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Nežná revolúcia priniesla slobodu. Sme v Európskej únii a vďaka tomu, že Slovensko je jej súčasťou, naša obec zaznamenáva rozvoj. Rozvoj Rabče podporuje aj cezhraničný projekt družby Rabča – Świnna „Odovzdávanie dedičstva predkov
mladým pokoleniam,“ v rámci ktorého 22. 9. 2019 na III. Svapkekopaňe bolo spoločné slovensko-poľské vystúpenie nášho
detského folklórneho súboru Goralecki so súborom Hajduky z poľskej Świnnej. VIAC » s. 2 – 3
Text, foto: V. Briš

XXX. ROKOV OD NEŽNEJ REVOLÚCIE
Novembrová nežná revolúcia 1989 skončila dobu totality komunistickej strany, dobu útlaku
osobnosti človeka, náboženskej neslobody, dobu „kolektívneho“ vlastníctva, odstránila
z hraníc ostnaté drôty, uvoľnila slobodu „ducha“. Začalo obdobie slobody, myšlienok humanizmu, demokracie a súkromného vlastníctva. Vznikla nová demokratická spoločnosť, začal
sa budovať právny štát na princípoch parlamentnej demokracie a trhového hospodárstva.

Originálny leták
z archívu Obecnej
kroniky Rabča;
v archíve sú aj
zápisnice z VPN Rabča

Aj v obci Rabča sa našli občania, ktorí nesúhlasili s totalitným režimom a iniciovali vznik
nezávislej občianskej iniciatívy „Verejnosti proti
násiliu“ (VPN). Vznikla 1. 12. 1989 v klube Socialistického zväzu mládeže v Rabči. Vďaka nej
sa podarilo viesť diaĺog s bežnými občanmi
formou okrúhlych stolov v bývalom klube SZM,
prebudiť záujem o veci verejné, nebáť sa vysloviť vlastný názor. Postupne sa VPN podarilo
nenásilne slušnou formou skoncovať s totalitným zastúpením komunistickej strany v obci

a najmä sa podarilo
zabezpečiť v obci prvé
slobodné demokratické voľby s 94% účasťou. Slobodné voľby sú
neľahká výmoženosť,
preto vždy je veľmi
dôležité ísť voliť a nebáť sa verejne vysloviť
svoj názor. Aj po 30 rokoch vďaka tým, čo sa
vtedy nebáli, dnes máme slobodu! Vážme si
ju a nedajme si ju vziať!
V. Briš, VPN Rabča

samospráva obce » kultúra

Stretnutie dôchodcov
Mladí moderátori začali slávnostné podujatie slovami: „Drahé babičky a drahí dedkovia, dovoľte, aby sme vás čo
najsrdečnejšie privítali a vyjadrili úprimnú radosť z toho, že ste prijali pozvanie a prišli ste na milé podujatie,
ktoré Obecný úrad v Rabči tradične usporadúva na vašu počesť a úctu k vášmu veku a životnému dielu.“
Stretnutie 9. 10. 2019 začalo v kostole
svätou omšou a pokračovalo v tanečnej
sále domu kultúry. Pozvaní boli všetci
dôchodcovia nad 62 rokov. Z pozvaných
500 ich prišlo doposiaľ najviac – cez 300.
Starosta obce Ing. Július Piták začal
slovami: „Vážení a milí naši dôchodcovia, milí hostia. Človek je krásny nielen
vtedy, keď má pružný krok, človek je
krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu
v oku, podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa s deťmi do
rokov, keď aj on bol mladý, človek je
krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.
Milí seniori, som rád, keď vás vidím
v takom počte na vašom stretnutí. Čoraz
viac sa presviedčam, že stále sa mám
čo od vás učiť. Zaslúžite si našu úctu
a poďakovanie. Poďakovanie za dobré
rady a napomenutia preverené rokmi.
Poďakovanie za starostlivosť o vaše
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rodiny, príbuzným, poďakovanie za
pomoc susedom, blízkym a samozrejme
aj našej dedine. Nemôžem vynechať aj
našu rabčiansku Jednotu klubu dôchodcov, ktorá nielen pomáha a usporadúva
pravidelné stretnutia pre dôchodcov
ale je aj veľmi aktívna v našej obci pri
organizovaní rôznych podujatí, za čo
im patrí srdečná vďaka. Na záver vám
chcem poďakovať za vašu celoživotnú
prácu a prajem vám veľa Božieho požehnania, zdravia, veľa radosti, šťastia
a veľa dobrých ľudí okolo vás. Ďakujem
pekne, že ste prišli“. Príhovor starosta
obce ukončil prípitkom „Na zdravie“.
Nasledovalo vystúpenie detí z dolnej
materskej školy s kultúrnym progra
mom. Po nich vystúpili Spievajúci seni
ori z Rabče s pásmom piesní. Starosta
obce o nich prezradil, že nahrali svoje
CD-čko a že ho slávnostne uvedú do

života na tohtoročných Vianočných tr
hoch. S krátkym príhovorom vystúpila
aj predsedkyňa JSD v Rabči Margita
Pindjáková, ktorá poďakovala staros
tovi, obecnému zastupiteľstvu a všet
kých pracovníkom obecného úradu za
každoročnú prípravu tohto krásneho
posedenia. Uviedla: „Tu sa môžeme porozprávať, počúvať hudbu a navzájom
sa spoznávať. Viete, že to, ako kedysi
sme stáli pri plote a sa porozprávali,
už neexistuje. Tu máme možnosť si to
nahradiť“. Poďakovala tiež spievajúcim
seniorom za nahratie ich piesní na CD.
Miroslav Jagnešák k tomu dodal: „Cvičíme, spievame, hráme, schôdzujeme.
Robíme to preto, že nás to všetkých baví“.
Záver stretnutia spríjemnilo vystúpe
nie spevákov Marka Bednára a Zuzky
Hepnerovej známych z TV Šláger.
V. Briš

ocenení 2019, top starosta / cena za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 / samospráva obce

OCENENIE Ing. Júliusovi Pitákovi
sTOPa 2019

N

ominácia: Ing. Július Piták je starosta obce Rabča. Je človek, ktorý podporuje život mladých ľudí
v obci. Nemeria čas ani svoje schopnosti, keď treba podporiť aktivity mládeže
v obci, hľadá rôzne formy komunikácie
s nimi. Využíva ponuky rôznych organizácií, aby sa v obci mladí angažovali
a v neposlednom rade sa zaujímali aj
o veci verejné. Pri stretnutiach s mladými ľuďmi ich podporuje slovami, že
práve mladí ľudia sú budúcnosťou obce.
Na žiadosť zriadenia Klubovne pre mladých, mládeži vyslovil jednoznačne áno
a poskytol im obecné priestory pre sebarozvoj a skvalitnenie práce s mládežou
v obci. Záujmom o stretnutia s mladými
ľuďmi a aktívnou účasťou na mnohých
osobných stretnutiach s mládežou ich
vedie k záujmu o veci verejné a participuje na riešení ich problémov, vízie,
očakávaní a v neposlednom rade návrhov
rôznych aktivít. Výsledkom je, že s podporou Rady mládeže Žilinského kraja po
mnohých stretnutiach s obyvateľmi počas 12 mesiacov vznikla Koncepcia práce
s mládežou na roky 2019 – 2026 a Akčný
plán na roky 2019 – 2020. Pán starosta
podporuje aj aktivitu mladých a najnovšie
aj vznik obecnej rady mládeže s názvom
MyM (My mladí). Obecné zastupiteľstvo
na čele s pánom starostom jednohlasne
schválilo Koncepciu práce s mládežou

Oravskí starostovia: zľava Ing. Július Piták, Ing. Ján Banovčan, starosta obce Zábiedovo (Zdroj:
https://www.rmzk.sk/ocenenie-stopa-2019-ziskali-aj-zastupcovia-zo-zilinskeho-kraja/)

a tiež aj stanovy obecnej rady mládeže. Čo
je jasným dôkazom, že práca s mládežou
ide vpred, a to vďaka aktívnym mladým
v obci, za ktorými stojí pán starosta Július
Piták ako líder samosprávy, ktorému sa
pri slove mládež „radosťou rozjasnia oči“.

Je to jeden z mála výnimočných starostov
obce, ktorý je duchom stále mladý. A preto si zaslúži byť príkladom pre ostatných
kolegov vo vedeniach obcí a miest.
https://stopa.akram.sk/
top-starosta-primator-2019/

občianstvo a ľudskosť. Oceňovanie
sa realizovalo 13. 12. 2018 pod gesciou Rady mládeže Žilinského kraja
a záštitou predsedníčky Žilinského
samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

Na základe nominácie Rady mládeže Ži
linského kraja Asociácia krajských rád
– AKRAM 11. 10. 2019 ocenila nomináciu
nášho starostu Ing. Júliusa Pitáka.

Na ocenenie prišlo spolu 30 návrhov. Odborná komisia vybrala 23 osôb
na ocenenie. V každej z kategórii bola
udelená aj hlavná cena.
Oceňovalo sa v nasledovných kategóriách: Aktívny mládežník, Aktívny
občan, Top starosta / primátor, Obec
s najpriateľskejším vzťahom k mládeži,
Top čin ľudskosti.
Nositeľmi hlavnej ceny boli: Teo
« Náš starosta, Ing. Július Piták, získal Mário Janíček, Igor Janckulík, Július
okrem iných osobností vlani v Žiline hlav Piták, Ondráš Matej a Timotej Krivko,
nú cenu za aktívne občianstvo a ľud Liptovský Hrádok.
skosť 2018.
https://www.rmzk.sk/
ocenovanie-za-aktivne
Rada mládeže Žilinského kraja ude-obcianstvo-a-ludskost-2018/
ľovala v 3. ročníku ceny za aktívne

Titul Top líder samosprávy síce nezískal,
ale úspechom bolo, že sa vôbec dostal
medzi šiestich adeptov na túto cenu.
Starosta pre oravské noviny MY orava
uviedol:.
„Nominácia ma milo prekvapila, ale nie
je to len o mne a mojej osobe,“ hovorí.
„Všetka robota v dedine je tímová záležitosť. Je to pre mňa dôkaz, že to, čo
robíme, má zmysel, že si to ľudia všímajú
a hodnotia pozitívne. Snažíme sa robiť
čoraz viac akcií v dedine, môžem povedať, že to u nás nimi žije. Práve v týchto
dňoch sme dostali niekoľko listov od ľudí,
ktorí pochválili, čo sa v dedine deje. To
nás veľmi teší a motivuje robiť ešte viac.“
Zdroj: https://myorava.sme.sk/c/
22251470/v-dedine-vznikla-obecnarada-mladeze-ma-nazov-mym.html
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III. Svapkekopañe
Hovorí sa, iný kraj – iný mrav. A to platí aj pre pomenovanie zemiakov, pretože v rôznych kútoch Slovenska voláme
zemiaky inak: zemiaky, zemáky, zemky, krumple, gruľe, erteple, švábka, kartofle… U nás im hovoríme svapka.
Keďže je v našej obci najviac sa vyskytujúca plodina, uctili sme si ju už po tretíkrát.
Dňa 22. septembra
2019 sme sa opäť ziš
li, aby sme pošteklili
svoje zmysly. Na III.
ročníku Svapkekopañe
sme si mohli vychut
nať chutné jedlá až
od 13 tímov.
» Zamestnanci OcÚ Rab
ča si pripravili – zemia
kový šalát s jablkami
a kuracími kroketami
v zemiakovom cestíčku;
» MS ČK – zemiakovú polievku, zemiakové
placky a gazdovské zemiaky;
Rabčianski seniori – dusené zemiakové placky
a zemiaky na kyslo;
» Oľga Klušáková – zemiakové placky s resto
vanou pečienkou;
» rod. Motýľová – trené pečené pirohy a pe
čené pirohy.
» Najmladší Lienkači zo ZŠ Rabča sa tiež zú
častnili a pripravili si pre občanov hranolky.
Pani Michaľáková a pani Garabášová pripravili
zemiaky plnené bryndzou,
» Mladí hasiči z Rabče – zemiaky, kapustu
a mäso;
zo školskej jedálne uvarili sladké šúľance
s makom a tvarohom.
Tento ročník sa zúčastnili súťažiaci aj z oko
litých dedín, a to:
» Mladí hasiči zo Sihelného so zemiakmi v pi
vovom cestíčku a sezame.
» Zamestnanci OcÚ Oravská Polhora prišli so ze
miakovými plackami a zapekanými zemiakmi.
4 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 3/2019
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

» prekvapili nás aj zahraniční súťažiaci z dru
žobných obcí.
» zo Świnnej si pripravili kvaśnicu, rurky s kré
mem, rogaliky, makoviec
» a zo Šenova 3 druhy bramborových šalátov
a bramborový tatarák.
Touto cestou by sme im ešte raz chceli po
ďakovať za ich účasť a spestrenie tohto nád
herného podujatia.
Nedeľné popoludnie nám spestril aj pán
Ing. Vladimír Briš, ktorý vytvoril úžasnú ga
lériu fotografií. Chronologicky sprístupnil zber
zemiakov v našej obci od roku 1935 po súčas
nosť. Vo fotografiách je zachytený aj prvý pluh
ťahaný koňom, neskôr traktorom. Dokonca tam
vidieť i prvú kopačku, ktorá je poháňaná hyd
raulikou. Tieto fotografie si môžete prezrieť
aj teraz na presklených paneloch na námestí.
Dôležitou súčasťou Svapkekopaña bol aj kultúr
ny program. Otvorili ho spoločne hostia z Poľska
– Hajduky a náš DFS Goralecky. Spolupracujú

kultúra / samospráva obce

v mikroprojekte „Odovzdávanie dedičstva pred
kov mladým pokoleniam“. Ďalšou súčasťou prog
ramu boli Spievajúci seniori, dievčatá z Maranthy
a samozrejme dychová hudba Rabčanka. Taktiež
sme pozvali aj hostí zo skupiny „Valery band“,
ktorí príjemne roztancoval občanov v toto slnečné
a voňavé popoludnie. Touto cestou by som sa
chcela taktiež poďakovať aj našim zvukárom,
ktorí zabezpečovali celé ozvučenie.
V neposlednom rade musíme spomenúť aj
všetkých sponzorov, vďaka ktorým sme toto po
dujatie mohli zorganizovať. Stavpoč, s.r.o. Klin,
Elvin, s.r.o, Bc. Rešutíková Ľudmila – Allianz,
Coop Jednota Námestovo, Kubík Interiér – Ján
Kubík, Martina Metesová, Alena Šurinčíková,
Ján Maťuga, Marcela Kubalová, Ján Kozák, Le
káreň Viola, Klušáková Oľga, Anton Hrubjak,
Ján Bublák, Lekáreň Camilka, Ivan Slovík VITA
MÍN, Kajotex p. Pitáková, Adamčíková Monika,

Mladí hasiči Rabča. Ďakujeme aj gazdinkám,
že nám darovali a prepožičali rekvizity, ktoré
skrášlili naše námestie.
Ešte raz všetkým veľké ĎAKUJEM.
text: Mgr. Daniela Chutniaková, foto: V. Briš
viac » video: https://youtu.be/rK6HnJYuOH8
https://www.facebook.com » ObecRabca/photos/
Z internetovej pošty
Poďakovanie!
Vážený pán starosta, milí organizátori „Svapkekopania“. Kde
je nápad, ochota, vôľa niečo urobiť pre občanov tejto dedinky, tak
môžu vzniknúť rôzne akcie, ktoré zviditeľnia našu dedinu. Bola som
prekvapená, koľko ľudí sa zapojilo do tohto podujatia. Dobrovoľníčky piekli vynikajúce langoše a zemiakové placky, aby pohostili
návštevníkov a poviem Vám, že boli veľmi chutné. Dobrý nápad!
Súťažiaci vo vyváraní jedál zo zemiakov mali plné ruky práce, aby
uvarili čo najlepšie! Pohostili aj návštevníkov. O spestrenie dobrej
nálady sa postarala dychová hudba „Rabčanka“, detský spevácky
súbor, ženský spevácky súbor z JD. Pri vyhodnotení súťaže ste urobili
milé prekvapenie, že ste odmenili všetkých súťažiacich! Zaslúžili
si to! Som hrdá na svoju dedinu, kde som sa narodila a vyrástla!
Všetkým prajem veľa zdravia! Nech sa Vám darí!
S pozdravom R. Garabášová!
PS: „Už sa teším na budúci rok!“
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dejiny / príbehy zo života obce
ʅʅZľava: Anna Svetlošáková,
Milan Svetlošák, Jozef Svetlošák,
zať Jozef Kozák so synom Vladom
na rukách, Božena Svetlošáková,
Justína Kozáková r. Svetlošáková

Spomienky
Myslím si, že každý z tunajších
najstarších by dokázal napísať
román o ťažkej práci so zemiakmi
(ze svapkou). Zhrbený chrbát, to
bola vizitka práce so zemiakmi.
Napriek tomu zemiakom vďačíme,
že sa tu dalo ako-tak prežiť. Mnohí
pre ťažký život šli až do Ameriky,
aby zarobili peniaze, ktoré posielali
domov, aby tu ľudia mohli prežiť.
K práci so zemiakmi bolo treba
silu, hnoj. Kôň bol poklad! Aký?
To sa dozviete z príbehu zo života
od mojej 85-ročnej mamy Johany
Brišovej, rod. Svetlošákovej, ktorá
spomína na svoju mamu, vdovu
Annu Svetlošákovú rod. Vajdečkovú.
Jej manžel a Johanin milovaný tata
Jozef Svetlošák zomrel mladý na
rakovinu. Zostala sama s piatimi
deťmi. Spomína na ťažký život, aký
dôležitý bol pre nich kôň…

Johana Brišová r. Svetlošáková spomína

Kvôli čomu ste mali v máji svadbu?
Kvôli oráčovi (jarovníkovi).
Mame jej sestry chlap chodil
jarovať.

Babka nemala koňa?
Ba, s koňom babkiným. Tri dni
mal babkinho koňa oráč zadarmo,
za čo nám jaroval. Čosi pooral s ním
V zátvorke uvádzam slová v goralčine. on sebe. Ale keďže (ky) babka
– moja mama, vdova, nemala kde
„Ruky mi tŕpnu“ (rynki črpno) začne. zarobiť, aby bolo aspoň na okutie
koňa, lebo bolo treba poorať ešte
i svoje, takže to bolo biedne.
Kôň nám umožňoval prežiť
Pred svadbou bolo treba mať ku
chárku a jej pomáhať, čím by stratila
Kde ste mali svadbu?.
veľa času (zabavila by še) a babka
Doma, v prednej izbe.
chodila aj siať obilie (zboze), bo
To ste sa tam všetci pomestili?
on nevedel. Tak to mala toho dosť.
Pálenku kvasili doma a varili
A že to vydržala! Bola dosť mocná.
na rúrkach. Kto nechcel takú,
Chlapci ešte nevedeli s koňom robiť?
tak babka mala aj čosi kúp
Chlapci až potom, keď podrástli.
nej a tou neskôr počastovala
Bratia Jozej a Milan sa udreli dosť
tých, čo nechceli domácu.
a nezjedli bohviečo, lebo nebolo
Kto mal vtedy peniaze?
peňazí, že by si niečo dobré kúpili.
Nebolo zárobkov. Nebolo kde.
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A ten kôň to vydržal?
Koňa stále mala a potom vieš,
ako jej ho bolo ľúto ho odprevadiť?
Prečo ho musela odprevadiť?
Bol už starý. Až plakala za ním.
... a ona bola sama peši
do Námestova s ním... že on jej
stále pomáhal, že sme všetci mali
čo jesť, zemiaky (svapke) že sme
s ním zaorali. Bo z čoho by bola?
Vdova s piatimi deťmi po vojne.
Keď šla ku lekárovi, doktor jej ne
dal žiadne peniaze, bo že má (mo)
mozole, že robí. Nemohla si nič
pomôcť. Deti rástli s tým, že jedli,
čo mohli. Prasa len jedno si uchoval,
aj to ešte ťažko. Nebolo peňazí!
Čo ste jedli?
Švapku s mliekom (svapke s mli
kym), kuľašu, (kuľase), zomrvanke,
kvasnicu, kapustu. Na nedeľu bol
chlieb a biela káva. Chlieb musel vy
držať celý týždeň. Moskole sme tiež
piekli, ale tie sa zjedli hneď. A keď
babka naberala, tak sme pozerali.
Z jednej misky sa jedlo; kto bol ši
kovnejší, ten sa najedol; kto nestihol,
bol hladný. A čakal, či ešte babka
priloží. A babka nemala čo priložiť.
Mäso do jedla nebolo?
Kdeže tam mäso!
Sliepky ste chovali?
Mama kury chovala a za vajíčka
kúpila múku. Kúr chovala aj 40.
Keď si doniesol vajíčka, oni ti ich
odpočítali a mohol si si nakúpiť.
Keď prišiel slepačí mor, sliepky nám
všetky podochli. Ak si nezbadal, že
dakomu sliepky hynú, tak už bolo
neskoro. Keď bol slepačí mor u suse
dov, tak mama sliepky zatvárala (do
sromkov), a tak nám vtedy 3 zostali.
Sliepky boli základ, lebo z obchodu
za vajcia od nich sa dala kúpiť múka
či iné. Babka zobrala vajíčka do
obchodu a odpočítali jej ich za iné.
Päť detí vychovať a žiadne koruny
nedostávať.
Hrôza.
Kocúr v studni
Mali ste pekný dvor s jaseňmi,
veľkým červeným smrekom,
studňou aj ovocnými stromami.
Hej, studňa bola. Ja si pamätám,
že tata, kým ešte žil, nám prísne
zakázal, aby sme sa v nej neutopili,
že sa nám hlava zatočí,
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ale my sme si ju vždy obzerali.
Raz sme kocúra naháňali,
chceli ho chytiť a kocúr, ako
utekal, spadol do studne.
Čo potom?
My sme povedali tatovi, že kocúr sa
nás bál a spadol do studne. Tato sa
strašne zľakol, len aby bol ešte živý.
Bo, že už mŕtveho nevytiahne.
Studňa bola 20 metrov hlboká.
A i tak vody dakedy v nej nebolo.
A vytiahol ho?
Podarilo sa mu ho vytiahnuť
živého do vedra! Ale bol hrozne
preľaknutý, videli sme na ňom.
Neboli by sme mali nijakej vody!
Nás jedine zachránil náš kôň, že
tej švábočky sme mali, ale dakedy
nebolo nič pre pleseň (volali to
zaražilo ju). Nebolo ani hnojív.
Uštipnutie hadom
Ja som už vtedy kravy pásla. Bolo
treba trojo-štvoro statku pásť. Po
potoku hore až ku grape. Strýko Pri
sežňák mal 5 kráv; pri ovse sa samé
pásli a do ovsa nešli, tak ich mal
vycvičené, kým naše by boli zaraz
išli do ovsa sa napásť, nepočúvali.
Vyšli sme hore, že koľko je hodín,
bo do školy sme mali ísť. Postavili
sme sa tak, že kde tieň ukázal, tak
sme už videli, že môžeme ísť. Ovady
boli (bonky) a aj tak museli sme
doobeda pásť, lebo nebolo dostatok
potravy pre dobytok. No išla som do
lesa, lebo jedna mi vošla do jalovcov.
A tam som videla veľkého hada
(goda), no ten sa schoval. Pozerám,
že tie 2 kravy už mi idú do ovsa.
„Nesmieš nikomu vypásť ovsa!“

Tak som chytručko hnala kravu
a naraz dlhé hadisko! Veď su
z jalovcov a naraz ma čosi uštiplo. Ja sedovho chlapca vedľa uštipol
som ťapla: myslela som, že ma ovad
na schodisku pred domom. Skoro
uštipol. A naraz vidím v koliesku
i teba, keď sme kopali zemiaky
zmiju, čo ma uštipla, aj „žihadlo“
pri kraji lesa: „Mamo máme BOBO,
mala. Prišla som domov s kravami
taký veľký“ – a tu modrá zmija!
a sestre Justíne hovorím (mama
Ešteže si zabránil o 2 roky mlad
bola preč, na súde o pozemky) „Had
šiemu bratovi Jožovi ho zobrať.
ma uštipol!“ Justína bola staršia
Dodávam, že i ja si to stále
a vedela, čo znamená, keď ťa had
pamätám, veď vyzerala ako
uštipí. Povedala, že treba hneď ísť
krásne modré koliesko.
do Bedrikule. „Ona bude vedieť,
čo máš urobiť.“ Prišla som k nej,
Ťažko v službe
chytručko to „žihadlo“ vybrala
a povedala, že čím prvej ranu vy
Dosť, že Vás nedali do služby?
cmúľať, ale nesmie byť planý zub.
Mňa mama dala do tetky, kde deti
Odumorková mi ranu vycmúľala.
nemali, že tam nebude hlad, aby
Ešte ma potom poslala ku doktorovi, sme sa mali lepšie.
až do Gazdíka pri kostole. Justína
Jednu noc som tam nocovala.
ma vzala na bicykel. „Koľko ste
A čo tak hrnce tetka prikrýva?
prešli?“ Dal mi lieky aj injekcie, ale
Nevedela som; či preto, aby som jej
naznačil, že ak jed prešiel ďalej, …
smotanu nezlízala?
Došla som domov, aj mama zo súdu
Ráno som pozrela, odkryla a tu také
a horúčka prišla: „Ja už umieram.“
chrobáky – šváby boli. A už som
Odoberala som sa, „Mamičko moja“
jesť nechcela po tom, čo som videla.
– plakala som, mama tiež nado mnou. Nepovedala som nič tetke, len mame
Aj ja som dnes tiež videl hada v Ko– že tam zomriem u tetky, lebo jesť
šariskách na ceste; treba pozerať,
nemôžem. Vyjavila som jej, prečo.
aby ste na nejakého nestúpili.
Potom ste sa vrátili domov?
No, keď som neskôr išla na huby
Voľky-nevoľky som utiekla domov
s mamou, tak som hada videla
(do dumu). Znova som tam musela
všade, až ma tetka Karolína zo
ísť. Tetka mi dala kravy pásť. Znova
brala do Trstenej na „škapuliar
sa mi tam znevidelo. Ja budem jesť
ku“ a zapísala ma tam, že Pannu
aj samú kvasnicu jalovú, len aby som
Máriu neviem do ktorého chotára
bola doma – tak som prosila mamu.
naháňal had... Odvtedy, keď som
Nakoniec sa mama nado mnou
šla na huby, už som nevidela všade
zľutovala a potom tam dala brata
hada. A potom som ich neskôr znova Joža. A ani on sa tam veľa nenajedol,
videla – a ešte koľko. Minulý rok
lebo tetka, keď uvarila, tak málo.
priamo doma pri pešníku, ako sa ide Jozef švápku, čo pre sliepky
ku verande: „Čo tá sliepka ďobe?!“
bola, jedol, bo bol hladný.
Vzala som paličku, štuchnem
Pokračovanie na str. 8
Rabčiansky CHÝRNIK č. 3/2019 | 7
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

dejiny / príbehy zo života obce
zasadili a ja som ochorela. Tata
cestou fajčil, týfus nedostal.
Justína ho tiež dostala odo mňa.
Týfus – liečili ho... Taký Jožko z ne
ďalekej pošty mame radil, „Keby si
mala pálenku vodku dajakú,
tá je na týfus dobrá, keď pálenku
(gořolku) chorý pije“. On jej ju zohnal,
babka mi dala tej pálenky a aj mi po
máhala. Nebola som ani u doktora.
Neopili ste sa?
Ona nedala toľko; musela šetriť
(sanovač). Nebolo peňazí na veľa.
Ale pomohla. A Justína strašne
jojdala. Ja som nevládala.
Raz prišla do nás susedka:
„A kde máš tú Johanku?“
Mama vraví: „Tu leží.“
Prišla ma pozrieť: „O úž máš
končitý nos, už hneď zomrieš.“
Len čo odišla, ja som plakala,
že už takú babu nepýtam, ja
nechcem zomrieť. Ja chcem žiť!
Keď som sa ako-tak zotavila, vyšla
som do poľa, ale nohy
nevládali. Pomohlo mi to, no bola
som strašne oslabnutá.
Keď mi dala Tvarožkuľa sirup,
len som ho vypila a všet
ko von: neprijal žalúdok.
Mama stále chodila na záhony
a ja som nesmela piť žiadnu vodu.
Vtedy by som bola aj vedro vypila.
Nevedela som vtedy, čo to je
zomrieť.

Spomienky
Dokončenie zo str. 7
O štvrtej vstával, aby napásol
po vrbinách (gojách) kravy.
Strážnik denne videl, ako biedne
a ťažko žije brat Jozef a tak, keď
stretol mamu, povedal jej:
„Vieš čo, Hanuško, zober si svojho
chlapca, lebo on tam hladuje,
je zemiaky, čo sú pre sliepky!“
(„Vys co Hanuško, veš se
tégo chlopca, tyn chlopec mo
glut, svapke pre kury ji!“)
A zobrala ho?
Zaraz nie, ale potom ho vza
la. Ale vždy jej bolo ľúto, keď
ochorel, napriek tomu, že už mal
40 rokov, že ho dala do služby.
Najstaršia sestra Justína
nebola v službe?
Justína nie, ani Božena, bo bola
najmladšia. Justína bola silná,
tak orala, robila, pomáhala.
Vojna
Prišli k nám vojaci. Raz s koňami.
Raz s motorami. Dávali koruny.
Brali pre kone všetku potravu
a mama videla, že nebude pre
nášho koňa a nebude čím zaorať.
Bála sa, že ju zastrelí, ak odmietne
im dať potravu. Tak ich popýtala,
aby ich koňom nedávali veľa, aby
i nášmu zostalo, bo že má 5 detí.
Len čo vojaci odišli, mama išla
do Tvarožka a zrazu jej guľka
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Šiesti spali v jednej posteli
zahvízdala okolo hlavy, čo
ostreľovali. V pivnici sme museli
sedieť, keď bolo zakázané
svietiť, aby sme zostali živí;
v pivnici celý deň ako deti.
Tato zohnal zemiaky až v Martine,
ale chytila som po ceste týfus
Kedysi ihneď po vojne nebolo
zemiakov na sadbu, lebo nám ich
vojaci zjedli. Nebolo čím sadiť. Tata
sa podujal v apríli, hoci už nebol
zdravý, ísť až do Martina, bo tu nik
nemal na predaj. Keďže ma mal
rád, zobral ma so sebou na voze.
Keď sme šli cez Príslop, tak tam
strašne smrdelo, lebo tam boli telá
mŕtvych vojakov navrchu. Boli síce
pochovaní, no zvieratá ich vyhrabali.
Do Martina sme prišli – poradili
nám, kde by nám predali. Chceli
si ma nechať, lebo nemali deti, ale
tata ma mal rád, tak im povedal, že
nie, nemôže ma tam nechať. Dali
nám tie zemiaky. Prvý záhon sme

Babka prednú izbu prenajala pre
učiteľa, po ňom učiteľke, aj zubárovi.
Mama mala za prenájom
nejakú tú korunku.
A vy ste kde spali?
V kuchyni bola posteľ a nad ňou
z dosák urobená ďalšia – vo
lali sme ju tabla. Jedni spali
na table a druhí v posteli.
Keď tata zomrel, všetci sme sa
báli, aj mama. Do zadnej izby,
kde spával, sme nešli vôbec.
Tak sme spali všetci až do zimy
spolu, traja na table a tra
ja v posteli. Mama bola hore
s nami, tými menšími.
Na tej table sa horšie dýchalo
a ja som sa bála, že sa zadusím.
Kým tata žil, nespali sme
na table, až keď zomrel.
Neraz si na mamu pomyslím,
aj pomodlím sa za ňu, že to s nami
vydržala toľké ťažké roky.
Text a foto: V. Briš
Spomienky: Johana Brišová
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Ťažký život v Rabči
Božena
Kobyliaková

ORAVAVŠKOLE – ŤAŽKÝ ŽIVOT
NA ORAVE (obec Rabča)
https://www.youtube.com/
watch?v=lUwvWTnI3Y4&t=47s
NAJLEPŠIE Z ORAVY
Ako ste detstvo prežili vy?
A čo myslíte, ako ho trávili
najstarší pamätníci starej Oravy?
Deti zo Základnej školy v Rabči
zatúžili dozvedieť sa to
– a priblížiť aj nám ostatným!
WWW.ORAVAVSKOLE.SK

do susedov pásť. Napásli sme kravič
ky. Prišla som domov, šikovne som sa
poobliekala už treba bolo ísť do školy.
Tak hajde knižky na plecia do šatky
a aj bosí sme išli do školy, hocijako.
Keď som prišla zo školy, už kravičky
zasa čakali, treba bolo pásť. Keď sme
ich napásli po obede, tak sme prišli
domov a začala som úlohy písať, čo
som sa poučila. Zase sme sa vyspali,
už kravičky zasa na nás čakali, taký
sme mali život.
Doma sme pomohli, čo sa dalo, ro
dičom. Nemali sme až také najlepšie
detstvo, že sme si mohli, ako teraz –
deti majú výhody hocijaké.

Akú ste mali obľúbenú hračku?
Hračky neboli, ako teraz. Že sa deti
hrajú hocijakými od počudu sveta, že
majú. My, keď sme mali jednu bábiku,
tak sme sa aj tri sestry s ňou bavili.
Lebo nebolo na to. My sme neboli až
Ako ste prežili vaše detstvo
takí rodičia. Mama bola pri nás a oco
a mladosť?
Hocijako, i v dobrom i v zlom. Keď sme sám na nás robil. To nestačilo na všetko
boli menší, s kamarátkami sme sa po ako teraz deti majú, čo si len zaželajú,
hrali. So súrodencami bolo nás 9 – no tak to majú. To nebolo v našom detstve.
to sme sa mali s kým. Doma sme po
máhali rodičom. Aj tí menší, husi sme Kde ste prežili väčšinu času v detstve?
pásli. Keď sme boli väčší, sme susedom Doma. To nebolo také, ako si idú deti
kravičky pásli, lebo im nemal kto. Pý teraz posedieť tam, alebo tam – krúžky
tali nás, tak sme im pomáhali oni nám že majú, že sa odreagujú od domácnosti.
zasa v niečom inom pomohli. Tak sme My sme to nemali. My sme prišli do
si pomáhali, ako sa dalo. Keď som už domu, kde sme sa hrali s loptou, tak
bola väčšia, už som aj tie kravičky šla ako deti.

Ahojte. Zaujíma Vás, ako žili vaši starí
rodičia? Mňa áno. Preto som sa rozhodla
na to opýtať mojej babky.

Ako ste sa zabávali?
No, zabávali... Keď som už bola väč
šia. Boli také majálesy v poli. Cez máj.
Tak sme dievčatá tam šli popokukovať
troška, ako čo, ešte sme nešli tancovať,
ale sme boli zvedavé, čo to sa tam robí.
Ako sa tancuje; už sme si tak troška
zvykali, čo nás čaká. Išli sme sa prejsť
cez dedinu ku Zubrohlave ku Hôrke
zasa nazad. A to sme si s dievčatami
pokecali, povraveli a tak to šlo deň
za dňom.
Je lepšia táto doba, ako v minulosti?
Podľa mňa pre deti je to dobré, že sa ne
utrápia, neurobia, tak majú čas sa učiť,
na učenie na všetko, kadejaké krúžky
si majú, všade sa môžu zúčastniť, keď
chcú. Je lepšia doba, my sme boli viacej
utláčaní, ako teraz deti. Oveľa viacej.
Chceli by ste niečo vrátiť, aby tie
deti niečo robili z minulosti?
Chcela by som vrátiť, že by sa naučili
tej úctivosti ku starším, aby rodičom
pomáhali a že by do tých mobilov toľko
neťukali.
Ďakujem, babka, že ste mi povedali
zaujímavé veci o vašom detstve a že
si túto dobu máme viacej vážiť.
Vypracovala: Alžbeta Somsedíková 9. A,
kamera, edit videa: Kristína Somsedíková 7. C Voľný prepis videa z youtube
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celoštátne finále súťaže vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých bádateľov 7. – 8. 11. 2019 incheba

Festival vedy a techniky amavet
Vidieť súťažiť toľko nadaných mladých ľudí, ktorí vytvorili 86 užitočných úžasných vedeckých projektov zo všetkých
prírodných vied, vidieť ich projekt a porozprávať sa s nimi, to je zážitok na celý život. Mrzela má len jedna vec a tá
bola, že sa tejto súťaže za Oravu zo Žilinského kraja zúčastnil len jeden zástupca z Oravy, Vratko Hajdučík, žiak 7. B.

Celoštátne finále súťaže 22. ročník Festival vedy
a techniky AMAVET (ďalej len „FVAT AMAVET“)
bolo 7. 11. – 8. 11. 2019 v INCHEBE v Bratislave.
Do celoštátnej súťaže pre žiakov základných
a stredných škôl bolo prihlásených 167 projektov,
na ktorých pracovalo 255 mladých vedátorov.
Do celoštátneho finále súťaže postúpilo 80 projektov z krajských súťaží, ktorých autormi je
123 žiakov zo 60 základných a stredných škôl.
Odborná hodnotiaca komisia ocenila na celoštátnom finále 40 projektov, ktorých autormi
je 58 žiakov a z nich 14 projektov postúpilo do
zahraničia (nutná znalosť angličtiny).
Náš jediný zástupca z Oravy Vratko Hajdučík,
ešte len siedmak zo ZŠ Zubrohlava sa nestratil
a dokázal pred hodnotiacimi profesormi vysokých škôl odprezentovať, obhájiť svoj projekt
a získal Čestné uznanie.
Zaujali ma tieto projekty:
Biológa: 3. Mlieko nielen ako potravina, ale aj surovina
pre bioplast; 4. Vplyv púpavy lekárskej na zdravie
ľudí; 5. Podmienky života kliešťa obyčajného; 6. Plazy
a ich význam; 8. Metabolitmi z aromatických čajov
proti kliešťom.
Medícina a zdravotníctvo: 14. Vývoj biosenzora pre
detekciu CEA onkomarkra; 16. Život s ochorením diabetes mellitus; 17. Vývoj a výroba ortetických pomôcok
aditívnymi technológiami 3D tlač; 18. Stanovenie zakázaných látok v športe pomocou elekrochemických
metód.
Chémia: 21. Ako na plesne? 22. Výstavba a využitie
nízkopólovej NMR spektroskopie.
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Environmentálne vedy: 31. Zrážač emisných častíc,
ktorý jednoduchým a lacným riešením znižuje množstvo
tuhých emisií z áut a komínov. 32. Porovnanie klíčivosti
pohánky jedlej v rôznych teplotných a svetelných podmienkach. 33. Vplyv distribúcie reklamných letákov na
životné prostredie; 34. Môže byť hudba indikátorom
znečistenia životného prostredia; 35. Mikroorganizmy
v lese; 36. Konfuciova teória vody v slovenskej prírode.
Geovedy: 41. Slovenský opál
Spoločenské vedy: 42. Škola „hrou“ v Power BI.
Fyzika a astronómia: 47. Fyzikálny princíp zmeny kryštalických štruktúr v zliatinách a tvarovou pamäťou
a ich využitie v protetike; 50. Využitie Arduina vo fyzike.
Informatika: 51. Smart Houm; 55. Bezpečnostné zariadenie na bicykel (motocykel); 64. BALTHAZAR – autonómny biomechanický robochameleón; 65. Zostavte
si vlastného robota s Arduinom; 67. ecoCITY.
Elektrina a mechanika: 68. MLS zámkový systém; 70.
Multifunkčná robotická ruka; 72. Stroj na recykláciu
plastu; 75. Dávkovač nápoja; 76. Autonómna všesmerová
robotická platforma schopná lokalizácie objektov; 79.
Arduino systém pre ovládanie inteligentných budov;
82. Inteligentný solárny generátor; 84. Automatická
triedička riadená priemyselným počítačom.
Prekvapilo ma, že mladí vedátori pod vedením učiteľov
dokázali spolupracovať aj s vedeckými inštitúciami.
Organizácia súťaže bola na jednotku. Mali sme zabezpečené ubytovanie s celodennou stravou, spoločným
dovozom aj odvozom na hotel. Platili sme len dopravu
do Bratislavy a vstupné, ostatné nám platili organizátori.
AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku je

celoštátne finále súťaže vedecko-technických projektov a výskumných prác mladých bádateľov 7. – 8. 11. 2019 incheba

„Učenec v laboratóriu nie je len odborník,
je to dieťa, ktoré pozerá na vedu ako na rozprávku. Vidí vo vede krásu.“ Marie Curie-Skłodowská
– poľsko-francúzska fyzička a chemička / 1867 – 1934
občianske záujmové združenie – vzdelávacia organizácia pre deti a mládež z jej materiálov pre súťaž
FVAT AMAVET vyberám:
» Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci denného štúdia
2. stupňa základných škôl (5. – 9. ročník) ďalej žiaci
8-ročných gymnázií, (príma až kvarta) a stredných
škôl (gymnázií, stredných odborných škôl a stredných
priemyselných škôl).
» Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí vypracovali
súťažnú prácu so zameraním na jednu zo súťažných
kategórii s individuálnou alebo skupinovou prácou
(najviac dvaja autori), ktorá sa zaoberá riešením problematiky na zvolenú tému z prírodných, technických,
resp. humanitných odborov.
FVAT AMAVET » Zrealizuj svoj nápad
Mladí ľudia prezentujú svoje súťažné práce formou
posterovej prezentácie:
Názov
Popremýšľaj, prečo sa chceš venovať vybranej téme
projektu, prečo si myslíš, že téma je zaujímavá, čo
by si chcel vyriešiť, dokázať, alebo čo ťa naučí vybraná téma.
Cieľ
V cieli napíš, prečo sa chceš venovať vybranej téme,
zdôvodni výber témy, dôvod tvojej motivácie, čo
pozitívne môže do budúcna priniesť tebe, okoliu či
spoločnosti, prečo ťa myšlienka zaujala.
Hypotéza
V hypotéze urob odhad, čo sa stane, keď budeš robiť
pokus. Predstav si, aký bude výsledok. To, čo si myslíš,
že sa stane, sa nazýva hypotéza alebo hypotetický
odhad. Testovanie hypotézy robí z teba vedátora, pretože vedci pracujú tiež spočiatku s hypotézou, ktorú
overujú pokusom. Keď zozbieraš informácie, vďaka
čomu nadobudneš mnoho vedomostí, tvoja hypotéza
bude v skutočnosti odborný odhad.
Zbieranie informácií
Máš vybranú tému a pracovný názov. Začni hľadať
informácie. Nájdi všetko, čo potrebuješ vedieť, aby
si mohol naplánovať postup. Môžeš stráviť hodiny
na internete. Nájdeš tam priveľa informácií, často
zaujímavých ale nepoužiteľných pre tvoj projekt. Je
dôležité zamerať sa na konkrétne zbieranie informácií
k tvojej téme a rozptyľovať sa čo najmenej. Pri surfovaní na internete sa vyvarujte plagiátorstvu. Znamená
to prisvojovanie si myšlienok, nápadov alebo výsledkov výskumu, ale aj rôznych písomných materiálov.

Plagiátorstvo je považované za závažné porušenie
akademickej etikety. Odporúčam text, ktorý použiješ
napríklad z internetu alebo knihy autorizovať, tzn.
na konci projektu uviesť použitú literatúru v časti
Zdroje informácií.
Postup
Máš vybranú tému, našiel si informácie, sformuloval
si hypotézu, predpokladáš, čo sa stane. Keď urobíš
pokus, dostaneš odpoveď na hypotézu (výsledok),
teda potvrdíš alebo vyvrátiš ju. Naplánuj si postup
práce, ktorý zvolíš pri realizácii pokusu, najlepšie
krok za krokom na overenie tvojej hypotézy. Dôležité je premyslieť si, aký materiál potrebuješ. Ak nie
je bežne dostupný, hľadaj možnosti, ako sa k nemu
môžeš dostať. Oslov firmy, univerzity s vysvetlením,
aký pokus chceš urobiť s prosbou o pomoc.
Materiál
Vďaka naplánovanému postupu vieš, aký materiál
potrebuješ.
Dáta, zber informácií
Počas realizácie pokusu zapisuj, čo robíš, pozoruješ,
meriaš…
Tabuľky, grafy, obrázky
Výsledky, ktoré si zistil, môžu byť kvalitatívne alebo
kvantitatívne, potrebuješ zvoliť vhodný organizovaný
systém na ich zaznamenanie.
Výsledky
Po ukončenom pokuse napíš výsledky, ktoré si získal.
Záver
V poslednej časti projektu vypracuj záver, ku ktorému
si sa dopracoval vďaka pokusu.
Zdroje informácií
Zdroje, v ktorých si našiel informácie, je dôležité na
záver projektu uviesť.
Bezpečnosť
Ďalší dôležitý aspekt, ktorý stojí za zváženie počas
realizácie pokusu, je bezpečnosť. Budeš používať
chemikálie? Elektrinu? Zvieratá? Tvoj projekt nesmie
škodiť tebe, zvieratám ani bratovi či sestre!
VIAC » https://www.festivalvedy.sk
Text a foto Ing. Vladimír Briš
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vzdelanie žiakov / odborné rady

Dni boja proti drogám
Už po pätnásty raz ZŠ s MŠ Rabča zorganizovala preventívno‑výchovný program, ktorý
sa zameriaval na prevenciu drogovej závislosti u žiakov 9. ročníkov, teda 14 – 15 ročných
teenegerov, ktorí sú podľa výskumov najviac ohrozenou skupinou začínajúcou s užívaním
drog. K úspešnému zdolávaniu prekážok treba žiakov viesť, je potrebné ich naučiť vytyčovať
svoje ciele, aby pochopili, aký hrozný dopad má užívanie drog na človeka.
Životné situácie sú v dnešnej dobe mimo
riadne náročné a vyžadujú značnú psychickú
odolnosť. Od človeka sa čoraz viacej vyžadu
je kreatívne myslenie pri riešení náročných
a neobvyklých situácií. Vôľa žiaka sa rozvíja
v procese činnosti, dieťa sa nerodí s hotový
mi mravnými vlastnosťami, preto vhodnými
metódami možno pozitívne vplývať na rozvoj
jeho osobnosti.
Drogy vezmú životu všetky pocity a rados
ti, pre ktoré stojí za to žiť. Žiaci odchádzajú
na stredné školy medzi neznámych vrstovníkov,
kde sa stretávajú s drogami, pretože nelegálne
drogy sa rozšírili už aj do menších miest a de
dín. Stretávame sa s nimi aj v našej dedine.
Prínos preventívnej akcie vidíme aj v psychickej
príprave mladých tenegerov, ako sa nenechať
ovplyvniť nesprávnym smerom. Poskytnúť
mladým ľuďom pochopiť ich hodnoty, postoje
a presvedčenia. Vedieť odolať tlaku drogujú
cich kamarátov, povedať drogám „nie“, čo im
pomôže v ťažkých situáciách. A následne ich
usmerniť k zdravému životnému štýlu.
V realizácii preventívneho programu sa
využila skupinová forma prevencie, metóda
názoru, beseda, diskusia, prednášky, výtvarné
techniky, šport. Žiakov sme učili k empatii,
k uvedomeniu si vlastnej jedinečnosti ich osob
nosti. Žiaci si počas troch dní okrem odborných
prednášok, ktoré viedli Kpt. Mgr. Tibor Šándor,
pani riaditeľka krajského odboru zdravotníc
tva PaedDr. Silvia Pekarčíková, PaedDr. Eva
Štefaničiaková, PhD., PaedDr. Marcela Skočí
ková, PhD., pozreli filmy s tematikou prevencie
drogovej závislosti. Pocity, ktoré prežívali pri
pozeraní filmu, na ktorých boli aj výpovede
drogovo závislých, v nich vyvolali určitý druh
znepokojenia z toho, kde až môžu skončiť, ak
podľahnú nátlaku moderného spoločenského
problému „droga a my“, kde sa môžu dostať ak
nepovedia droge „nie“. V rámci diskusií a be
sied sa zamysleli nad hrozbou škodlivosti drog
a taktiež si mohli vyskúšať, ako sa cítia ľudia
pod vplyvom návykových látok prostredníctvom
špeciálnych simulačných okuliarov, ktoré im
tento pocit navodili.
Preventívny program sme ukončili aktivi
tou „Aj bez alkoholu sa dokážeš zabaviť“, kde
nám Súkromná spojená škola EDUCO Slanická
Osada – Mgr. Ivana Krivánková a PhDr. Severín
Staviarsky spolu so svojimi žiakmi ukázali
barmanskú show – miešanie bezalkoholických
nápojov.
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odborné rady / vzdelanie žiakov
Harmonogram preventívneho programu
• I. prípravná fáza: september
• príprava preventívneho programu
• konzultácie s odborníkmi z oblasti drogovej
prevencie a s ostatnými odborníkmi, ktorí sa
zúčastnia projektu
• konzultácie s psychológom o vhodnosti na
vrhovaných aktivít
• príprava metodicko‑propagačných materiálov
• pozvanie odborníkov na preventívny program,
dohodnutie prednášok…
II. realizačná fáza: október
V prvý deň sa uskutočnili odborné prednášky
s preventistom Kpt. Mgr. Tiborom Šándorom.
Žiaci absolvovali aj prednášku „Poznaj sám
seba“ s PaedDr. Silviou Pekarčíkovou. Druhý
deň sa niesol heslom „Športom proti drogám“.
Žiaci v skupinách vytvárali poster na tému „ako
povedať drogám nie“. V druhej časti súťažili
na šiestich stanovištiach, kde preukazovali svo
je fyzické schopnosti a vedomostné schopnosti
z otázok a z prednášok, ktoré absolvovali. Ok
rem súťaží na stanovištiach žiaci tvorili bás
ničky s protidrogovou tematikou. Druhého dňa
sa okrem tímu koordinátorov akcie zúčastnili
aj triedne učiteľky žiakov deviateho ročníka.
Tretí deň žiaci absolvovali prednášky (Paed
Dr. Marcela Skočíková, PhD., PaedDr. Eva Šte
faničiaková, PhD.) o drogách a o „Obchodovaní
s ľuďmi“. Koordinátori Mgr. Daniela Chutniako
vá a Mgr. Martin Skočík žiakom vyhlásili súťaž
o najkrajšie motto s protidrogovou tematikou.
Žiaci pozerali filmy s protidrogovou tematikou,
o ktorých sme potom spoločne besedovali. Dni
boja proti drogám vyvrcholili vyhodnotením
súťaží. Žiaci boli ocenení vecnými cenami
a nápojmi, ktoré pripravili žiaci Súkromnej
spojenej školy EDUCO Slanická Osada.
Spätná väzba od žiakov bola veľmi pozitívna.
Preventívny program sa im veľmi páčil, bol pre
nich prínosom.
Organizátori – tím prevencie
drogovej závislosti na škole:
PaedDr. Marcela Skočíková, PhD.,
PaedDr. Eva Štefaničiaková, PhD.,
Mgr. Martin Skočík,
Mgr. Daniela Chutniaková
PaedDr. Marcela Skočíková, PhD.
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životné prostredie » triedíme komunálny odpad
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životné prostredie » kompostujeme rastlinný komunálny odpad v dodanom kompostéri

Kompostéry boli odovzdané,
s radosťou môžeme
kompostovať
Naša obec sa zapojila do projektu pod názvom
„Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním“.
Jeho cieľom je najmä zníženie celkového množstva
komunálneho odpadu uskladneného na skládku, ako aj
naplnenie povinnosti vyplývajúcej z platnej legislatívy
zameranej na lepšiu ochrany pôdy a ovzdušia, výrazné
zníženie nelegálneho nakladania s odpadmi, zamedze
nie vzniku nelegálnych skládok odpadov. A preto našou
povinnosťou v rodinných domoch je kompostovať vlastné
rastlinné biologické odpady. Máme nádej, že vysoké množ
stvo zmesového odpadu v kontajneroch sa zníži, keď tam
nebudete sypať zeleň, lístie, kvety, šupky, či konáre zo
záhrad. Kompostovanie v kompostéroch je výborný a jed
noduchý spôsob, ako môžete kompostovať svoje rastlinné
biologické odpady a znížiť tak hmotnosť svojich odpadov
na minimum. Navyše si tak vyrobíte kvalitné hnojivo, ktoré
nájde využitie v každej domácnosti, záhrade.
Spoločne vytrieďme farebnejší svet!
Cieľom triedeného zberu je zvýšiť podiel recyklovaných zlo
žiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie.

Veríme, že obyvateľom obce Rabča nie je ľahostajné ži
votné prostredie, a preto sa aktívne zapoja do domáceho
kompostovania. Spoločnými silami sa tak pokúsime znížiť
množstvo skládkovaných odpadov, znečistenie ovzdušia
a nášho okolia, ale aj nákladov na odpadové hospodárstvo.
Ľudmila Lubasová

Ako správne kompostovať
v dodanom kompostéri?
V stredu 30. 10. 2019 pre občanov našej obce uskutočnila
lektorka Ing. Alena Vajdová odbornú prednášku o kompostovaní. Hlavnou témou bolo objasnenie významu kompostovania
a ako správne kompostovať v dodanom plastovom kompostéri.
Súčasťou prednášky bola aj diskusia. Prednášky sa zúčastnilo len niekoľko občanov. Lektorka z vlastnej praxe názorne
uviedla ako správne kompostovať v dodanom kompostéri.
Pripájam ukážky lektorky pre poučenie tým čo neboli » s. 12
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životné prostredie » kompostujeme rastlinný komunálny odpad v dodanom kompostéri « ing. alena vajdová
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kultúra » tradície

VI. ročník Spievajúcich seniorov
v Rabči patril nádhernej piesni
Pieseň je ako život, môžeš stokrát spadnúť, ale vždy sa oplatí opäť vstať a pokračovať nádhernou piesňou.
najstaršia generácia, ktorá sa snaží
zachovávať ľudové tradície. Preto v repertoári boli najmä slovenské pesničky,
či už smutné, alebo veselé. Nemôžeme
dovoliť, aby ľudová pieseň upadla do zabudnutia. Spievajme si, drahí priatelia.
Spievajme si pre radosť, našim vnukom.
Pestujme lásku k ľudovej piesni. Kým
bude žiť ľudová pieseň, budeme žiť aj my.
Vystúpenie bolo prekrásne, spontánne
sa pridávalo aj vďačné publikum.
Stretnutia seniorov pokračovali pri
Na stovku seniorov z Námestovského okresu, ba i Žilinského sa v nedeľu spoločnej večeri a družných rozhovoroch.
8. septembra stretlo na už VI. ročníku
Ako každoročne, i tento ročník Spievaspievajúcich seniorov v Rabči, ktorý už júcich seniorov, popri výbornej nálade
bohato formuje svoju tradíciu. Pieseň splnil aj spoločenský význam. Ešte dlho
je čosi krásne. Je to umenie, ktoré vy- bude doznievať v našich srdciach.
Ďakujeme, priatelia z JDS v Rabči.
chádza z hĺbky nášho srdiečka. Uvoľní
S úctou okresná predsedníčka v Nánás od každodenných starostí. Tak tomu
bolo aj na tomto nádhernom podujatí mestove Oľga Slovíková.
v Rabči, pod vedením predsedníčky Gitky
Zopár faktov z podujatia
Pindiakovej.
S gráciou sa zhostil aj moderátorskej Kinosála Domu kultúry v Rabči
funkcie Mirko Jagnešák, ktorý láskavo 8. september 2019.
vítal a predstavoval každý súbor.
Zástupca starostu Ing. Pavol Jurčák
Nezabudol pridať humor.
na úvod ocenil, že rabčianski seniori
dali tomuto podujatiu myšlienku, že
Vyslovil poďakovanie všetkým účin- má pokračovanie a že z toho urobili
kujúcim, divákom a zároveň privítal aj v Rabči tradíciou. „Ďakujem Vám, že
vzácnych hostí, ktorí seniorom aktív- sa takto schádzate a že nám mladším
ne pomáhajú a aj sa na týchto aktivi- odovzdávate tradície, ktoré už pomatách radi zúčastňujú. Veď seniori sú ly v povedomí mladších nemajú takú

odozvu, ako kedysi. Všetci ste víťazi
už len tým, že ste sem prišli“, zakončil.
Účinkujúci: Marana Tha s gaj
došom Ferkom Skurčákom, MBM
Bobrov, Jaseničanka z Or. Jasenice,
Radosť z Vasilova, Tanečníci RutyŠuty zo Žiliny, Veselovskí seniori
z Or. Veselého, Spevácky súbor
Priatelia zo Žiliny, Spevácko-tanečný
súbor zo Zákamenného, Ostražica
z Nižnej (nádherne ospievali Oravu),
Folklórno-spevácka skupina Lučanka
z Lietavskej Lúčky, Country tanečný
súbor Ruty-Šuty zo Žiliny na ľudo
vú nôtu, Jablunecka zo Sihelného,
Babička z Klina. Skrátka, bol to 3-ho
dinový program plný piesní.
„Keď sa nahneváš, zaspievaj si a hneď
Ťa všetko prejde“ – uviedol moderátor
podujatia Mirko Jagnešák na záver.
V. Briš
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z dejín obce » vyberáme z obecnej kroniky…

Výroba plátna
Pestovanie ľanu malo veľký význam aj z iného hľadiska, ako bolo získavanie ľanového
oleja. V dobách dávno minulých sa ľan spracovával tradičným spôsobom a tkal sa na ľanové plátno. Plátno sa využívalo na výrobu
košieľ, spodníkov, plachiet, a iných potrebných vecí.
Majetnejší obyvate
lia obce si kvalitnejšie
plátno dávali potlačiť
do farbiarne na tzv.
„tlačeninu“, z ktorej sa
šili sukne, spodníky,
jupky a zástery.
Pre súčasnú generá
ciu je spracovanie ľanu
neznáme. Zmienka
o tejto práci je však
dôležitá pre tvorbu
originálneho ľudového
umenia a dedinského folklóru, ktoré budeme
spomínať neskôr.
Po vytrhaní ľanu sa tento viazal do väčších
snopov, tzv. „otiepok“. Potom sa spracovával
na tzv. rafákoch, pri tejto činnosti sa ľan zba
voval bobúľ, následne sa viazal do malých via
zaničiek, tzv. „stuh“ a namáčali sa 10 až 12 dní
v tzv. močidlách. Dĺžka „močenia“ závisela tiež
od teploty vody. Ako močidlá slúžili vyhĺbené
plytké jamy so stojatou vodou pri riekach ale
bo v potokoch. Takto spracovaný ľan sa ulo
žil do riadkov na záhradkách alebo lúkach,
kde sa rosil 1 až 2 týždne. Potom sa pozbieral
a sušil sa na tzv. poleniciach. Následne sa ľan
„tĺkol“ bukovými piestami, tzv. „kijonkami“
na nízkych drevených stoliciach. Toto sa ro
bievalo vo dvojici prípadne vo štvorici oproti
sebe. Tento dovolím si tvrdiť, úkaz bol obzvlášť
zaujímavý, preto ak tĺkla celá dedina, tak sa
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ozývala takýmto klepotom. Týmto sa tvrdé
ľanové stonky lámali, aby sa v nich v ďalšom
procese ľahko odstránilo tzv. „pazderie“. Ručné
tlčenie neskôr vystriedalo lámanie v železných
valcoch. Znova sa ľan dosušoval a nasledovalo
ďalšie spracovanie v tzv. „mednlici a čerlici“.
Mendlica mala podobu skladacieho vreckového
noža s prázdnym púzdrom a čepeľou s rúčkou
na konci. Bola asi 1 meter dlhá a 12 centimetrov
široká, vytvorená z bukového dreva, upevnená
na tzv. koňovi. Prevažne ženy kládli ľan priečne
pod nôž a postupným sekaním a vyťahovaním
ľanu sa stonky ešte viac lámali. Čerlica bola
podobná, ale s tým rozdielom, že púzdro i nôž
boli dvojdielne. Pomocou nej sa ľan úplne zba
vil tvrdých častí a vlákna sa celkom uvoľnili.
Zväzok takéhoto ľanu sa previazal a odložil.
Nasledovalo česanie ľanu na tzv. „sceči“, čo
bol vlastne plošný hrebeň s ostrými klincami
pripevnený na stoličku, na ktorej sa pôvodne
rafal ľan. Vyčesaný ľan sa opäť previazal a dával
do uzlov, tvz. kocúrkov. Jeden kocúrek tvoril 6
hrstí, z nich sa uplietol „bugeľ“, čiže polvenček,
čo tvorilo 12 hrstí.
Po vyčesaní na šteti ostával menej kvalitný
ľan, tzv. „klaky“, ktorý sa viazal obdobne, ako
česaný ľan.
Napokon sa mohlo začať s pradením ľanu,
k čomu slúžilo za tých čias vreteno, v minu
lom storočí kolovrátky. Z bugľa sa postupne
odoberali hrste, voľne sa ľan nakrúcal na tzv.
„křnzeľ“, na ktorý sa priviazal stuhou alebo
povrázkom. Takto sa voľne nasadil na praslicu,
ktorej časť, tzv. „šodku“, si dala žena pod zadok
a priadla. Jemná priadza bola z česaného ľanu
a hrubá z klakov.
Z vretena alebo kolovrátka sa napokon „sno
vala“ niť na „motovidlo“, na ktorom sa vždy
24 nití previazalo v pásmo. Celé pradienko
na motovidla tvorilo 60 pásiem. Ak bola priadza
hrubá, to bola z klakov, z nej sa naviazalo 30
nití v pásmo a 20 pásiem tvorilo jeden lakeť.
Stávalo sa že pradienko a lakte sa stotožňovali.
U stredne hrubej priadze z kladov išlo do pás
ma 30 nití a 60 pásiem tvorilo pradienko, tzv.
„pultorok“. Z jedného bugľa upriadla žena dve
pradienka. Z jedného utkala knopka 2 „rífi“
plátna, z jedného lakťa 1 ríf plátna. Jeden ríf
bolo vlastne plátno o dĺžke 75 centimetrov
a šírke 72 centimetrov.
Utkané plátno ženy varili v lúhovej vode
v kotlíkoch pri riekach. Nakoniec ich v lete
bielili na kameňoch pri rieke, takým spôsobom,
že sa polievalo a sušilo.
„Kým ľudské ruky premenili púhu ľanovú
byľ na krásne beľunké plátno, to vyžadovalo
takmer rok veľmi trzpezlivej, prevažne ženskej
práce.“
V dôsledku neefektívnosti výroby ľanového
plátna sa tunajší tkáči preorientovali na vý
robu tkaných handrových kobercov, o ktoré
bol veľký záujem.
Mgr. Monika Kozoňová,
prednostka Obecného úradu Rabča

kultúra » samospráva obce

II. Čučoriedkový festival
Čučoriedkový festival sa konal v nedeľu poobede 11. augusta na námestí v Gacelí za
nádherného letného slnečného počasia. Ľudí
prišlo dosť. Osviežením bola súťaž v čistení čučoriedok za aktívnej účasti poslanca
NR SR, ako aj podpredsedu a poslanca VÚC
Žilinského kraja, Bc. Igora Janckulíka.
Na druhom ročníku Čučoriedkového festivalu
po veľmi úspešnom minulom roku a veľmi prí
jemnej odozve sa súťažilo v troch kategóriách:
I. Babičkine recepty, II. Dezerty, III. Špeciality.
Do I. kategórie patrili tradičné recepty, napr.:
kysnuté koláče, bublaniny, rezy. V II. kategórii
Dezerty boli torty, cheesecaky, poháre, makaró
ny, tartaletky. Do poslednej kategórie Špeciality
patrili: džemy, čučoriedkovica…
Starosta obce Rabča Július Piták poprial súťa
žiacim aj divákom príjemný zážitok a dobrú chuť.
Najskôr vystúpili heligonkári súkromnej ZUŠ
Fernezovej Námestovo. Počas vystúpenia odbor
ná porota a po novom aj diváci zaregistrované
súťažné dobroty s čučoriedkami.
Počas festivalu sa súťažilo aj v čistení ču
čoriedok. Súťažiaci boli zo všetkých vekových
kategórií a povzbudzovali ich diváci. Prvú cenu
za šikovnosť a statočnosť vyhrali všetci.

Diváci hlasovaním rozhodli, že absolútnym
víťazom sa stala Margita Kováčová.
Gratulujeme víťazom, ale aj všetkým zú
častneným. Starosta obce spolu s prednos
tkou obecného úradu odovzdali všetkým
súťažiacim ceny. Po vyhodnotení nechýbala
ochutnávka čučoriedkových dobrôt pre náv
števníkov. Záver patril lyrickému vystúpeniu
hudobnej skupiny The Blaze Band a zlatým
lúčom zapadajúceho slnka. Poďakovanie patrí
všetkým, ktorí pomohli, aby sa táto krásna
akcia mohla uskutočniť.
V. Briš
viac » video aj fotografie sú zverejnené
na https://www.facebook.com » ObecRabca

Vyhodnotenie súťažiacich
I. Babičkine recepty: 1. Margita Kováčová, 2.
Patrik Gabriel, 3. Katarína Šurinčíková;
II. Dezerty: 1. Katarína Šurinčíková, 2. Margita
Kováčová, 3. Eva Štrausová;
III. Špeciality: 1. Emília Turácová, 2. Veronika
Laciňáková, 3. Oľga Jagelková.
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Obecné Zastupiteľstvo schvaľovalo
viac » www.rabca.sk – celý text uznesení je zverejnený v zápisnici zo zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ)
schválené OZ v zmysle § 14 zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravid
lách…, ktorým sa vykonáva zmena roz
počtu Obce Rabča na rok 2019 so sú
hlasom OZ, rozpočtovým opatrením
úpravou rozpočtových prostriedkov.
11. Aby obec dala vypracovať geomet
rický plán na náklady obce a pripravila
návrh na schválenie zámeru k odpreda
ju obecného pozemku v zmysle zákona
o majetku obcí s p. Jánom Kubíkom
za účelom vybudovania odstavnej
plochy pre 2 autobusy pri novostavbe
rodinného domu p. Jána Kubíka.

Koncepcia práce s mládežou schválená
Stanovy Obecnej rady mládeže MyM tiež
Dňa 30. 8. 2019 pre mladých ľudí v Rabči slávnostný deň Miestne zastupiteľstvo jednohlasne schválilo schválilo Koncepciu práce s mládežou v obci
Rabča na roky 2019 – 2026 a akčný plán na roky 2019 – 2020. Koncepcia sa
stala strategickým dokumentom pre podporu rozvoja práce s mládežou.
Okrem Koncepcie, novovznikajúca Obecná rada mládeže s názvom MyM
(My mladí) predstavili obecnému zastupiteľstvu svoje Stanovy, ktoré im
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. Pred mládežou aj zastupiteľstvom
obce stojí výzva skvalitniť život mladých aj celej komunity v obci.
https://www.rmzk.sk/v-rabci-koncepcia-prijata-statut-schvaleny/
Uznesenie č. 6/2019 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Rabča z 30. 8. 2019 » skrátené
B) Schvaľuje
3. Nového šéfredaktora Redakčnej rady
Rabčianskeho chýrnika p. Ing. Vladi
míra Briša s účinnosťou od 1. 9. 2019.
4. Ďalšieho člena Redakčnej rady Rab
čianskeho chýrnika p. prednostku
Mgr. Moniku Kozoňovú od 1. 9. 2019.
5. Koncepciu práce s mládežou Obecnej
rady mládeže v Rabči.
6. Stanovy obecnej rady mládeže v Rab
či (MYM – My mladí).
7. Odkúpenie parciel od spoluvlastní
kov na obec Rabča za cenu 1 € za par
cely Ul. Goborova na rozšírenie ulice…
OZ schválilo odkúpenie medzi obcou
ako kupujúcim a vlastníkmi ako predá
vajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov za cenu 1 € za parcely z dô
vodu rozšírenia existujúcej miestnej
komunikácie na 6 m – Ul. Goborova k. ú.
obce Rabča. Obec Rabča uhradí náklady
spojené s prevodom.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert Brišák, Moni
ka Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová,
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Ing. Pavol Jurčák, Marta Gužíková,
Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín
Piták, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga t. j.
9 poslancov z prítomných 9 poslancov;
Obec Rabča má 11 poslancov.
8. Pozastavenie činnosti CVČ Hlavná
426 Rabča od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert Brišák, Mo
nika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulo
vá, Ing. Pavol Jurčák, Marta Gužíková,
PhDr. Augustín Piták, Pavol Kobyliak,
Ján Maťuga t. j. 8 poslancov z prítom
ných 9 poslancov; zdržal sa: Mgr. An
drea Lubasová t. j. 1 z 9 prítomných
poslancov OZ; proti: 0.
9. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča
na rok 2019 – rozpočtové opatrenie č.
4/2019 schválené OZ 30. 8. 2019 v zmysle
§ 14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách… so súhlasom OZ,
rozpočtovým opatrením úpravou roz
počtových prostriedkov.
10. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok
2019 – rozpočtové opatrenie č. 3/2019

C) Neschvaľuje
1. Na návrh Komisie životného pro
stredia, verejného poriadku a výstavby
v obci Rabča návrh p. Marty Revajovej,
bytom Rabča, ... o zámenu jej podielov
o výmere 29,31 m2 pod budovou Zber
ného dvora č. 1244 a pri družstevnej
budove č. 389, Ul. Družstevná, Rabča
s obcou Rabča v parc. č. 1075 a 1076
časť Dominovka, kde je väčšinovou
vlastníčkou a kde je podielovým spo
luvlastníkom aj obec Rabča, nakoľko
sa jedná o výmenu, kde žiadateľke
vznikne nový stavebný pozemok a nej
de o prevod hodný osobitného zreteľa.
2. Prehodnotenie žiadosti p. Dušana
Pitáka, bytom Rabča, ... a Ing. Emanue
la Pitáka... vo veci prehodnotenia výšky
ceny za výkup pozemku pri Zbernom
dvore a pri družstevnej budove k. ú.
Rabča.
E) Volí
1. Na základe tajného hlasovania za
hlavnú kontrolórku obce Rabča p.:
JUDr. Zuzanu Lašťákovú Spuchlákovú,
ktorá získala v tajnom hlasovaní v II.
kole voľby najviac hlasov.
F) Ukladá
1. Finančnej komisii v spolupráci
s Bc. Ľudmilou Lubasovou, správa daní
a poplatkov OcÚ Rabča, pripraviť na
septembrové resp. októbrové zasadnu
tie OZ návrh na prehodnotenie sadzieb
dane z nehnuteľnosti a za psa, ako aj
preveriť poplatok za poskytovanie uby
tovania v k. ú. obce Rabča.
2. Prednostke OcÚ Rabča Mgr. Monike
Kozoňovej vyzvať všetkých známych ge
odetov, ktorí zameriavajú geometrické
plány v k. ú. obce Rabča, aby títo naj
skôr prišli na OcÚ prejednať a preveriť
možnosť súladu geometrického plánu
s ÚPD obce Rabča, ako aj prehodnotiť

samospráva obce

Oznam

RABČAN, s.r.o., Rabčická 334, 029 44
Rabča – správca verejného vodovodu v Rabči upozorňuje na zmenu
čl. 5 – cena a platobné podmienky
Zmluvy uzatvorenej podľa zákona
číslo 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových (ÚRSO) bod 5.3 – cena za
výrobu a dodávku 1 m3 pitnej vody
sa od 1. 7. 2019 mení z 0,5809€/m3
bez DPH a 0,6971€/m3 s DPH na:
0,6216€/m3 bez DPH a 0,7459€/m3
s DPH, v súlade s rozhodnutím ÚRSO
č. 0153/2017/V zo dňa 28. 2. 2017.
27. 8. 2019 Dokončovacie práce na novom ihrisku pre Materskú školu v Gaceli

možnosť osadenia rodinných domov.
3. Poslancom OZ do 10. 9. 2019 predlo
žiť na OcÚ Mgr. Eve Grancovej návrhy
alebo pripomienky k CP linkám, ktoré
prechádzajú obcou Rabča.
4. Komisii krízovej prevencie v Rab
či v spolupráci so správcom bytového
domu RABČAN, obecné služby Rabča,
aby preverili situáciu v sociálnej bytovej
jednotke súp. č. d. 336, Bystrá z dôvodu
nahlásenia rušenia pokoja, nočného
kľudu, ako aj požívania alkoholických
nápojov v termíne do budúceho OZ.
Zapísal: Ing. Pavol Jurčák, poslanec OZ
a predseda návrhovej, volebnej a man
dátnej komisie.

za parcelu pod Ul. Adamovka III na roz
šírenie miestnej komunikácie o 1 m: …
OZ schválilo odkúpenie medzi obcou
ako kupujúcim a vlastníkom ako predá
vajúcim 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov za cenu 1 € za parcely z dô
vodu rozšírenia existujúcej miestnej
komunikácie v lokalite Adamovka III.
Obec Rabča uhradí náklady spojené
s prevodom. ZA hlasovali: Mgr. Róbert
Brišák, Monika Adamčíková, Ing. Ja
roslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulo
vá, Ing. Pavol Jurčák, Marta Gužíková,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kova
liček, Ján Maťuga, Mgr. Andrea Luba
sová, t. j. 10 poslancov z prítomných
10 poslancov; zdržal sa: 0; proti: 0.
Uznesenie č. 7/2019
z riadneho zasadnutia OZ z 23. októbra Obec Rabča má 11 poslancov OZ.
2019 » skrátené
12. Odkúpenie parciel od spoluvlast
níka na obec Rabča za cenu 1 € za par
B) Schvaľuje
cely Ul. Rozvoja na vyporiadanie ulice
3. – 11. Odkúpenie parcely od spolu do celku… OZ schválilo odkúpenie me
vlastníka na obec Rabča za cenu 1 € dzi obcou ako kupujúcim a vlastníkom

16. 9. 2019 Asfaltovanie chodníkov pre peších

ako predávajúcim 3/5-tinovou väčši
nou všetkých poslancov za cenu 1 €
za parcely z dôvodu vyporiadania uli
ce Rozvoja do celosti na obec Rabča.
Obec Rabča uhradí náklady spojené
s prevodom.
13. Podanie žiadosti o NFP na projekt
„Rabča – Workoutové ihrisko“ v rám
ci výzvy o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku v rámci imple
mentácie stratégie miestneho rozvo
ja vedeného komunitou z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – Po
dopatrenie 7.4 – Podpora na investí
cie do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry súvi
siacej infraštruktúry a zabezpečenie
finančných prostriedkov na spolufi
nancovanie realizovaného projektu
zo strany žiadateľa minimálne 15 %
t. j. rozdiel medzi poskytnutou dotá
ciou a vysúťaženou cenou, ktorú bude
hradiť obec vo výške 21 937,00 € s DPH.
Výška požadovanej dotácie predstavuje:
11 363,00 € vrátane DPH. Celková výška
oprávnených výdavkov na projekt je
33 300,00 s DPH.
14. Aby obec Rabča:
• podala žiadosť na projekt „Rabča –
Parkovisko pri školskom areáli“ v rámci
výzvy o poskytnutie nenávratného fi
nančného príspevku v rámci implemen
tácie stratégie miestneho rozvoja vede
ného komunitou z Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 – Podopatrenie
7.2 Podpora na investície do vytvára
nia, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých
rozmerov vrátane investícií do energie
z obnoviteľných zdrojov a úspor energie
• zabezpečila realizáciu projektu v súlade
Pokračovanie na str. 24
foto V. Briš
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Obec Rabča rastie nielen do počtu
obyvateľov ale aj do krásy

22 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 3/2019
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

obec rabča 2019

Obec Rabča je čoraz krajšia. Cesty
sú vyasfaltované. Chodníky pre peších sú z väčšej časti vynovené. V noci
je obec osvetlená moderným verejným
osvetlením. Pitnej vody je dostatok.
Jednoduché pozemkové úpravy na
Adamovke ako aj schválený územný

plán vytvorili podmienky pre výstavbu nových domov. Obec čulo žije
športom, kultúrno-spoločenskými a
záujmovými podujatiami. Počet obyvateľov Rabče rastie a rýchlo pribúdajú čoraz krajšie moderné domy aj bytovky. Je to pekná vizitka dlhoročnej

dobrej práce zástupcov samosprávy
našej obce. Ako uviedol starosta obce
Ing. Július Piták: „Čoraz väčší počet
obyvateľov nás zaväzuje k ešte väčšej snahe zabezpečiť mladým ľuďom
dobré bývanie a život v našej obci
text, foto V. Briš
Rabča.“
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Obecné Zastupiteľstvo schvaľovalo
Dokončenie zo str. 21
s podmienkami poskytnutia pomoci;
• zabezpečila finančné prostriedky
na spolufinancovanie realizovaného
projektu zo strany žiadateľa minimálne
15 % t. j. rozdiel medzi
poskytnutou dotáciou
a vysúťaženou cenou
bude hradiť obec vo
výške 37 075,673 s DPH.
Výška požadovanej
dotácie predstavuje
35 000 € vrátane DPH.
Celková výška opráv
nených výdavkov na
projekt je 72 075,673
s DPH.
15. Aby obec Rabča
podala žiadosť na IV.
Výzvu na predkladanie
žiadosti o poskytnutie
finančného príspev
ku pre mikroprojekty
v rámci strešných pro
jektov s vedúcim par
tnerom Združenie „Re
gión Beskydy“ v rámci
Programu Interreg V-A
Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 pre pri
oritnú os 1 Ochrana
a rozvoj prírodného a
kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia
na stavbu: „Prírodné
klenoty slovensko-poľ
ského pohraničia (Fi
lagória – Soľanka).“
16. Aby obec podala
žiadosť o poskytnutie
nenávratného finan
čného príspevku pre
malé projekty v rámci
Programu Interreg V-A
Slovenská republika –
Česká republika 2014
– 2020, Kód výzvy: 4/
FMP/6c/I,N, Prioritná os: 2 Kvalitné
životné prostredie, Investičná priorita:
3. Zachovanie, ochrana, podpora a roz
voj prírodného a kultúrneho dedičstva
(6c), Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie at
raktívnosti kultúrneho a prírodného
dedičstva pre obyvateľov a návštevní
kov cezhraničného regiónu s názvom
projektu: „Sprievodca malými kultúr
no‑sakrálnymi pamiatkami v našom
pohraničí Rabča – Šenov“ a zabezpeče
nie realizácie malého projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
17. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok
2019 – rozpočtové opatrenie č. 4/2019
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schválené OZ 23. 10. 2019 v zmysle § 14
zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách… ktorým sa vykonáva zme
na rozpočtu Obec Rabča na rok 2019 so
súhlasom OZ, rozpočtovým opatrením

oprávnených výdavkov 154 872,55 €,
ako aj výšku neoprávnených výdavkov,
o ktoré bola znížená výška celkových
oprávnených výdavkov v dôsledku
vytvorenia čistého príjmu projektu
na základe výpočtu
finančnej medzery
prostredníctvom fi
nančnej vo výške 0 €.
20. Aby obec poda
la žiadosť na Systém
vyhodnocovania ri
zík a včasného varo
vania a pripravenosti
na zvládanie mimo
riadnych udalostí ov
plyvnených zmenou
klímy na Ministerstvo
vnútra SR.
21. Že trvá na výške
nájmu, tak ako bola
schválená číslom uz
nesenia 4/A/2019, písm.
B) ods. 11) na riadnom
zasadnutí OZ 31. 5.
2019. A úroveň výšky
nájmu pre Slovenskú
poštu bude rovnaká
ako pre všetkých ná
jomcov. K uvedenému
rozhodnutiu pristú
pili poslanci z dôvo
du nediskriminácie
ostatných nájomcov
v obci Rabča.

C) Doporučuje
1. Pripraviť návrh
všeobecne záväzného
nariadenia, ktorým sa
bude meniť a dopĺňať
Všeobecne záväzné
nariadenie č. 1/2014
o miestnych daniach
a miestnom poplatku
za komunálne odpady
a drobné stavebné od
úpravou rozpočtových prostriedkov.
pady na území obce Rabča podľa návr
18. Aby obec Rabča dala vypracovať hu Finančnej komisie a pripomienok
novú projektovú dokumentáciu pod poslancov OZ z 23. 10. 2019.
ľa návrhu predloženej štúdie Rekon
štrukcie a nadstavby Kultúrneho domu D) Ruší
v Rabči s tým, že obec pred vypracova V plnom rozsahu uznesenie č. 5/2019
ním novej projektovej dokumentácie písm. B) ods. 14) zo dňa 12. 7. 2019.
dá stavbu preveriť statikovi.
19. Predloženie žiadosti o NFP na zákla E) Ukladá
de výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2017-36 1. Aby OcÚ podal žiadosť o zriadenie
pre projekt s názvom „Rekonštrukcia priechodu pre chodcov pri Vitamíne
kotolne v ZŠ a MŠ v obci Rabča na bio na ceste I/78.
masu“ a výšku maximálneho celko
vého spolufinancovania projektu zo Zapísal: Ing. Jaroslav Jagnešák, posla
strany žiadateľa 7 743,63 € z celkových nec OZ a predseda návrhovej komisie.

cezhraničná spolupráca sr – čr, zš s mš rbča – zš šenov/ samospráva obce

Cezhraničná spolupráca SR – ČR,
ZŠ s MŠ Rabča – ZŠ Šenov v rámci
cezhraničného projektu podporeného EÚ z fondu INTERREG V-A
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ
REPUBLIKA

Keď sa naskytla príležitosť z INTER projekt na báze toho, že sa mladí ľudia
REG podať projekt spolupráce Česko stretnú a spoločne sa zabavia a vytvoria
– Slovensko, naša škola využila túto sa nové kamarátstva. A tak sa celý rok
šancu a podala projekt s názvom „Hej, 2019 nesie na našej škole aj v znamení
Goraľu!“ A tak vznikol veľmi pekný projektu „Hej, Goraľu!“ Projekt je za
meraný na podporu poznávania prv
kov kultúrneho dedičstva smerujúcich
k posilneniu jazykovej identity, tradí
cií, nárečia, histórie a liečivých bylín,
rozvoja spolupráce so seniormi obce
a dosiahnutie rozvoja slovensko-čes
kého prihraničného regiónu. V rámci
malého projektu sa doteraz uskutočnili
dva projektové dni.
Prvý projektový deň sa konal 26.
4. 2019 v partnerskej škole v Šenove.

Počasie nám prialo a deň naplnil naše
očakávania. Na začiatku nás privíta
la p. riaditeľka zo Šenova Mgr. Na
děžda Pavlisková a aj naša p. ria
diteľka Ing. Anna Kornhauserová.
Pokračovanie na str. 26
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v súčasnosti. Celé stretnutie prebiehalo
vo veľmi priateľskom duchu. Nadvia
zali sa nové priateľstvá a dojednáva
li sa podmienky ďalšieho stretnutia.
Účastníci aktivity sa družne rozlúčili
Dokončenie zo str. 25
Sto detí z obidvoch škôl prežili krás s prísľubom opätovného stretnutia.
ny deň. Oboznámili sa s históriou
Šenova a navštívili krásne pamiatky
– Kostol Božej prozreteľnosti, múzeum,
poprechádzali sa parkom a podarilo sa
im zachrániť aj malého ježka. Zaujíma
vé aktivity poukázali na odlišnosť, ale
aj podobnosť obidvoch našich jazykov.
Pomocou modernej techniky spraco
vali poznatky o liečivých bylinkách
minulosti, ktoré sú však využívané aj
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A to sa uskutočnilo 13. júna u nás
v Rabči. Aj trinásty júnový deň nás
privítal krásnym počasím a my sme
mu nezostali nič dlžní. Počas druhé
ho projektového dňa sme robili to, čo
máme radi, čo nás baví. Opäť sme sa

cezhraničná spolupráca sr – čr, zš s mš rbča – zš šenov/ samospráva obce

dozvedeli niečo nové inou formou, akou
sme zvyknutí z vyučovacieho procesu.
Na úvod nás potešili a aj pobavili naši
šikovní divadelníci s divadelným pred
stavením O pani Nespokojnej v československo-goralskom prevedení. Aj my
sme poukazovali našim kamarátom
zo Šenova krásy nášho kraja – Kostol
Navštívenia Panny Márie i Hviezdosla
vovu hájovňu. K češtine a slovenčine
pribudla aj goralčina. Žiaci tvorili slo
vensko-česko-goralský slovník a nie
len českým, no niekedy aj slovenským
deťom spôsobili niektoré slová nemalé
problémy. Spoločnými silami sa im po
darilo pospájať všetky slová v slovní
ku. Naši seniori sa k nám tiež pripojili
a vo svojej klubovni pripravili deťom
aktivity a hry zamerané nielen na naše
nárečie, ale aj zvyky, identitu a tradície.
A ako pravé babky naše deti aj odmenili.
V rámci projektu „Hej, Goraľu!“ vznikla
aj bylinková záhrada a interaktívna
hra s obrázkami liečivých bylín. V al
tánku pri záhradke sme si pochutnali
na čajoch z liečivých bylín, dozvede
li sme sa veľa zaujímavostí a tvorili
sme aj podklady k príprave herbáru.
Pre účastníkov bol počas obidvoch
projektových dní zabezpečený pitný
režim a catering – obed, občerstvenie
aj olovrant.
V decembri nás čaká posledné stret
nutie zamerané na propagáciu a pre
zentáciu malého projektu, odovzdanie
výstupov projektu, tzv. „propagačný
deň“.
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Knižné novinky
v Obecnej knižnici Rabča
Nákup kníh podporených Fondom
na podporu umenia. Vecné vyhodnotenie
projektu: Knihy – náš svet Číslo zmluvy:
19-514-0418
Zhrnutie: realizáciou poskytnutej dotácie
na podporu projektu: „Knihy – náš svet“
bolo jej čo najefektívnejšie využitie. Pri obstarávaní literatúry sme mysleli na všetkých
používateľov našej obecnej knižnice. Zamerali
sme sa na najmenších čitateľov, aby sme
u nich zvýšili záujem o čítanie a knihy, pretože
chceme aby návšteva Obecnej knižnice v Rabči a čítanie bolo pre nich samozrejmosťou.
Ďalšou kategóriou, ktorú sme mali na zreteli pri nákupe novej literatúry, sú čitatelia,
ktorí potrebujú nové informácie k svojmu
vzdelávaniu. Nákup literatúry sme prispôsobili
skladbe študentov v našom regióne, aby im
čo najviac pomohli pri ich vzdelávaní.
Pri nákupe sme nezabudli ani na kategóriu
čitateľov, ktorí hľadajú v knižnici oddychovú
literatúru.

RABČAN, obecné služby

Vodič,
opravár, pomocný
pracovník

Počet voľných miest: 1
Miesto výkonu práce:  Slovensko,
Žilinský kraj, okres Námestvo,
029 44 Rabča, Rabčická 334/20
Kontaktná osoba: Štefan Ratica,
vedúci; rabcanos@gmail.com,
tel: +421903409255
Súhlas so spracovaním
osobných údajov
Základná zložka mzdy (v hrubom):
790 € za mesiac
Dátum nástupu: ihneď
Pracovný a mimopracovný pomer:
pracovný pomer na neurčitý čas
Pracovná oblasť: odpadové hospodárstvo a životné prostredie,
doprava, remeslá a osobné služby
Údaje o pracovnom mieste
Náplň (druh) práce: vodič špeciálneho nákladného vozidla na zber
a odvoz komunálneho odpadu,
mechanik a opravár motorových
vozidiel, pomocné práce rôzneho
druhu
Pracovné podmienky – pracovný
čas: od 7:00 do 15:00
Práca na zmeny: jednozmenný
pracovný režim
Požadované vzdelanie Základné
vzdelanie
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Výberom nakúpenej literatúry sme sa snažili o posilnenie kultúrno‑výchovnej, vzdelávacej a informačnej funkcie knižnice. Na zreteli
sme mali aj deti zo sociálne slabších rodín.
Pevne veríme, že realizáciou projektu sa
nám čiastočne podarilo obnoviť náš knižný
fond o aktuálne informačné zdroje, ktoré
uspokoja všetky kategórie používateľov našej knižnice.
Z poskytnutej dotácie 1 000 € sme nakúpili celkovo 124 kusov knižničných jednotiek,
počet titulov 124 kusov. Všetky zakúpené
knižničné jednotky sú umiestnené v Obecnej
knižnici Rabča.
Z toho:
• náučná literatúra pre dospelých 14 ks
• krásna literatúra pre dospelých 40 ks
• krásna literatúra pre deti 65 ks
• náučná literatúra pre mládež 5 ks
Spolufinancovanie projektu bolo v sume
107,06 €. Nakúpili sme z toho spolu 12 kusov
knižničných jednotiek, počet titulov 12.
Z toho:
• krásna literatúra pre dospelých 8 ks
• krásna literatúra pre deti 4 ks
Cieľová skupina: cieľovou skupinou projektu boli deti základných a stredných škôl –
doplnenie fondu literatúrou od súčasných
slovenských autorov a literatúrou náučnou
pre mládež, rozprávky, poézia pre deti, encyklopédie pre deti a mládež.
Pri nákupe literatúry sme mali na zreteli aj
študentov vysokých škôl – doplnenie a aktualizácia náučnej literatúry podľa požiadaviek
našich čitateľov.
Ďalšou skupinou, ktorú sme mali na zreteli,
boli seniori a ostatní návštevníci našej knižnice, historické romány, detektívne romány.
• deti a študenti zo sociálne slabších rodín
– matky s deťmi predškolského veku – deti
vekovej kategórie od 5 do 15 rokov
• študenti stredných a vysokých škôl – seniori – všetci ostatní používatelia knižnice.
Zakúpené knihy sa nachádzajú v Obecnej
knižnici Rabča a sú označené logom FPU
a textom:
„Nákup kníh z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.“
Knižnica nakúpila 20 % kníh, ktoré boli
podporené Fondom na podporu umenia
v cene 203,22 €.
Propagácia
Prvotná propagácia projektu sa uskutočnila
v obecnej knižnici. Návštevníci knižnice boli
informovaní prostredníctvom nástenky, kde
bola zverejnená zmluva o poskytnutí dotácie. Projekt bol propagovaný aj na obecnej

Regále

Realizácia projektu: „Skvalit
nenie interiérového – nábytkového a technického vybavenia“ sme nahradili staré a nevyhovujúce
zariadenie našej knižnice.
Prostredie knižnice sa stalo príjemné a útulne. Vytvorili sme detský kútik pre najmenších. Uloženie literatúry je prehľadnejšie,
komfort návšteníkov sa zvýšil. Naša snaha
a nadšenie nebolo márne, pretože doterajší
ohlas návštevníkov je veľmi pozitívny.
Používatelia knižnice budú mať lepší
prístup k literatúre. Zariadenie knižnice
bude slúžiť približne pre 4 000 návšteníkov (počet v roku 2016).

Obecná knižnica
v Rabči informuje
Realizáciou projektu: „Nové
kreslá a stolíky
do knižnice, počítačová zostava pre čitateľov“, ktorý podporil v roku 2019
Fond na podporu umenia v sume 2 000 €
a spolufinancovaním obecného úradu, pribudlo do knižnice 6 kresiel, 2 taburetky,
3 konferenčné stolíky a počítačová zostava
pre čitateľov.
Vďaka tomuto projektu sme dokončili
výmenu starého zariadenia knižnice, ktoré
sme začali v roku 2016 výmenou starých
a nevyhovujúcich knižných regálov. Zvýšil
sa komfort čitateľov našej knižnice, zmodernizované technické vybavenie bude slúžiť návštevníkom knižnice na vyhľadávanie
širokého spektra informácií, elektronickú
komunikáciu, informatívnu výchovu pri
orientácii v našom online katalógu a v katalógoch iných knižníc.
Nadobudnutý majetok bude označený
na viditeľnom mieste štítkom a logom FPU:
Názov projektu: Nové kreslá a stolíky do
knižnice, počítačová zostava pre čitateľov.:
„Tento projekt podporil z verejných zdrojov
Fond na podporu umenia.“ V miestnosti bude
tiež tabuľka s názvom projektu a logom FPU.
vývesnej tabuli a v obecných novinách Rabčiansky chýrnik.
Zoznam knižných noviniek môžete nájsť
na stránke: www.rabca.sk – v časti Aktuality z obce.
Bc. Ružena Galčíková,
vedúca obecnej knižnice
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Cezhraničný projekt – „Odovzdávanie

predkov mladým pokoleniam“

dedičstva

O rozvoj kultúry v Rabči sa stará aj detský folklórny súbor Goralecky,
ktorý navštevujú deti zo ZŠ Rabča.

Súbor pracuje pod vedením Mgr. Mar
tina Skočíka a PaedDr. Marcely Skočíko
vej, PhD. Momentálne je súbor zapojený
do úspešného cezhraničného projektu
pod názvom Odovzdávanie dedičstva
predkov mladým pokoleniam. Projekt
bol vypracovaný obcou a spojil dohro
mady dva štáty s rozdielnou rečou, ale
podobnou kultúrou. Ide o cezhraničný
projekt s partnerskou Gminou Świnna
z Poľskej republiky. Spomínanú gminu
tvorí šesť obcí a už dlhý čas tu funguje
folklórny súbor Hajduky, ktorý je pre
nás vzorom v rámci tohto projektu.
Deti z obidvoch spomínaných sú
borov sa pravidelne stretávajú a odo
vzdávajú si kultúrne dedičstvo svojich
predkov. Spoločné stretnutia prebie
hajú s mesačnou periodicitou a strie
daním miesta nácviku. Jeden mesiac
idú naše deti na nácvik do Poľska,
a ďalší zas prichádza súbor Hajduky
k nám na Slovensko. Navzájom sa učia
piesne, zvykoslovie, tanečné formy.
Našim spoločným cieľom je oživenie

a zviditeľnenie kultúrneho povedomia
v našej obci. Snahou je pritiahnuť aj
naše deti do kultúrneho diania v obci.
Pri samotnom zviditeľňovaní našej
kultúry nám budú nápomocné aj úpl
ne nové kroje, ktoré dostanú deti zo
spomínaného projektu.
Okrem spoločných nácvikov majú
deti za sebou už aj niekoľko spoločných
vystúpení tak u nás, ako aj v Poľskej
republike. Okrem spoločných vystúpení

nás ešte čaká viacero aktivít. Najbliž
šou aktivitou, na ktorú sa deti veľmi
tešia, je nahrávanie spoločného hu
dobného CD nosiča. Naň budú nahra
té tak naše, teda goralské piesne, ako
aj piesne z Poľska. Každý súbor bude
nahrávať svoje pesničky v hudobnom
štúdiu v Poľsku. Ďalšou aktivitou, ktorá
prebieha postupne, je vytvorenie DVD
nosiča s videozáznamom z jednotli
vých skúšok a vystúpení. Vytvorené
nosiče budú následne distribuované
do domácností a budú tak peknou
spomienkou tak pre deti, ako aj ich
rodičov a samozrejme aj pre všetkých
občanov našej obce.
Pevne veríme, že týmto projektom
naša vzájomná spolupráca so súborom
Hajduky neskončí, ale naopak, rozvi
nie sa do širšej spolupráce. Taktiež aj
naše úsilie a snaha o rozvoj kultúry
formou súboru Goralecky bude napre
dovať a robiť našim občanom radosť.
Mgr. Martin Skočík
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Aktivity materskej školy v Gaceli
Po prázdninách, ktoré trvali toho roku jeden mesiac, sa deti opäť vrátili do MŠ. Dve triedy a jedáleň boli čiastočne
zrekonštruované a nanovo vymaľované. Taktiež boli vybavené dve triedy novými a hlavne pohodlnými bezpečnými
postieľkami pre deti. Nadstavba nebola skolaudovaná, takže ešte prevádzka čiastočne pokračuje v poloprovizórnych podmienkach.
čo patrí vďaka aj rodičom a ich učiteľ
kám. Postupne prekonávajú aj ťažkosti
s obliekaním, obúvaním, rozoznávaním
si oblečenia, konzumovaním rôznych
druhov jedál a správnymi sociálnymi
návykmi. Staršie deti sú v troch trie
dach: hviezdičky – kde sú zmiešané 5 r.
s predškolákmi, mravčeky a kuriatka
sú predškolské triedy.
Takto v týchto siedmich triedach
prebiehajú ďalšie vzdelávacie aktivity,
ktoré sú plnené podľa predprimárne
ho programu ISCED-O. V septembri sa
Adaptácia u detí prebiehala s mno potom sa stretnú v jedálni, kde prob deti spoznávali, vyjadrili svoju identitu,
hými problémami, nakoľko sú 2,5 až lémy s odlúčením od rodičov, hlavne rozprávali o svojej rodine, poznali prie
4-ročné deti umiestnené v štyroch trie od maminky, majú aj staršie deti. Naš story v škôlke, v okolí a poznali rodnú
dach: lienky, sovičky, slniečka a včielky. ťastie sa postupne dokážu podmien obec. Okrem vychádzky na Adamovku
A keď plače jedno dieťa, plačú viacerí, kam v škôlke vhodne prispôsobiť, za navštívili aj priestory Obecného úradu,

Výsledky prezidentských volieb v Rabči
a susediacich dedinách
Dňa 16. marca sa konali prezidentské voľby. Výsledok bol neurčitý. V prvom kole u nás vyhrala Čaputová. Volebná
účasť Rabčanov na voľbách bola 43,75 %. Zo susedných dedín sme predbehli len Sihelné s účasťou 36,29 %, kde vyhral Kotleba. Najvyššiu účasť mali Rabčičania 52,7%, kde vyhral tiež Kotleba. V Oravskej Polhore vyhral Mikloško.
V Zubrohlave Čaputová. V druhom kole, ktoré sa konalo o 2 týždne neskôr sme mali účasť 31,46 % a vyhral Šefčovič.
Najvyššiu účasť mali opäť Rabčiče, tesne za nimi Zubrohlava, Rabča, Or. Polhora a najnižšiu účasť opäť Sihelne
s 25 %. Čaputová vyhrala iba v Oravskej Polhore.
Teraz už máme novú prezidentku,
prvýkrát v histórii Slovenska je to žena,
uznávaná právnička. Má veľa aspektov
na to, aby bola dobrou prezidentkou.
V kampani sa prejavila ako slušná
a vzdelaná, vedomá toho, čo prezident
môže a čo nie. Čo sa o kandidátoch
Kotlebovi a Harabinovi nedá povedať.
Sľubovali hory doly, no reálny dosah
ako prezidenti by na to nikdy nemali.
Či pani Čaputová bude dobrou prezi
dentkou, sa uvidí o 5 rokov, no už teraz
vieme, že nám ju bratia Česi závidia.
To, čo ma na prezidentských voľ
bách nemilo prekvapilo bol počet hla
sov pre Mikloška, Harabina a Kotlebu.
V prvom mene veľmi nízky, v ďalších
dvoch veľmi vysoký. V okrsku, kde som
vyrástla, dokonca Kotleba vyhral. Nie
som expert na politiku, ani na históriu,
preto sa snažím pred voľbami získať
čo najviac informácií o kandidátoch.
Nie z haoxou, z facebooku a z televízie.
Základne info sa dá zistiť ľahko ale to
ostatné je veľmi ťažké a vyžaduje si
to veľa času. Preto sa na názor pýtam
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ľudí, o ktorých viem, že sa tomu venujú,
ktorý sa do toho vyznajú.
Mikloško získal málo hlasov. Dô
vody môžu byť rôzne. Nízke finančné
prostriedky na kampaň. Antikampaň
zo všetkých strán, a to aj zo strany
cirkvi. Mikloško bol jediný kresťanský
a katolícky kandidát slovom aj skutkom.
Je smutné, že namiesto toho aby ho
cirkev podporila, robila presný opak.
Našťastie sa našli kňazi, ktorí sa ho
zastali aj verejne.
Kandidát Harabin. Vyfotografuje sa
pri soche Krista, a mnohí sa myslia
aký je on katolík. On je presne to čo sa
mu hodí. Pred 89 bol v KSĆ, po 89 bol
vo vláde s Mečiarom a to boli čierne
a veľmi temné roky Slovenskej repub
liky. Pri Ficovi bol ficovec a potom sa
stal sudcom na najvyššom súde. Vymo
žiteľnosť práva na Slovenku. Mizerná.
Prečo asi.
Kandidát Kotleba. Strašil pred tisíc
kami migrantov a ku nám nik nechce
prísť. Chce odísť z EU a NATO. Áno,
EU platíme poplatok, dosť vysoký no

dostávame mnohonásobne viac. V kaž
dej dedine či meste, kde je šikovný
starosta, je projekt podporovaný z EU.
Rabča ich má tiež a nejde o drobné.
V susednej krajine, na Ukrajine, je vojna.
NATO je medzinárodná obranná orga
nizácia, aj vďaka ktorej sa nemusíme
báť, že anektujú aj nás. Jeho získaný
počet hlasov je pre mňa nepochopiteľný.
Voličov priťahuje človek, ktorý ponúka
instantné riešenia. Tu a teraz. Nič sa
ale nedá vyriešiť lúsknutím prstov.

D

emokracia je o tom, že každý
volí slobodne. No ak si niekto
myslí, že keď bude mať 18, môže
robiť, čo len chce a aj tak robí, padne
hlboko. Sloboda neznamená robiť si
čo chcem, sloboda znamená rozhodnúť
sa zodpovedne, s ohľadom na následky. Voliť treba zodpovedne. Je to naše
právo a aj povinnosť.
A na záver známy citát: ,,Nik ti nedá
toľko, čo ti môžem ja sľúbiť.“ Pri ďalších
voľbách na to myslite.
Ing. Daniela Tekeľová
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Vlastníci psov majú nové povinnosti
Obec Rabča v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
oznamuje
vlastníkom psov spôsobom v obci ob
vyklým povinnosť zabezpečiť trvalé oz
načenie psa podľa odseku 9:
vyskúšali starostovskú stoličku a po
ložili ochotnému starostovi pár otá
zok. Napríklad aj tú – Kto bude staros
tom, keď bude on starý? S odpoveďami
boli spokojné. Veľmi poučnou bolo aj
divadelné predstavenie – O psíčkovi
a mačičke. Tu sa zábavnou formou
dozvedeli, ako možno zadarmo, aj
keď s osobným úsilím získať veľmi
cenné priateľstvo, ktoré nám prináša
mnohé výhody a ľahšie prekonávanie
rôznych nástrah a ťažkostí.
V októbri sa presvedčili o krá
sach a farbách v prírode aj v ovocí
a zelenine. Formou hier, básničiek
a rôznych aktivít poznávali zdravú
výživu a jedla prospešné pre svoj ži
vot. Svojimi aktivitami sa zavďačili aj
svojim starým rodičom. Z príležitosti
mesiaca úcty k starším si pripravili
básničky, pesničky v goralskom ná
rečí, tančeky, divadielko a zhotovili
pre nich darček. Všetko sa odohralo
na posedení pri čaji v MŠ. Predškoláci
so starkými pripravili tvorivé dielne
a spoločne sa tešili z pekných prác,
ktoré vyložili na výstavu pre povzbu
denie pre všetkých. Peknou akciou
sú spoločne vytvorené šarkany, kto
ré s rodičmi deti vyrobili a doniesli
na výzdobu do škôlky. Takto budú
deti povzbudené k ďalším aktivitám,
čo je nesporné pre ich aktívny a tvo
rivý prístup k svojim povinnostiam.
Zároveň chceme poďakovať všet
kým rodičom, že podporujú svoje deti,
čím im umožňujú ľahší priebeh v tejto
životnej fáze. Taktiež všetkým spon
zorom a dobrodincom našej škôlky.
Margita Zboroňová a kolektív

Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé
označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý
spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov
veku a uviesť identifikačné údaje psa
a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom
registri spoločenských zvierat.
Označiť zviera transpondérom môže
len súkromný veterinárny lekár; koňovité zviera môže označiť aj kvalifikovaná
osoba poverená ministerstvom. Požiadavky na kvalifikovanú osobu ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý

vydá ministerstvo podľa § 53 písm. g). Za
trvalé označenie psa podľa odseku 9 je
súkromný veterinárny lekár oprávnený
požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú
u psov narodených do 31. októbra 2019,
vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej
núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.
Vlastník, držiteľ psa je povinný nahlásiť úhyn registrovaného psa do 21 dní
do centrálneho registra spoločenských
zvierat prostredníctvom súkromného
veterinárneho lekára a to isté platí pri
zmene vlastníka.
Je tam viac poviností, aj pokuty, ktoré
sa zaviedli s účinnosťou od 31. 10. 2019.
viac » https://www.zakonypreludi.sk/
zz/2007-39

V Rabči po tridsiaty krát tiekla
dobrovoľne krv
Na tretí odber prebiehajúceho roka zavítalo 78 darcov.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža spolu
s obcou Rabča zorganizovali
21. októbra odber krvi. Tento
odber bol už jubilejný 30. v tejto obci.
„Sme radi, že sa nám darí udržiavať
tradíciu týchto odberov. Veľmi nás teší,
že ľudia na tieto odbery chodia a pravidelne darujú najvzácnejšiu ľudskú
tekutinu. Každému jednému z týchto
ľudí patrí veľké poďakovanie. Rovnako
tak ďakujem v mene MS SČK v Rabči
všetkým darcom z okolitých obcí,“ hovorí predsedníčka MS SČK v Rabči, pani
Paulína Oselská.
Každý z darcov si odniesol malý darček, ktorý spozoroval obecný úrad a MS
SČK.

Odbery vykonáva Národná transfúzna služba z Martina. Tento rok si so
sebou odniesli vyše tridsať litrov krvi:
„Samozrejme, poďakovanie si zaslúžia
aj oni a obecný úrad v Rabči, ktorý nám
pravidelne s odbermi pomáha a všetci
ostatní sponzori.“
Za zdravie všetkých darcov a sponzorov sa bude v rímskokatolíckom kostole
v Rabči slúžiť 1. decembra o 11:00 slúžiť
svätá omša.
Posledný odber v roku 2019 prilákal do
tanečnej sály obecného úradu 78 darcov:
„Myslím si, že je to krásne číslo a dúfam,
že sa tento počet bude udržiavať,“ hovorí
na záver Paulína Oselská.
Martin Gábor

Rabčiansky cintorín je stále na webe
Rabča má veľký cintorín s cca 3000 hrobmi (jedno a dvojhroby). Vďaka eletronickej nahranej evidencii hrobov je možné vyhľadať údaje o zosnulých.
Rabčiansky cintorín je zobrazený kompletne so všetkými hrobmi na webovej
stránke www.cintoriny. sk a na stránke
je možné vyhľadávať zosnulého podľa
mena alebo podľa hrobu. Je možné pridať

fotografiu, doplniť životopis. Cintorín
spravuje príspevková organizácia obce
Rabča RABČAN, obecné služby. Chýbajúce hroby, chybne nahrané hroby hláste
p. Márii Jagnešákovej, tel. 043/55 942 23.
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samospráva obce / detský kútik hopkáčik
všetkých detí sa mu to aj podarilo.
Navštívili krajinu Hopkáčikovo, kde
s pomocou dvoch víl plnili úlohy – pre
kážkovú dráhu, hod na terč, skladanie
hlavolamov, pomocou hmatu mali zistiť,
aké zviera majú v ruke a lovenie zla
tého vajca. Deti to zvládli na výbornú
a získali všetky časti mapy. Ráno deti
poskladali mapu. Poriadne si potrápili
hlávky, kým prišli na to, kde je poklad
ukrytý. Po nájdení pokladu v krajine
tajomstva deti dostali medailu, malý
darček, veselú ceruzku a lízatko.
Tešíme sa na ďalšie akcie z dielne
Detského kútika Hopkáčik.
Ing. Daniela Tekeľová

Noc v Hopkáčiku
Koniec prázdnin sa blížil ku kon- Nasledovali hry vonku – kreslenie krie
cu. V detskom kútiku Hopkáčik sme dami, vybíjaná, kráľu, kráľu, daj vo
sa s prázdninami rozlúčili veľkolepo. jačka a mrázik.
Po návrate do Hopkáčika sa deti
Štrnásť odvážnych detí prespalo dozvedeli o krajine Hopkáčikovo. Zlá
v Hopkáčiku. Noc zo štvrtka 22. 8. na pia čarodejnica ukradla poklad a skryla
tok 23. 8. 2019 bola výnimočná. Čakal ho. Mapu roztrhla. Deti mali za úlohu
na nich pestrý a rozprávkový program. zozbierať všetky kusy mapy a poklad
Na začiatku deti videli sopku z coca- nájsť. Na začiatok vyťahovali obrovskú
coly a mentolky. Výbuch to bol poriadny. repu so starým deduškom. S pomocou

Už fungujeme celý rok
Tridsiateho septembra 2019 to bude
365 dní, čo v Rabči funguje Detský
kútik Hopkáčik.
Za túto dobu máme 58 zaregistro
vaných žiadostí. Deti k nám prichádzajú
pravidelne aj nepravidelne. S deťmi tvo
ríme, striháme, lepíme, kreslíme, čítame,
modelujeme, športujeme, hráme loptové
hry a iné športové aktivity. Snažíme sa
prispôsobiť záujmom dieťaťa a rozvíjať
jeho zručnosti a danosti. Počas nášho
ročného fungovania sme okrem starost
livosti o deti zorganizovali rôzne akcie.
Tvorivé dielne, návšteva anjela, pečenie
perníčkov, karneval, noc v Hopkáčiku.
Predstavili sme deťom povolania, ako
policajt, hasič, zubár a doktorka. Každý
jeden predstaviteľ povolania deťom po
rozprával o svojej práci. Deti mali mož
nosť sa priamo pýtať na ich povolanie
a čokoľvek, čo ich zaujímalo. Detský kútik
Hopkáčik je pre všetky rabčianske deti
vo veku 3 až 9 rokov. Tento projekt sa
realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu a Európskeho fondu
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detský kútik hopkáčik / samospráva obce / ativity kresťanskej mládeže

regionálneho rozvoja v rámci Operač
ného programu ľudské zdroje. Potrebné
je dieťa prihlásiť na základe písomnej
žiadosti. Následne sa uzatvorí zmluva
a zákonný zástupca nahlási, kedy dieťa
príde. O deti sa starajú 3 vychovávateľky,
na ktoré sa môžete otočiť s akoukoľvek
otázkou. Radi vám odpovieme a pomô
žeme. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.
Ing. Daniela Tekeľová

Letný rabčiansky tábor
Na šestnásty jún 2019 sa 40 deti
z Rabče veľmi tešilo. Nebol to deň,
ako každý iný. V tento deň nastúpili
do autobusu pri kostole a vrátili sa
o štyri dni.
Strávili krásne dni v prírode, na
chate Vonzovec v Oravskej Polhore
na Slanej Vode.

Niektorí prvýkrát bez rodičov. Pr
výkrát na tábore. Prvýkrát v spacáku.
Pre ostatných to bolo očakávanie, čo
nové si animátori pre nich pripravili,
pretože vždy to bola pecka.
Až 12 ochotných a šikovných animá
torov, ktorí tábor pripravovali týždne
predtým, odišli na chatu už v pondelok.
Zabezpečili všetko, čo bolo potrebné
na perfektný letný tábor pre deti.
Príchod na chatu bol špeciálny.
Deti si museli vlastných animátorov
23. 7. 2019

vyslobodiť. Keď ich vyslobodili, hľadali
sa podľa symbolov, neskôr si kresli
li vlajky a chystali pokriky. Poobede
na deti čakal bazén, v ktorom sa všetci
vyšantili. Večer sme si zahrali rôzne
hry, scénky a animátori prečítali deťom
rozprávku na dobrú noc.
Každé ráno deti začali deň aktívnou
rozcvičkou v okolí chaty. Behali, skáka
li, liezli. Nasledovali výdatné raňajky
a šup do rôznych hier v skupinách aj
Pokračovanie na str. 34
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ativity kresťanskej mládeže

Letný rabčiansky tábor

Dokončenie zo str. 33
spolu. Deň pokračoval športovými hra
mi vonku, kúpaním v bazéne a svätou
omšou.
Počas tábora nechýbala stopovač
ka s pripravenými úlohami, ktoré
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precvičili telo aj myseľ. Večerná ope
kačka s pesničkami. Kotlíkový guľáš,
pri ktorom pomáhali, ako mohli. Zau
jímavé návštevy pána policajta a pána
starostu s krabicou nanukov. Svätá
omša na Hájovni a nočná hra, ktorá
nebola o strachu a strašení, ale o preko
naní seba samého. Fiktívne pokazený
autobus a cesta k lieku na ozdravenie
pána farára. Pekný nápad.
Všetko má začiatok aj koniec. V uto
rok sa deti vybalili a piatok zbalili.
Taktiež si po sebe upratali.
Štyri dni a tri noci ubehli, ako voda.
Kopec zábavy, nových kamarátov
a krásne zážitky. Je super, že v našej
obci máme ľudí, ktorí robia niečo pre
druhých. Vážme si to.
Ing. Daniela Tekeľová

ativity kresťanskej mládeže

týždeň plný prekvapení

Posledný prázdninový týždeň si deti z Rabče užili vo veľkom. Bol pre nich pripravený pestrý program. Kúpanie, turistika, lanový park, stopovačka a všetko
popretkávané poznávaním krásnych miest Slovenska v Žilinskom kraji.
Od pondelka 26. 8. do piatku 30. 8.
2019 bol pre všetkých účastníkov plný
spoznávania a zábavy.
Na začiatok troška adrenalínu v la
novom parku Tarzania na Kubínskej
holi. Zdolať trať zavesenú medzi stro
mami bola výzva pre všetkých. Inštruk
tori animátorov a deti dôkladne zaško
lili a poskytli potrebnú výstroj. Počas
zdolávania prekážok, ktoré boli prispô
sobené veku a odvahe, boli všetci celý
čas istení bezpečnostným lanom. Nik
sa nemusel obávať pádu. Po zvládnutí
nasledoval relax v aquaparku v Dolnom
Kubíne. Tobogany a bazén sme si užili
a bol za nami krásny deň.
V utorok deti navštívili Liptov a to
priamo v jeho srdci. Obec Bešeňo
vú, v ktorej sa nachádza vodný park
Bešeňová s termálnym prameňom. Od
dych v jemnom bublinkovom kúpeli,
výrivky, masáž chrbta masážnymi
tryskami, vonkajšie a vnútorné tobo
gany, bazén divoká rieka. Všetky tieto
atrakcie si deti vychutnali do sýtosti.
Po relaxe v Bešeňovej prišla na rad
turistika. Cieľom bolo zdolať Jánošíkove
diery. Cieľ deti úspešne splnili. Jánoší
kove diery sú sústava tiesňav a kaňonov,
ktoré sa nachádzajú v národnej prírod
nej rezervácii Rozsutec. Preteká nimi
Dierový potok, ktorý vytvoril krásne
skalné útvary, ktoré všetci obdivovali.

Počas prechodu deti videli viac ako 20
vodopádov. Malé, ale aj štvormetrové.
Po trase kráčali po náučnom chodní
ku, kde sa dozvedeli veľa zaujímavos
ti. Prejsť Jánošíkove diery bol krásny
zážitok. Chodníky s lávkami, rebríkmi
a reťazami, pretekajúcou riekou a skal
nými útvarmi. Keďže deti z Oravy toho
zvládnu viac, išli si pozrieť Terchovské
srdce. Je to nová rozhľadňa, ku ktorej
vedie krátka turistická trasa. Rozhľadňa
Terchovské srdce je vysoká 30 metrov.
Na samotnej vyhliadkovej veži sa nachá
dzajú 3 terasy, z ktorých bol pôsobivý
výhľad na okolitú krajinu a nádherné
siluety Malého a Veľkého Rozsutca.
V týždni plnom prekvapení nesmela
chýbať ani stopovačka. Animátori si
pre deti pripravili rôzne stanovištia.
Na každom stanovišti si deti v sku
pinkách splnili úlohu a animátori im
dali informácie o svätom, ktorého deti
mohli spoznať. Na konci si všetky zis
tené informácie otestovali v kvíze. Ti
najlepší boli odmenení, ale cena sa ušla
samozrejme každému. Nechýbalo ani
občerstvenie a voda.
Bodka za Týždňom plným prekvapení
bola lanovka vo Vrátnej doline. Už pod
lanovkou boli všetci plní nadšenia a zve
davosti. Lanovka nás vyviezla do nad
morskej výšky 1494 m. Prekonali sme
750 m výškový rozdiel. Výhľady z lanovky

boli krásne. Ísť ponad stromy, lúky a vi
dieť hory ako na dlani bol krásny záži
tok. Keď nás lanovka doviezla na vrch,
vybrali sme sa na 30 minút vzdialený
Veľký Kriváň 1709 m.n.m. Pre zhoršené
počasie a pre bezpečnosť sa na vrchol
nevyšlo. Možno nabudúce.
Po celom týždni plnom prekvapení
chcem poďakovať šikovným animáto
rom, že vybrali krásne miesta, vytvorili
zaujímavý program a všetko zorgani
zovali na výbornú. Týždeň plný prekva
pení sa mohol realizovať vďaka dobrej
spolupráci farnosti, obce a s podporou
dotácie Žilinského samosprávneho kra
ja. Všetkým patrí veľké ďakujem.
Ing. Daniela Tekeľová
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záujmové združenie /súťaž

XVIII. Hasičský deň
Uskutočnil sa za nádherného počasia 18. 8. 2019. Ráno účastníkov: hasičov Řeky z Česka, strazákov z Poľska z gminy Świnna a aj z Veľkej Lipnice, z MS SČK a poslankyne obecného zastupiteľstva
Martu Gužíkovú a Mgr. Gabrielu Čulovú, privítala hustá hmla. Nechýbalo občerstvenie, guľáš.

viac » fotografie: https://www.facebook.com » ObecRabca/photos/
Účastníci sa podpísali do hasičskej
kroniky, lebo ako dodal p. Pindjak z Veľ
kej Lipnice z Poľska, „Pamäť uletí a pí
sané zostane“. Vladimír Piták povelom
„Pozor! Vpravo hlaď!“ podal hlásenie
predsedovi DHZ Rabča p. Miroslavovi
Skočíkovi: „Predseda Hasičského zboru
Rabča. Hasičské družstvá Slovensko,
Poľsko sú nastúpené a pripravené plniť
disciplíny“. Predseda k nástupeným:
„Hasiči nazdar!“ „Nazdar!“ Starosta
Ing. Július Piták účastníkov srdečne
privítal. Poďakoval našim hasičom za
zorganizovanie hasičského dňa. Oso
bitne privítal p. farára Petra Bolibrucha.
Zakončil: „Prajem vám príjemný deň.
Užite si a zabavte sa“.
Nasledovalo posvätenie vozíka fa
rárom Petrom Bolibruchom: „Požehnaj
tento vozík a ochraňuj v nešťastiach škody všetkých, čo budú používať vo svojom
povolaní.“
Starosta potom zorganizoval sym
bolický civilný krst a odovzdanie vo
zidla hasičom: „Pokrstíme ho vodou,
lebo to je pre hasičov najbližšie: voda.“
Povedal tiež: „Určite všetci viete, že
máme úspešné družstvá mladých
– dorast aj Plameň. Treba ich pochváliť
nielen za výsledky, ale najmä za to, že
sa vedia dať dokopy, že prídu nielen
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na súťaže ale aj tréningy, že vytvárajú
priateľskú komunitu a čo je najdôleži
tejšie, že nám vychováva ďalšiu gene
ráciu, ktorú nám treba. Nášmu DHZ,
dobrovoľným hasičom patrí vďaka a je
jedno, či sú to ženy alebo chlapi, lebo
každý sa nejakým spôsobom podieľa
na živote v našej obci. V prvom rade
pomáhajú, keď sú potrebné zásahy pri
požiaroch ale aj pomáhajú pri rôznych
spoločenských akciách, za čo vám, hasi
či, zo srdca ďakujem. Potlesk. Následne
odovzdal technický preukaz veliteľovi
hasičov, Miroslavovi Pikošovi a zvlášť
poďakoval Mariánovi, že sa zaslúžil
o realizáciu vozíka a nielen jemu, ale
aj ostatným: „Nech sa vozíku darí.“
Predseda hasičov Miroslav Skočík
poďakoval starostovi obce a všetkým,
čo pomohli zrealizovať vozík: „Ďakujem všetkým za to, že sme dostali tento
vozík.“ Vo výstupení zástupca hasičov
z českej Řeky tiež poďakoval našim ha
sičom za pozvanie. Franciszek Pindziak
– predseda OG ZOSP v Lipnici Wielka
tiež poďakoval za pozvanie hasičov
z Poľska. Poďakoval všetkým: „Za to,
že sa vám chce, najmä mládeži, že má
záujem, čo je veľmi dôležité: „My starí
sa budeme pomaličky strácať a vy mladí
preberiete štafetu.“

Hlavným rozhodcom súťaží bol Mi
roslav Podstrelený: „Ako budete súťažiť,
také budú výsledky. Vyzerá dnes krásny
deň, takže sťažnosti nepríjmam. Nemie
ním sa hádať, takže dnes bez protestov.“
Prvá súťaž bola: zviazaní remeňom
na nohách nosili vodu v nádobkách
do ručnej pumpy Džberovky a ručne
triafali cieľ. Túto súťaž si účastníci aj
diváci užili. Nasledovala Štafeta. Po nej
Útok s vodou. Prvé miesta: Džberovka
Dievčata Rabča; Štafeta Veľká Lipnica;
Útok s vodou Dorast Rabča. Každá obec
získala jeden pamätný pohár. V. Briš

súťaž /záujmové združenie

VII. Hornooravská hasičská nočná liga
Po prvýkrát sa v našej obci uskutočnila nočná súťaž dobrovoľných hasičov mužov aj žien z hornej Oravy. Súťaž sa
konala na futbalovom ihrisku v Gaceli. Začala o 21.30 a skončila o 22.45. Po nej sa pokračovalo v nočnej súťaži
„O pohár predsedu DHZ Rabča“. Táto ďalšia súťaž skončila o 1.30 hodine zavčas ráno. Bola to veľkolepá výnimočná
akcia. Veľa divákov, noc, hra svetiel, farieb, hukot motorov, povzbudzovanie a najmä výborný komentátor Michal
Hrkeľ. A to nebolo všetko. Zástupca starostu obce Ing. Pavol Jurčák spolu s poslancom obecného zastupiteľstva
PhDr. Augustínom Pitákom (kameraman zhora) zabezpečili priame premietanie videa zo súťaže na obrovské
plátno. O prefektnú organizáciu sa postarali naši dobrovoľní hasiči. viac » video: https://youtu.be/CWty1PSe55o

Predseda DHZ Rabča Miroslav Skočík
aj starosta obce Ing. Július Piták pri
vítali účastníkov prvej nočnej súťaže
v Rabči a popriali im veľa úspechov.
Moderátor: „Chcel by som poďakovať
organizátorom za veľmi dobrú trať, ako
aj všetkým sponzorom, starostovi obce,
predsedovi, veliteľovi, všetkým. Veľmi
krásna súťaž na veľmi veľkej úrovni.“

N

aši mladí hasiči (DHZ Rabča)
sa kvalifikovali z 2. miesta
Hornooravskej hasičskej ligy
na Slovenský SUPERPOHÁR do Púchova, ktory prebiehal 12. 10. 2019.
Myslím, že to bola pre nich obrovská
skúsenosť. „Chlapci, ďakujeme (aj
trénerom) a prajeme veĺa úspechov
v tomto športe“.
Ing. Július Piták, starosta obce

VII. Hornooravská hasičská nočná liga
V kategórii muži 1. DHZ Trstená s časom
15,85“; v kategórii ženy 1. DHZ Vasiľov
s časom 19,85“. Rabča s časom 25,12“
skončila desiata.
Súťaž O pohár DHZ Rabča
Vyhrali ženy zo Sihelného. Naše ženy
skončili tretie. Gratulujeme. Za mužov
bolo prvé DHZ Lomná. Starosta Ing. Jú
lius Piták: Myslím si, že fanúšikom zvuk
motorov a vôňa benzínu pripomínalo
zvuk formuly 1., pekné ženy, fešní chlapi.
Vďaka všetkým ešte raz. Tak isto našim
chlapcom, že sa postarali o organizáciu.
Bolo to super. Ďakujem.
V. Briš

viac » video: https://www.facebook.com » ObecRabca/video/

viac » video: https://youtu.be/-V57xKY2d2Q
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Plameň 2019
Deti majú za sebou úspešný rok a skvelú sezónu. Zúčastnili sa celkovo na 6 súťažiach.
Z toho na jednej okresnej, kde sa súťaži
lo v troch disciplínach. V požiarnom útoku
sa deti umiestnili takto: chlapci aj dievčatá
na 1. mieste. V štafete a CTIF útoku boli chlapci
na 4. mieste a dievčatá na 8. mieste. V ďalších
súťažiach sa súťažilo len v požiarnom útoku.
Deti boli skvelé, darilo sa im a z každej súťaže
si domov odniesli víťazný pohár. Je dobré, že
deti prejavili záujem o tento šport, pri ktorom
si zdokonaľujú pohybovú zručnosť v tejto inter
netovej dobe. viac » https://www.facebook.com/
Mladí-Hasiči-Rabča-1227286337328663/

Zľava: Miroslav Podstrelený, Tibor Bencúr, Jana Štefaniaková, Karin Tomašáková,
Alex Piták, Patrik Tomašák, Kristínka Somsedíková, Alžbeta Somsedíková, Ema
Vajdečková, Olívia Pilarčíková, Šimon Podstrelený, Anton Štefaniak, Filip Vargončík,
Dávid Štefaniak, Dalibor Masničák, Dalibor Piták, Matúš Štefaniak, Martin Brišák,
Viktória Vorčáková, Lucia Pikošová, Ľuboš Fukas, Jakub Piták, Vanesa Brišáková,
Natália Stašová, René Vargončík, Zuzana Vargončíková, Diana Gluchová, Anastázia
Tomašáková, Nikoleta Štefaniaková
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dobrovoľni mladí hasiči / cezhraničná spolupráca rabča – wölfersheim / samospráva obce

Hasičský tábor vo Wölfersheime
Od 7. 8. do 11. 8. 2019 sme sa zúčastnili detského tábora v Nemecku. Odchádzali sme
v stredu večer. Na miesto sme prišli o 9. ráno.
Po zvítani s Annou Küchemeister a jej manže
lom Thomasom sme sa prešli peši po čarovnom
mestečku, kde nám ukázali malebné veže, po
tom sme šli k tabuli priateľstva. Skončili sme
v jednej reštaurácii, kde sme sa naobedovali
a zoznámili so starostom.
Po tomto obede sme sa presunuli do Frank
furtu nad Mohanom na letisko, kde sme mali
možnosť sa previesť po celom letisku a vidieť
lietadlá celkom zblízka. Nakoniec sme navštívili

leteckú hasičskú stanicu, ktorú nám ukázali zamestnanci a porozprá
vali o priebehu ich práce a na čo slúžia všetky hasičské autá. Bol to
neskutočný zážitok vidieť zblízka tieto zásahové vozidlá.
Po príchode do školského areálu sme sa zvítali s ostatnými hasičskými
družstvami a začalo sa spoznávanie navzájom. Potom začala nočná 5 km
prechádzka okolo kukuričného poľa so svetiel
kami. Deti sa navzájom strašili a bola sranda.
V piatok sme mali zábavný program s rôz
nymi súťažami mimo areálu školy, šli sme cez
kukuričné pole okolo sadu, kde decká súťažili
v rôznych vedomostných a zručných súťažiach.
V sobotu sme mali výlet na 112 v susednej dedi
ne, kde sme mali možnosť vidieť, ako prebieha
ich cvičenie a druhá skupina bola na stanici,
kde sa nahlasujú všetky výjazdy a potom sme
mali spoločnú opekačku pri spoločnom ohni.
V nedeľu sme sa pred obedom rozlúčili a vy
cestovali domov na Slovensko. Bol to skve
lý poznávací hasičský tábor a decká sa tešia
na stretnutie opäť.
Kristínka Somsedíková,
Realizátor Anton Štefaniak
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Športová jeseň našich žiakov
Úspešné reprezentovanie našich najmladších atlétov začalo už v lete.
V súťaži jednotlivcov nás reprezen
tovali aj najmladšie žiačky Lucia Pi
košová a Nina Revajová.
V Dubnici nad Váhom sa na maj
strovstvách jednotlivcov stredoslo
venského kraja zúčastnili aj mladší
žiaci a žiačky. Medailové umiestne
nia získali žiaci v skoku do výšky
1. miesto Matúš Zboňák a 2. miesto
Dušan Domiňák. Medailu za 3. miesto
získali žiaci (Domiňák Dušan, Záhu
menský Matúš, Zboňák Matúš a Rudolf
Žofaj) v štafete 4 x 60 m. Mladším žiač
kám (Pienčáková Kamila, Svetlošáková
Klára, Mazuráková Denisa, Jaššáková
Silvia) v štafete na 4 x 60 m ušla tes
ne bronzová medaila, umiestnili sa
na 4. mieste. Taktiež Kamila Pienčá
ková sa v behu na 1500 m umiestnila
na 4. mieste.
Staršie žiačky reprezentovala Karo
lína Kozáková v skoku do výšky.
Starším žiakom (Peter Špigura, Mi
chal Ferneza, Matúš Španko, Timotej
Murín) v štafete na 4 x 300 m tesne
utiekla medailová pozícia, skončili
na 4. mieste. Peter Špigura sa vo vrhu
guľou umiestnil na 5. mieste a v skoku
do výšky na 4. mieste. Michal Ferneza
v behu na 60 m obsadil vo veľkej kon
Súťaž družstiev
Naši najmladší žiaci (Richard Domi kurencii 5. miesto.
ňák, Samuel Skočík, Marko Meško,
Jakub Piták, Boris Zboroň, Marko Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť
Maslaňák, Branislav Piták, Ľubomír na www.atletika.sk
Heretík, Matúš Miškovič, Adrián Laš
tiak, Michal Gužík, Peter Mulinka) sa Majstrovstvá okresu v atletickom
svojimi výbornými výsledkami nomi štvorboji
novali medzi 10 najlepších družstiev Ako každoročne sme aj túto jeseň or
na majstrovstvá stredoslovenského ganizovali majstrovstvá okresu v atkraja v atletike najmladších žiakov. letickom štvorboji, ktorého sa zúčast
V Banskej Bystrici družstvo skončilo nilo 207 žiakov. Organizácia pretekov
na peknom 2. mieste, v Dubnici nad s takým veľkým počtom súťažiacich
Váhom v silnej konkurencii skončili vyžaduje precíznu prípravu organizač
na peknom 4. mieste.
ného tímu a je veľmi náročná, avšak
naša škola túto úlohu zvládla na vý
Súťaž jednotlivcov
bornú. Žiaci našej školy v konkurencii
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ostatných škôl okresu obstáli na pop
redných miestach.
Mladšie žiačky (Špliňová Nina, Piko
šová Lucia,Svetlošáková Klára, Jaššá
ková Silvia, Mulinková Lea, Revajová
Nina) ako aj staršie žiačky (Harbutová
Zara, Pienčáková Kamila, Kozáková Ka
rolína, Mazuráková Denisa, Oselská
Ema, Jaňáková Sofia) sa umiestnili
na 2. mieste.
Mladší žiaci (Žofaj Rudolf, Vargončík
René, Babinský Kristián, Randiak Alex,
Randiak Oliver, Zboňák Dávid) získali
pre našu školu bronzové medaily. Starší
žiaci (Palider Matej, Domiňák Dušan,
Španko Matúš, Murín Timotej, Bandík
Filip, Fusko Tibor) získali 5. priečku.
Cezpoľný beh
V cezpoľnom behu našim starším žiačkam (Kamila Pienčáková, Zara Harbu
tová, Silvia Jaššáková) ušlo víťazstvo
iba o vlások, umiestnili sa na 2. mies
te. Kamila Pienčáková ako jednotlivec
z prvého miesta postúpila na krajské
kolo do Liptovského Mikuláša.
Starší žiaci (Sebastián Korman, Peter
Kovalíček, Tibor Fusko) sa umiestnili
na 11. mieste.
„Beh mestom“ v Banskej Bystrici
Naši atléti sa ako každoročne zúčastnili
„Behu mestom“ v Banskej Bystrici pod
pamätníkom SNP. Našu školu repre
zentovali: Pienčáková Kamila, Harbu
tová Zara, Jaššáková Silvia, Domiňák
Dušan, Zboňák Dávid, Denisa Mazu
ráková, Rudolf Žofaj, Sofia Jaňáková,
Klára Svetlošáková.
Medailové umiestnenia získali:
Zara Harbutová 1. miesto, Sofia Jaňáko
vá 2. miesto, Dušan Domiňák 2. miesto,
Denisa Mazuráková 1. miesto, Kamila
Pienčáková 3. miesto.
Žiacky futbal
Okrem atletiky je jeseň spojená aj
s futbalovými zápasmi.
Mladší žiaci (Babinský Kristián, Bencúr
Tibor, Kubaľa Adam, Maslanák Mar
ko, Randiak Alex, Heretík Ľuboš, �

zš s mš rabča

III. Beh cez 4 chotáre
Cieľom športového podujatia je okrem rozvoja športu aj propagácia historicky dôležitej spojnice medzi Oravskou Polhorou, Sihelným a Oravským
Veselým (snahou všetkých týchto obcí je obnova historickej spojnice a jej
premena na kvalitnú cyklotrasu, ktorú by mohli využívať nielen obyvatelia dotknutých obcí, ale aj turisti navštevujúci kraj pod Babou horou
a Pilskom). Pevne veríme, že sa to aj vďaka takýmto podujatiam podarí
uskutočniť. Zdroj: https://www.obecsihelne.sk/turista/aktuality/beh-cez4-chotare-203sk.html
pokračovali do Oravskej Polhory a späť
s cieľom v Sihelnom na futbalovom
ihrisku. Na štart sa dohromady po
stavilo 127 súťažiacich. Dlhú trať (cca
14 km) najrýchlejšie zvládol Martin
Rusina z Námestova za 1:06:33 hod.,
pred Michalom Tukom z Nižnej 1:07:11
hod. a Michalom Strežom z Dolného
Kubína 1:10:42 hod. Najrýchlejšou ženou
bola líderka OBL-ky Mirka Babinská za
1:21:06 hod. pred Jarkou Kakusovou zo
Zákamenného a Lenkou Stopjakovou
z Oravského Veselého. Medzi juniormi
podali najlepšie výkony Róbert Judiak
Dňa 13. októbra 2019 sa uskutoč z KB Breza a Alžbeta Bucová z TT Vav
nilo záverečné kolo našej bežeckej rečka. Krátku trať (cca 4,6 km) spome
ligy Behom cez 4 chotáre. Štart pre dzi mužov najrýchlejšie zabehol Filip
tekov bol v Sihelnom a pokračoval cez Revaj z Rabče a medzi ženami bola
Rabčiansky chotár až do Oravského najrýchlejšia Michaela Maxová z Rabče.
Veselého a späť do Sihelného. Odtiaľ http://obl.sk/beh-cez-4-chotare-vysledky
� Piták Branislav, Vargončík René,
Svetlák Tomáš, Mulinka Peter) sa v ob
vodnom kole umiestnili na 1. mieste
a tak si vybojovali postup do okresné
ho kola. Starší žiaci (Ferneza Michal,
Bandík Filip, Neupauer Jozef, Chromek
Sebastián, Randiak Jakub, Korman
Sebastián, Grobarčík Martin, Brišák
Adam, Babinský Kristián, Kubaľa Adam,
Randiak Alex) sa umiestnili na dru
hom mieste.
Staršie žiačky (Veronika Garajová,
Ema Oselská, Janka Gužiňáková, Samantha Vojtěchová, Lea Mulinková,

Pikošová Zuzana, Magdaléna Slovíková,
Aneta Gužiňáková, Lucia Vorčáková,
Mária Brišáková) sa stali majsterkami
okresu vo futbale.
Medzi šiestimi najlepšími družstva
mi z okresu sa umiestnili na 1. mieste,
a tým si vybojovali postup na regionál
nu kvalifikáciu na majstrovstvá kraja.
Našich športovcov na súťaže pripra
vovali pani učiteľky Marcela Skočíko
vá, Eva Štefaničiaková a pán učiteľ Ján
Bomba.
PaedDr. Marcela Skočíková, PhD.
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Vyhodnotenie jesene 2019 vo futbale
TJ Oravan Rabča mala zapojených do pravidelných súťaží Žilinského kraja a Oravy 4 družstvá. Muži
štartujú v 6. lige, dorast v 5. lige, žiaci v 4. lige a prípravka v skupine. Umiestnenie našich tímov
v tabuľkách:
Muži – VI. liga
1. Zubrohlava
13 11 2
2. Istebné
13 9 2
3. Liesek
13 8 2
4. Pribiš
13 6 4
5. Klin
13 5 4
6. Breza
13 6 1
7. Leštiny
13 5 3
8. Novoť
13 5 3
9. Zákamenné
13 4 3
10. Zázrivá
13 3 3
11. Hruštín
13 3 2
12. Žaškov
13 3 2
13. Rabča
13 2 4
14. Zuberec
13 2 3

0
2
3
3
4
6
5
5
6
7
8
8
7
8

39:3
42:19
31:23
33:22
24:18
26:36
28:30
21:25
22:26
24:33
36:39
22:40
15:28
20:41

35
29
26
22
19
19
18
18
15
12
11
11
10
9

Dorast – V. liga
1. Ľubochňa
13 10 2
2. Liesek
13 10 0
3. L. Sliače
13 7 4
4. Chlebnice
13 8 1
5. Lisková
13 7 2
6. Rabča
13 6 3
7. L. Hrádok
13 6 1
8. Bešeňová
13 6 0
9. Černová
13 5 1
10. Or. Polhora
13 4 1
11. Z. Poruba
13 4 0
12. Istebné
13 4 0
13. Diviaky
13 3 1
14. L. Lužná
13 2 2

1
3
2
4
4
4
6
7
7
8
9
9
9
9

35:15
41:19
46:15
32:22
36:19
40:22
30:21
24:27
36:40
16:39
25:42
19:42
20:47
13:43

32
30
25
25
23
21
19
18
16
13
12
12
10
8

Žiaci – IV. liga
1. Rabča
10 7 3
2. Zákamenné
10 6 3
3. Lokca
10 4 1
4. Beňadovo
10 3 1
5. Vavrečka
10 2 2
6. Babín
10 2 2

0
1
5
6
6
6

33:12
36:21
44:25
25:34
15:22
14:53

24
21
13
10
8
81

Prípravka – malý futbal
1. Zubrohlava
12 10 1 1 47:15
2. Rabča
12 8 0 4 43:28
3. Klin
12 4 1 7 27:40
4. Bobrov
12 1 0 11 15:49

31
24
13
3

Porovnanie s minulým ročníkom
Muži štartovali v 7. lige, ktorú suverénne vyhrali a postúpili do 6. ligy.
Dorast štartoval v 4. lige (teraz 5. liga)
v tabuľke skončil na 7. mieste. Žiaci
štartovali v 3. lige (starší a mladší)
v tabuľke skončili na 10. a 8. mieste.
Vyhodnotenie jesene 2019
Muži – očakávalo sa, že po postupe budú
úspešní aj vo vyššej súťaži, výsledky
a umiestnenie v tabuľke sú sklamaním,
na jar budú mať problémy so záchranou
v súťaži, príčiny neúspechov: časté zme
ny v zostave, nedostatok hráčov, slabá
účasť na tréningoch, kontumačná pre
hra so Zázrivou a domáce straty bodov.
Dorastenci – s rovnakými súpermi,
ako vlani sa teraz zlepšili, hoci von
ku odohrali 8 zápasov, na jar to bude
opačne, v tabuľke Pravdy majú plusové
body, strelili veľa gólov, dobrá účasť
na tréningoch a zápasoch, pomoc
hráčov mužstvu (Iskierka, Maslaňák,
Chromčák).
Žiaci – pre nedostatok hráčov prihlá
sené do 4. ligy, len jedno družstvo,
1. miesto v skupine po jeseni, chýba
súťaž pre mladších žiakov, ktorí pre
stávajú chodiť na tréningy, na jar budú
starší bojovať o majstra Oravy.
Prípravka – najmladší žiaci, tak ako
vlani hrali zápasy v skupine na štyroch
turnajoch, boli úspešnejší ako predtým,
do prípravy boli zapojení hráči od pr
vého ročníka, trénujú a zápasy hrajú
vo veľkom počte, trénermi sa podari
lo prilákať na zápasy aj rodičov, ktorí
zabezpečovali aj dopravu na turnaje.
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Dorastenci Oravanu Rabča ukončili jesennú časť domácou výhrou 4:1 s Istebným.
Pred prípravou Jarnej časti sa umiestnili na 6. mieste.

Vyhodnotenie jednotlivcov – podľa a Kovaliček.
odohratých minút v zápasoch, strele
Dorastenci – 13 zápasov = 1170 minút
ných gólov a kariet
• najviac: S. Kekelák 1170, P. Piták 1170,
Muži – odohrali 13 zápasov = 1170 minút P. Iskierka 1080, J. Oselský 1051, M. Mas
• najviac: Madleňák V. 1170, F. Polťák laňák 990, Pikoš P. 899, Ferneza M. 896.
1162, P. Krivanka 1157
• väčšinu: Kovaliček A 804, Chromčák
• väčšinu: P. Kovalíček 1043, P. Iskierka F. 791, Ferneza M. 746, Brišák M. 771,
985, R. Naništa 918, M. Kumor 887, S. Dibdiak M. 697, Murín M. 665, menej:
Schwainer 810, M. Brezoňák 767, M. Gluch D., Slovík M., Glovaťák F., Slovík
Trabalík, A. Kornhauser 607
P., Odumorek T. spolu 18 hráčov.
• menej: Maslaňák M., Adamčík M., Najvyťaženejší hráč bol Patrik Iskier
Chromčák F., Tisoň M., Jagelka F., Još ka, ktorý odohral za jeseň 2065 minút
čák T., Brišák L., Kekelák S., Hrkel P., za M + D.
celkove nastúpilo v zápasoch 25 hráčov, Góly: 10 P. Pikoš, 8 Dibdiak, 5 Murín
všetky zápasy len traja.
a Gluch, 4 Chromčák, 3 Ferneza Marek,
Strelci gólov: Krivanka 6, Naništa 4, spolu: 40.
Kornhauser a Trabalík 2, Iskierka Karty: žlté 4 Maslaňák a Chromčák,
a Kumor 1, spolu 15 najmenej v súťaži. 2 Iskierka, Kekeľák a Gluch spolu 20,
Karty – žlté: 4 Maslaňák a Krivanka, 3 červené: 0.
Iskierka (spolu 22) červené: 1 Krivanka Žiaci 10 zápasov = 700 minút

tj oravan rabča
• najviac: 700 Chromek S., Bandík F.,
Korman S., Randjak A. 660 – Mulinka
ml. Brišák A.
• väčšinu: Mulinková L., Grobarčík M.,
Kubaľa A., Randjak J., Grobarčík D., me
nej: Povala T., Vojtechová S., Šimon E.,
Piták B., Heretík Ľ. Gužík M., Vargončík
R., spolu 18 hráčov.
Góly: 10 Korman S., 5 Chromek S., 4
Bandík F., Grobarčík M., Randjak J., 2
Piták B., spolu: 31.
Karty: Chromek 3, Bandík 2, spolu 5,
červené: 0.
Prípravka 4 turnaje = 12 zápasov = 360
minút.
• najviac – 360 M. Gužík, M. Ratica,
M. Štefaniak, N. Ľudma, T. Vargončík,
M. Nevedel, Tropek J., M. Vargončík. L.
Gužík, 330 Vorčák P., 210 Iglarčík M.,
Papaj A., 180 – Svetlák J. a Kovalík J.
Góly: 13 Gužík M., 10 Ratica M., 6

Horný rad zľava: Tréner Peter Mulinka st., Sebastian Chromek, Samantha Vojtechová, Lea
Mulinková, Radko Cubinek, Lacko Pidík, Adam Kubala, Alex Randjak, Filip Bandík.
Spodný rad zľava: Martin Grobarčik, Sebastián Korman, Peter Mulinka ml., David Grobarčik,
Maťo Matuga, brankár Adam Brišák.

Vargončík T. a Iglarčík M., 3 Svetlák
J., 2 Gužík L., spolu: 39 karty: 0.
Na záver
Za vykonanú prácu počas jesene tre
ba poďakovať predsedovi V. Lubasovi,
trénerom: I. Hrkľovi, M. Adamicovi,
P. Mulinkovi a D. Raticovi, tiež vedú
cim tímov, hospodárovi na ihrisku F.
Poláčkovi, videotechnikovi V. Brišovi,
členom výboru TJ, fanúšikom.
Pri vypracovaní hodnotenia mi pomá
hali vnuk Peter, I. Hrkeľ a D. Ratica.
Do videnia na jar 2020! (možno)
Jozef Havlíček
Autor fotografii V. Briš
V 90. minúte posledného zápasu jesene sa
konečne presadil kanonier Rabče Patrik Krivanka a rozhodol o prepotrebnom víťazstve
Rabče nad Klinom » 2:1 (1:1).

Vedúci starších žiakov Peter Mulinka

Vyžrebovanie zápasov TJ ORAVAN Rabča v stolnom tenise ročník 2019 – 2020
Dátum

28. 9. S
5. 10. S
11. 10. P
18. 10. P
26. 10. S
9. 11. S
16. 11. S
23. 11. S
30. 11. S
7. 12. S
14. 12. S
11. 1. S
17. 1. P
25. 1. S
1. 2. S
7. 2. P
15. 2. S
21. 2. P
29. 2. S
6. 3. P
14. 3. S
21. 3. S

Rabča A – 4. liga

Švošov – Rabča 7:11
Rabča – Tvrdošín 9:9
Černová – Rabča 13:5
Lokca – Rabča 12:6
Rabča– Istebné 9:9
Dlhá – Rabča
Rabča – Bešeňová
Východná – Rabča
Rabča – L. Hrádok
S. Dubová – Rabča
Rabča – V. Dubová
Rabča – Švošov
Tvrdošín – Rabča
Rabča – Černová
Rabča – Lokca
Istebné – Rabča
Rabča – Dlhá
Bešeňová – Rabča
Rabča – Východná
L. Hrádok – Rabča
Rabča – S. Dubová
V. Dubová – Rabča

Čas

18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
1730
18 00
1730
18 00
1730
18 00
18 00
1730
18 00
18 00
1830
18 00
18 00
18 00
18 00
18 00
1700

Dátum

29. 9. N
6. 10. N
13. 10. N
20. 10. N
25. 10. P
9. 11. S
17. 11. N
23. 11. S
1. 12. N
8. 12. N
15. 12. N
19. 1. N
26. 1. N
2. 2. N
7. 2. P
16. 2. N
23. 2. N
1. 3. N
8. 3. N
13. 3. P
22. 3. N
27. 3. P

Rabča B – 6. liga

Bziny – Rabča 12:7
Rabča – Novoť 13:5
O. Lesná – Rabča 8:10
Rabča – Hruštín 3:15
B. Potok – Rabča
Krušetnica – Rabča
Rabča – Dlhá
Breza – Rabča
Rabča – S. Hora
Podbiel – Rabča
Rabča – S. Dubová
Rabča – Bziny
Novoť – Rabča
Rabča – O. Lesná
Hruštín – Rabča
Rabča – B. Potok
Rabča – Krušetnica
Dlhá – Rabča
Rabča – Breza
S. Hora – Rabča
Rabča – Podbiel
S. Dubová – Rabča

Čas

1230
1000
1000
1000
18 00
18 00
1000
1830
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1830
1000
1000
1000
1000
18 00
1000
1730

Hrací deň: N – nedeľa, S – sobota, P – piatok. Domáce zápasy – športová hala v Rabči. – JH
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informácie

Je nás stále viac

„Táto pôrodnosť je spôsobená aj vyObec Rabča má dôvod na radosť. zaznamenali len v roku 1989 – 103 detí tvorenými dobrými podmienkami pre
V mnohých obciach Slovenska bojujú (Nežná revolúcia), v roku 1992 – 104 detí, mladé rodiny, pretože v obci sa rozšírila
stále so znižujúcou sa populáciou, u nás v roku 1993 – 104 detí (vznik SR). Jednou výstavba a infraštruktúra. Nespíme na
je to presný opak. Obec vedie štatistiku vetou: „Až 26 rokov sme neprekročili počet vavrínoch, čoraz väčší počet obyvateľov
od roku 1968. Ešte nie je ukončený narodených detí cez 100-vku“. Pre obec zaväzuje obec ešte k väčšej snahe zakalendárny rok 2019 a už teraz vieme, je to mimoriadna udalosť a prvenstvo. bezpečiť mladým ľuďom dobré bývanie
že prekročíme rekord v pôrodnosti. Zaujímavosťou je, že najnižšia pôrodnosť a život v našej obci RABČA“, povedal
Ku koncu novembra je už narodených bola zaznamenaná v r. 2000 (milénium), starosta obce Ing. Július Piták.
107 detí. Takúto veľkú pôrodnosť sme kedy počet narodených detí bol len 59. Mgr. Eva Grancová, Ľudmila Iskierková

Počet obyvateľov Rabče

k 31. 12. 2018 bol
5022
Narodenie 94, Úmrtie 26, Prihlásení 59,
Odhlásení 82

Marek opäť víťazí
V dňoch 21. a 22. júna sa v Českej republike v meste Ralsko – Skelná Hút uskutočnili
v poradí už 18. majstrovstvá ČR v práci s motorovou pílou.
Náš rodák Marek Lubas sa spomedzi 50 súťa
žiacich umiestnil na 1. mieste, čím si obhájil aj
minuloročné víťazstvo na tej istej pôde. Okrem
celkového víťazstva si vybojoval prvé miesto aj
v disciplíne kombinovaný rez a taktiež v dis
ciplíne výmena reťaze, kde dosiahol čas 9,5
sekundy. Týmto úspechom si tak Marek Lubas
zaistil miestenku na Majstrovstvá sveta, ktoré
sa uskutočnia budúci rok v Srbsku v Belehrade.
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