešpektu
pri riešení svojich zdravot
ných problémov.

Aké sú kľúčové zmeny, ktoré by mali nastať v zdravotníctve?
Tých opatrení je urči
te viac a sú systémové. Ale
ak by som mal vymenovať
aspoň pár tých kľúčových,
bola by to napríklad definí
cia toho, na čo má pacient
nárok zo svojho zdravotné
ho poistenia. Aby sme do
kázali zaručiť každému pa
cientovi minimálne jed
nu diagnostickú či liečeb
nú alternatívu bez akých
koľvek poplatkov alebo do
platkov. Je tiež potrebné za
viesť ochranný limit na prí
padné poplatky v zdravot
níctve tak, aby aj dôchod
covia a sociálne slabšie sku
piny mohli čerpať plnohod
notné zdravotnícke služby
na úrovni 21. storočia.

Aj problematika dl
hých čakacích dôb má
svoje riešenia. Naprík
lad zavedenie bezplatné
ho objednávkového sys
tému do ambulancií ale
bo maximálnych dôb ča
kania na vybrané vyšet
renia a zákroky. V ne
poslednom rade je po
trebné zaviesť do ambu
lancií a nemocníc sys
tém spravodlivého od
meňovania a motivá
cie zdravotníkov na zá
klade kvality poskytnu
tej zdravotnej starost
livosti, výsledkov lieč
by a spokojnosti pacien
tov. Len tak sa nám po
darí naplniť víziu Zdra
vej spoločnosti – vrátiť
rešpekt a úctu do zdra
votníctva.
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Ako prijať ľudí s homosexuálnymi sklonmi alebo
Nádej pre ľudí inak sexuálne cítiacich
Aj toto bola téma prednášky, ktorá sa uskutočnila dňa 4. 10. 2015 v kinosále Kultúrneho domu v Rabči pod vedením linky Valentín z Košíc.
,,Homosexualita – interdis
ciplinárny pohľad“.

ThBibLic. Róbert Jáger po
čas homílie o obnove
LINKA
VALENTÍN
vznikla vo februári 1999
a pôsobí ako pastoračná
iniciatíva Gréckokatolíckej cirkvi v Košiciach. Venuje sa službe duchovnej
pomoci kresťanom s homosexuálnymi sklonmi
a všetkým tým, ktorí sú
zranení v oblasti vzťahov,
citov a sexuality. Tým,
ktorí prežívajú problém
identity s vlastným pohlavím.
Pastoračná činnosť Lin
ky Valentín vychádza z du
cha Evanjelia, a je preto za
meraná na podanie pomoc
nej ruky tým, ktorí prežíva
jú homosexualitu, ale záro
veň túžia po živote v súla
de s Božím slovom. Pomá
ha im vyrovnať sa s tými
to pocitmi vo vlastnom sve
domí a vo vzťahu k Bohu.
Uzdravovať dušu človeka,
zranené vnútra ľudí. Uka
zuje im cestu, ako túto ťaž
kosť možno riešiť. A na tej
to ceste sa ich snaží aj spre
vádzať.
Táto služba spočíva v in
dividuálnych stretnutiach,
osobných rozhovoroch, ako
aj v komunikácii formou lis
tov a e-mailovej pošty. Po
máhame im odpovedať
na otázky, riešiť ich zrane
nia a zápasy. Organizujeme
pravidelné duchovné stret
nutia, prednášky a duchov
né obnovy. Už v roku 2004
sme na Gréckokatolíckej bo
hosloveckej fakulte v Prešo
ve a na Slovensku hostili/or
ganizovali prvú medziná
rodnú konferenciu na tému

Snahou Linky Valentín
je pomáhať nachádzať ces
tu hľadajúcim a spoločne
prichádzať k pravde. Ježiš
Kristus zomrel za každé
ho človeka a chce svoje ra
dostné posolstvo adreso
vať každému, teda aj ľuďom
s homosexuálnym cítením.
Aj im patrí a je adresova
né Evanjelium! Kristus má
svoju náruč otvorenú pre
každého človeka a každé
ho uisťuje: ,,Ja som Cesta,
Pravda a Život. Ja som ne
omylná cesta, neklamná
pravda, nekonečný život.
Poď za mnou, lebo ja ti mô
žem dať večný život.“ (po
rov. Jn 14, 6).
Celé prednáškové popoludnie nás sprevádzali skvelí a vzácni hostia z Bratislavy a Košíc,
a to Mgr. Eliška Madžová
za občianske združenie
Rieky a duchovní otcovia
Mgr. Vitalij Luck, ThBibLic. Róbert Jáger, PhD.
a PhDr. Marko Rozkoš,
PhD. z Linky Valentín.
Kontakt:
LINKA VALENTÍN
Gréckokatolícka cirkev
P. O. Box B - 43
040 01 Košice 1
valentinskespolocenstvo@
centrum.sk
KRESŤANSKÉ PRIJATIE ĽUDÍ PREŽÍVAJÚCICH HOMOSEXUÁLNU NÁKLONNOSŤ
Ak sa chceme zaoberať
otázkou kresťanského pri
jatia ľudí prežívajúcich ho
mosexuálnu náklonnosť je
potrebné porozumieť tejto
téme ako aj vedieť rozlišo
vať a poznať reálny stav ľudí
s homosexuálnymi sklon
mi aj u nás na Slovensku.
Treba vedieť, že nie všet
ci ľudia s homosexuálny
mi sklonmi žijú aktívne ho
mosexuálne, nakoľko pre
mnohých toto zistenie nie
je ľahké a nestotožňujú sa
s tým, ale hľadajú inú ces
tu. Dotyčný muž alebo že

na prežíva homosexuál
ne cítenie ako nedobrovoľ
né, nechcené vnútorné utr
penie, ťažkosť a hľadá po
moc. Naozaj je veľa tých,
ktorí reálne v detstve či do
spievaní pociťujú homose

Jestvujú dva zásadne odlišné druhy pomoci ľuďom s homosexuálnymi
sklonmi:
1. Terapeutické poslanie – je zamerané nie
na zmenu smerovania se

b) sústrediť sa na človeka, nie na homosexuál
ne cítenie. A to preto, aby
nás to neodradilo od po
moci a aby sme sa nepoze
rali na nich ako na oponen
tov, ale ako na našich bra
tov a sestry.

Spišská Kapitula
xuálne sklony bez toho, aby
k tomu akýmkoľvek spô
sobom prispeli a bez toho,
aby mali akúkoľvek homo
sexuálnu skúsenosť. Ho
mosexuálne cítenie môže
totiž v sebe objaviť aj člo
vek hlboko veriaci. Prevaž
ná väčšina týchto ľudí ne
môže za svoje homosexu
álne cítenie. I keď si tento
sklon človek väčšinou slo
bodne nezvolil, zostáva mu
slobodné rozhodnutie pod
ľahnúť tomuto sklonu ale
bo nie.
Je totiž rozdiel medzi sa
motným vnútorným preží
vaním človeka a jeho posto
jom k tomu, čo prežíva.
a) Homosexuálne skutky
– (homosexuálna aktivita) sú jednoznačne hriechom a namierené proti
ľudskej prirodzenosti.
b) Homosexuálne cítenie – bez prechodu k aktívnym homosexuálnym
skutkom nie je hriešne
a teda nevylučuje u človeka možnosť praktizovania kresťanského života.
Samotným homosexuálnym cítením bez prechodu k hriešnym homosexuálnym skutkom človek nie
je pred Bohom hriešny,
nenachádza sa pred ním
v stave hriechu.

bo naplnením života nie
je sexualita, ale duchovný rast človeka ako Božieho dieťaťa. To znamená, že človek je bytosť povolaná žiť vo vzťahu lásky
s Bohom. Je zároveň povolaný deliť sa o Božiu lásku s inými ľuďmi cestou
sebadarovania (pozri Mt
22, 37-40). To je vryté hlboko do jeho vnútra a iba
v tom človek nájde svoje
naplnenie.

xuálnej príťažlivosti, ale
snaží sa rozvinúť neroz
vinutý zmysel pohlavnej
identity. Veda a viera si ne
odporujú, ale navzájom sa
dopĺňajú.
2. Kresťanské poslanie – znamená sprevádzať
človeka s homosexuál
nym cítením k Bohu a po
môcť mu nájsť jeho vzťah
s Ním, svoje miesto v živo
te, v cirkvi a to bez ohľadu
na možnosť alebo nemož
nosť zmeny cítenia v sexu
álnej oblasti. Spása člove
ka nezávisí od jeho sexu
álneho cítenia, ale od jeho
vzťahu s Bohom. Aj títo ľu
dia sú stvorení nie pre život
v opustenosti a prázdno
te, ale pre život v hlbokom
spojení s Kristom a cir
kvou. Praktizovanie viery
ľuďom prináša schopnosť
dávať sa, darovať seba, roz
vinúť svoju osobnosť, svoju
jedinečnosť a tým majú títo
ľudia možnosť spoznať se
ba samých vo všetkých roz
meroch a to práve formou
sebarealizácie s pomocou
Božej milosti tým, že budú
žiť podľa Božieho plánu.
V kresťanskom druhu pomoci sú dôležité dva spôsoby prístupu:
a) povzbudiť človeka,
aby spolupracoval s Bo
žou milosťou pre život v po
hlavnej čistote. Cieľom ale-

Nikdy ľudí nehodnoť
te podľa ich zranení, podľa
toho, čo prežívajú, ale po
zerajte na nich Kristovými
očami. Sú to ľudia, za kto
rých Kristus zomrel a Boh
chce ich spásu. Každý člo
vek má dôstojnosť a hod
notu, pretože je stvorený
na Boží obraz. Boh nemi
luje niekoho menej len pre
to, že je zranený a prežíva
osobnú ťažkosť. Božia lás
ka sa vždy a všade ponúka
tým, ktorí sú otvorení pri
jať ju.
Svätý Ján Mária Vian
ney nám zanechal v tejto
súvislosti hlbokú myšlien
ku: ,,Svätci nezačali všet
ci dobre, ale všetci dobre
skončili.“
Homosexualita je zranenie. To je najvy stižnejší výraz, vyjadrujúci podstatu alebo pozadie homosexuálneho sklonu. Je stavom nedokončeného rozvoja osobnosti po emocionálnej stránke a stavom nenaplnenej potreby lásky vo vzťahu s osobou rovnakého pohlavia.
Homosexuálne sklony sú
následkom problémov vo
vzťahoch. Homosexualita je záležitosťou, výsledkom narušených, zlomených,
nedostatočných,
zranených vzťahov.
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Katechizmus Katolíckej Cirkvi nám jasne hovorí o tom, že týchto ľudí
treba prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Iba
to, čo je pravdivé, môže
byť aj pastoračné. Pritom
platí, že cestou pastorácie, uzdravenia a spásy je
jedine pravda.
Katechizmus Katolíc
kej cirkvi hovorí, že aj oni
sú povolaní plniť vo svojom
živote Božiu vôľu, a ak sú
kresťanmi, spájať ťažkosti,
s ktorými sa môžu stretnúť
v dôsledku svojho stavu,
s Pánovou obetou na kríži.
Cez „čnosti ovládania sa,
ktoré vychovávajú k vnú
tornej slobode, niekedy aj
pomocou nezištného pria
teľstva, modlitbou a s po
mocou sviatostnej milosti
sa môžu a majú postupne
a rozhodne približovať ku
kresťanskej dokonalosti“.
Potrebujeme len pocho
piť, že pre ľudí s homose
xuálnymi sklonmi, kto
rí sa rozhodli pre uzdrave
nie a zvolili si život v čis
tote sú veľkými prekážka
mi izolácia a osamotenosť.
Žiaden človek však nemô
že žiť bez lásky. Cirkev pre
to musí byť rodinou pre ľu
dí s homosexuálnym cíte
ním. A povedzme si otvo
rene, že v súčasnosti sme
od tohto kroku ešte pomer
ne vzdialení.
Preto si všetci ľudia,
kresťanské cirkvi, aj celá
naša spoločnosť musíme
plne uvedomiť našu zodpovednosť aj za starostlivosť o týchto ľudí – na-

cirkevné rady

šich bratov a sestry. Cirkev a kresťania sú preto
povinní vo svojej službe
Bohu a každému človeku
otvárať cestu k obráteniu,
pokániu a duchovnému
uzdraveniu. Boh je láska
a kresťania sa preto musia modliť za všetkých ľudí
a priať im spásu. Na druhej strane sa však nesmú
báť pomenovať hriechom
to, čo je hriech a to predovšetkým preto, aby tí, ktorí mu podľahli, našli cestu k Bohu a ku spáse. A ak
niekto pozná Boha v tajomstve jeho milosrdenstva, vie, že Jeho vôľa má
na zreteli výlučne dobro
človeka.
Ako prijať svoje dieťa s homosexuálnym cítením?
Každý človek má svoju
ľudskú dôstojnosť a hodnotu, pretože je stvorený
na Boží obraz. V súvislosti s prekonaním izolácie,
ktorú váš syn, alebo vaša dcéra prežíva tým, že
pociťuje homosexuálne
sklony a taktiež v súvislosti s bolesťou, ktorú prežívate Vy rodičia z odhalenia tejto skutočnosti, ponúkame vám tieto odporúčania:
1. Pamätajte na to,
že prevažná väčšina ľudí
vrátane vašich detí nemôže za tieto homosexuálne
pocity.
2. Neobviňujte sa za ho
mosexualitu svojho die
ťaťa.
3. Rodičia
prijmite
a milujte sa ako manželia. Vaša spoločná jednota a láska je pre vás dôleži-

tá, aby ste prijali a milovali svojho syna alebo dcéru.
Budujte vzájomný manželský vzťah konkrétnymi krokmi. Vaša jednota a láska je dôležitá i pre
vášho syna či dcéru.
4. Urobte všetko možné, aby ste naďalej prejavovali lásku svojmu dieťaťu. Vaše prijatie neznamená, že schvaľujete všetky
súvisiace postoje a správanie, ktoré možno va-

Výročná správa
Od minulosti, kedy ma
li hasiči ako hlavnú úlohu
hasenie požiarov a rozši
rovanie osvety obyvateľ
stvu sa spektrum úloh ha
sičstva značne rozšírilo.
V súčasnosti zasahu
jú príslušníci hasičských

zborov a jednotiek ok
rem požiarov pri doprav
ných nehodách, hromad
ných haváriách, živelných
pohromách, úniku ne
bezpečných a rádioaktív
nych látok, množstve rôz
nych technických zása
hov a rôznych záchran
ných prácach. Nezaned
bateľná je aj osvetová čin
nosť ohľadom poučenia
obyvatel'stva a kontro
ly požiarneho zabezpe
čenia budov. Hasiči často
spolupracujú s policajný
mi, záchranárskymi, zdra

opustili Cirkev, pobádajte
ich, aby sa vrátili a zmierili s ňou zvlášť vo sviatosti pokánia. Modlite sa
za nich.
6. Odporúčajte svojmu synovi alebo svojej
dcére vyhľadať veriaceho
terapeuta alebo duchovného poradcu, ktorý ponúkne modlitbové zázemie, sprevádzanie a duchovné uzdravenie.

PhD. a PhDr. Marko Rozkoš počas homílie o obnove
še dieťa vykazuje. Môžete spochybniť určité aspekty životného štýlu,
ktoré považujete za otázne. V žiadnom prípade
nenúťte svoje deti nájsť si
partnerov opačného pohlavia a nevnucujte im
manželstvo ako riešenie
ich stavu. Každý človek
má svoju vlastnú životnú
cestu.
5. Nabádajte svojho
syna alebo svoju dcéru,
aby ostali v katolíckom
(alebo vašom kresťanskom spoločenstve). Ak

Hasiči schôdzovali
Na výročnej členskej schôdzi Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Rabči
konanej 13. 2. 2016 v klube
hasičského zboru bolo prítomných 50 členov hasičského zboru zo 76.

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 1 /2016| 25

7. Vyhľadajte tiež pomoc a duchovnú podporu
sami pre seba možno vo
forme poradenstva alebo
duchovného vedenia, či
stretnutia podpornej skupiny pre rodičov detí s neistotou v ich identite muža či ženy alebo inými ako
heterosexuálnymi sklonmi. Ak hľadáte a potrebujete porozumenie, prijatie
a vnútorný pokoj, môžete sa zúčastniť aj duchovných cvičení, ktoré sú určené pre ľudí s homosexuálnymi sklonmi.
Mnohí ľudia prešli tú

istú cestu, ako vy, ale môžu ísť ešte ďalej. Môžu sa
podeliť o účinné spôsoby ako zvládnuť chúlostivé rodinné situácie, napr.
ako povedať členom rodiny o vašom dieťati, ako vysvetliť túto situáciu mladším deťom alebo aký mať
vzťah voči priateľom vášho syna alebo dcéry kresťanským spôsobom.
8. Oslovte v láske a trpezlivosti ostatných rodičov, ktorých taktiež zaujíma téma homosexuality
v súvislosti s prežívaním
homosexuality ich syna
alebo dcéry a zorganizujte podporné svojpomocné
stretnutia rodičov. Konkrétna služba pre týchto ľudí v Cirkvi vám v tom
môže ponúknuť pomoc.
9. Preštudujte si odporúčané materiály, alebo
vhodnú knihu k tejto téme,
aby ste boli v obraze a vedeli, ako sa správne zachovať. Keď využijete príležitosť pre vzdelanie a výchovu, pamätajte na to, že môžete zmeniť len sami seba.
Môžete byť zodpovední len
za svoje vlastné presvedčenie a činy, nie za presvedčenie a činy svojich dospelých detí.
10. Vložte svoju vieru
úplne v Boha a dôverujte
mu. Tomu, ktorý je silnejší, súcitnejší, odpúšťajúcejší, prijímajúcejší a milujúcejší, než sme my sami. Odovzdajte Bohu túto
svoju starosť a vedzte, že
Boh miluje vaše deti a praje si ich spásu viac, ako Vy.
o. Vitalij Luck a Lucia

Báseň dobrovoľným hasičom
votníckymi a vojenskými
zložkami pri riešení nú
dzovej situácie.
Členovia DHZ SR sa
podľa svojho vybavenia
a momentálneho počtu
voľných osôb zúčastňujú
na týchto zásahoch v ob
ciach. Reformu, aby moh
li byť využívaní dobrovoľní
hasiči pri zásahoch umož
nil minister vnútra Róbert
Kaliňák v roku 2013. Ich
nasadenie vykryje miesta,
kam dojazd profesionál
nych hasičov trvá 30 mi
nút a viac minút.

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 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 domovy a naše životy.
Báseň zložila Katarína Budzelová
Aj DHZ v Rabči sa zú
častňoval počas celého ro
ka rôznych akcií a niekto
ré aj organizoval. Nie je to
vždy ľahké, pretože členo

via sú zamestnaní a ich za
mestnanie či škola sa na
chádza často aj vo vzdia
lených mestách alebo v za
hraničí.
– red
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Projekt príležitostných aktivít pre deti z Rabče
V školskom roku 2015/16
sa realizuje pre deti
z Rabče projekt príležitostných aktivít. Autorkou
a koordinátorkou tohto
projektu je Mgr. Andrea
Lubasová.
Projekt pre deti orga
nizuje Centrum voľného
času „Maják“ Námesto
vo v spolupráci s obecným
úradom v Rabči. Do pro
jektu sa zapojili aj dobro
voľníci, rodičia a učitelia
zo ZŠ s MŠ Rabča. Pro
jekt dáva deťom možnosť
zúčastniť sa jedenkrát me
sačne na inovatívnych,
príležitostných aktivitách,
ktoré prebiehajú v Cen
tre voľného času „Ma
ják“ v Námestove. Deti
sa môžu zúčastniť príleži
tostných aktivít na zákla
de riadne vyplnenej pri

hlášky, ktorú deti dostanú
v ZŠ s MŠ v Rabči.
Cieľom projektu je
umožniť deťom z Rabče
zapojiť sa do takých ak
tivít, ktoré sú príťažlivé,
inovatívne, ktoré podpo
ria ich schopnosť súťa
žiť, budovať si nové pria
teľstvá a pútavou formou

tráviť svoj voľný čas. Pro
jekt príležitostných aktivít
sa začal realizovať v me
siaci október a ukončí sa
v mesiaci máj.
Gymnastické workshopy,
súťaže vo vzdušnom
hokeji a stolnom tenise
Prvá príležitostná akcia sa
uskutočnila počas jesen

poradie víťazov, ktoré bo
lo nasledovné:
Gymnastická súťaž
1. Nikola Slovíková – ZŠ
s MŠ Lokca; 2. Natália
Portálová – ZŠ s MŠ Rab
ča; 3. Simona Makúchová
– ZŠ s MŠ Lokca
Gymnastická súťaž

Víťazi v súťažiach vo vzdušnom hokeji a stolnom tenise

ných prázdnin dňa 29. 10.
2015 v Centre voľného ča
su „Maják“ v Námestove.
Deti sa zúčastnili gymnas
tických workshopov spo
jených s gymnastickou sú
ťažou a taktiež absolvova
li súťaže v herni centra voľ
ného času, a to súťaže vo
vzdušnom hokeji a v stol
nom tenise. O tom, že de
ti z Rabče sú naozaj šikov
né a talentované svedčí aj

Vianočné tvorivé dielne

Príležitostná akcia v mesiaci november sa realizovala dňa 26. 11. 2015 a pre
deti zo ZŠ s MŠ Rabča,
tentoraz z hornej školy
pri kostole boli pripravené
Vianočné tvorivé dielne.
Na tvorivých dielňach
deti so šikovnými rukami
a chuťou niečo „vianočné“

si vyrobiť s nadšením tvorili
vianočné ikebany, vianočné
hviezdy, svietniky, pozdra
vy a iné ozdoby s vianoč
nými motívmi. Nechýbalo
ani koleso šťastia, v ktorom
si deti mohli vytočiť pekný
darček pre seba a pre svo
jich najbližších.
Vyrobené výrobky si
mohli deti vziať so sebou
domov, a tak vyzdobiť svo
je domovy a obohatiť ich
pravou predvianočnou ná
ladou.

Turnaj v stolnom tenise
1. Michal Ferneza – ZŠ
s MŠ Rabča; 2. Sebastián

V ďalších mesiacoch sú
pripravené v projekte pre
deti nasledujúce príleži
tostné aktivity:
• December – Detský
jumping, turnaje v kalčete
a biliarde
• Január – Hip-hop
wokshop, tradičné
remeslá
• Február – Historický
šerm a lukostreľba,
tradičné remeslá
• Marec – Veľkonočné
tvorivé dielne

Bjalončík – ZŠ s MŠ Rab
ča; 3. Dominik Kovalík
– ZŠ s MŠ Rabča.
Turnaj vo vzdušnom
hokeji
1. Lýdia Hlavatá – ZŠ Sl
nečná – Námestovo – Bre
hy; 2. Michal Ferneza – ZŠ
s MŠ Rabča; 3. Emma Pi
táková – ZŠ s MŠ Rabča.
Mgr. Andrea Lubasová

• Apríl – Break dance
a mažoretky worshop
• Máj – Anglický večer
Veríme, že projekt bude
úspešne pokračovať a obo
hatí voľný čas veľkému poč
tu detí. Na záver chceme
poďakovať všetkým dobro
voľníkom, rodičom a učite
ľom, sponzorom a hlavne
obecnému úradu, pánu sta
rostovi obce Ing. Júliusovi
Pitákovi za podporu pri re
alizácii projektu.
Mgr. Andrea Lubasová
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RABČIANSKY KLUB SENIOROV ZA ZDRAVÍM
Už na jar v marci som zorganizovala pre Rabčianskych dôchodcov – seniorov cestu za zdravím
do kúpeľov Nimnica aj
s kultúrnym programom.
Pretože bol pôst, bol to
duchovný program pri kto
rom náš kapelník, Miro
slav Jagnešák, nemohol vy
užiť svoju harmoniku. To
celé mi nedalo pokoj a hneď
na pobyte v marci som do

v poobedňajších hodinách
do Rajeckej Lesnej navští
viť nášho rodáka dôst. pána
farára Janka Rusnáka a pre
krásny betlehem.
Svoj program sme napl
nili, členov klubu, ale aj kú
peľných hostí zabávala celá
kapela aj so spevákmi a hra
ním na ozembuchu. Po
čas prestávky nás zabáva
la prestrojená za modelku
Pavla Oselská, ktorá v mas
ke porozprávala príbeh ži
vota vo Viedni. Spolu s na
mi pekné chvíle prežili aj na
ši rodáci žijúci v rôznych kú
toch bývalého Českosloven
ska. Program nám spestri
la aj 86-ročná návštevníč
ka kúpeľov z Moravského
Lieskovca prednesom bás
ní a rozprávaním vtipov. Ka
pela pod vedením kapelní
ka zabávala kúpeľných hos

hodla ďalší termín pobytu
na jeseň v novembri s tým,
že klub s kapelníkom pripra
ví na druhý zdravotný pobyt
pre nich program.
Tak sa aj stalo. Ces
tou do kúpeľov som v au
tobuse poinformovala čle
nov o programe celého týž
dňa. V utorok a štvrtok všet
kých bude zabávať naša ka
pela a v stredu pôjdeme
tí tak, že keď sme odchádza
li domov, tak nám všetci ďa
kovali.
Bol to prekrásny zážitok,
na ktorý budeme dlho s lás
kou spomínať nielen Rab
čianski seniori, ale aj náv
števníci kúpeľov.
Veď človek nie je živý
len prácou a chlebom, ale
aj zábavou. Nie nadarmo sa
hovorí, že humor lieči.
Predsedníčka
Margita Pindiaková

ZMM karneval

Združenie mariánskej
mládeže funguje v Rabči
už veľmi dlho. Okrem pravidelného piatkového stretávania sa organizujeme
rôzne akcie – aj karneval.
Sobota je deň upratova
nia, hlavne pre dievčatá. No
sobota 6. 2. bola aj o zábave
a maskách. Šikovná animá

torka Kika všetko pekne zor
ganizovala. Pred večerom sa
naša pinpoška zaplnila rôz
nymi maskami. Na našom
maškarnom ste mohli stret
núť šmolka, lesného mužíka,
hrozno, nechýbal ani hoke
jista, doktor, či tanečnica. De
ti boli kreatívne a nik sa ne
dal zahanbiť. Celý večer nás
sprevádzala dobrá hudba, zá
bavné hry, skvelé pochúťky
od našich mám a na záver aj
pekné ceny.
Danka

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
28 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2016

cirkev / tradície

22. 2. 2016

Rabčania na národnom pochode za život
Búrky, dážď, slabá reklama, nezáujem médií
a iné informácie kričali,
že na národný pochod
za život do Bratislavy
nemáme ísť.
Toto sa istotne podpísa
lo na slabej účasti aj našich
spoluobčanov. Autobus,
ktorý bol objednaný, vie
zol hŕstku Rabčanov. Tiež
sa k nim zmestili Sihelci
aj Rabčičania. Samozrej
me, že mnohí si dopravu
zabezpečili inak. Išli auta
mi, vlakom, či s inými far
nosťami. No ruku na srd
ce, z našej obce nás tam ve
ľa nebolo. Škoda. Program
bol super, atmosféra vý
borná.
Sprievodný
program
prebiehal už od pondelka.
Na účastníkov pochodu bol
pripravený filmový festival,
hudobný program, divad
lá, koncert vážnej hudby,
chvály, workshopy na rôz
ne témy, duchovný prog
ram, diskusie s predstavi
teľmi politických strán. Ne

zabudlo sa ani na deti. Pre
nich bolo pripravené báb
kové divadlo, folklórne sú
bory a skautské mestečko.
V sobotu večer sa usku
točnila úvodná svätá om
ša, ktorú celebroval Mons.
Stanislav Zvolenský. V káz
ni sa nám prihovoril Mons.
Tomáš Galis, žilinský die
cézny biskup. Na záver
predniesol príhovor apoš
tolský nuncius Mario Gior
dana, s pozdravom od Svä
tého Otca Františka.
Nedeľa sa začala svä
tou omšou. Každá diecé
za mala farnosť v Bratisla
ve, v ktorej sa stretli pút
nici z celej diecézy na spo
ločnej svätej omši. Spiš
ská diecéza mala svätú
omšu až na dvoch mies
tach, v Kostole sv. Alžbety,
pre tých, čo prišli vlakom
a v Kostole sv. rodiny pre
pútnikov, ktorí prišli auto
busmi. Tam sme boli aj my,
partia mladých z Rabče,
ktorá cestovala autami už
v piatok večer.
Po svätej omši sa ľudia

presúvali do centra Brati
slavy, na Námestie SNP.
Na hlavnom pódiu pre
biehal hudobný program
a príhovory hostí. Chvíľ
ku po pol tretej sa zača
lo pochodovať. Trasu dl
hú 2,4 km sme prešli zhru
ba za hodinu. Na ceste nás
čakali organizátori, kto
rý spríjemňovali a zabávali
pochod. Spievali, tancova
li, svadbovali, fúkali bub

linky, ponúkali vodu. Nie
kto kráčal a rozprával sa,
iný spievali, hrali na hu
dobných nástrojoch a za
bávali sa. Celá trasa bola
zaplnená. Začiatok pocho
du sa stretol s ľuďmi, ktorí
ešte nemohli začať pocho
dovať. Veď približne 85 ti
síc ľudí je veľká masa.
Národný pochod za ži
vot sa zapísal do histórie
Slovenska a my Rabčania

sme boli pri tom. Spolu
s pochodom za život v Ko
šiciach, to boli najväčšie
pochody v histórií Sloven
ska. Taktiež podľa percen
ta zúčastnených obyvate
ľov to bol najväčší pro-li
fe pochod na svete. Som
na to hrdá, že naša kraji
na môže mať takéto prven
stvo. Je len na nás, či bude
me aj podľa toho žiť a ko
nať.
Daniela Tekeľová

Svätý Mikuláš u starkých

Betlehemy Babej hory
Svätý Mikuláš žil
vo štvrtom storočí
v dnešnom Turecku.
Narodil sa v bohatej
rodine. Stal sa
biskupom.
Vďaka svojmu bohat
stvu zachránil veľa kres
ťanov, ktorí boli v tej dobe
prenasledovaní. Pre svo
je činy bol veľmi obľúbe
ný, ale aj prenasledovaný
a zatknutý. Po Milánskom
edikte Mikuláša prepusti
li a stal sa arcibiskupom.
Asi najznámejší čin, ktorý
sa hovorí o sv. Mikulášo
vi je, ako zachránil 3 dcé

ry tým, že im daroval ve
no na vydaj. Okrem tohto
urobil veľa dobrého a na je
ho pamiatku si spomíname
6. decembra, kedy obdaro
vávame našich najbližších.
V našej obci prišiel Mi
kuláš do školy, na námes
tie, do kostola, no nie všet
ci mohli prísť. My, mla
dí a deti zo združenia ma
riánskej mládeže, sme iš
li k našim starkým a star
kám domov. Mikuláš s an
jelikmi a čertíkmi donies
li darček a dúfam, že aj ra
dosť a úsmev do domov,
ktoré navštívili. Dedkovia
a babičky nás čakali s na

pečenými koláčikmi a vo
ňavými buchtami, ktoré
chutili výborne.
Chcem
poďakovať
všetkým deťom, ktoré ve
novali nedeľné popolud
nie krásnemu činu. Pánu
Bohu za ochranu a pekné
počasie. Síce nebol sneh,
ale svietilo slniečko a my
sme nemuseli mrznúť.
A Centru voľného času
Rabča, ktoré túto akciu
financovalo. A všetkým,
ktorí nás privítali a pus
tili do svojich príbytkov,
pretože okrem darčeka
sme doniesli aj kopec ne
poriadku.
Danka

Prvé jasličky vyrobil sv.
František z Assisi. Z Talianska sa tento zvyk preniesol do celého sveta.
Výstavu Betlehemy Ba
bej hory IV. zorganizova
lo v Zubrohlave zubrohlav
ské občianské záujmové

združenie Zubor. Súťažia
ci museli vytvoriť ekolo
gický Betlehem – z prírod
ných materiálov betlehem,
ktorý musel mať minimál
ne 7 postáv.
Tento rok sa už konal
4. ročník tejto súťaže. Rab
ču úspešne reprezentoval
Betlehem vytvorený z ces
ta a kartónu žiačok ZUŠ I.
Kolčáka, pob. Rabča – viď
prvá horná fotografia.
Tvorcom blahoželáme
a ďakujeme za reprezen
táciu.
– red
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kultúra

Mládežníck y ples opäť nesklamal!

Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, a tak
sa dňa 23. 1. 2016 so začiatkom o 18 00 v sále Kul
túrneho domu stretlo vyše 200 mladých a ,,mladých duchom“ z Rabče
a okolia, aby sa zabavili, stretli s priateľmi a zatancovali na skvelú hudbu na v poradí už 10‑tom
mládežníckom plese.
O otvorenie plesu sa po
staral náš staronový mo
derátor Jarko Jagnešák,
ktorý privítal plesajúcich
hostí, zaželal skvelú zába
vu a príhovor ukončil pán
kaplán modlitbou.
Po výdatnej večeri sa zá
bava mohla začať. O skve

lú hudbu sa postaral DJ
Balek, ktorý nás bavil až
do skorého rána.
Kultúrnym programom
nás sprevádzala rabčan
ská televízia Džot s výbor
nými reportérmi a ešte lep
šími reportážami. Oplati

lo sa vidieť. Okolo polnoci
zábava pokračovala žrebo
vaním tomboly, v ktorej sa
nachádzali veľmi zaujíma
vé ceny.
Verím, že každý si vy
žreboval to svoje a odchá
dzal spokojný.

Ďakujem všetkým prí
tomným hosťom, veselým
kuchárkam, obsluhujúce
mu personálu, sponzorom,
ale predovšetkým organi
zátorom, ktorí sa postarali
o skvelý program a celý chod
plesu. Milí organizátori pat
rí vám veľká vdaka a verím
že sa o rok uvidíme opäť!
Luca

Karneval

gového karnevalu ďakuje
me všetkým maskám, ro
dičom, starým rodičom
a organizátorkám zo ZŠ.
Ďakujeme za odmeny pre
masky CVČ Rabča, Rodi
čovskému združeniu pri
ZŠ s MŠ Rabča, COOP
Jednote Námestovo.
Na karnevale bolo od
menených 146 masiek.
Každá maska dostala slad
kosť, hračku alebo písacie
potreby. Počas celého kar

Dňa 7. februára 2016
sa v Kultúrnom dome
v Rabči uskutočnil tradičný „Fašiangový karneval“. Prišli tam nádherné
rozprávkové a filmové bytosti od výmyslu sveta.
Zamaskované bytosti
sa zabávali, promenádova
li, súťažili. Do tanca strh
li aj svojich rodičov. Počas
celého karnevalu všetkých
zabávali rozprávkové by
tosti Shrek a Fiona. Kaž

dá bytosť za svoju námahu
bola odmenená hračkou
a sladkosťou.

Poradie na prvých
miestach:
Predškolský vek:
1. Máša – Sára Plevjako
vá, 2. Sliepka – Timotej
Košút, 3. Páv –Michaela
Miškovičová.
1. – 3. ročník: 1. Snehuliak
– Karin Brišáková, 2. Sln
ko– Sára Skurcoňáková, 3.
Mlynček –Tatiana Barbo
ráková.
4. – 9. ročník: 1. Dojka –Do
minik Kovalík, 2. Mimoň –
Benjamín Mačinec, 3. Blesk
– Viktória Michaľáková.
Za krásny a nezabud
nuteľný zážitok z fašian

nevalu sa na chodbe po
dával čaj pre deti, pre ro
dičov bola podávaná káva.

Fotografie poskytol Miro
slav Kovalíček.
Mgr. Eva Raticová
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Vyhodnotenie futbalových súťaží – JESEŇ
2015 s účasťou TJ ORAVAN Rabča
Futbalisti Oravanu mali zapojených do súťaží
Stredoslovenského
a Oravského futbalového zväzu 5 družstiev, z toho 4 mládežnícke (dorast, starší a mladší žiaci, prípravka (najmladší).
Najnáročnejšie súťaže hrá
dorast a žiaci.
Tabuľky po jeseni 2015
82
72
71
63
52
52
51
42
31
30
30
12

1 21:9 26
2 23:11 23
3 34:17 22
2 37:23 21
4 25:18 17
4 19:16 17
5 27:27 16
5 33:33 14
7 20:38 10
8 16:28 9
8 19:39 9
8 19:38 5

Tabuľka Pravdy muži -4 body.
Porovnanie s 2014: 8. miesto,
14 bodov.
Dorast – 4. liga

1. Ludrová 13 12 0
2. Chlebnice 13 10 0
3. D. Kubín 13 9 0
4. L. Lužná 13 8 1
5. Trstená 13 7 1
6. O. Poruba 13 5 3
7. Rabča 13 6 0
8. Likavka 13 5 2
9. Liesek
13 5 1
10. Habovka 13 3 4
11. L. Hrádok 13 4 1
12. Černová 13 3 2
13. O. Polhora13 2 3
14. Valča
13 2 2

1 49:10
3 35:22
4 46:20
4 31:19
5 28:20
5 25:25
7 22:28
6 25:37
7 24:39
6 22:28
8 23:31
8 21:37
8 22:34
9 13:36

36
30
27
25
22
18
18
17
16
13
13
11
9
8

Dorastenci: 0 bodov. Porovnanie s 2014: 2. miesto, 31 bodov.
Starší žiaci – 3. liga

1. Dlhá
13 13 0 0
2. Klin
13 10 1 2
3. Liesek 13 10 0 3
4. L. Mikuláš 13 9 1 3
5. Zákamen. 13 7 1 5
6. L. Hrádok 13 6 0 4
7. Diviaky 13 6 2 5
8. Zuberec 13 6 1 6
9. Trstená 13 3 2 8
10. Rabča 13 3 2 8
11. Novoť
13 2 1 10
12. O. Podzám,13 1 2 10
11. Istebné 13 0 1 12

98:13 39
47:19 31
57:21 30
59:21 28
26:30 22
34:27 21
38:38 20
52:41 19
25:47 11
21:43 11
23:67 7
10:56 5
5:68 1

St. žiaci -10bodov. Porovnanie
s 2014: 6. miesto, 14 bodov.
Mladší žiaci – 3. liga

1. Liesek
2. Trstená

55:23 30
68:20 29
67:23 28
33:37 20
38:42 19
46:62 18
37:39 15
27:49 14
32:46 13
22:39 8
18:72 7
11:104 0

St. žiaci -3body. Porovnanie
s 2014: 2. miesto, 20 b.

Muži – 7. liga

1. Hruštín 11
2. Zázrivá 11
3. O. Lesná 11
4. Novoť
11
5. Krivá
11
6. Leštiny 11
7. Medzibrodie 11
8. Rabča
11
9. Babín
11
10. Veličná 11
11. Lokca
11
12. Podbiel 11

3. Dlhá
13 10 0 3
4. L. Hrádok 13 9 2 2
5. L. Mikuláš 13 9 1 3
6. Diviaky 13 6 2 5
7. Novoť
13 6 1 6
8. Rabča 13 6 0 7
9. Zuberec 13 5 0 8
10. Zákamen. 13 4 2 7
11. Klin
13 4 1 8
12. Istebné 13 2 2 9
13. Lisková 13 2 1 10
O. Podzám. 13 0 0 13

13 11 1 1 75:23 34
13 10 1 2 73:23 31

Tabuľka prípravky sk. B

1. O Polhora 6 4 2 0 17:7 14
2. Zubrohlava 6 2 1 3 10:17 7
3. Rabča
6 1 1 4 11:14 4

Z porovnania vychádza,
že sa družstvá zhoršili ok
rem mužov. Príčinou zhor
šenia bola nedostatočná
dochádzka hráčov na tré
ningy, (bez ktorých sa ne
dá hrať kvalitný futbal),
pracovné povinnosti ďale
ko od bydliska, predčasné
ukončenie aktívnej činnos
ti, zlá životospráva.
Vyhodnotenie jednotlivcov
Jednotlivcov hodnotíme
podľa počtu odohratých
zápasov, účasťou na tré
ningoch, strelených gólov
a správania v zápasoch.
Mužstvo odohralo 11 zápa
sov. Všetky – Masničák F.,
Brišák L., Chutniak M., Bre
zoňák P. Väčšinu – Galis J.
Ladňák A, Adamčík M., Kri
vanka P., Jagelka M., Kvas
ňak P., Brezoňák M., Ganob
jak A., Sivka T., Adamica M.
– spolu nastúpilo 21 hráčov.

Góly: Masničák 11 (naj
viac v 7. lige), Sivka 6, Lad
ňák 5, Krivanka 3, Ganob
jak 2, Galis, Mihaliak T., Re
vaj Š., Brišák L. po 1. Tréne
ri: Adamčík M. st., Iskierka
J. Karty: červená – 0, žltá –
traja po 2, sedem po 1 – me
nej ako vlani.
Dorast odohral 13 zápa
sov: všetky – Brezoňák M.
Havlíček P., Klinovský J.,
Pikoš V., Kutlák K., Kocúr
J., Zboroň M., Garaj P., Pin
diak P. väčšinu: Herud D.,
Tropek R., Pikoš M., Bol
dovjak D., Majerčík M., Ja
gelka P., Skurčák T., Bango
D., celkove hralo 19 hráčov.
Góly: 4 Kutlák K., 3 Brezo
ňák M., Herud D., Vnenčák
Ľ., 2 Pindiak P. 1 – Jagelka
P., Garaj, Pikoš V., Zboroň.
Karty: ČK – 0, ŽK – 6 hrá
čov po jednej, menej ako
vlani. Tréneri: Adamčík M.
ml., Bolibruch.
Starší žiaci – 13 zápasov:
všetky: Kubasák J. Dibdiak
M., Ferneza M. väčši
nu – Gluch D., Maslaňák
M., Skurcoňák M., Jaš
šák Ľ., Iskierka P., Iskier
ka J., Skurcoňák Ľ., Ban
dík T., Kekeľák S. Spolu: 17
hráčov. Góly: 6 – Dibdiak.
4 – Isierka J., Kekeľák. 2 –
Gluch, Brišák M. 1 – Jaš
šák, Ferneza, Kubasák,
Maslaňák. Karty: ČK 0,
ŽK 3. Tréner: Peter Brišák.
Mladší žiaci 13 zápasov
– všetky Hadár M., Jan
čo M., Ferneza M., Adam
číková K. Väčšinu – Skut

ka J., Piták P., Kobyľák J.,
Neupaver J., Jaššák A.,
Djubek S., Kolčák M., Pi
koš P., Vedel K., Jagnešá
ková M., Oselský J. Celko
ve hralo 24 hráčov. Góly:
15 Adamčíková, 12 – Jan
čo, 5 Ferneza, 4 Skutka J.,
Chromek. Karty: 0, Tré
ner: Ferdinand Poláček.

šák A. 1 – Žitňák J., Jan
čich T., Babinský K. Spo
lu: 13 hráčov. Góly: 4 –
Chromek, 3 – Bartkovjak
a Bandík. Spolu: 13. Karty:
0. Tréner: Štefan Ďubek.
Najlepší hráči družstiev
budú odmenení na vyhla
sovaní najlepších športov
cov obce Rabča.

Prípravka 3 turnaje: všet
kých 3 – Bandík F., Bart
kovjak J., Chromek S., Gro
barčík M. Góly: 2 – Vedel,
Kubasák M. Kutlák P. Cu
bienek P., Korman S., Bri

Na záver: tréneri, funkci
onári a fanúšikovia futba
lu očakávajú zlepšenie vý
konnosti a výsledkov hrá
čov TJ Oravan Rabča.
Jozef Havlíček

X. ročník halovej
futbalovej ligy
Začala sa 12. 12. 2015.
Väčšina zápasov sa hrala počas sviatkov. Liga sa
skončila 16. 1. 2016 zápasmi deviateho kola.
Zúčastnené tímy bojo
vali o konečné poradie až
do posledného zápasu.
Konečná tabuľka

1. Junior Námestovo		48:7
2. Oravan Jasenica		40:12
3. MŠK NO dorast			46:24
4. Rosoneri				43:17
5. Parkety O. Veselé		41:23
6. Baróni				53:30
7. Donkey Rabča			27:42
8. OŠK Lokca				25:64
9. Slovan Vavrečka		12:57
10. Oravan Rabča dorast		14:69

25
24
21
18
13
13
10
4
4
0

Prvých 6 miest v tabuľ
ke obsadili tímy, za kto
rých štartovali hráči z vyš

ších ligových súťaží a pri
činili sa o dobrú úroveň
zápasov, v ktorých padlo
aj veľa gólov. Zaslúžený
mi víťazmi ligy sa stali Ju
niori, ktorí neprehrali ani
raz a body stratili remízou.
Prekvapila aj Or. Jasenica,
ktorá prehrala iba raz s ví
ťazmi ligy. Naši futbalis
ti získali súsenosti, ktoré
môžu využiť v súťažiach.
Po skončení ligy boli odo
vzdané ceny a diplomy naj
lepším kolektívom a jed
notlivcom. Z našich futba
listov boli ocenení Marcel
Pikoš a Martin Brezoňák.
Liga slúžila na preklenu
tie zimnej prestávky vo fut
balových súťažiach a ľahší
prechod hráčov na začia
tok prípravy na jar.
Jozef Havlíček

MAJSTROVSKÉ FUTBALOVÉ ZÁPASY TJ ORAVAN RABČA – JAR 2016

Dátum

MUŽI – 7. liga

Čas

Dátum

DORAST – 4. liga B

Čas

Dátum

ŽIACI – 3. liga B, st./ ml. Čas

26. 3. Rabča – Trstená
15
27. 3. Rabča – Lisková
Rabča – Or. Lesná
15
Zázrivá – Rabča
1530
Chlebnice – Rabča
Diviaky – Rabča
Rabča – Hruštín
1530
9. 4. Rabča – Liesek
1530
10. 4. Rabča –Or. Podzámok
Babín – Rabča
1600
L. Lúžna– Rabča
Trstená – Rabča
Rabča – Leštiny
1600
23. 4. Rabča –Likavka
1600
24. 4. Rabča – Zákamenné
Lokca – Rabča
1630
Habovka – Rabča
Istebné – Rabča
Novoť – Rabča
1630
7. 5. Rabča – L. Hrádok
1630
8. 5. Rabča – L. Hrádok
Medzibrodie – Rabča
1700
D. Kubín – Rabča
Zuberec – Rabča
Rabča – Krivá
1700
21. 5. Rabča – Z. Poruba
1700
22. 5. Rabča – Liesek
Veličná – Rabča
1700
Ludrová – Rabča
Klin – Rabča
Rabča – Podbiel
1700
4. 6. Rabča – Černová
1700
5. 6. Rabča – Novoť
–
11. 6. Rabča – Or. Polhora
1700
L. Mikuláš – Rabča
–
15. 6. Valča – Rabča
Dlhá – Rabča
Termíny zápasov vonku (dorast a žiaci) – budú oznámené dodatočne (sobota – nedeľa)
Prípravka: odohrá 3 turnaje s Oravskou Polhorou a Zubrohlavou – termíny dodatočne.
27. 3.
3. 4.
10. 4.
17. 4.
24. 4.
1. 5.
8. 5.
15. 5.
22. 5.
29. 5.
5. 6.

00

00

1100
1130
1200
1230
1300
1300
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RAPTORI SKONČILI ROK 2015 NA 3. MIESTE

Spojený florbalový
klub Rabča a Oravská
Polhora sa aj tento
rok nachádza na vyšších priečkach tabuľky
Druhej florbalovej ligy
mužov – Stred.

Hornooravci v tejto se
zóne získali zatiaľ 5 bo
dov v štyroch zápasoch,
dvakrát porazili Grass
hoppers Žilinu B po vý
bornom výkone vonku
a následne aj doma, kde si
výbornú atmosféru užili
aj s početnou kulisou di
vákov, ktorej sa odvďači
li aj sladkou mikulášskou
odmenou. Raptori však aj
dvakrát veľmi neoslnili,
keď prehrali s jasným líd
rom súťaže z Ružomber
ka a následne remizovali
s celkom FBK Turany.
FBK RAptORs – FBC
bod, i keď v 3 prípadoch
boli k nemu veľmi blízko.
FBK RAptORs – TJ a FbO
Nižná 6:7
FBK RAptORs – FBK Tu
rany 3:4
FBK RAptORs – FBC
Grasshoppers Žilina 4:11
FBK RAptORs – Žatva
Dolný Kubín 5:7

Martin Adamčík, foto V. Briš

Súčasťou domáceho kola bolo aj odovzdanie nových dresov FBK RAptORs starostom
oboch obcí, symbolicky, ako inak s číslom 1.
Družina spod Babej ho
ry si vo svojej druhej sezó
ne zvyká na nový formát li
gy, pretože táto stredoslo
venská súťaž sa rozdelila
na Severnú a Južnú diví
ziu. V Severnej divízii na
ši florbalisti bojujú proti tí
mom z Ružomberka, Tu
rian a Žiliny.

Grasshoppers Žilina B 9:8
FBK RAptORs – FBC
Dukla Ružomberok 5:10
FBK RAptORs – FBK Tu
rany 8:8
FBK RAptORs – FBC
Grasshoppers Žilina B 8:5

Viac informácií na FB
stránke FBK Raptors ale
bo na www.fbkraptors.sk

Starší žiaci v lige zatiaľ bez
bodu.
Mladíci Spojeného flor
balového klubu Rabča
a Oravská Polhora si za
tiaľ v Regionálnej stredo
slovenskej lige nepočína
jú najlepšie. V štyroch zá
pasoch nezískali zatiaľ ani
Zľava horný rad: Mário Brišák, Patrik Murín, Damián
Barčák, Matej Hvolka, Anton Brišák , Martin Adamčík (tréner), Adam Miklušák, Marek Dibdiak, Adrián Kurtulík.
Dolný rad zľava: Richard Katrák, Tomáš Špigura, Jaroslav
Belkoťák, Jozef Moravčík, Martin Cubinek, Adam Hauko.

Výsledky Vianočného
basketbalového turnaja

Horný rad zľava: Dávid Michlík, Lukáš Talaga, Jakub Goňa, Patrik Gonšenica, Vlado
Brišák, Peter Adamčík, Matúš Vnenčák, Milan Joňák, Andrej Piták, Martin Adamčík, Jozef Talaga, Ľubomír Adamčík.
Dolný rad zľava: Martin Tomaga, Adam Grobarčík, Martin Drozd, Matej Vorčák, Ľuboš
Furdek, Pavol Kvasniak, Filip Kuráň, Július Piták.

Adamovka – Or. Polhora
32:18 (17:4), Námestovo
– Tvrdošín 25:20 (14:10),
Rabča – Adamovka 8:34
(0:17), Námestovo – Or.
Polhora 28:31 (18:14),
Rabča – Tvrdošín 24:38
(10:15), Adamovka – Ná
mestovo 25:12 (8:16),
Rabča – Or. Polhora
18:18 (12:6), Adamovka

– Tvrdošín 27:36 (17:10),
Rabča – Námestovo 25:40
(10:17), Or. Polhora – Tvr
došín 30:35 (12:21).
Tabuľka
1. Námestovo
2. Tvrdošín
3. Adamovka
4. Or. Polhora
5. Rabča
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STOLNÝ TENIS – VYHODNOTENIE
JESENE 2015
AKTIVITY CENTRA

TJ Oravan Rabča mal
v pravidelných súťažiach
zapojené 3 družstvá (vlani dve) a súťažne hrajú aj
žiaci na turnajoch. Rabča A hrá v 5. lige (vlani
v 6.), Rabča B v 7 lige (vlani v 8.), Rabča C, v 8. lige
(vlani nehrali).
Z týchto údajov vyplýva, že stolnotenisový
oddiel je úspešnejší ako
pred rokom.
Rozšíril sa káder hrá
čov, konajú sa pravidelné
tréningy vo štvrtok a uto
rok o 20. hodine, fungu
jú aj dva záujmové útvary
(krúžky) žiakov, ktoré tré
nujú v piatok o 1430.
Káder hráčov tvori
li v jeseni: Ján Bandík, ve
dúci oddielu, Jozef Gužík
a Ondrej Pindiak – súčas
ne aj tréneri žiakov, Igor
Palider, Lukáš Ruchomski
a Martin Lowas z Poľska,
Stanislav Randiak, Anton
Juritka, Martin Šurin, Mi
chal Adamčík, Juraj Do
min, Peter Jagelka, Marek
Dibdiak a žiaci ZŠ Rabča.
Stolní tenisti budú radi, keď sa zapoja ďalší
hráči (aj neregistrovaní).
Podmienky na hranie stol
ODPOČINUTIE VEČ
NÉ DAJ IM, PANE …
Kristína Paľovčíková
* 10. 3. 1955,
† 18. 9. 2015;
Emília Záhumenská
* 8. 2. 1952,
† 18. 10. 2015;
Milan Piták
* 30. 11. 1938,
† 22. 11. 2015;
Ján Prisenžňák
* 7. 6. 1924,
† 28. 11. 2015;
Vendelín Piták
* 2. 7. 1949,
† 14. 12. 2015;
Žofia Vonšáková
* 2. 5. 1963,
† 24. 12. 2015;
Ignác Miklušák
* 14. 3. 1937,
† 31. 12. 2015;

ného tenisu sú v našej TJ veľmi dobré a preto ich treba
využiť.
5. liga
1. Nižná B
11 10 1 0
150:48
42
2. Lokca B
11 9 1 1
138:60
39
3. Rabča A
11 7 1 3
117:81
33
4. Or. Poruba A
11 6 1 4
111:87
30
5. Dlhá A
11 6 1 4
107:91
30
6. Hruštín A
11 6 0 5
105:93
29
7. Bziny A
11 6 0 5
105:93
29
8. Breza A
11 4 2 5
87:111 25
9. Námestovo C
11 4 0 7
80:118 23
10. TJ D. Kubín B
11 2 2 7
78:120 19
11. Or. B. Potok A
11 1 0 10
59:139 14
12. Mútne A
11 0 1 10
51:147 12

TJ D. Kubín B – Rabča A 8:10 J. Vengrín 4,5, D. Mi
kuláš 3,5 – L. Ruchomski 3,5 M. Lowas 2,5 I. Palider a J.
Bandík po 2.
7. liga
1. Krušetnica C
11 10 0 1
130:68
41
2. Párnica A
11 8 1 2
142:56
36
3. Rabča B
11 8 1 2
128:70
36
4. Bziny C
11 7 1 3
130:68
33
5. Vasiľov A
11 7 1 3
120:78
33
6. Novoť A
11 5 2 4
104:94
28
7. Ťapešovo A
11 4 1 6
98:100 24
8. Hruštín B
11 4 0 7
93:105 23
9. Mútne C
11 4 0 7
81:117 23
10. Tvrdošín E
11 3 1 7
76:122 21
11. Or. Lesná D
11 1 1 9
49:149 15
12. Or. Podzámok A 11 0 1 10
37:161 12
Ťapešovo A – Rabča B 5:13 Volček 2, D. Kubica a J.
Martauz po 1,5 – I. Palider 4,5, A. Juritka 4, J. Gužík 3,5,
O. Pindiak 2.
8. liga
1. D. Kubín B
11 11 0 0
149:49
44
2. Breza B
11 9 1 1
133:65
39
3. Nižná D
11 9 0 2
136:66
38
4. Párnica B
11 8 1 2
124:74
36
5. S. Hora B
11 6 0 5
107:91
29
6. Sihelné A
11 5 1 5
104:94
27
7. Novoť B
11 5 0 6
108:90
26
8. Babín A
11 5 0 6
94:104 26
9. Rabča C
11 3 0 8
75:123 20
10. S. Hora C
11 2 1 8
79:119 18
11. Zákamenné A
11 1 0 10
44:154 14
12. Istebné A
11 0 0 11
39:159 11
Rabča C – S. Hora – Hladovka C 11:7.
VITAJTE MEDZI NAMI – narodení
Nikola Maslaňáková; Agáta Kohutiarová; Šimon Rati
ca; Anna Randjaková; Ema Skurčáková; Rebeka Vorčá
ková; Dávid Gužiňák; Andrej Florek; Viktória Košútová;
Sabína Gabrielová; Jozef, Marko, Chutňák; Diana Tarčá
ková; Sofia Kormanová; Gregor Spuchľák; Laura Guži
ňáková; Dávid Laciňák; Dávid Kornhauser; Ján Slovík;
Dávid Barnaš; Michaela Pilarčíková; Sabína Somsedí
ková; Matias Slovík; Nina Remešová; Barbora Vnenčá
ková; Richard Zboroň; Patrik Bandík; Matej Rusnák.

VOĽNÉHO ČASU
RABČA

Centrum voľného času (CVČ) Rabča organizuje tieto
záujmové útvary a činnosti, ktorých sa Vaše dieťa mô
že zúčastňovať počas školského roka 2015/2016:
ŠPORT: • Florbalový (1. – 3. ročník); • Florbalový (4. – 5.
r.); • Florbalový (6. – 7. r.); • Florbalový (8. – 9. r.); • Futba
lový (2. – 3. r.); • Futbalový (4. – 5. r.); • Futbalový (6. – 7.
r.); • Futbalový (8. – 9. r.); • Stolný tenis; • Bojových ume
ní a sebaobrany.
POHYBOVO-TANEČNÝ: • Guralecki; • Mažoretky
(mladšie); • Mažoretky (staršie).
SPEVÁCKO-HUDOBNÝ: • Spevácky.
VZDELÁVACO-SPOZNÁVACÍ:• Dopravno-bezpečnostný.
Jednorazové aktivity organizované CVČ v šk. roku
2015/16: Návšteva plavárne; Lyžiarsky výcvik; Deň pl
ný prekvapení; Sv. Mikuláš; Deň detí; Vianočná aka
démia; Deň matiek; Marec mesiac knihy; Rabčiansky
okruh; Školská akadémia; Slávik; Deň tanca; Mesiac
úcty k starším; Snehové bytosti; Dni boja proti drogám;
Športové súťaže (okresné, krajské); Týždeň plný prekva
pení; Rôzne kultúrne podujatia (divadlo, kino, poznáva
cie zájazdy, návšteva ZOO, ...); Rôzne súťaže (spevácke,
tanečné, divadelné, prírodovedecké, ... .)
– OcÚ
Pred druhou časťou sú
ťaže, ktorá sa začína v ja
nuári 2016 si stolní tenis
ti vytýčili tieto ciele: Rab
ča A a B udržať, prípadne
vylepšiť postavenie v ta
buľke, Rabča C udržať sa
v súťaži.
Okrem štartu hráčov
v súťažiach chystajú v oddieli organizovať v marci turnaj o majstra obce
a pohár starostu pre registrovaných aj neregistrovaných hráčov.
Pýchou oddielu sú aj
naši hráči, ktorí hosťujú
v iných oddieloch a to Mi
chal Bandík a Maroš Fer
neza v Nižnej (2. liga) a Jo
zef Žitňák v Dolnom Kubí
ne – 2. liga).
Stolní tenisti si tiež
prajú, aby na ich zápasy chodilo viacej divákov.
Domáce zápasy sa konajú
v týchto termínoch: Rab
ča B v sobotu o 17. hodine,
Rabča A a C v nedeľu o 10.
hodine v športovej hale.
Jozef Havlíček

RABČA 2015
Počet obyvateľov 4881
Priemerný vek ... 31,74 rokov
Prisťahovaní .................. 45
Odsťahovaní .................. 70
Narodení ....................... 73
Zomrelí .......................... 37
Rozvod ............................ 5
Sobáš ............................. 43
Ovdovelo . ...................... 17
KALENDÁR
UDALOSTÍ 2016
5. 3. ........... Voľby do NRSR
8. 5. .................. Deň matiek
29.5. . Deň detí futb. ihrisko
29.5. .90. výročie DHZ – KD
13. 6. ................ Odber Krvi
1. 7. . ................... Dni Rabče
2. – 3. 7. . ............. Dni Rabče
10. 7. ... Deň plný prekvapení
4. 9. ......... Spievajúci seniori
13. 10. . Stretnutie dôchodcov
17. 10. ................ Odber krvi
17. 12. ............ Vianočné trhy
DARUJTE 2% Z DA
NÍ športovcom TJ
ORAVAN Rabča. Tlači
vá sú na obecnom úrade.
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Rabconek
Časopis žiakov rabčianskej školy

Svätý Mikuláš
Dňa 4. decembra 2015
sme na našej škole predčasne oslávili sviatok

svätého Mikuláša. Ráno
nás pred školou čakali
čerti a anjeli.

Čerti pokreslili uhlím
deti a všetkých zamestnancov školy, anjeli zase ozdobili tváre bielymi
a červenými farbičkami.
Počas prvej hodiny Mikuláš, v sprievode anjelov
a čertov, prešiel starý pavi-

Školský rok 2015/16

lón ZŠ. Našu triedu navštívil cez prvú hodinu. Museli sme niečo zaspievať alebo zarecitovať. Nikto si nevedel spomenúť, tak sme
sa nakoniec pomodlili.
Za modlitbu sme si vyslúžili balíček plný sladkostí.

V ten deň sme sa učili iba
prvé dve hodiny, potom
sme šli na premietanie rozprávky. Bolo to veľmi príjemné prekvapenie. Tento
deň sa nám veľmi páčil.
Patrícia
Kovaličková, 5. A

CHARITATÍVNY KONCERT INTEGRÁCIE
Vo štvrtok 3. septembra
2015 sme sa už
po druhýkrát zúčastnili
krásneho nadnárodného
charitatívneho
koncertu INTEGRÁCIA
v Bratislave.
Vďaka zmysluplnej
myšlienke:
„Slnko svieti pre všetky
deti rovnako“,
ktorá pomáha lámať
bariéry v našej spoločnosti,
aj naši žiaci,
ktorí úspešne
reprezentovali školu
a našu obec počas celého
školského roka,
mohli za odmenu byť jeho
súčasťou a prispieť tak
k šíreniu tejto nádhernej
myšlienky.

Číslo 1
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Na slovíčko…
V tejto rubrike budeme pravidelne prinášať rozhovor s pani učiteľkami z našej školy. Keďže tento školský rok sa už na začiatku škola zúčastnila obrovského projektu, rozhodli sme sa ako prvú osloviť pani učiteľku Cubinkovú – Bajkovú, ktorá ho na našej škole organizačne zabezpečuje.

O KONCERTE INTEGR ÁCIE
• Dobrý deň pani učiteľka. Mohli by sme s vami
urobiť krátky rozhovor
o Koncerte integrácie?
Dobrý deň, áno samozrejme.
• Takže ja by som sa vás
opýtala pár otázok.
V rámci mojich možností odpoviem na všetko,
čo budem vedieť. Môžeme
začať.
• Mohli by ste nám prezradiť niečo o pozadí tejto akcie?
Táto akcia prebieha
na Slovensku už osem rokov, tento rok sa konal teda
ôsmy ročník. Akcia je veľkým, nadnárodným charitatívnym projektom. Je
realizovaný formou koncertu a spája všetky deti
na celom Slovensku, pretože samotná integrácia je
vlastne spájanie. Teda aj
v názve projektu je spájanie, spája detí bez rozdielu. Bez ohľadu na to či majú alebo nemajú telesné, či
duševné postihnutie. Autori tohto projektu sa prostredníctvom koncertu snažia vyzbierať čo najväčšie
množstvo finančných prostriedkov, aby mohli pomôcť deťom na celom Slovensku. Vždy si vyberú istú rodinu alebo jednotlivcov a tým potom finančne pomáhajú. Školy, ktoré sú do projektu vybrané
majú možnosť dobrovoľného príspevku, tým pádom
majú deti zo škôl možnosť
vidieť nádherných, úžasných, známych spevákov
a hercov, prekrásne čísla. Za hodinu a pol sa vystrieda veľa naozaj kvalitných umelcov a zároveň sa
deťom môžu otvoriť ich srdiečka. Môžu pocítiť na základe tohto projektu silu, ktorá spája všetky deti
a to, ako si môžeme navzájom pomáhať.
• Super a ako a kde vznikol tento nápad?
Predpokladám, že tento
nápad vznikol v srdciach
ľudí, ktorých táto integrácia spája a sú to väčšinou

známe osobnosti. Spojili
sa a tieto krásne skutky realizujú každý rok.
• Ešte by ma zaujímalo
odkedy je zapojená naša škola a ako sme sa tam
dostali?
My sme v tomto projekte zapojení posledné
dva roky, minulý rok sme
boli v Prešove a tento rok
v Bratislave. Dostali sme
sa tam na základe letáčika,
ktorý prišiel na našu školu a pravdupovediac skončil nejako na mojom stole.
• Mohli by sme vedieť,
ako ste sa k tomu podujatiu dostali vy?
Ako som už povedala,
na mojom stole sa ocitol letáčik. Preštudovala som si
ho, bolo to veľmi príjemné,
pekné.
• A chceli ste sa zapojiť
hneď sama alebo vás tým
poverili?
Nie, nie, iba mi dali takú
možnosť, že sa môžeme zapojiť. A z toho množstva letáčikov o akciách, ktorých
by sme sa mohli zúčastniť,
ktoré nám na školu prichá-

dzajú, som si vybrala práve túto. Mne osobne sa to
zdalo atraktívne pre naše
deti, pretože by to mohla
byť pre nich obrovská motivácia k tomu, aby pochopili význam integrácie, význam tohto slova, keďže
na našej škole takisto prebieha integrácia žiakov.
Rozhodla som sa zavolať,
zapísať nás a snažiť sa splniť kritériá, ktoré tam boli. Pred dvoma rokmi nás
ako školu vybrali, tak sme
sa po prvýkrát zúčastnili
na koncerte v Prešove.
• Vám sa táto akcia páči?
Áno mne sa veľmi páči. Je
to organizačne veľmi náročné, keďže tento rok boli na koncerte až dva autobusy detí, ale všetka tá námaha stojí za to.
• Myslíte si, že sa to žiakom páčilo?
Určite. Ohlasy boli
iba pozitívne, pretože vidieť tých umelcov, spevákov, futbalistov, hokejistov na jednom mieste naživo je skutočne zážitok.
A ešte sa to deje vždy v ta-

kom krásnom prostredí. Či
už tento rok, keď sme boli v Slovnaft aréne v Bratislave, krásnej športovej
hale, na Štadióne Ondreja Nepelu, alebo minulý
rok kedy sme boli v Tatran
Handball aréne v Prešove. Mnohé z detí boli prvýkrát na takýchto krásnych
miestach, obrovských kotloch, kde bolo kvantum detí aj zo zahraničia. Bolo to
pozitívne aj z toho hľadiska, že deti, keď videli komu
sa pomáha, akým spôsobom a prečo zistili, aký je
zmysle integrácie.
• A podľa čoho sa vyberali žiaci, ktorí sa zúčastnili?
Vlani to bol náhodný výber, išla jedna trieda. Tento
rok to bol výber najúspešnejších reprezentantov našej školy, teda tých, ktorí sa umiestnili na popredných miestach v akýchkoľvek súťažiach.
• Chceli by ste na organizácii tejto akcie v budúcnosti niečo zmeniť?
Minulý rok sa mi organi-

zácia páčila oveľa viac, bolo to v Prešove. Až do minulého roku to každý rok
bolo na východe Slovenska. Tento rok to presunuli
do Bratislavy, kde sa mi nepáčilo to, že sme na začiatku dostali podmienku zaplatiť šestnásť eur na osobu, v čom bol zahrnuté reklamné tričko, dobrovoľný
príspevok, aj doprava. Nevýhodné bolo to, že sme si
nemohli nájsť vlastnú, výhodnejšiu dopravu. A myslím si, že nie je pekné, aby
vopred boli dané príspevky,
ktoré sú v podstate dobrovoľné. V predchádzajúcom
ročníku sme si dopravu
mohli zabezpečiť vlastnú,
deti mohli dať dobrovoľný
príspevok podľa uváženia,
teda minimálne päť eur, lebo to bola hodnota trička.
Takže deti si mohli vybrať
koľko prispejú, ktorým rodičia dovolili, dali viac, iní
aspoň to minimum. To bolo krajšie, nikto ich nenútil.
• Bude sa ešte táto akcia
organizovať a bude sa naša škola zapájať?
Určite sa táto akcia bude organizovať, pretože je
to veľkolepá a krásna akcia a stojí to organizátorov
veľmi veľa námahy. A či sa
zapojíme? Nuž, naša škola doteraz bola každý rok
vybratá spomedzi prihlásených škôl, takže my nevieme, či nás opäť vyberú.
Ak áno, tak sa jej radi zúčastníme opäť. Je to úžasná možnosť vidieť všetko
okolo toho a hlavne trošku
tie detské srdiečka otvárať
správnym smerom. Teda,
že integrácia je naozaj dôležitá hlavne v tomto svete,
keď vidíme, aké nešťastie
je okolo nás a koľko ľudí tú
pomoc potrebuje. Hlavne
aby deti pochopili význam
integrácie – spájania všetkých, bez akéhokoľvek rozdielu.
• Na záver vám veľmi
pekne ďakujem za príjemný rozhovor, sme radi, že
ste nám podrobne priblížili takú veľkú akciu.
Aj ja ďakujem.
Rozhovor urobila
Sára Laššáková 6. C
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Čo sa dialo v našej škole

» PASOVANIE
» PRVÁČIKOV
Tento rok sa konal už
druhý ročník
pasovania prváčikov.
Bola to veľmi
pekná akcia, ktorú
sa nám aj tento rok
podarilo zvládnuť
na výbornú.
V tento významný deň
sa členovia žiackeho parlamentu spolu so svojou koordinátorkou pani učiteľkou Lenkou Cubinkovou
Bajkovou, pani riaditeľkou

a s pani zástupkyňami premenili na trpaslíkov z ríše
rozprávok.
Pred vchodom do budovy školy vítal našich prváčikov zvuk harmoniky.
Žiačikov potešila kráľovná trpaslíkov (naša pani riaditeľka) a povedala
im pár pekných a nežných
slov.
Na povzbudenie do práce počas celého školského

roka dostali prváci malé
drôtené jednotky.

Želáme Vám, prváčikovia naši, veľa úspechov

a radosti.
Viktória
Michaľáková, 6. B

ENGLISHONE SÚŤAŽE
– Vyhraj Celeste do školy!
X-box je príma vec.
Ako sa dá vyhrať takáto
mašinka?
Jednoducho.
Zapojila som sa do súťaže ENGLISH-ONE. Museli sme
splniť desať úloh, ktoré
nám posielala naša učiteľka
angličtiny, teda pani učiteľka Tisoňová. Úlohy asi neboli veľmi ťažké alebo som
mala jednoducho šťastie
a vyhrala som X-box 360.
Bol to veľmi milé, lebo som

ho dostala v deň, keď sme
na našej škole mali deň sv.
Mikuláša.
Zuzana Gurová 7. B
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV
nechýbal ani stánok, ktorý reprezentoval náš materinský jazyk – slovenčinu.
V jednotlivých stánkoch
mali návštevníci možnosť
vypočuť si rôzne zaujímavosti o týchto jazykoch
a bližšie spoznávať krajiny,
v ktorých sa konkrétny-

Európsky deň jazykov
sa každoročne oslavuje
26. novembra.
Pretože tento rok to bola
sobota,
Deň jazykov sme
si na našej škole
pripomenuli v utorok
29. novembra.

mi jazykmi hovorí. V stánkoch si žiaci mohli aj zasúťažiť a za usilovné hlavičky získať pekné odmeny.
Súčasťou programu boli
aj piesne, básne a dokonca divadielko – všetko, samozrejme, v cudzom jazyku. Po celý čas ste mohli
medzi návštevníkmi pod-

Celý tento deň sa na našej škole niesol v duchu
spoznávania iných krajín.
Organizátori si pripravili
stánky o všetkých cudzích
jazykoch, ktoré sa naši žiaci v škole učia. Boli to stánky anglického, nemeckého, ruského jazyka, no

ujatia zazrieť rozprávkové bytosti známe z rozprávok predstavovaných krajín – Harry Potter, Máša a medveď a mnohé postavy z rozprávok bratov
Grimmovcov. Bol to veľmi
príjemný deň.
Tatiana Pikošová, 7. A

Záložka spája školy
Záložka je jednoduchá
pomôcka, ktorá nám pomáha zapamätať si, kde
sme skončili pri čítaní
textu v knihe.
V dnešnej dobe keď máme málo detí, ktoré čítajú
knihy a viac sa venujú počítačom a mobilom, sa naša škola rozhodla zapojiť do novej akcie. Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila už
4. ročník celoslovenského
projektu pod názvom Záložka do knihy spája slovenské školy s témou Múdrosť ukrytá v knihách.

Hlavným cieľom bolo,
aby sme si vytváraním záložky pripomenuli blízkosť kníh, ktoré sú všade
okolo nás. Na hodiny slovenčiny a tvorivého čítania sme si doniesli obľúbenú knihu, kúsok prečítali a vytvárali záložky s obľúbenými postavami a motívmi z kníh. Záložky sme
si vymenili s inou školou.
Asi po mesiaci nám z Banskej Bystrice prišli na výmenu záložky, ktoré podľa mňa neboli také pekné
ako naše, ale aj tak im ďakujeme.
Vladko Buška 5. B

VIANOČNÉ TRHY
Dňa 17. decembra 2015
sa na našej škole už tradične konali vianočné trhy.
Každým školským kútikom sa šírila vôňa vianočného punču a perníkov. Čarovnú atmosféru nám pripomínal zvonivý zvuk heligónky a spev kolied. Šikovné ruky našich žiakov a ich
rodičov predstavili vlastné
výrobky, ktoré tvorili už naši
starí otcovia a mamy. Vďaka
tejto akcii si mohli návštevníci preniesť vianočnú náladu domov, a to kúpou žiackych výtvorov. Predvianočný čas si bez vianočných trhov na našej škole už nevieme ani predstaviť.
Anežka Harbutová 8. A
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ŠKOLSKÝ REKORD
V piatok 13. novembra
2015 sme prekonali náš
vlaňajší rekord.
Tento deň je Deň Guinnessových svetových rekordov a naša škola preto zorganizovala „REKORD ŠKO-

LY“. Všetci žiaci sme spolu
s učiteľmi a učiteľkami vytvorili živú reťaz. Tento rok
boli zapojení aj škôlkari a ich
pani učiteľky a práve to nám
asi pomohlo prekonať minuloročnú dĺžku. Naša živá reťaz merala rovných 889 m.

Konala sa aj tipovacia súťaž,
dopredu sme mohli tipovať,
aká dlhá bude tá reťaz. Dúfame, že o rok nás zasa pribudne alebo nám aspoň narastú ruky, aby bola reťaz ešte dlhšia.
Simona Bandíková 7. C

ŠKOLSKÉ UDA L OSTI V SKR ATKE
ŠKOLSKÉ AKCIE
• XI. ročník preventívno-výchovného programu
„Dni boja proti drogám“
sa konal v dňoch 23. – 25.
9. 2015.
• Vo štvrtok 3. septembra 2015 sa naši žiaci už
po druhýkrát zúčastnili nadnárodného charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA v Bratislave.
• Dňa 24. 9. 2015 sa stali
naši malí prváci právoplatnými školákmi – uskutočnilo sa Pasovanie prvákov.
• V piatok 25. 9. 2015 na našu školu zavítalo Mestské
divadlo Rožňava s divadelným predstavením „Ako
Ondro peklo prekabátil.“
• Európsky deň jazykov
sme si na našej škole pripomenuli 29. 9. 2015.
• Svetový deň mlieka
sme v našej škole mali 30.
9. 2015. Žiaci 1. – 4. ročníka si symbolicky obliekli biele tričká a venovali sa získavaniu vedomostí
o správnej výžive.
• V utorok 6. októbra navštívil našu školu Spišský
diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka pri príležitosti vizitácie farnosti.
• Od pondelka 19. 10. 2015
prebiehal na našej škole dlhoročný celotýždňový projekt „Stravuj sa zdravo“.
Žiaci chodili celý týždeň oblečení vo farbách ovocia a zeleniny, zapájali sa do rôznych aktivít. Týždeň ukonči-

li súťažou o najkrajší ovocný
a zeleninový projekt.
• V mesiaci október žiaci 3. a 4. ročníka chodili
na plavecký výcvik do zariadenia Aquarelax v Dolnom Kubíne.
• Dňa 22. 10. sa v škole
uskutočnilo stretnutie bývalých učiteľov – dôchodcov, ktorí pôsobili na našej škole.
• V dňoch 26. a 27. októbra
sa v našej ZŠ uskutočnil jesenný zber papiera a zber
tetrapakov.
• Aj tento rok sa žiaci našej ZŠ zapojili do celoslovenskej súťaže „Hovorme
o jedle“. V rámci súťaže bola vyčlenená výtvarná súťaž
„Chutné maľovanie“. Ďalšou kategóriou bola literárna súťaž „Načo sú nám polia a sady“, určená pre žiakov druhého stupňa.
• Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc, ktorý sa pripomína 26. októbra, zorganizovala v tento deň naša školská knižnica zaujímavé podujatie pre žiakov
na podporu čítania.
• V pondelok 26. októbra
pri príležitosti mesiaca
úcty k starším sa konala
na HZŠ besiedka pre starých rodičov.
• V rámci realizácie šiesteho ročníka medzinárodného
česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája
školy vyrobili naši žiaci 542

záložiek k téme Múdrosť
ukrytá v knihách. Záložky
sme odoslali našej partnerskej škole, ktorou je Základná škola Trieda SNP 20,
Banská Bystrica, spolu s listami od tretiakov a piatakov.
• Červená stužka je celonárodná kampaň zameraná na boj proti HIV/AIDS.
Naša škola sa do kampane
zapojila už po druhýkrát.
Do súťaže sa zapojili žiaci
deviateho ročníka a to tak,
že pracovali na návrhoch
pohľadníc pre kampaň.
• Už druhýkrát si žiaci 7. A
triedy mohli zmerať svoje vedomosti so svojimi
rovesníkmi z iných škôl,
vďaka účasti v informatickej súťaži iBobor. Triedu
do súťaže prihlásila triedna učiteľka Mgr. Pitáková.
• 13. 11. – Deň Guinnessových rekordov. V tento
deň naša škola zorganizovala už druhý ročník akcie
zvanej „Rekord školy“.
Všetci žiaci základnej školy spolu so svojimi učiteľmi
vytvorili jednu živú reťaz.
• Dňa 12. 11. 2015 sa uskutočnilo KOMPARO – celoslovenské testovanie žiakov
základnej školy. Testovanie je dobrovoľné a poslúži
ako dobrá príprava na Testovanie 9, ktoré bude v apríli. Prihlásilo sa 26 deviatakov a 12 ôsmakov.
• V piatok 4. decembra navštívil našu školu sv. Mikuláš.

• Dňa 25. 11. 2015 sa uskutočnilo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka
z predmetov slovenský jazyk
a literatúra a matematika.
• Vo štvrtok 26. 11. 2015
sa žiaci HZŠ zúčastnili na tvorivých dielňach
s vianočnou tematikou
v CVČ v Námestove.
• Dňa 3. 12. 2015 piekli
naši druháci vianočné trubičky. Pri pečení si s pani učiteľkou porozprávali
o vianočných zvykoch.
• Dňa 17. decembra 2015
sa v ZŠ Rabča uskutočnili
vianočné trhy.
• Kalendárny rok 2015
ukončili žiaci našej školy
vianočnou besiedkou, ktorá sa konala 22. 12. 2015.
EXKURZIE
• Dňa 27. 10. 2015 navštívili žiaci šiesteho ročníka Centrum popularizácie fyziky
na Gymnáziu V. Paulínyho

– Tótha v Martine a tiež Etnografické múzeum.
• Dňa 17. 9. 2015 sa žiaci
deviateho ročníka zúčastnili geografickej exkurzie
na Babiu horu.
• Dňa 5. 11. 2015 vystúpili žiaci ôsmeho ročníka
na Pilsko.
• V piatok 27. 9. 2015 sa
chlapci a dievčatá piateho
ročníka zúčastnili pútavého
podujatia na Oravskom hrade pod názvom „História
bližšie k deťom a mládeži.“
• Druháci začali školský
rok exkurziou do Oravskej Lesnej, kde sa previezli Oravskou lesnou železničkou.
• 2. 10. 2015 žiaci šiesteho
ročníka navštívili Hviezdoslavovu hájovňu pod Babou horou. Žiaci si prezreli expozíciu Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy i expozíciu Mila Urbana.
Pokračovanie na s. 6
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Dokončenie zo s. 5
• Dňa 15. 10. sa naši
ôsmaci a deviataci vybrali
na exkurziu do Martina.
Cieľom ich cesty bola návšteva Národnej knižnice,
Literárneho múzea a Národného cintorína.
• Dňa 19. 10. 2015 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili literárno-výtvarnej exkurzie. Navštívili Literárne múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde
sa dozvedeli veľa informácií
zo života a tvorby tohto nášho významného spisovateľa, rodáka z Oravy. Zavítali tiež do Čaplovičovej knižnice, kde mali možnosť odkrývať bohatstvo historického fondu kníh. Zúčastnili sa dramatickej inscenácie
rozprávky Kocúr v čižmách.
Navštívili rodný dom Martina Kukučína a Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku.
SÚŤAŽE
• Dňa 27. 10. 2015 sa uskutočnilo regionálne kolo diecéznej recitačnej súťaže

„Piráti krásy“. Našu školu
reprezentoval žiak 7. C triedy – Peter Živčák, ktorý sa
umiestnil na 2. mieste.
• V októbri súťažili naši
žiaci o najkrajšieho strašiaka. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. – 4. ročníka. 1.
miesto si so svojím strašiakom vybojovala Magdaléna Kudjáková zo 4. C.
• Dňa 10. 11. 2015 sa náš
žiak 1. A triedy – Samuel Skočík zúčastnil okresného kola v šachu, ktoré
sa konalo v Zákamennom.
Samko skončil vo svojej
kategórii na 3. mieste.
• Od 4. 10. do 9. 11. 2015
sa mohli naši žiaci zapojiť do súťaže EnglishOne
– Vyhraj Celeste do školy, kde mohli súťažiť o rôzne ceny pre svoju skupinu
aj pre seba. V tejto súťaži bola úspešná naša žiačka Zuzana Gurová zo 7. B,
ktorá vyhrala Xbox.
• V mesiaci december súťažili žiaci prvého stupňa o najkrajší vianočný stromček. Najkraj-

ší stromček patril Amálke
Žitňákovej z 3. A.
OLYMPIÁDY
V utorok 10. 11. 2015 si naši deviataci zmerali vedomosti zo slovenského jazyka – uskutočnila sa Olympiáda zo slovenského jazyka. Víťazka Erika Kubasáková z 9. B postúpila
do okresného kola, kde sa
stala úspešnou riešiteľkou.
• Dňa 8. a 9. decembra 2015
sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže
PYTAGORIÁDA, do ktorej sa zapojili žiaci prvého aj druhého stupňa našej školy. Z prvého stupňa bolo úspešných 9 žiakov. Z druhého stupňa bolo úspešných 12 riešiteľov.
• Dňa 11. 12. 2015 sa
uskutočnilo školské kolo
geografickej olympiády.
Úspešní riešitelia postupujú do okresného kola.
• Dňa 15. decembra 2015
pripravili pani učiteľky matematiky pre žiakov 5. ročníka IQ olympi-

ádu, ktorá sa uskutočnila
v športovej hale. 1. miesto
si vybojovalo družstvo,
ktoré tvorili žiaci z 5.D
triedy.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
• Majstrovstvá
okresu
v atletickom štvorboji sa
konali dňa 28. 9. 2015 v areáli ZŠ s MŠ Rabča.
• Dňa 14. 10. 2015 sa naši
štvrtáci zúčastnili atletickej
súťaže v Bratislave.
• Dňa 27. 10. 2015 sa naše
žiačky zúčastnili Majstrovstiev okresu vo futbale.
• Majstrovstvá
atletiky
stredoslovenského kraja
sa konali 11. 10. 2015. Našim žiakom sa darilo, získali 5 zlatých, 2 strieborné a 5
bronzových medailí.
• 17. október 2015 bol výnimočný pre našich atlétov. V tento deň sa naši žiaci zúčastnili Behu mestom
v Banskej Bystrici.
• Dňa 30. 9. 2015 bola naša
škola už po druhýkrát organizátorom medzinárodného atletického preteku s ná-

zvom Medzinárodné atletické preteky Euroregión
Beskydy. Pretekov sa zúčastňujú družstvá z Poľska,
Česka a Slovenska.
• Dňa 21. 10. 2015 sa mladší žiaci zúčastnili okresného
kola v malom futbale.
• Dňa 27. 10. 2015 sa naše
žiačky zúčastnili MO vo futbale starších žiačok, ktoré
sa konali v Námestove.
• Dňa 15. 12. sa naši skokani do výšky zúčastnili na pretekoch Žiacka latka v Or. Polhore. Žiaci našej školy dosiahli vynikajúce výsledky. Prvé miesta vo
svojich kategóriách obsadili
títo žiaci: Sebastián Bjalončík 5. B – kat. 5. ročník, Monika Jagnešáková 6. A – kat.
6. ročník, Tatiana Pikošová
7. A – kat. 7. ročník, Dalibor
Gluch 8. C – kat. 8. ročník,
Vanesa Raticová 9. B – kat.
9. ročník.
VIAC, vrátane fotogalérií
sa dozviete z webu základnej školy
www.zsrabca.edupage.sk

Na vlnách kreativity našich žiakov
Jeseň
Slniečko už menej hreje,
šibal vetrík sa len smeje.
I keď slnko chodí skôr spať,
jeseň radosť tiež môže mať.
Žltá, hnedá, oranžová,
tá sa dlho nezachová.
Ale i tu krátku chvíľu,
tá krása dá žitia silu.
Ešte vietor šibal hrozný,
rozstrapatí účes dobrý.
Lístie všade rozfúkava,
radosť jeseň aj tak dáva.
Alžbetka Somsedíková
Ema Vajdečková, 6. A

Kristína Skurčáková, 6. C
Jesenná rosa
Dobré ráno modré očká,
je to naša pani rosa,
ktorá chodí po lístí bosá.

Na obed už slnko svieti,
pani rosa niekde letí,
čaká už len na ráno
aby mohla kúzliť hravo.
Kristína Gluštíková,
Lívia Gužíková 6. A

Z jesene sa zima stala
Zlatisté lístie pomaly padá
hmla biela ako sneh sadá
mrázika sa blíži čas,
snežiť sa chystá zas.

Veronika Heretíková, 9. C

Maličké cencúliky zvonia,
nedočkavá zima sa už teší.
Ospalé slniečko už málo páli
mrázik si chystá svoje čary.
O. Špliňo, M. Hadár 6. A

Daniel Jančich, 6. C
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Bláznivé príbehy
Ani sme netušili čo všetko sa dá zažiť v šiestackej literatúre. Názvy diel
a ukážok sa dajú spracovať aj na takéto zaujímavé príbehy:
Keď KOZMICKÉ VAJCE spadlo do HOREHRONIA, zrodil sa TURČÍN PONIČAN v POPOLUŠKINÝCH
ŠATÁCH. Jeho OČI sa podobali na oči DIVOKEJ
KAČIČKY. Zaujímal sa
O VTÁKY, ZVIERATÁ

A NETOPIERE. Pestoval TULIPÁN A FIALKU
a chovali LÍŠKU A LASICU. Turčín si raz všimol, že IDÚ HUDCI HOROU, hneď, ako zistil,
že sú priateľskí mal POKOJ V DUŠI. Potom spolu našli LUCIJNÝ STOL-

ČEK a vedľa neho, čuduj sa svete, bola zasadená ČAKANKA. Zrazu
sa rozbehli, lebo uvideli DETI BOHA SLNKA,
ktoré vedeli, ako prebiehalo ZRODENIE SVETA. Potrebovali všeličo vedieť, kde na Zemi
je ZAKLIATA KRÁĽOVA HOĽA a či sú nad nimi TATRANSKÉ PLESÁ. Jeden z hudcov sa
spýtal: „PREČO JE VÁH
DIVÁ RIEKA?“ , lebo
PRINC A BEDÁR v ňom
utopili MAROŠKA. Via-

cero
PREFÍKANÝCH
VRÁN sa na nich vrhlo.
ADRIANIN PRVÝ PRÍPAD bol unikátny, „BOJUJME U RIADITEĽA
za dva dni voľna“. Adria-

na u riaditeľa neuspela,
tak im pomohla PRINC E Z NÁ S O ZL AT OU
HVIEZDOU NA ČELE.
Kristína
Skurčáková 6. C

„NAČO SÚ NÁM POLIA, SADY“

Čo robia žiaci v 6. C
Žiaci v 6. C väčšinou
myslia na kadejaké
hlúposti.
Jeden rozmýšľa, čo
by robili Deti boha Slnka, keby videli Daidalosa a Ikrosa skúšať si Popoluškine šaty pri tom
ako počúvajú pieseň pre
tvoje uši. Druhý premýšľa či, by Kozmické vajce prežilo sedieť na Lucijnom stolčeku pri zrodení sveta a mať oči plné oblohy. Tretí si predstavuje ako by Emil a detektívi zachraňovali Petra a Boba v nebezpečenstve, do ktorého sa dostali keď zachraňovali princeznú so zlatou hviezdou
na čele pred kočovníkmi
severu. Štvrtý si myslí, že
kačička divoká nemá kamarátov, lebo o vtákoch,
zvieratách a netopieroch vie, že sa kamarátia s prefíkanými vranami, havran a líška sú už
tiež priatelia, líška a lasica tak isto, vrana a líška
sú zas najlepšie kamarátky s netopiermi. Už ostali
iba nenásytná líška, vrana a krčah s vodou a nevie či by kačička mala pokoj v duši, keby sa s ni-

mi kamarátila. Piaty spomína ako si predstavoval
Adrianin prvý prípad. Išla s Maroškom za Zuzankou Hraškovie, aby im
povedal, prečo je Váh divá rieka. Zuzanka otvára oči nad touto otázkou
a vysvetlila im to tak, že
za to môže Tatranská Kikimora, ktorej nestačilo,
vznikla zakliata Kráľova
Hoľa. Najskôr plánovala
niečo urobiť s Tatranskými plesami, ale to sme jej
prekazili môj mladší brat
a ja. To Adriane a Maroškovi stačili. Keď sa vracali domov, stretli princa a bedára a vyrozprávali im to. Oni to povedali
iným a tí zas ďalším. Nakoniec z toho vyplynulo,
že za všetko môže Turčín
Poničan, lebo nebol v dolinách Horehronia. Ďalší v triede dumá nad tým,
prečo, keď išli hudci horou, nezbierali po ceste
tulipány a fialky a dokonca ani čakanky. No a ešte jeden sa snažil prísť
na to, prečo sme ja a moja
príšera neprišli, keď bojovali u riaditeľa za predĺženie vianočných prázdnin. To je svet 6. C a jej literatúry.
Veronika

V dnešnej dobe je nutné sa zamýšľať nad otázkou: „Načo sú nám polia
a sady?“
V minulosti s tým ľudia problém nemali.
Vlastnili polia, ktoré si
obrábali a tešili sa zo svojej úrody. Žili predovšetkým z toho, čo si sami vypestovali. Pri prácach si
navzájom pomáhali, práca ich tešila a napĺňala.
Počas žatvy a zberu úrody sa stretávali celé rodiny, bolo im veselo a všetci ťahali za jeden koniec
a doslova platilo: „Bez
práce nie sú koláče.“
Práca na poliach bo-

la vždy veľkou drinou, ľudia pracovali od skorého
rána do neskorého večera. Dnešná uponáhľaná doba je celkom iná. Ľudia síce
tiež pracujú od rána do večera, ale nie na svojich poliach,
ale v podnikoch a fabrikách.
Častokrát prídu domov unavení až vyčerpaní a nemajú čas na svoje rodiny. Ľudia si nenájdu čas na obrábanie svojich polí, a preto
zostávajú neobrobené, nepokosené. Zostávajú napospas osudu. A tak okolo nás
lieta veľa bodavého a škodlivého hmyzu, ktorý je prenášačom rôznych nebezpečných chorôb. U ľudí a hlav-

ne malých detí sa prejavujú
rôzne alergie a majú problémy s dýchaním.
Prečo je to tak? Môžeme
s tým niečo spraviť? Myslím
si, že pôdu si treba chrániť
a nepredávať ju za účelom
výstavby fabrík, z ktorých
Slovensko bude mať akurát
tak smog. Zamyslime sa nad
tým, aké je Slovensko malé.
Stačí chvíľa a nebude žiadne. Pre našu hlúposť prídeme o naše bohatstvo, ktoré
je len jedno. Chráňme si ho
a zveľaďujme naše polia. Nenechajme si ich vziať. Je to
naše dedičstvo a možno jediná budúcnosť.
Anton Belkotiak, 9. A

„NAČO SÚ NÁM
POLIA, SADY“
Kedysi dávno sa polia
obrábali ručne. Dnes sa
pôda obhospodaruje mechanicky, pomocou traktorov a iných poľnohospodárskych strojov. Aj
mladí ľudia sa zaujíma-

jú o ľahšiu prácu, najlepšie v zahraničí, preto práca
na poli zostáva na našich
starých rodičoch.
Keby sme nemali polia a sady, nemali by sme
potravu a nemohli by sme

Patrícia Vnenčáková, 9. C

Matej Jančo, 9. C
dýchať. Mali by sme si
chrániť čistotu pôdy a neničiť ju ako inde na Zemi.
Každá rodina by mala mať povinne kúsok poľa, aby sa aspoň raz začas
stretli pri spoločnej práci.
Zlepšili by sa rodinné vzťahy, naše zdravie
vďaka vlastným plodom
a prispeli by sme k zveľadeniu nášho prostredia.
Veď aké je krásne stretnúť
sa pri zbieraní napr. zemiakov.
Viktória Michaľáková,
Anton Brišák, 6. B
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AKÁ PRÁCA, TAKÁ PLÁCA
Boli raz dvaja kamaráti,
zajac a veverička. Obidvaja
nemali peniaze a preto potrebovali prácu. Raz našli
v inzeráte napísané: „Súrne
potrebujeme pracovité zvieratko. Záujemcovia nech sa
hlásia u pána lišiaka. Výplata je 20 € na mesiac.“
Zajac aj veverička sa rozhodli, že do tej práce sa prihlásia. Na druhý deň obaja
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prišli k pánu lišiakovi, ktorý začal hneď zhurta: „Dobrý deň zvieratká, vy ste tu
na ten inzerát? Tak poďte,
budete pomáhať s upratovaním, s kosením a všetkým čo
treba.“ Zajac hneď aj začal,
ale veverička povedal, že je
unavená a že ju bolí brucho,
ruky, nohy, každú chvíľu
niečo iné. Inokedy tvrdila:
„Ja som veľmi dôležitá, ne-

môžem vykonávať takú hocijakú prácu“. Zajac sa nechcel hádať a radšej zametal,
kosil, vysával, umýval, jednoducho robil všetko čo bolo treba, zatiaľ čo veverička
sedela, sedela, sedela a sem
tam aj zívala.
Na konci mesiaca nastal deň výplaty. Veverička sa zajacovi vysmievala, vraj že ona urobila oveľa

viac ako on. Zajac sa nedal
a pomyslel si: „veď uvidíme, aká bude tvoja pláca“.
Prišiel pán lišiak, zajacovi dal výplatu presne takú,
na akej sa dohodli na začiatku, veveričke nedal nič
a dodal: „výborne zajac, takých robotníkov potrebujeme, to však nemôžem povedať o tebe veverička, bohužiaľ je mi ľúto, ale ak chceš
výplatu budeš sa musieť budúci mesiac viac snažiť.“
Daniel Jančich 6. C

Anjeli pri pastieroch

Tatiana Tisoňová, 6. B
Tak ako všetci, aj anjelča
cítilo, že tu nie je čosi v poriadku. Veď predsa Ježiš
prišiel na svet! Božie Slovo sa stalo telom, aby pomohlo ľuďom. Prišiel k ľuďom a ľudia o tom nevedia.
Akoby nestačilo, že sa narodil v maštali, ale aj v úplnej samote nikým nepovšimnutý.
No tak robme dačo. Načo sme tu! – rozhorčovalo
sa anjelča. A ostošesť trielilo k anjelom, ktorí navštívili Abraháma. Prišiel predsa
k ľuďom, vari o tom nemá
nikto vedieť?
Anjelča zastalo pred
nimi, taká malá rozčúlená odrobinka. Traja anjeli, ako zvyčajne pokojní a vážni začali rozhovor:
„A čo by si chcel urobiť?“
Povedať ľuďom. Komu?
– opýtal sa jeden z nich.
Všetkým. – ukázalo sa že
anjelča nerozmýšľalo komu to treba povedať. Nemotorne
prestupovalo
z nôžky na nôžku, ale ani
to nepomohlo. Ako všetkým? No, no všetkým ľuďom v Betleheme. Spia. –
odvetil druhý anjel zhovievavo. Chceš ich budiť?

Nooooo nie. Zajtra musia znova ťažko pracovať.
A tak komu? – pýtal sa
znovu anjel.
Anjelča si za ten čas
stihlo pozrieť Betlehem.
Zbadalo, že pri mestečku sa rozkladá široká lúka ako ohromný naklonený tanier. Časť lúky pokrývalo stádo oviec ako veľká
biela plachta. Po okrajoch
tejto širokej vlnenej plachty sa ako stĺpiky červeneli ľudské postavy – pastieri
s kyjmi v rukách, zakrútení do teplých plášťov strážili stádo. A zrazu vedelo.
Pastierom! – vykríklo –
oni nespia. Aspoň nie všetci
– dodalo na spresnenie.
Á, to už hej. Môžete ísť.
– prikývol anjel.
Anjleča to nemuselo
oznamovať celému nebu,
lebo všetci s najväčším záujmom počúvali rozhovor
malého odvážlivca s anjelmi a teraz sa ozval obrovský potlesk. Sláva a plesajme, Božie Slovo sa stalo Telom! – volal zvučným
hlasom svätý Gabriel. Plesajme, lebo je to najväčšia
udalosť od stvorenia sveta.
Čosi ešte hovoril, ale anjelča už nepočúvalo, lebo
ho strhli iní anjelici a spolu sa spustili dolu na zem
do Betlehema. Boli tam
za sekundu. Keď sa približovali k pastierom, anjelča spozorovalo kŕdeľ diablov, ktorý sa rozpŕchol
na všetky svetové strany.
Znepokojilo sa: „Odkiaľ
toľko satanov? Z akých
dôvodov sa v takom množstve zhŕkli pri pastieroch?
Vari číhajú na Božie Dieťa? Alebo sa stroja na nejakú satanskú akciu?“ Nik
z anjelov si to však nevšimol, všetci boli celkom za-

Simona Bandíková, 7. C

V – výnimočné
I – inšpiratívne
A – animované
N – neopakovateľné
O – očarujúce
C – cencúľové
E – elegantné
Filip Glovaťák, 6. C

ujatí svojou misiou. A už
spievali.
Húfne zastali na nebi nad lúkou, utvorili akoby dúhu, žiariacu všetkými farbami na tmavej
nebeskej klenbe posiatej hviezdami, a veselým
tancom ohlasovali svetu radosť. Účinok bol však
opačný. Pastieri sa vyľakali. To, čo videli a počuli prevyšovalo možnosti
ich chápania. Vtedy vystúpil archanjel Gabriel a začal hovoriť: „Nebojte sa!
Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes
sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Mesiáš, Pán. A toto bude pre
vás znamenie – nájdete
Dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach“.
A v tom zazneli hlasy anjelov zvelebujúcich Boha:
„Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom
dobrej vôle“.
Keď si už boli istí, že
pastieri všetko pochopili,
vrátili sa do neba. Anjelča
zostalo pri pastieroch a sledovalo, čo bude ďalej. Zrazu mu prebleslo hlavou: „Ej,
veď Svätá rodina nemá čo
jesť.“ Obrátilo sa na archanjela, ktorý sýtil hladných
prorokov. Pomôž – prosilo.

Simonka Bandíková, 7. C

J – Jedného krásneho večera,
A – asi to bolo na Vianoce,
S – sa v Betleheme narodil,
L – láskavý a krásny chlapec.
E – Emanuel je jeho meno!
Adrián Fusko, 6. C

Povedz o tom pastierom. –
počulo odpoveď.
Zaskočení, prekvapení, vyľakaní a uchvátení
pastieri sa zbehli dokopy
a otázky sa len tak sypali.
Videl si? Počul si? Vysvitlo, že všetci videli, všetci
počuli a začali sa prekrikovať. – Teda Mesiáš sa nám
dnes narodil.
– A kohože iného by
nám anjeli zvestovali, ak
nie Mesiáša. – No tak poďme. – Ale kde? Kam? Nepočul si? Dieťatko leží
v jasliach. Je tu jedna jaskyňa, ktorá má riadny žľab
vytesaný v skale. To bude
určite tam.
– Ale ako je možné, že
sa Mesiáš narodil v maštali? – Nemudruj, počul

si anjelov! – Nooo hej počul som. Stačí? –Stačí.
– No tak poďme.
Anjelča im našepkávalo: „zoberte Mu niečo jesť,
zaneste Mu jedlo“. Voľaktorý sa zastavil, pochopil šepkanie a začali sa jednať. –
Ale ako tam ísť s prázdnymi rukami? – A čo by si chcel
vziať? – Ak sa narodil v maštaľke, potrebuje všetko. –
A čo je všetko? – No predsa má pri sebe otca i matku.
A oni sa tiež potrebujú posilniť, zajesť i odieť sa. A plienky. Všetko neprinesieme, ale
čo máme, vezmeme so sebou. – No našlo by sa maslo. – Dobre, vezmite všetko,
čo môžete a ideme. A ostatné už všetci poznáte…
Beáta Brandysová 5. B

Alenka Raticová, 5. C
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Americké Vianoce
Kedysi dávno žila jedna rodina, ktorá mala tri
deti – Tomáša, Angeliku a Ričiho. Pochádzali
z Las Vegas, ale kvôli ockovej práci sa museli presťahovať do Washingtonu.
Ockovi sa v práci nedarilo a rodine začali chýbať
peniaze. Angelika bola
šťastná, že sa tam presťahovali, ale chlapcom sa
to nepáčilo. Riči a Tomáš
stále mrmlali, že je v novom meste zle, že tam nikoho nepoznajú a nemajú
žiadnych kamarátov.
Otecko s mamou chceli
svoje deti trošku rozptýliť,
a preto sa rozhodli, že ich
vezmú do nákupného centra, v ktorom mal byť v ten
deň Santa. Tomáš a Riči svoju sestru vysmiali,
vraj Santa nie je skutočný, no Angelika im neverila. Bola z detí najmladšia a vždy verila, že Santa
je skutočný. V nákupnom
centre Santa naozaj bol.
Pred jeho saňami však
stálo veľmi veľa detí. Obrovský rad a na jeho konci stále smutná Angelika.
Neverila, že sa k Santovi
dostane. Nakoniec sa jej
to však podarilo. Sadla si
Santovi na kolená a povedala mu svoje jediné želanie. „Chcela by som,
aby sa ockovi začalo dariť
v práci, aby nechodil domov každý deň smutný.“
Santa sa jej opýtal: „Praješ si ešte niečo pre seba Angelika?“ Dievčatko
pokrútilo hlavou. Chcela len to, aby bol jej ocko
konečne spokojný, aby si
nemusel lámať hlavu nad
tým, ako uživiť rodinu.
Spokojná rodinka bola

Mikuláši

pre dievčatko všetkým.
Za Angelikou dobehli
Riči a Tomáš, schmatli
ju, pretože o chvíľu mali ísť domov. Angelika so
súrodencami čakali rodičov na lavičke pri východe z centra. Angelika sa prechádzala, keď
tu zbadala krásnu pani. Začala sa s ňou rozprávať. Pani bola veľmi milá. Angelike sa páčila. V tom sa vrátil ocko s mamou. Mama sa
zľakla, pretože nevedela, kto tá cudzia pani pri
jej dcérke je. Pani sa rodičom predstavila. Bola to majiteľka veľkého kníhkupectva. Bola
nešťastná, pretože práve prišla o svojho najlepšieho zamestnanca,
ktorý jej s firmou veľmi pomáhal. Rodičom
povedala, že majú veľmi roztomilé deti. Ocko zosmutnel a povedal:
„Sú krásne, len sa veľmi
bojíme o ich budúcnosť.
V práci sa mi nedarí, neviem, čo s nami bude.“
Pani sa len pousmiala a povedala: „A čo keby ste skúsili pracovať
pre mňa?“ Otecka to
najskôr prekvapilo, ale
potom sa dohodli, že
to na týždeň v kníhkupectve skúsi. Práca sa
mu zapáčila a pani bola s ním tiež veľmi spokojná.
Rodina už nikdy netrpela nedostatkom peňazí. Súrodenci si našli
v novom meste kamarátov. A len Angelika vedela, komu môže vďačiť za tento vianočný zázrak – svojmu Santovi.
Bibiana Pitáková, 6. C

Adriána Raticová, 6. B

VIANOČNÝ PRÍBEH
Bola raz jedna chudobná
rodinka, ktorá žila v skromnej dreveničke pri brehu rieky. Mamka sa volala Mária, otecko Jozef, dcérka Julka a synček Janíček. Rodičia celý rok tvrdo pracovali,
aby ich deti mali celý rok čo –
to pod zúbok. Najbolestnejším obdobím boli však pre
nich Vianoce. Otecko Jozef
a mamička Mária nemohli
svojim deťom dať na Vianoce to, čo by chceli. Detičky
boli veľmi rozumné, nehnevali sa preto na rodičov. Vedeli, že peniažky v ich rodine
vždy chýbali. Ale, hoci Julka a Janíček poznali rodinnú situáciu, predsa v kútiku duše dúfali, že budú niečím obdarené, aspoň nejakou drobnôstkou. Jedného
celkom obyčajného dňa išla
mamka Mária kúpiť chlieb
na raňajky. Keď vychádzala z obchodu začula, ako
niekto na ňu zavolal. Najskôr sa nechcela otáčať, nemala chuť sa s nikým rozprávať. Ale čosi v jej vnútri jej hovorilo, aby sa predsa len pozrela. Pri obchodíku zazrela pekne oblečeného muža, ktorého ani nespoznala. „Odkiaľ pozná moje
meno?“, zamyslela sa. Mladý muž sa jej milo prihovoril: „Nepoznáš ma? To som
predsa ja, Peter, tvoj spolužiak.“ Mária sa konečne rozpamätala. Stál tam Peter, jej
spolužiak zo strednej školy.
A nielen spolužiak, ale hlavne skvelý kamarát, pred ktorým nemala nikdy nijaké tajnosti. Teraz tam stál, obleče-

ný v krásnych šatách a pozeral na ňu tými usmievavými
očami ako vždy vtedy, keď
ju ráno čakával pred školou. V tej chvíli sa Mária zahanbila. Ani zďaleka už nebola tou bezstarostnou dievčinou. Teraz bola manželka a mama dvoch krásnych
detí. A hoci im peniaze vždy
chýbali, predsa rodina bola
pre ňu všetkým. Mária však
bola rada, že stretla človeka, ktorý jej bol kedysi veľmi blízky. Cítila aj to, že Peter sa nijako nezmenil a hoci mal drahé oblečenie, bol
stále tým skromným chlapcom, ktorého poznala.
Mária pozvala Petra domov. Predstavila mu manžela Jozefa, aj svoje krásne detičky. Peter bol z toho celého unesený. Videl, že
v Máriinej rodinke sa všetci majú veľmi radi. Porozprával Márii ako si žije, že
sa oženil a keďže jeho manželka musela ísť na Vianoce
za rodičmi, ostáva na Vianoce sám. Mária s Jozefom
Petra pozvali na Štedrý deň
k nim. Detičky sa tiež potešili. Mamin kamarát sa im páčil. K štedrovečernému sto-

Lucia Vorčáková, 5. A
lu zasadli všetci piati. Po večeri sa však stalo čosi zvláštne. Petrovi zazvonil telefón.
Volala mu manželka, vraj sa
vráti o čosi skôr. Peter ju išiel
čakať na stanicu. Jozef a Mária sa s Petrom rozlúčili. Detičky nakukli pod stromček
ako každý rok, či tam náhodou niečo neuvidia. To, čo
videli ich veľmi prekvapilo.
Pod stromčekom bolo veľa darčekov. Nové bábiky,
autíčka, oblečenie pre všetkých členov rodiny, krásna
dovolenka do Paríža. Deti
boli veľmi šťastné, z celého
srdiečka ďakovali Ježiškovi. Jozef a Mária však vedeli,
že Ježiškovi s darčekmi ktosi
pomohol.
Sára Laššáková, 6.C

B – Bolo raz jedno mestečko,
E – ešte ho nikto nepoznal.
T – Toto mestečko navštívili Jozef a Mária,
L – lebo čakali narodenie Ježiška.
E – Ešte nevedeli, kde budú spať,
H – hospoda bola preplnená,
E – empatia ľuďom chýbala.
M – Maštaľka bola to miesto, kde sa Ježiško narodil.
Filip Glovaťák, 6. C
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Laura Pilarčíková, 5. A

Naša trieda
Naša trieda to je beda,
keď sa Samo s Tónom hnevá.
Jano ten je v športe dobrý,
ale stále sa len zlostí.
Aďka pekná blondínka,
modrooká dievčinka.
Radovi tomu vždy šibe
Petra Belkoťáková, 8. A
a Tomáš v tom s ním ide.
Dievčatá sú krásne vždy,
majú krásne vlasy,
krásny štýl.
Samanta je princeznička,
Viktória mudrlant,
každý týždeň nové tričká.
šikovná je ako svet.
Naša trieda to je...
Rebeka je hanblivka,
vždy sa učia ako vedia
a je aj trochu šibnutá.
ale pekná dievčinka.
Andrej, Rebeka, Saša, Timea 6. B
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Zo školského klubu detí…
ČÍTAJME SVOJIM DEŤOM ROZPRÁVKY!
Dobrá kniha je ako
dobrý priateľ. Nežaluje,
neprezradí tajomstvo,
nezávidí. Nikdy nenašepká
žiadnu hlúposť, lež
naopak, vždy pošepká
správnu odpoveď.
To, čo máme v hlave, teda rokmi nazbieranú múdrosť, nám vraj nikto nikdy neukradne. Ale ako sa to
tam dostane? Za základný
prostriedok učenia sa žiaka,
sa považuje čitateľská gramotnosť. Je to schopnosť porozumieť a v tej súvislosti sa
vedieť v správnu chvíľu vždy
na správnom mieste slušne
a primerane vyjadrovať.
Čitateľská gramotnosť
má tri dôležité zložky – vedieť porozumieť textu, mať

je otvorené učeniu sa v širokom zmysle slova. Jednoducho povedané, ľahšie zvláda učenie sa v akomkoľvek
predmete v škole. V Školskom klube detí pri Základnej škole s Materskou školou v Rabči preto zahŕňame
do svojich aktivít najrôznejšie činnosti, ktorými rozvíjame práve čitateľskú gramotnosť detí. Spomenieme napríklad tiché, či hlasné samostatné čítanie, aktivity ako Deti čítajú deťom,
Čítanie na pokračovanie…
Tieto aktivity ďalej rozvíjame otázkami k prečítaným
textom, rozprávaním o tom,
čo sme čítali, dramatizáciou
čítaného textu a tiež napríklad maľovaným čítaním.
Rovnako podnecujeme deti
vať text, prezentovať vlastný názor.
Náš školský klub sa tento
rok sa v rámci takýchto aktivít, v období od 1. 12. – 6. 12.
2015, zapojil so celoslovenského projektu Čítajme deťom 20 minút denne, každý
deň! Cieľom projektu bolo
sprostredkovať dobrú knihu
a naučiť tak deti, láske k čítaniu a zábavnou formou rozvíjať spomínanú čitateľskú
gramotnosť. My sme sa rozhodli, že si budeme spríjemňovať atmosféru v školskom
klube témou blížiacich sa
vianočných sviatkov, preto
sme si na čítanie vybrali knihu Moja prvá vianočná knižka. Každý deň sme si prečítali jednu peknú rozprávku a priblížili sme si Viano-

cieľ čítania, a zastávať isté postoje a zvyky k čítaniu. Keď dieťa zvláda čítanie, a rozumie tomu čo číta,

k vlastnej tvorbe, pripravujeme kvízy, didaktické hry,
učíme ich formulovať vlastné myšlienky, interpreto-

ce z viacerých uhlov pohľadu. Na rad prišli snehuliaci,
zimné radovánky, prípravy
na Vianoce u nás doma, ale
neobišli sme ani tému Mikuláša, Barborkiných halúzok,
zvykov na Luciu. Spomenuli sme aj symboliku vianočných trhov…
Žiadnu novú rozprávku sme zatiaľ nevymysleli, ale potvrdila sa nám stará známa pravda, že deti milujú rozprávky. Aj tie čítané! A najradšej ich majú vtedy, keď im ich číta niekto, koho majú najradšej – rodičia.
Nájdite si preto chvíľku a čítajte svojim deťom. Možno
iba 20 minút denne…
Mgr. Elena Škorvánková
a Bc. Veronika Bolibruchová
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NA MIKULÁŠA
BOLO
VESELO
Býva pekným zvykom,
že v Školskom klube detí
pri ZŠ s MŠ v Rabči,
je aj pred Vianocami
poriadne veselo.
Dlhé dva týždne si deti vyrábajú rôzne ozdoby
na výzdobu triedy, chystajú masky, vymýšľajú
a dávajú návrhy k nápadom na prípravu súťaží.
Deň „D“ potom, ako sa
hovorí, v rámci rekreačnej
činnosti deťom každoročne pani učiteľky spestrujú deň zábavno-súťažným
odpoludním. Tento rok
sme si urobili Mikulášsku
párty v piatok 4. 12.
V hornej triede (ŠKD
I.) to bola anjelsko-stra-

šidelná zábava, v dolnej
(ŠKD II.) sa už tradične zišli najmenší čertíci
z prvého stupňa ZŠ. Keďže sme už oslavovali Mikuláša, triedy boli vyzdobené čižmičkami a Mikulášmi, jednoducho oslávili sme Mikulášov príchod
a spestrovali si deň diskotékou a hrami.
Ako na správnej párty, nechýbalo občerstvenie, popri tom klebetníček a veľa pekných súťaží.
Chýbať nesmeli ani stoličkový, metlový či balónový
tanec.
Mgr. Elena Škorvánková a Bc. Veronika Bolibruchová

VIANOČNÁ POŠTA ZABLÚDILA AJ DO ŠKD
Ježiško má rád všetky
deti, o tom niet pochýb!
Presvedčili sa o tom aj
naši družinári.
Školský klub detí sa
na tohtoročné Vianoce pripravoval už od polovice novembra. Hneď
ako začal Ježiško prijímať vianočnú poštu,
sme sa do akcie zapojili aj my. Pripravili sme
deťom omaľovanky vianočných listov pre Ježiška, ktoré si v ŠKD vymaľovali. Vysvetlili sme
si, ako má taký list vyzerať, čo sa do neho píše,
na čo pisateľ nesmie zabudnúť, ak chce dostať
odpoveď. Potom prilo-

žili k dielu ruku rodičia.
Tí pomohli svojim menším ratolestiam bezchybne prepísať do listu siahodlhý zoznam detských
prianí. Verte, či nie, vaše deti veľmi citlivo vnímajú všetko, čo sa okolo
nich deje. Väčšinou si totiž, samozrejme, okrem
hračiek, želali predovšetkým zdravie pre svoju rodinu, lásku a šťastie. Ale
tiež napr.: „Mamine voňavku, aby mi stále tak
krásne voňala…“ Takmer
v každom liste sa objavovali priania „byť ako
rodina
pohromade...“,
a potom dodali napr. „
... a mne prosím, iba termo ponožky“… Nakoniec

sme všetky listy zabalili
do dvoch veľkých obálok,
a náš interný poštár Samko sa postaral, aby sa vydali na cestu za svojím adresátom.
Bolože to lamentovania v školskom klube, či
Ježiško vážne odpíše a či
naozaj, lebo „dnes som
neposlúchol… včera som
dostal päťku... predvčerom poznámku...“
Priam hmatateľná bola
radosť detí o necelý mesiac! Napriek tomu, že Ježiško má veľa povinností, vianočná pošta si našla
cestu do družiny! Všetky
menšie deti zo ŠKD dostali listy priamo do rúk.
Na tie väčšie čakala obál-

ka s odpoveďou doma. Ježiško deťom odpísal dlhočizným listom a každému
do obálky priložil malú
pozornosť v podobe CDč-

ka s vianočnými piesňami
a príbehmi.
Mgr. Elena Škorvánková a Bc. Veronika Bolibruchová
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Nikola Vnenčáková, Natália Vnenčáková,7.A

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV

Žiaci 7.B

Žiaci 7.B

Žiaci 7.B

Lacko Pidík, 4.D
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Opýtali sme sa (Anketa)
ČO OČAK ÁVAME OD NOVÉHO ROKU 2016?
Na začiatku roka tradične rekapitulujeme ten starý a zvedavo nazeráme do toho nového. Nový rok vytvára priestor pre naše očakávania, či už v osobnom alebo pracovnom živote. My sme boli zvedaví na to, ako sa na ďalší kalendárny rok pripravujú naši deviataci. Opýtali sme sa ich, čo si želajú, aby sa zmenilo v roku 2016 doma i v škole. Prečítajte si ich odpovede.
V novom roku 2016 by
som chcela tráviť viac času s kamarátmi, na ktorých mi záleží. Čo sa týka
školy, záleží mi na tom,
aby som dobre napísala
Monitor 9 a aby sa mi darilo na strednej škole.
(Margaréta, 9. B)
Očakávam, že Monitor zo slovenského jazyka
aj z matematiky napíšem
minimálne na 90 %. Popri škole sa chcem venovať basketbalu a dostať sa
do dobrého družstva.
(Vanesa, 9. B)
Od nového roku očakávam občiansky preukaz, nové zážitky. Teším sa tiež na spoznávanie nových ľudí na strednej škole.
(Patrik, 9. B)
Očakávam správny výber strednej školy, výborné výsledky, zdravie,
úspechy …
(Patrícia, 9. C)
V novom kalendárnom
roku očakávam na mojom
poslednom vysvedčení zo
základnej školy dvojku zo
slovenčiny.
(Adrián, 9. C)
Zdravie, šťastie a veľa
vedomostí. Tiež sa chcem
dostať na dobrú školu.
(Rasťo, 9. C)
Očakávam, že rok
2016 bude lepší, ako ten
predchádzajúci. Že sa mi
bude viac dariť.
(Viktória, 9. C)
Lepšie úspechy v škole
a hlavne veľa zdravia.
(Denisa, 9. C)
Očakávam pohodový
celý rok .
(Erik, 9. B)
V novom roku si prajem dobré známky, strednú školu, na ktorej sa
mi bude dariť. Monitor

9 by som chcela napísať
na svoje maximum.
(Kvetoslava, 9. B)
Od nového kalendárneho roka očakávam, že
ma vezmú na strednú školu, že dobre napíšem Monitor 9 a bude sa mi lepšie
dariť v škole. V blízkej dobe očakávam, že nasneží
a budem môcť ísť s kamarátkou na vlek.
(Katarína, 9. B)
Dúfam, že sa dostanem na strednú školu,
ktorú som si vybrala.
Dobré vzťahy s ľuďmi – s novými alebo s tými, ktorých už dávno poznám. Očakávam tiež
dokončenie kanalizácie
v obci.
(Erika, 9. B)
Od nového roka očakávam, že sa mi bude dariť a dúfam, že nič nepokazím.
(Pavol 9. A)
Ja očakávam od nového roka, že sa mi bude dariť v škole a budem zdravý
a šťastný.
(Tonko 9. A)
Veľa úspechu.
(Michaela 9. A)
Očakávam, že sa mi
bude dariť v novej škole.
(Natália 9. A)
Že si vyberiem dobrú školu a bude sa mi tam
dariť
(Laura 9. A)
Očakávam, že bude
lepší ako rok 2015. Že si
vyberiem dobrú strednú
školu, začlením sa do kolektívu a bude sa mi dariť
v učení. A ešte nech zažijem nezabudnuteľné letné
prázdniny.
(Natália 9. A)
Od nového roka očakávam všetko nové.
(Aneta 9. A)

Tak svojim spôsobom
predpokladám, že sa celý rok bude niesť v podobnom duchu ako ten-

to. Teda až na to, že v mojom živote nastanú malé
– veľké zmeny. Nová škola, noví spolužiaci … Keď

tak premýšľam, vlastne
dúfam, že sa môj život
zmení.
(Nikola 9. A)

Spovedáme úspešného žiaka

NÁŠ ÚSPEŠNÝ SPOLUŽIAK
Nášmu žiakovi
Mirkovi Kubasákovi zo
7. B triedy sa podarilo dosiahnuť vynikajúci úspech.
Na základe jeho atletických výkonov na Majstrovstvách Slovenska
v Skalici bol nominovaný na Majstrovstvá sveta
v atletike mladších žiakov. Majstrovský pretek
sa uskutočnil na atletickom štadióne vo Varšave. Mirkovi iba o kúsok
ušla medailová pozícia, vo svojej disciplíne beh na 300 m skončil na štvrtom mieste.
V hodnotení 7 zúčastnených krajín si Slovensko
vybojovalo tretiu priečku. My sme Mirkovi položili pár otázok, aby
sme zistili, aké zážitky si
z Varšavy priniesol.
• Ako sa ti páčilo vo
Varšave?
Bolo tam super. Bol som
tam tri dni, spoznal som
nových priateľov z rôznych krajín. Varšava je

pekné mesto, a aj ubytovanie sme mali výborné.
• Ako prebiehali majstrovstvá?
Bol to zážitok. Prvý deň
sme mali zoznamovací. Druhý deň prebiehali preteky. Štadión bol
veľký, pekný. V úvode si
všetky krajiny nastúpili a preteky otvorili motorkári, ktorí po štadióne prešli po trati a tým
otvorili preteky. Aj napriek
nepriaznivému
vetru a dažďu tam bola
vynikajúca športová atmosféra. Ja som súťažil
v behu na 300 m. V mojom rozbehu bežalo 8
pretekárov. Pred štartom som mal miernu
trému, ale prekonal som
ju správnym dýchaním.
Som rád, že som sa mohol zúčastniť takých veľkých pretekov.
• Čo sa ti páči na atletike?
Je to kráľovská disciplína a ja som súťaživý typ.
• V koľkých rokoch si
začal športovať?

Športoval som od mala. Ako druhák som začal
hrávať futbal, teraz hrám
za Námestovo v 1. 1ige.
Atletike som sa začal venovať v piatej triede.
Vieme, že Mirko je výborný športovec, no nás
zaujímalo aj to, ako ho
vnímajú jeho spolužiaci. Preto sme sa v triede
7. B opýtali, aký je Mirko
žiak a kamarát. Tu je zopár odpovedí:
Miro je výborný športovec a skvelý spolužiak.
Obdivujem na ňom, že je
stále usmiaty a veselý.
Je to „bezva“ chalan, veľmi zábavný a úspešný.
Okrem toho, že je dobrý
v športe, je aj dobrý žiak.
Aj keď veľa športuje, školu nezanedbáva. Je stále
veselý.
Miro je v triede veľmi obľúbený. Vždy je s ním veľká zábava.
Žiaci 7. B
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Telocvikári informujú
Úspešná sezóna
mladých atlétov z Rabče
Rok 2015 sa do histórie
atletiky v Rabči zapíše
ako jeden z tých
úspešných. Solídne
vybavenie športového
areálu pri ZŠ a zanietení
učitelia – tréneri a ich
zverenci – to všetko sa
podpísalo pod dobré
výsledky našich mladých
atlétov.

metrov: M. Murín (8. A)
s časom 46,20 s. Družstvo
skončilo na 1. mieste.
KATEGÓRIA MLADŠÍCH ŽIAČOK:
1. miesto: štafeta 4
x 60 metrov s časom
x 60  m dievčatá časom
38,723 s.
3. miesto v hode kriket.
lôpt získala K. Kozáková
s výkonom 34,22 m.
V behu na 60 m a 150 m
A. Slovík (6. B) časom 9,12
s a 23,02 s.
V behu na 600 m M. Pitek (6. B) s časom 2:02,99
min.

NA MAJSTROVSTVÁCH OKRESU MEDAILOVÉ UMIESTENIA
ZÍSKALI:
KATEGÓRIA STARŠÍCH ŽIAKOV:
2. miesto: štafeta 4 x
60 metrov časom 31,05 s
v zložení: V. Pikoš, M. Pikoš, M. Juritka, S. Metes.
2. miesto: skok do výšky: V. Pikoš s výkonom
164 cm.
3. miesto: skok do výšky: P. Kovaliček (9. A) s výkonom 164 cm.
3. miesto získal v behu
na 300 metrov M. Pikoš
s časom 43,88 s.
V behu na 1 000 metrov
V. Pikoš s časom 3:08,01
min. Družstvo skončilo
na 3. mieste.
KATEGÓRIA STARŠÍCH ŽIAČOK:
1. miesto v skoku do výšky V. Raticová (9. B) s výkonom 148 cm. Družstvo
skončilo na 2.mieste.
Kategória starších žiakov:
1. miesto: štafeta 4 x
60 m časom 32,17 s v zložení: M. Murín (8. A), F.
Revaj (8. A), M. Kubasák
(7. B), D. Gluch (8. C).
V behu na 60 metrov
M. Murín (8. A) s časom
8,38 s.
V behu na 800 metrov F.
Revaj (8. A) časom 2:33,69
min.
V skoku do výšky D.
Gluch (8. C) výkonom
150 cm.
2. miesto: beh na 300
metrov: M. Kubasák (7. B)
s časom 45,61 s.
V skoku do diaľky Ľ.
Jaššák (8. A) s výkonom
420 cm.
3. miesto: beh na 300

34,40 s v zložení: D. Jagelková (7. B) M. Jaššáková
(8. C), P. Pitáková (8. A), T.
Pikošová (7. B).
2. miesto: beh na 60
metrov: P. Pitáková (8. A)
s časom 9,05 s.
Vo vrhu guľou V. Plevjaková (7. C) s výkonom 8,39
metrov.
3. miesto v behu na 300
metrov získala D. Jagelková (7. B) s časom 51,70 s.
V skoku do diaľky M. Jaššáková (8. C) s výkonom
402 cm.
Vo vrhu guľou T. Pikošová (7. B) s výkonom
8,04 m. Družstvo skončilo
na 1. mieste.
S odstupom niekoľkých
rokov sme sa opäť zapojili do súťaží, ktoré riadi
Slovenský atletický zväz.
Štartovali družstvá mladších žiakov a prípraviek.
Prvé preteky sa uskutočnili 16. mája v Banskej Bystrici. Naši pretekári v týchto
pretekoch ešte platili „nováčikovskú daň“. Na medailných miestach skončili
traja naši súťažiaci:
V kategórii mladších
žiačok 1. miesto vybojovala K. Kozáková výkonom
390 cm. Prvé miesto vybojovala aj T. Pikošová (7. A)
vo vrhu guľou výkonom
7,8 m. V hode kriketových
loptičiek obsadil 2. miesto
A. Jaššák (7. B) s výkonom

48,01 m. Aj napriek tomu, že to boli prvé preteky,
v plejáde dobrých výkonov
sa aj tak nestratili a zaznamenali ďalších 21 umiestnení do 10. miesta.
Dňa 21. 6. sa mladšie
žiačky a žiaci zúčastnili MS v Skalici. Majstrami
Slovenska sa stala štafeta
chlapcov na 4x60 m časom
32,09 s. Členmi štafety boli: M. Murín (8. A), F. Revaj
(8. A), M. Kubasák (7. B),
Ľ. Jaššák (8. A).
Ďalšie dve bronzové
medaily vybojovali M. Murín (8. A) v behu na 60 m
časom 8,11 s a M. Kubasák (7. B) v behu na 300 m
s časom 44,53 s. V silnej
konkurencii sa nestratili
ani ostatní naši pretekári.
Mimoriadne
úspešné bolo naše vystúpenie
na Majstrovstvách Stredoslovenskej oblasti dňa 11.
10. 2015 v Banskej Bystrici,
kde naše družstvá prípraviek a mladších žiakov vybojovali 5 zlatých, 2 strieborné a 5 bronzových medailí.
KATEGÓRIA PRÍPRAVIEK:
1. miesto:
štafeta
4x60 m chlapci časom
37,22 s v zložení: A. Slovík
(6. B), F. Glovaťák (6. C),
M. Ferneza (5. A), M. Hadár (6. A).
2. miesto: štafeta 4

KATEGÓRIA MLADŠIEHO ŽIACTVA:
1. miesto
v
skoku
do výšky a diaľky získal Ľ.
Jaššák (8. A) s výkonom
150 cm a 480 cm.
1. miesto:
štafeta 4x60m chlapci časom
32,63 s v zložení: M. Murín
(8. A), F. Revaj (8. A), Ľ. Jaššák (8. A), A. Turac (8. B).
1. miesto
v
behu
na 1000 m F. Revaj (8. A)
s časom 3:11,73 min.
2. miesto v behu
na 300 m vyhral M. Murín
(8. A) časom 44, 43 s.
3. miesto v behu na 60 m
získal M. Murín (8. A) časom 8,09 s.
3. miesto v skoku
do diaľky získal A. Turac
(8. B) výkonom 455 cm.
V jesennom období už tradične organizujeme preteky atletickej
všestrannosti – štvorboj:
1. miesto obsadili družstvá mladších a starších
žiakov a mladších žiačok.
Staršie žiačky skončili
na 2. mieste.
Z JEDNOTLIVCOV 1.
MIESTA VO SVOJICH
KATEGÓRIACH DOSIAHLI:
M. Jančo (8. B) – (197 b);
M. Kubasák (7. B) – (156
b); T. Pikošová (7. A) –
(164 b).
Už druhýkrát bola naša škola poverená organizovaním medzinárod-

ných atletických pretekov
žiakov Beskydskej oblasti, kde štartovali družstvá
Poľskej republiky, Českej republiky a Slovenska.
Družstvo Slovenska reprezentované našimi pretekármi bolo doplnené jedným pretekárom z Or.Polhory a Námestova. Vo veľmi silnej konkurencii si
dobre viedli mladší žiaci, ktorí vo svojej kategórii
zvíťazili. Starší žiaci skončili na 2. mieste a družstvá
dievčat na 3. mieste.
VÍŤAZSTVA V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNACH DOSIAHLI:
V skoku do výšky P. Kovaliček (9. A) výkonom
163 cm (kat. st. žiaci).
Vo vrhu guľou V. Raticová (9. B) s výkonom
9,14 m (kat. st. žiačky).
V behu na 60 m M. Murín (8. A) s časom 8,35
s (kat. ml. žiaci).
V behu na 800 m F. Revaj (8. A) s časom 2:28,80
min (kat. ml. žiaci).
V skoku do výšky M.
Kubasák (7. B) výkonom
140 cm (kat. ml. žiaci).
V skoku do diaľky Ľ.
Jaššák (8. A) s výkonom
465 cm (kat .ml. žiaci).
Významným úspechom
pre našu atletiku bola nominácia Miroslava Kubasáka zo 7. B na majstrovstvá sveta do Varšavy, kde
v kategórii mladších žiakov v behu na 300 m obsadil 4. miesto.
Za dobrými výsledkami
našich pretekárov je zodpovedná práca trénerov
a ostatných zúčastnených,
ktorí sa podieľajú na organizovaní
atletických
podujatí v našom športovom areáli, za čo im patrí
úprimné poďakovanie.
Mgr. Ján Pienčák

www.zsrabca.edupage.sk | e- mail zsrabca@stonline.sk
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VYŠKRTANÍM VŠETKÝCH SLOV VO VIANOČNEJ OSEMSMEROVKE
DOSTANETE TAJNIČKU.
VYŠKRTAJTE: BETLEHEM, JASLE, ANJELI, HVIEZDA, PASTUŠKOVIA,
VIANOCE, STROMČEK, KOMÉTA, TRAJA KRÁLI, JEŽIŠ, MED, ZVONČEKY,
DARY, JERUZALEM, MIER, OBLÁTKY, NAZARET, MÁRIA, JOZEF, SNEH,
HOSTINA, SPASITEĽ, OMŠA, PÁN, ADVENT
Adriána Raticová, 6. B

TAJNIČKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

27. január 2016
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• Predám gitaru pod vianočný stromček.
Zn. Struny treba dokúpiť.
• Predám krásnu drevenú lavičku vhodnú do záhrady.
Zn. Po kúpe treba lavičku
odmontovať z námestia.
• Predám kolobežku.
Zn. Nemá kolesá.
• Predám lyže.
Zn. Na Orave nesneží.
• Mám záujem o prenájom vianočného stromčeka.
Zn. Po 6. januári zodpovedne vrátim.
• Muž sa pýta svoje blonďavej manželky:
„Prečo už polhodiny držíš tu sliepku za krk?“
Žena odpovedá: „
Veď tu sa píše, že sliepku mierne pol hodiny podusíme.“

• „Dedko, povedz mi nejakú rozprávku“ – prosí
vnúčik. „A akú?“ – pýta
sa dedko.
„Tú, v ktorej bol chlieb
za 6 korún a mlieko za 2
koruny.“
• Viete prečo blondínka
nosí na bruchu okuliare?
Lebo si myslí, že má slepé črevo.
• Rodičia si prídu po dieťa
do škôlky. Slniečko hreje
a deti sedia na pieskovisku s mobilnými telefónmi
v ruke.
Rodičia sa prekvapene
pýtajú učiteľky:
– Pani učiteľka, nebojíte
sa, že sa vám deti stratia?
– Nie, prečo? Veď wifi signál je iba na pieskovisku.
• Viete, prečo chodí kráľovná k zubárovi? Aby jej
nasadil korunku.
Žiaci 6. A

1. vtip inak
2. v noci nespí
3. antonymum od slova
blízko
4. na adventom venci sú
4…
5. piaty slovný druh
6. snehová postavička
7. prvý sovný druh
8. na Vianoce ho treba
ozdobiť
9. ženské meno 24. 12.
10.		Krátky slovník
slovenského …
11.		mužské meno 24. 12.
12.		najlepšie chutí
štedrovečerná …
13.		sú podstatné
a prídavné …
14.		nebeská bytosť
s krídlami
15.		štvrtý slovný druh
16.		vianočná ryba
17.		kto je dobrý zvyčajne
dostane …
V TAJNIČKE NÁJDETE
DOPLNENIE VTIPU:
Ľudia veria rôznym
poverám. Napríklad, že
dostanete päťku, …
Ema Cubinková,7. C
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Pasovačka prvákov
Žiacky parlament
našej školy pozval
24. 9. 2015 všetkých
prvákov na slávnostnú
pasovačku.

Aj my prváci zo Srdieč
kovej triedy na Hornej ško
le sme sa v tento deň vybra
li so svojimi rodičmi do ča
rovnej veselej krajiny, kto

rú pre nás vytvorili členo
via Žiackeho parlamentu.
Už pred školou nás čaka
li veselí trpaslíci, ktorí nás
previedli
rozprávkovou
bránou a odprevadili na la
vičku. Každá trieda mala
svojho trpaslíka, ktorý jej
radil a sprevádzal. Našim
trpaslíkom bola Kiara Kol
čáková.
Po úspešnom zvládnu
tí trpaslíčej skúšky zdat
nosti sme boli všetci pri
jatí do cechu školského.
Spoločne sme zložili sľub
prvákov a naša kráľovná
– pani riaditeľka, nás kaž
dého osobne pasovala.
A tak sme sa stali právo
platnými školákmi.
Žiaci 1.  D triedy a tr.
p. uč. Veronika Kubíková

„Čo sú pre mňa Vianoce“
a „Najkrajší zážitok
z Vianoc“
Vianoce sú sviatky
pokoja a lásky
a hlavne, že sme ako
rodina spolu. Ráno
sme všetci vstali a išli
sme dole.
• Sadli sme si k televízoru
a zadívali sme sa do rozprávok plných princezien, vojakov, kúzelníkov.
Deň ubehol ako voda a hodiny odbíjali šesť hodín. Sadli sme si k štedrovečernému
stolu, modlili sme sa a začali večerať. Našim zvykom je,
že najstarší člen rodiny – čiže ocino, zoberie do rúk med
a robí všetkým krížik na čelo. Najedli sme sa a aj nás
navštívil Ježiško.
Dostali sme to, čo sme chceli
a veľa, veľa vecí. Ale hlavné
je, že sme dostali to najdôležitejšie, to, čo spája našu rodinu a zdravie. Môžete mať

peniaze, šťastie,
ale za to si zdravie nekúpite…
Marián
Vargončík, 3.C
• Na Vianoce si
spomínam veľmi rád. Páči sa mi, ako je
vyzdobený kostol a keď sa
ideme pomodliť k jasličkám.
Tento rok sa mi páčili vianočné trhy, lebo tam bol Juraj Hnilica. Rád si púšťam
jeho pesničky.
Adam Jurášek, 3.C
• Najkrajší zážitok z Vianoc mám na Silvestra.
U nás sa konala veľká akcia, zišla sa u nás celá rodina. Celý večer až do polnoci sme sa hrali. A presne
o polnoci sme si všetci dali šampanské a potom nám
vonku ocino urobil krásny

ohňostroj. Budem si to dlho
pamätať.
Šimon Brišák, 3.C
• Konečne prišiel deň,
na ktorý som dlho čakal. Bol
to Štedrý deň. Jeden z mojich zážitkov boli darčeky
pod stromčekom.
Bolo ich dosť, no najviac ma
potešilo lego. Nasledoval posledný deň v roku
– Silvester. Bola to paráda,
o polnoci sme púšťali petardy, ohňostroj aj lampióny.
Veľké prekvapenie bola moja novonarodená sesternica Kristínka. Pekné zážitky

Milí čitatelia,

vkročili sme do nového roka 2016 a všetci veríme
a prajeme si, aby bol pre nás úspešný, naplnený šťas
tím, zdravým, láskou, pracovnou a rodinnou poho
dou. Čas nám rýchlo plynie a niečo z toho si s nami
prečítajte v reportážach osviežených fotkami.

Anketa
Novoročné priania
od žiakov 3. C
• Šimon Oselský:
„Ľuďom v Rabči želám
priateľstvo, lásku,
smiech, veľa darčekov,
šťastia, zdravia a Božieho
požehnania, aby ste sa
hrali a mali radi!“

• Sabínka Chromeková:
„Želám ľuďom, aby mali
zdravie a veľa lásky.“

• Kristínka Skurcoňá
ková: „Aby ľudia chodili
do kostola, prijímali Pána
Ježiša a boli dobrí!“

• Tomáš Gužiňák:
„Aby sa vám darilo a boli
ste veselí.“

• Dominika Špigurová:
„Želám veľa peňazí a aby
ich mali vždy všetci radi.“
som mal aj z korčuľovania.
Vianoce boli pekné.
Tibor Jašica, 3.C
• Hovorí sa, že Vianoce patria k najkrajším sviatkom
v roku. Myslím si, že je to
tak. Boli sme všetci spolu doma – maminka, ocko, brat a sestra. Pozerali sme vianočné rozprávky.

• Adamko Jurášek:
„Aby sa vám darilo a mali
veľa peňazí a lásky.“

• Jakub Iskerka:
„Prajem veselosť, šťastie,
zdravie a lásku.“

Boli sme všetci spolu v lese na čečinu, ktorú sme potom vianočne ozdobili. Hrali sme sa spolu rôzne hry,
karty, Človeče, nehnevaj
sa, pexeso.Cez tieto Vianoce sme robili všetko spolu
a to bol pre mňa naozaj veľký zážitok.
René Vargončík, 3. C
Žiaci 3. C
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Aktivity na HORNEJ základnej škole aj mimo nej
Tvorivé dielne na HZŠ
– svietniky pre starých
rodičov
Jesenné popoludnie
(30. 9. 2015) sme
príjemne strávili
v jedálni HZŠ,
kde sme pod vedením
Ing. Bačovej vyrábali

svietniky pre naše
babky a dedkov.
Tvorivá atmosféra nad
chla nielen deti, ale aj ich
rodičov. Spoločne stráve

né chvíle sme si všetci uži
li a aj niečo pekné vytvorili.
Svietniky sme potom daro
vali starým rodičom na be
siedke, ktorú sme pocti
vo pripravovali. Darčeky
potešili a rozžiarili nielen
svetlo v svietnikoch, ale aj
svetielka v ich očiach.
Reportáž pripravili žiaci
2. D a p. učit. Zborteková

Besiedka pre starých rodičov

V pondelok
26. októbra o 13 35 hod.
sme sa zišli
v jedálni našej školy,
aby sme potešili
našich starých rodičov
pri príležitosti
mesiaca úcty
k starším.

Celým programom nás
sprevádzali naši moderá
tori – tretiaci. V progra
me zazneli slovenské i go
ralské piesne i tance v po
daní našich druhákov a pr
vákov. Nechýbali ani diva
delné predstavenia o Koz
liatkach a starých Katarín

skych zvykoch, pri ktorých
si naši starí rodičia zaspo
mínali na svoje mladé ča
sy. Dokonca sa konala aj
svadba – tretiaci v kostý
moch stvárnili pieseň o ko
márovi, ktorý sa chcel že
niť s muškou. Nechýbali ani
básne plné vďaky, lásky vo
či starkým. Na záver všetci
žiaci HZŠ zaspievali pieseň
o anjelovi a vyjadrili prosbu
k Pánu Bohu, aby starých
rodičov obdaril ešte pev
ným zdravím a za ich lás
ku ich odmenil potrebnými
milosťami. Na záver čakalo
na našich starkých pohoste
nie v podobe domácej štrúd
le. V triedach odovzdali žia
ci svojim starým rodičom
darčeky – svietniky, ktoré
sami vyrábali počas tvori
vých dielni v našej škole.

Zapojili sme sa do zberu papiera
Aj tento rok, počas
októbra, sa naša škola zapojila do zberu
papiera. Mali sme ho
tu naozaj obrovské
množstvo, veď sme
pomaly nemohli ani
prejsť cez bránu školy.
Teší nás skutočnosť,
že naši žiaci triedia odpad

spolu so svojimi rodinami.
Doma odkladajú staré no
viny, letáky, ktoré potom
nekončia v peci, ale v zbere.
Zber prebiehal v celej ZŠ
a po vyhodnotení sme zís
kali: 1. miesto 2. D, 3.mies
to 3.C. Odmenou pre tieto
triedy je voľný deň/2 hod.
s tvorivými aktivitami.
Najlepší ocenení zberate-

lia z jednotlivých tried:
1.D: 160 kg Vaneska Bol
dovjaková, 2. D: 360 kg
Veronika Iskerková, Dan
ko Pidík, Katka Jurčáko
vá, 3.C: 186 kg Simonka
Skurčáková. HZŠ spolu:
706 kg papiera.
Všetkým zberateľom
ďakujeme a gratulujeme!

Dopravné okienko
Používame reflexné
prvky!
Od 1. januára 2014
(teda už dva roky)
platí novela zákona
o cestnej premávke,
podľa ktorej sú chodci
idúci po krajnici
alebo po okraji

vozovky povinní nosiť
reflexné prvky – a to
za zníženej viditeľnosti
aj v obci.
Upozorňujeme rodičov i žiakov, aby reflexné »
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Projekt: Čítaj s nami
Do projektu
Čítaj s nami sa v jeseni
zapojili naši druháci
a tretiaci.
Mali možnosť čítať kni
hy od Daniela Heviera, kto
rý je známy hlavne svojou
tvorbou pre deti. V dneš
nej dobe žiaci čítajú veľmi
málo a neradi, čo je na ich

vlastnú škodu. Čítanie je to
tiž pre človeka veľmi obo
hacujúce! Pri čítaní sa mô
žeme dozvedieť nové veci,
trénujeme si zrakovú pa
mäť, ktorá nám potom mô
že pomôcť pri písaní dik
tátov, môžeme sa zabaviť,
zasmiať, ba dokonca zažiť
dobrodružstvo s hlavnými
postavami. Žiaci pripravi
li projekty so životopismi aj
krátkymi úryvkami textov,
ktoré prečítali. Pochvala
patrí hlavne našim druháč
kam Veronike Iskerkovej
a Dianke Slovíkovej, ktoré
okrem čítania vytvorili aj
výnimočne krásne projek
ty, ktoré samy ilustrovali!
Takže, milí žiaci, nedajte
sa prosiť a čítajte!

Okienko zdravia
Deň mlieka
Dňa 30. 9. 2015
sme mali v hornej škole
mliečny deň.
Celá škola zažila
veľkú zábavu.
Všetci žiaci z celej ško
ly sa stretli v 2. D. Tam nám
pani učiteľky ukázali pre
zentáciu o mlieku a niečo
nám o mlieku porozprá
vali. Bolo to veľmi poučné,
mali sme pripravené rôz
ne súťaže o mliečne ceny.
Týmto dňom sme si pripo
menuli ako veľmi treba piť
mliečko. Svetový deň mlie
ka nám pripomína, aké dô
ležité a zdravé je mliečko.
Reportáž pripravila:
Veronika Iskerková 2. D
» prvky umiestnili žiakom
na tašku, prípadne kúpili
reflexnú pásku, ktorú si

počas cesty do školy ale
bo v prípad neskoršieho
príchodu domov zo ško

ly umiestnia na ruku. Čo
raz viac sa totiž stretáva
me s tým, že žiaci nema
jú žiadne reflexné prvky.
Vodič auta niekedy zazrie
dieťa v poslednej chvíli
– a niekedy tá chvíľa mô
že byť doslova posled
ná. Cesty sú v našej ob
ci momentálne také, aké
sú! Vodič sa musí sústre
diť na cestu, ak vonku ešte
prší je to ešte náročnejšie.
Nespoliehajte sa na to,
že vás vodič vidí, opak je
pravdou! Preto sa snaž
me chodiť viditeľne, aby

sme zbytočne nespôsobili
ujmu na zdraví sebe a ce
loživotné trápenie a vý
čitky vodičovi, ktorý kvô

li neoznačenému chodco
vi bude pykať za ublíženie
na zdraví! Ďakujeme!
pedagógovia HZŠ s MŠ
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Aktivity na HORNEJ základnej škole aj mimo nej
Tvorivé dielne
s vianočnou tematikou
v CVČ Námestovo
Vo štvrtok
26. novembra 2015
sa žiaci HZŠ zúčastnili
na tvorivých dielňach
v CVČ v Námestove.
Tvorivé dielne sa nies
li v duchu prípravy na Via
noce. Žiaci mali možnosť
dotvoriť vianočnú ikebanu
zo živých ihličnanov. Vy
užívať mohli prírodný ma
teriál, ale aj umelé deko
rácie, ktoré si rozmiestnili
podľa svojej fantázie a ná
sledne im ich pani inštruk
torky prilepili. Pokračovali
sme zdobením vianočné
ho svietnika v tvare hviez
dy. Žiaci ho mohli vyzdo
biť rôznymi trblietkami
a papierovými ozdobami.
V ďalšej dielničke si moh
li špeciálnymi farbami vy
zdobiť sadrového anjela,
ktorý slúži ako vianočná
ozdoba na stromček. Po
zorne počúvali návrhy pa
ni inštruktorky, ktorá im

radila, aká farba vynikne,
načo si majú dávať pozor,
aby ho nepokazili. Toto si
vyžadovalo naozaj zruč
nosť a jemnú motoriku,
pretože anjel bol maličký,
no deti to zvládli výborne.
Mali tiež možnosť vytvo
riť si 3D papierovú hviez
du a vianočnú pohľadni
cu. Žiaci neobišli ani jednu
dielňu. Domov odchádza
li s plnými taškami vlast
ných výrobkov a nateše
ní ako potešia svoje mamy,
keď im prinesú domov ho
tovú vianočnú výzdobu.
Tento projekt organizovali
CVČ „Máják“ v Námesto
ve v spolupráci s Obecným
úradom v Rabči, koordiná
torkou a autorkou projektu
bola Mgr. Andrejka Luba
sová. Všetkým sa chceme
úprimne poďakovať a v ne
poslednom rade aj pani in
štruktorkám!
Mgr. Katarína Ptačinová

Pečenie vianočných oblátok a tvorba ozdôb na HZŠ
Adventné obdobie sme
si na HZŠ spríjemnili
pečením vianočných
oblátok a popritom
sme si vyrábali
vianočné ozdoby
a pozdravy.
Naša bývalá žiačka Mar
tinka Iskerková (9. ročník)
so svojou maminkou nám
ukázali ako sa oblátky pečú.
Každý z nás si mohol vyskú
šať pečenie. Všetkým sa ob
látka podarila a aj sladučko
chutila. Zároveň sme si vy
rábali vianočné gule, ktorý

Plaváreň tretiakov
Jedno jesenné
popoludnie sme sa
vybrali s triedou
na plaváreň.
Išli sme do Dolného
Kubína autobusom spolu
s ostatnými tretiakmi. Ces
ta bola náročná, ale zvlád

li sme ju. Prvý deň sme sa
zoznamovali s plavčíkmi
a pravidlami, ktoré tre
ba dodržiavať. Spokojne
sme vošli do bazéna a za
čali sme prvé lekcie plá
vania po skupinkách. Vo
da bola teplá a nám sa plá
vanie, bláznenie v bazéne

a na tobogánoch veľmi
páčilo. V piatok sme všet
ci spokojne plávali vo vo
de a bolo nám smutno, že
už končíme. Čakala nás
sladká odmena i mokré
vysvedčenie. Tešíme sa
už na budúci rok.
Reportáž pripravil
René Vargončík 3. C

mi sme ozdobili náš strom
ček. Ten nám do školy daro
val pán Pidík. Vytvorené via
nočné pozdravy nám poslú
žia na potešenie našich blíz
kych.
Za voňavú predvianoč
nú pohodu ďakujeme rodin
ke Iskerkovej (za ich obetavú
a trpezlivú prácu) a rodinke
Pidíkovej (za jedličku a fote
nie našich cukrárov).
Reportáž pripravili žiaci
2. D a p.učit. Zborteková
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Návšteva svätého Mikuláša
Každý rok v advente
býva zvykom, že
nás navštevuje svätý
Mikuláš.
Jeho každoročný prí
chod a obdarovávanie dar
čekmi nás ma naučiť šted
rosti a ochote pomáhať
iným tak, ako to robil aj
svätý Mikuláš. Naši žia
ci sa na neho veľmi tešili,
pripravili si pre neho krás
ne piesne i básničku. Svä
tý Mikuláš sa ich pýtal, či
vedia, prečo je vlastne svä
tý, či poslúchajú doma,
v škole, či sa modlia. Vy
zval ich na spoločnú mod
litbu i na to, aby sa do bu
dúceho roka ešte viac po
lepšili, aby opäť mohol
prísť. Vysvetlil aj to, prečo
s ním prišli iba anjeli a nie
čerti – pretože on prichá
dza z neba a tam sa žiad
ny čert nedostane! Kaž
dý žiak sa svätému Miku
lášovi osobitne predsta
vil a dostal darček. Naše
veľké ďakujem patrí svä

tému Mikulášovi za jeho
príchod a dary, rodine Slo
víkovej, ktorá pripravila
darček pre Mikuláša i na

šich žiakov v podobe krás
nej torty s obrázkom svä
tého Mikuláša.
Ďakujeme!

Posedenie pri vianočnom
stromčeku
Vianoce sa zvyknú nazývať najkrajšími sviatkami v roku.
Pohľad na Dieťatko
v jasliach, Máriu a Jozefa,
na chudobných pastierov
akosi zastaví čas a naplní
nás pokojom. Z roka na rok
sa však pravá podstata Via
noc zatláča niekde do kú
ta a dominuje iba pozem
ské zameranie sa na boha
té stoly, darčeky, výzdo
bu… a pritom malý Ježiško
leží v chudobnom prístreš
ku na sene…Naši žiaci po
čas vianočnej besiedky pre
to poukázali na pravú pod
statu Vianoc a uviedli všet

kých do pravej vianočnej
nálady. Ako prví sa pred
stavili naši prváci s vianoč
nou tržnicou, kde ponúka
li samé tradičné pochúť
ky na vianočný stôl – su
šené slivky, oblátky, huby
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Okienko pedagóga
Význam domácich úloh
Každý učiteľ sa už počas svojej praxe stretol
s ohrdnutým nosom žiaka, keď dal domácu úlohu
a aj s poznámkami: „Načo je to dobré?“ Nechýbala
ani odozva rodičov, že deti sú zaťažené domácimi
úlohami a pod.. Dobrý učiteľ nedáva úlohu z rozmaru ani z potreby upevňovať si svoju pozíciu. Domáca úloha vždy mala a bude mať svoju opodstatnenú
úlohu v procese učenia. Je
totiž doplnkom ku školskej
práci – prostredníctvom nej
si žiak upevňuje a prehlbuje učivo, ktoré získal v škole.
Vieme totiž, že zapamätávanie si vyžaduje čas a predovšetkým opakovanie učiva a aj to je cieľom domácej úlohy. Prostredníctvom
domácej úlohy učiteľ získava prehľad o vedomostiach
žiaka. Koľkokrát žiaci sebavedomo tvrdia, že učivu porozumeli, všetko im je
jasné, keď sa opierajú o kolektív spolužiakov – no práve samostatná práca a domáca úloha ukáže, že opak
je pravdou. Aby domáca
úloha plnila svoj účel, je dôležité, aby si ju dieťa vypra-

covalo samo, nie aby to robil rodič alebo starší súrodenci. Rodič má byť akýmsi
usmerňovateľom – nie autorom. Domáca úloha učí
žiaka zorganizovať si svoj
čas doma, využívať učebné
postupy a v neposlednom
rade učí aj kreativite a samostatnosti. Domáca úloha slúži aj ako náhrada vyučovania ak žiak vymeškal
vyučovanie. Neviem, či učiteľ má zaplakať alebo rovno skolabovať, keď počuje výhovorku typu: „Chýbal
som, tak to neviem!“ V našich školských časoch sme
si ani nedovolili otvoriť ústa
s takýmto drzým argumentom. Neprítomnosť na hodine automaticky ukladá
žiakovi povinnosť osvojiť si
učivo, o ktoré sa ukrátil svojou neprítomnosťou. Dieťa
sa aj prostredníctvom domácej úlohy učí, že už má
svoje povinnosti tak, ako
ich má každý riadny človek
v spoločnosti – okrem povaľačov a lenivcov. Nevnímajte ich preto ako prostriedok
pomsty učiteľa, ale ako nástroj vzdelávania.
Mgr. Katarína Ptačinová

pastieri i králi. Dej scénky
obohatili vianočnými pies
ňami, pri ktorých žiakov
doprevádzala na akorde
óne Evka Ptačinová. Žiaci
z divadelného krúžku pred
stavili príbeh o deťoch, kto

lo. A tak sme dostali pouče
nie, že len čisté srdce, na
plnené dobrým skutkami,
to je najkrajší dar pre Ježiš
ka, pretože Vianoce sú o je
ho narodení, o láske a dob
rote, ktorú nám preukázal

ré sa nemohli dohodnúť,
kto prvý sa pôjde pokloniť
Ježiškovi – hádali sa, či ten,
kto je najkrajší, najmúdrej
ší, najsilnejší, až ich anje
li upozornili, že všetky ich
dary dýchajú pýchou, hne
vom, parádou a to by sa Je
žiškovi ani trochu nepáči

Boh, preto ho máme aj my
napodobňovať. Naši dru
háci spestrili celý program
vianočnými básňami a vin
šami! Na záver sme všet
ci zaspievali pieseň Tichá
noc a tešili sa na vianočné
prázdniny!
Mgr. Katarína Ptačinová

do kapustnice, vianočného
kapra. Nechýbal ani krás
ny vinš v podobe piesne Daj
Boh šťastia tejto zemi…
Tretiaci predstavili biblický
príbeh o narodení Ježiška,
ktorému sa prišli pokloniť
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POŽIADAVKY
NA BUDÚCEHO
PRVÁKA
Každoročne v materskej škole pripravujeme
predškolákov na svtup
do prvého ročníka základnej školy. Práca
s nimi je náročná, systematická, plánovitá a zameraná na tieto oblasti:
1. Pohyb – hádzať, chy
tať loptu, behať a ská
kať, manipulovať s pred
metmi, cvičiť s náčiním
a na náradi.
2. Samostatnosť – do
kázať vydržať bez rodi
čov, povedať, čo si myslí,
s čím súhlasí a nesúhlasí,
vedieť sa samostatne ob
liecť, obuť, stolovať, pou
žívať vreckovku a toaletu.
3. Jazyk a reč – správne
vyslovovať všetky hlásky,
rozkladať slová na sla
biky, určiť prvú hlásku
v slove, rozumieť väčši
ne slov, vedieť sa rozprá
vať na určitú tému.
4. Manipulácia – pra
covať so stavebnicami,
kresliť, strihať, maľo
vať, správne držať ceru
zu, orientovať sa v pries
tore, poznať pravú a ľavú
stranu.
5. Vnímanie – rozlišovať
a pomenovať farby, ge
ometrické tvary, veľkosť
a tvar predmetov, správ
ne reagovať na zvukové
a svetelné signály.
6. Myslenie – určiť správ
ne počet predmetov, po
rovnávať predmety pod
ľa tvaru počtu a veľkosti,
riešiť jednoduché hádan
ky a úlohy.
7. Pamäť – zapamätať si,
čo videl, počul a vedieť
o tom rozprávať, pamätať
si riekanky, piesne, do
kázať sa sústrediť na úlo
hy a dokončiť ich.
8. Pravidlá – vedieť sa
pozdraviť,
poďakovať
a ospravedliť sa, dohod
núť sa s kamarátom, po
deliť sa o hračky, pomôcť
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Tvorba našich žiakov

Detská tvorba

mladším
kamarátom
a dodržiavať dohodnuté
pravidlá v triede.
9. Tvorivosť – dokázať sa
hrať námetové hry (na ro
dinu, dopravu, na školu,
na lekára...), tvoriť pred
mety z modelovacej hmo
ty, konštruovať zo sklada
čiek…
10. Znalosti – vedieť sa
orientovať vo svojom oko
lí, chrániť ho, poznať veci
okolo seba, osoby, rastli
ny, zvieratá, dedinu, kraji
nu, planétu a vesmír.
Všetky oblasti sa v ma
terskej škole rozvíjajú
prostredníctvom motivo
vaných hravých aktivít.
Nie všetky deti si osvo
ja poznatky z jednotlivých
oblastí. V niekorých vy
nikajú viac, v iných me
nej. No ak je deficit vo via
cerých oblastiach rozvo
ja dieťaťa výrazný, je to
signál školskej nezrelosti,
ktorá ak sa nerieši, môže
negatívne ovplyvniť výko
ny v škole. Napr. ak si ne
dokáže osvojiť texty rieka
niek, piesní, má nesprávnu
výslovnosť, je hravé, ne
pozorné, nedokončí úlo
hu, tak v prvom ročníku si
ťažko bude osvojovať hlás
ky, následne slabiky a nez
vládne čítanie textu. Ne
správna výslovnosť bude
viesť k nesprávnemu čí
taniu a písaniu slov v dik
tátoch. Hravosť a nepo
zornosť sa bude podieľať
na pomalom pracovnom
tempe dieťaťa a neschop
nosti pracovať spolu s ko
lektívom…. Ak má dieťa
výrazné problémy, učiteľ
ka môže navrhnúť špeciál
nu pedagogicko-psycholo
gickú diagnostiku, ktorá
môže potvrdiť, že dieťa nie
je zrelé pre vstup do školy.
V záujme dobra vášho die
ťaťa sa odporúča rešpek
tovať stanovisko odborní
kov, v opačnom prípade sa
škola môže stať trápením
pre vás i vaše dieťa.
Ľudmila Ptačinová

Ježiškov svet
Šinú sa sánky z brehu,
vôkol je Ježiškov svet.
Mária a Jozef kráčajú
radujme sa hneď.
Ježiško nám na svet prišiel
nový kamarát sa našiel.
Pastieri sa klaňajú,
detičky sa radujú.
Mariánko Vargončík, Alex Randjak,
Tiborko Jašica 3. C

Zázrak
V Betleheme sa zázrak stal,
narodením nám Ježiško pokoj dal.
Pastieri sa mu klaňali,
svoje srdiečka tiež dali.
Traja králi z ďaleka prišli,
aby sa mu poklonili.
My Ježiška radi máme,
s láskou mu aj zaspievame.
J. Iskerka, R. Vargončík, K. Babinský, A. Jurášek, Š. Brišák 3. C

Vianoce
Zvoní zvonec bim, bam, bom,
počuje ho celý dom,
počuje ho lúka, les,
Vianoce k nám prišli dnes.
V. Vargončíková, M. Vargončík 3. C

O zimnom kostole
Dnes sme sa vybrali von,
do kostola nás volal zvon.
Ježiško nás v jasličkách čaká,
staviame si snehuliaka.
Pod stromčekom darčeky máme
poďakujeme ockovi aj mame.
Ježiško je najväčší dar,
pokoj a radosť nám dal.
Sabínka Chromeková, Simonka
Skurčáková, Šimonko
Oselský 3. C

Zima
Sniežik sa nám ligoce,
blížia sa Vianoce.
Na rybníku zamrzol ľad,
poďme sa na ňom korčuľovať.
My sme deti veselé
na Ježiška sa tešíme.
Matejko Svetlák, Daliborko Masničák, Tomáško Gužiňák 3. C
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VZÁCNA NÁVŠTEVA OTCA BISKUPA
MONS. ŠTEFANA SEČKU
Biblické okienko
Dňa 6. októbra zavítal
do našej farnosti otec
biskup Mons. Štefan
Sečka.
V jeho bohatom
programe si našiel čas
navštíviť
aj Hornú školu
s materskou školou.
Pre našich žiakov
i škôlkarov to bol
moment prekvapenia
a poniektorí ani
nedýchali…
Po krátkom privíta
ní mu za všetkých škôlka
rov predniesla krátky ver
šík Anabelka Domiňáko
vá a na pamiatku mu odo
vzdala obrázok našej ško
ly a kostola. Žiaci mu zasa
zaspievali pieseň o anje
lovi, ktorá vyčarila otcovi

biskupovi na tvári príjem
ný úsmev.
A keďže ako biskup má
na pleciach veľkú zodpo
vednosť za vedenie ľudí
do neba – naši žiaci sko
ro dva týždne pred je
ho príchodom robili dob
ré skutky, modlili sa, aby
mu v tom Pán Boh po
máhal. Z týchto modli
tieb, svätých omší a dob
rých skutkov vznikla du
chovná kytička, ktorú mu
odovzdala za našich žia
kov Veronika Iskerko
vá. Aby na svojich cestách
vždy mal svetlo – odo
vzdala mu Karolínka La
budová svietnik, ktorý tiež
vytvorili naši žiaci. Otec
biskup poďakoval a tiež
odovzdal žiakom malý
darček v podobe záložky

Dňa 6. októbra 2015 našu MŠ navštívil Mons. biskup Štefan Sečka. Privítali sme ho
pekným kultúrnym programom spolu so školákmi. Obdarovali sme ho milým darčekom. Dostali sme jeho požehnanie a spoločnú fotku.
do knihy. Krátko sa s deť
mi porozprával o dôleži
tosti učenia a školy!

Na záver poprial žia
kom, aby mali dobré
známky, poslúchali učite

ľov, udelil nám požehnanie
a spoločne sme sa odfotili.
Mgr. Katarína Ptačinová

zážitok. Všetci sa poďako
vali našim kňazom za svä
tú omšu i za raňajky. Každá
trieda odovzdala kňazom
vianočné pozdravy, ktoré
vyrobila druháčka Veroni

ka Iskerková a tiež aj malú
sladkosť. A takto naplnení
milosťami zo svätej omše
i dobrými raňajkami sme
odchádzali do školy…
Mgr. Katarína Ptačinová

Rorátna svätá omša
V piatok 11.  decembra
2015 sa žiaci HZŠ zúčastnili na rorátnej svätej omši.
Ráno pred svätou om
šou sme sa stretli v škole
a s pani učiteľkami išli pred
kostol, zapálili si lampáši
ky a v sprievode s pánom
kaplánom a miništrant
mi vstúpili do kostola. Ro
rátna svätá omša má svoj
názov odvodený z prvých
slov verša z proroka Izaiá
ša: Rorate caeli, desuper, et

nubes pluant justum: ape
riatur terra, et germinet
Salvatorem – Roste nebe
sá zhora, oblaky nech pr
šia Spravodlivého; Nech sa
otvorí zem a vyklíči Spasi
teľa. (Iz 45,8) Je to aj zná
ma adventná pieseň. Ro
ráty sa slávia v adven
te – skoro ráno v tme iba
pri svetle sviec. Tma sym
bolizuje hriech, stav pad
nutého ľudstva. Svetiel
ka sú symbolom Pána Je
žiša, ktorý jediný dokáže
poraziť hriech-tmu a kto

rého príchod sa blíži. For
mulár rorátnej svätej omše
je o Panne Márii, pretože
je to práve ona, skrze kto
rú príde očakávaný Spasi
teľ na zem. Po svätej om
ši boli žiaci pozvaní na ra
ňajky do fary, ktoré im pri
pravil pán farár. Čakal ich
teplý čaj, vynikajúce ka
kao, sladké pečivo a pred
tým, samozrejme, spoloč
ná modlitba. Naši žiaci boli
nadchnutí atmosférou i sa
motnými raňajkami vo fa
re a bol to pre nich naozaj
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AKO SI ŽIJEME V HORNEJ MŠ ?
NAŠE SPOLOČNÉ CHVÍLE STRÁVENÉ V MŠ
„Idem pekne krok za krokom, bežkám si do školičky.
V škôlke nám je teplo, milo, tak ako u mamičky.“
Prostredníctvom nášho
skvelého časopisu vás
opäť potešíme našimi
chvíľami
strávenými v MŠ.
A teraz vám prezra
díme kto navštevuje na
šu MŠ. Deti navštevu
jú Vrabčekovú triedu, kde
sa o nich stará p. uč. To
porová a Gurová. Dru
há trieda sa volá Lesná,
kde sa o deti stará p. uč.

Ptačinová. V tomto škol
skom roku máme dve trie
dy predškolákov (35 de
tí) a 7 detí mladších. Me
siac september sa rozbe
hol výborne. Deti si pek
ne zvykli na MŠ, hneď
sme sa všetci skamaráti
li. Sem – tam niekto po
mrnkal, ale deti to výborne
zvládli. Pani učiteľky ma
jú radosť z týchto detí, le
bo sú veľmi tvorivé, aktív
ne a pekne spolupracujú.
A teraz poďme na tie
spoločné chvíle strávené
v materskej škole.

ZDRAVIE – OCHRANA ZDRAVIA
Na túto tému sme sa hrali rôzne hry a aktivity, v ktorých
sa deti dozvedeli, ako sa majú starať o svoje zdravie, chrániť si ho.
Medzi deťmi sa už teraz rysujú budúci lekári.
Veď posúďte sami, či nie sú zlatí.

JESENNÁ VYCHÁDZKA
Keď už v prírode zavládla p. Jeseň, vybrali sme sa na jesennú vychádzku. Navštívili sme farmu p. Kolčáka, kde nás čakali naši kamaráti: kozičky, prasiatka mangalice, kravičky.
Bolo nám s nimi veľmi dobre.

ZHOTOVENIE
ŠARKANA …
V mesiaci september sme
si v MŠ zhotovili šarkana.
Nazbierali sme jesenné plody z prírody a zhotovili sme
si nových kamarátov. Poslali
sme ich na výstavu – Námestovo – Klinec.

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Dňa 27. 10. – 28. 10. 2015 sme v našej MŠ mali besiedku pre starkých. Pozvali sme starých rodičov, ktorých sme
obdarili kultúrnym programom, pohostením a darčekom.
DIVADLO V GACELI
Navštívili sme divadlo
v MŠ Gaceľ. Herci nám
zahrali rozprávku: Rybár
a morská víla.
NÁVŠTEVA V ZŠ
V mesiaci november sme boli navštíviť prvákov, ktorých učí p.uč. Kubíková. Predviedli sme
im čo sme sa už naučili v MŠ. Spolu sme sa zahrali. Aj prváci ukázali, čo všetko už vedia.
Na záver sme sa vzájomne obdarovali.
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NÁVŠTEVA V ZŠ

„KATARÍNA! NA ĽADE A VIANOCE NA BLATE“
Ľudové pranostiky sme si pripomenuli na Katarínu, kedy
nás navštívili ozajstné „strigy“. Vraj prišli zo základnej
školy, kde sa naučili vtipné básničky a stridžie triky. Deti túto pranostiku na Katarínu výtvarne zobrazili kresbou
a prečítali si o sv. Kataríne.
30. NOVEMBER
– ONDREJ
Aj toto meno sme si priblížili už od rána. P. uč. im porozprávala o sv. Ondrejovi a zvykoch na Ondreja. Popoludní
deti vlastnými slovami vyjadrili význam pranostík. V aktivite – Trasenie plotov – triasli naozajstným dreveným
plotom. Tento zvyk sa robil
na Ondreja preto, lebo dievčatá chceli vedieť kto bude
ich budúci manžel. Trasenie
plotov sprevádzalo recitovanie básne: „Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej prosím
ťa, aby si mi dal znať, s kým ja
budem pri sobáši stáť“. Najviac sa deťom páčil zvyk, keď
na Ondreja pobrali ľuďom
bránky z dvora, smetný kôš, či
konský voz a iné predmety vyniesli na strechu…
4. DECEMBER
– BARBORA
Pani učiteľky spolu s deťmi na Barboru poukladali vetvičky z čerešne do vázičiek s vodou, aby do Vianoc rozkvitli.
Keď v minulosti dievčatám vetvičky rozkvitli, dali
si ich za pás a čakali, ktorému milému sa bude páčiť
jej vetvička. To bol znak, že
MIKULÁŠ, PRIATEĽ
NÁŠ
Dňa 4. decembra zavítal
do našej MŠ Mikuláš. Deti ho privítali, obdarovali
programom. P. uč. Mikulášovi porozprávali ako sa deti správajú, kto poslúcha,
kto nie. Mikuláš im povedal
milé a poučné slová, ktorými sa majú riadiť, aby mali dobré srdiečko a robili radosť každému. Nakoniec ich

chlapec mal o ňu záujem.
Dozvedeli sa aj o sv. Barboobdaroval darčekom. Darčekom pre deti bola aj rozprávka Mimoni, ktorú nám
premietali v kultúrnom dome – v Gaceli.

re a pranostike viažúcej
sa k tomuto menu.

AKTIVITY, HRY,
POKUSY…
Tieto činnosti patria medzi
najčastejšie aktivity v MŠ.
Cez hru sa deti učia, rozvíjajú, spolupracujú, delia sa
o hračku, nadobúdajú veľa
skúsenosti, zážitkov…
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VIANOCE
V dňoch 17. – 18. decembra
2015 sme mali v našej ma
terskej škole vianočnú be
siedku.
Pozvali sme rodičov, ktorých sme potešili programom plným básni, piesni,
vinšov, tanca…
Na záver deti dostali darček od Ježiška.
Popriali sme si veselé
Vianoce a rozlúčili sme sa.
TVORIVÍ RODIČIA
A ICH DETI
V tomto školskom roku máme veľmi tvorivé deti, ale aj
rodičov.
Doma sa spolu zabávajú
a tvoria rôzne výtvory. Držíme im palce, aby ich to naďalej bavilo a rozvíjali svoje deti.
Nech je ich zábava príkladom pre viaceré rodiny
s deťmi.
TVORIVÁ DIELŇA
Počas roka sme spolu s deťmi tvorili a výtvarne sa realizovali. Deti mali záujem o rôzne ponúknuté aktivity. Často maľovali, kreslili, modelovali, zhotovili výtvory podľa fantázie...
Ponúkame vám z našej tvorivej dielne tieto diela.

25. január 2016
SPONZORI
S DOBRÝM SRDCOM
Veľké ďakujem chceme vyjadriť ľuďom – sponzorom s dobrým srdcom
– ktorí nám počas šk. roka podarovali rôzne sponzorské dary. P. Muríňovej,
pracovníčkam a mamám
z Domu CHaritas sv. Hildegardy chceme poďakovať za koláče, ktoré nám
upiekli pre našich starých
rodičov. Rodine Rusinovej ďakujeme za stolársky materiál – dosky, drevo, klince…, ktoré nám zabezpečili na zhotovenie kŕmidla pre vtáčiky, obrázky
z dreva. Pani Laštiakovej
ďakujeme za kancelársky
papier a vianočné ozdoby, sviečky. Pani Jagelkovej a p. Slovíkovej ďakujeme za finančný príspevok.
Rodine Harbutovej ďakujeme za rôzne omaľovánky
pre deti. Pani Gabrielovej
ďakujeme za rôzne ušité
a háčkované ozdoby a dekorácie. Rodine Šubjakovej ďakujeme za sponzorský dar a p. Boldovjakovej
za hračky. Všetkým rodičom ďakujeme za akúkoľvek pomoc a spoluprácu
s MŠ.
MILÍ ČITATELIA, dú
fame, že sme vás poteši
li, pobavili a dobre infor
movali. Tešíme sa na ďal
šie vydanie, kde vás opäť
budeme informovať ako
sme prežili spoločné chví
le v MŠ. Dovtedy sa bude
me snažiť v našej MŠ pre
žiť čo najviac príjemných
chvíľ, aby sme sa mali o čo
podeliť s vami.
S pozdravom p. uč.
Gurová z MŠ Kostolná

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým,
ktorí sa aktívne podie
ľali na tvorbe tohto čís
la. Poďakovanie pat
rí aj sponzorom, ktorí
podporili naše aktivi
ty vecnými alebo finan
čnými darmi: Rodičov
ské združenie Rabča,
CVČ – Rabča, rodine
Laštiakovej, Slovíkovej,
Iskerkovej, Pidíkovej,
Muríňovej, Bugajovej
a anonymní sponzori.
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