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POHODOVÉ XIX. DNI RABČE
Krásne úsmevné
príjemné slnko
vyčarilo počas
DnÍ Rabče 2019
pohodu.
Lesk slnka, úsmevy ľudí,
radosť hrajúcich sa detí
so žblnkotavou farebne
sa ligotajúcou fontánou,
srdečné stretnutia,
posedenie s rodinkou
pri pivku v tôni stromov
a jarmočných stánkov
a k tomu 2 dni trvajúci
bohatý pohodový
kultúrny program
pre všetkých,
také boli tohtoročné
už 19. Dni Rabče.
Sú to pamätné dni,
počas ktorých si
Rabča pripomína

založenie dnešnej obce
9. augusta 1608.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

STOP
OHŇU !
NEZAKLADAJTE
OHEŇ V LESE!
Milí občania,
je suché leto,
smreky nám
hynú, lesy sú
plné uschnutých
stromov a tak
stále hrozí požiar,
preto nezakladajte
oheň v lese a ani
blízko lesa
V. Briš

poprial: „Užite si tieto
pohodové dni spolu
s deťmi, rodinou,
rodákmi a priateľmi.“

NIE
čiernym
skládkam!
Naša obec rastie
do počtu aj krásy.
» Nešpiňme ju
čiernymi
skládkami!
» Za to je pokuta do
1 500 € pre občana
a pre podnikateľa
až do 6 638 €. – OcÚ

A deti, mládež, aj
tí starší, mamičky
s deťmi, domáci aj
hostia, si ich počas

KOMPOSTUJME

soboty a nedele naozaj
užili. Ľudia počúvali,
tešili sa a vítali sa.
viac » s. 2 – 3

ČO NÁS
ČAKÁ

Chceme Vás
11. august
poprosiť, aby
Čučoriedkový
ste pri úprave
festival
okolia Vašich
17. august
rodinných domov
Hasičský deň
dbali na to,
24. august
že bioodpad,
Nočná hasičská liga
ktorý Vám pri
tom vznikne
8. september
nepatrí do
Spievajúci seniori
smetných
22. september
nádob ale do
Svapkekopaňe – OcÚ
ko m p ost é r A !
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RENOMÉ

POHODOVÉ
XIX. DNI RABČE

Mgr.Gabriela Čulová,
moderátorka podujatia
„Tak sa spieva v Rabči“
SOBOTA 29. 6. 2019
XIX. DNI RABČE
» spevácka súťaž
» III. TAK SA SPIEVA
V RABČI
Postupne na pódium vystúpilo v rôznych vekových
kategóriách 22 detí. Po vyhodnotení poroty sa pristúpilo k oceneniam pre
súťažiacich.
Predtým Mgr. Gabika
Čulová požiadala starostu obce Rabča Ing. Júliusa
Pitáka o príhovor. Starosta
najskôr poďakoval dievčatám Gabike Čulovej a Danke Chutniakovej, ktoré súťaž sprevádzajú nielen slovom, ale sú aj jej tvorcami.
„Z mojej strany si myslím,
že súťaž má potenciál, lebo aj tie deti, ktoré nielen
spievajú, ale sa aj učia hre
na hudobný nástroj, tak
tu môžu svoj talent odprezentovať a získať skúsenosť s vystúpením. Samozrejme z vystúpenia máme
radosť nielen my, ale v prvom rade máte radosť najmä vy, rodičia, starí rodičia a príbuzní. Pre účinkujúce deti je to povzbudenie
do ďalšieho učenia a kto
vie, možno zase budeme
mať nejakého virtuóza tu-

Starosta obce Rabča
Ing. Július Piták privítal Przewodniczący Rady Mieskej
z gminny Strumien » Czesława GREŃA

Záver podujatia „Tak sa spieva v Rabči“
ná z Rabče, tak, ako sme
už pred súťažou videli vystupujúcu Karolínku, ktorá je ozaj šikovná v hre na
akordeón. Ja ďakujem aj
ctenej porote za vyhodnotenie súťaže. Určite to nebolo jednoduché rozhodnutie, lebo všetky účinkujúce deti boli šikovné. Rovnako ďakujem za vystúpenie tým „starším-mladším“. Ďakujem aj vám, diváci, že ste prišli a podporili vystupujúcich. Verím,
že ste mali z toho radosť.
Vyhodnotenie previedla
Mgr. Gabriela Čulová a začala slovami: „Ako aj predchádzajúce roky, aj tento
rok sme zistili, že talentov
máme dosť.
„V najmladšej kategó
rii 0 – 7 rokov » bronzo
vé pásmo: Lýdia Nodžáková, Mária Tomčíková; »
strieborné pásmo: Marcel
Božeňák, Ľubomírka Gereková;
» zlaté pásmo: Sára
Mazuráková, Lea Mazuráková a Natálka Maťugová.
Staršia kategória 7 –
15 bola zastúpená najväčším počtom detí.
» Bronzové
pásmo:
Martin Somsedík, Emily
Azus Turacová;
» Strieborné pásmo:
Ema Slovíková, Laďka Ti-

soňová, Terezka Božeňáková, Zuzka Gereková,
Alicka Čulová, Samko Jagnešák, Adelka Cubínková;
» Zlaté pásmo: Karolínka Skurčáková, Karolínka Labudová, Samko
Skočík, Marcelka Maťugová, Olívjka Kolčáková, Veronika Labudová.
Každá spevácka súťaž
má aj svojho laureáta, čo
znamená, že je to naj, naj
zo všetkých. Bolo to ťažké,
pretože okrem toho, že sú
tu tie 3 pásma, podľa mňa
tie deti by mali byť všetky
v jednom pásme. V ďalšom
pásme by mali byť rodičia
a starí rodičia, lebo s tými
deťmi treba pracovať doma, v školách » takže aj
učiteľov by sme zaradili do
ďalšieho pásma. Vieme, čo
to obnáša. Ako sa s dieťaťom pendluje na nácvik, na
súťaže, ...
Porota mala veľký problém, pretože bolo ťažko vybrať, ale po uvážení porota
vybrala laureáta III. roční
ka „Tak sa spieva v Rabči“
Karolínu Labudovú.
VEĽKÝ POTLESK
Týmto považujem túto súťaž pre tento rok za
ukončenú. Dúfam, že keď
pôjdem hore Rabčou, že
budem môcť krásne počuť spievať z okna všetkých

domov cvičenie na hudobných nástrojoch, ako to
počúvam každý deň. Nemusím mať ani pustené rádio. Stačí mi, keď si otvorím dvere alebo okienko
a tak sa potešujem. Takže:
Deti, VEĽKÉ ĎAKUJEM,
rodičia tiež VEĽKÉ ĎAKUJEM a teším sa o rok,
aby sme sa tu zase stretli
pri takom nádhernom počasí.“ Ukončila moderovanie Mgr. Gabriela Čulová.
Všetci účinkujúci divákom zaspievali: AHOJ!
Pútavé vystúpenie
Drahoša Daloša
Muzikant Drahoš Daloš sa
výrobe ľudových hudobných nástrojov venuje už
32 rokov. Jeho fujary vlastnia aj prezidenti a svetové
hviezdy. Teraz nám ukázal
tzv. veľkú koncovú píšťalu
a povedal: „Toto patrí tu na
Oravu.“ Sú to archaické
pôvodné nástroje goralov
a zmizli tie koncovky z tohto prostredia. Tak, ako tu
heligónka dokáže takmer
zabiť pôvodnú našu hudbu, tak strácajú sa aj tieto pôvodné pastierske nástroje. V tej pôvodnej jednoduchej forme cez alikvotné tóny zatváraním otváraním tej koncovej diery
sa dá úžasne zahrať a v tom

Karolína Labudová sa
stala laureát III. ročníka
„Tak sa spieva v Rabči“

Drahoš Daloš
je princíp ženských spevov
trávnic, tu sa pomaly zabúda, pretože traktor vládze viac a traktorista si nespieva.
Duplica, dvojka to je
jedna koncovka a jedna 6-dierová píšťala. Aj
drumbľa tu patrí.“ Okrem slovného popisu vždy
krásne zahral na príslušnom nástroji niekoľko ukážok piesní. Na záver zahral
na gajdy.

23. 7. 2019
SOBOTA 30. jún 2019
RENOMÉ
20.00 Vystúpenie domácej hudobnej skupiny RENOMÉ. Nechýbal ani ich
fanklub z obce. Nasledovala tanečná zábava s DJ
Nasťou.
NEDEĽA 30. jún 2019
Od rána lietala nad slnečnou Rabčou helikoptéra a umožňovala odvážnym návštevníkom počas
nedeľných Dní Rabče vyhliadkové lety nad Rabčou.
XIX. Dni Rabče od tretej poobede sprevádzali
moderétori Zara a Rasťo.
V úvode uviedli: „Dnes
sme si pre Vás pripravili program plný ľudovej krásy, piesní, hudby a mnoho iného.“
Goralecki
Ako prvý vystúpil detský folklórny súbor Goralecki. Bol založený p. učiteľkou Ľudmilou Ptačinovou. Dnes pokračuje pod
vedením p. učiteľa Martina
Skočíka a p. učiteľky Marcely Skočíkovej. Momentálne sú zapojení v projekte „Odovzdanie dedičstva
predkov mladým pokoleniam. Predstavili sa s pásmom piesni, hudby a tanca.
Hajduki
Nasledoval už známy súbor
Hajduki z družobnej gminy Świnna. Fungujú už 10
rokov. Venujú sa Żywieckemu folklóru v ich oblasti a pravidelne sa stretávajú. Zaznela krása sláčikových nástrojov a tóny piesni
z druhej strany Babej hory.
Predstavili sa zmesou piesni zo Świnnej a okolia.
Sranda banda
Bolo to tornádo veselých
zvieratiek, ktoré prítomných, najmä deti, ohromili svojimi kúzlami a komickými situáciami. Bola to
komediálna Family show,
v ktorej sa miešali krásne
bábky, výborná bruchovravecká technika a trefný
multivrstvový humor. Neinfantilné energické divadlo bolo popretkávané gagmi tak, aby pobavilo nielen deti, ale všetkých prítomných v hľadisku i na javisku.
Spievajúci seniori
Spájajú ich nielen postriebrené vlasy, ale hlavne ich radosť spievať. Svoj
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repertoár neustále obohacujú o nové piesne, s ktorými chodia po mnohých súťažiach.
Mladý heligón
Poľsko, Česko a minulý rok
vystupovali nielen po celom
Slovensku, ale reprezentovali Slovensko aj v Srbsku.
Získali 2. miesto v medzinárodnej súťaži „Súhvezdie hôr“. Muzikanti hrajú na
heligónkach a doprevádzajú sa spevom, tancom, piesňami a saxofónom z rôznych kútov Slovenska. Naši
susedia z Rabčíc.
Marana Tha
Spevokol žien, ktorý vznikal pod vedením Kataríny
Budzelovej nesmie chýbať
na dnešných slávnostiach.
Speváčky z Marana Tha si
aj dnes pripravili piesne,
ktoré nám zaspievajú z celého srdca.

POLEMIC

GORALECKI

Šarišanci
Bolo to zoskupenie talentovaných hudobníkov a spevákov z východného Slovenska, ktorí prítomným divákom priniesli umelecký zážitok prostredníctvom šarišských, slovenských, rusínskych, zemplínskych a rómskych piesni v ich prevedení. Šarišanci patria k popredným interpretom prinášajúci zážitok z hudby. Svoje
umenie prevádzajú na svojich koncertoch po celom
Slovensku.
POLEMIC
POHODOVÁ MUZIKA PRE
VŠETKÝCH. Mladých aj
starých. Tí čo sa nehanbili, najmä mladí, si aj zatancovali.
O 20.00 zazneli piesne Mesto, Slnko v sieti,
Ona je taká, Komplikovaná, Gangsterka, Doska, Ja
som to vedel, Ako to prežijem a ďalšie. Diváci si vyžiadali aj prídavok. Aj ja
som vydržal v pohode počúvať až do konca.
Bol to naozaj zlatý klinec večera a bodka za príjemne strávenými pohodovými slnečnými XIX.
DŇAMI RABČE.
Vrele poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám opäť
pripravili také krásne pamätné Dni Rabče.
Dovidenia o rok na jubilejných XX. DŇOCH
RABČE.
Text a foto V. Briš

Hajduki

sranda banda
MARANA THA

Mladý heligón

SPIEVAJÚCI SENIORI

Zara a Rasťo
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Podpis MEMORANDa 2019 – 2026
V nedeľu poobede na Dňoch Rabče starosta obce Rabča Ing. Július Piták predstavil skupinu mladých ľudí ktorí sa podieľajú na projekte
tu v našej obci Rabča – projekt sa týka v prvom rade mladých ľudí. Názov projektu je „Zvýšenie občianskej informovanosti
a participácie mladých ľudí Žilinského kraja na veciach verejných.“ V príhovore uviedol: „Myšlienka tohto projektom
je v tom, ako zapojiť mladých ľudí do spolupráce v našej dedine s našou obcou a s jej samosprávou. V dedine, ako viete, sú rôzne zložky, ktoré spolupracujú a navzájom si pomáhajú. Čí sú to dobrovoľní hasiči, Červený kríž, Jednota dôchodcov Slovenska alebo na športovom poli TJ ORAVAN Rabča, ďalej základná škola s deťmi, ... Stále nám tu chýbala jedna taká zložka – z minulosti, ak si pamätáte, tu fungoval Klub mladých, ktorý mal svoj
program, svoj život. Zapájali sa do jeho činnosti mladí ľudia. Z toho dôvodu sme využili vyššie spomenutý projekt z EÚ, ktorý bol zastrešený Radou
mládeže žilinského kraja. Dnes tu máme jej predstaviteľov, ktorí vám o tom niečo povedia.
Som veľmi rád, že projekt sa začal realizovať a v súčasnosti vrcholí a speje k úspešnému koncu. Výsledkom tohto procesu bude skupina mladých
ľudí, ktorí sa budú chcieť angažovať v našej dedine v spolupráci aj s našou obcou a môžem povedať nielen za seba ako starostu, ale aj za obecné zastupiteľstvo, že záujem je a to nielen slovne, ale aj finančne, technicky, materiálne, atď.. Vy mladí sa môžete do tejto činnosti zapojiť alebo sa tu prísť
poinformovať v priebehu nasledujúcich mesiacov. “
» Mgr. Danka Chutnia
ková, členka tímu
Vďaka starostovi sme začali od septembra minulého roku spoluprácu s organizáciou Rady mládeže Žilinského kraja. Ďalším členami tímu sú: Lenka Cubínková Bajková; prednostka obecného úradu Mgr.
Monika Kozoňová a ďalší. Našou facilitátorkou je
Karin Grobarčíková.
» Karin Grobarčíková
Poďakovala, že mohla ako
členka Rady mládeže prísť
do našej obce a facilitovať
tento projekt a pracovať
s členmi tímu. Práca bola veľmi dobrá. V Rabči to
bolo výnimočné v tom, že
všetci členovia tímu a ľudia, čo chodili na stretnutia, mali pozitívny prístup.
Spolu sme hľadali cesty,
ako sa tu nastolené problémy dajú riešiť a nie, ako sa
nedajú riešiť.
» O čom bol
projekt?
Projekt mal 3 základné etapy. Prvou etapou bola „Koncepcia práce s mládežou.“
V skrátenej verzii je táto
koncepcia projektu vyvesená na nástenke tu na námestí. Skrátená verzia má
až 8 strán – treba si uvedomiť, že sme 10 mesiacov pracovali na celej koncepcii, aby práca s mládežou v obci skutočne rástla

a nebola len na základnej
úrovni, preto sme potrebovali dlhodobý proces.
Koncepcia obsahuje problémy, ktoré sme prácou
s mládežou v Rabči objavili. Sú v nej návrhy riešení,
čo s tým ďalej ideme robiť.
To bola prvá časť, kde sme
analyzovali situáciu mladých ľudí v obci Rabča.
Trochu čísel: za 10 mesiacov trvania projektu sme
mali 21 stretnutí a my ako
implementačný tím sme
mali 16 porád, kde sme
naozaj pracovali na práci s mládežou v Rabči. Počas tohto obdobia bol prístupný aj online dotazník.
Mnohí z vás ste ho vyplnili
a zapojili sa do práce s nami. Zapojených bolo približne 120 ľudí s priemerným vekom 26 rokov. Čiže sme naozaj pracovali
s mladými ľuďmi, ako aj so
zástupcami tých zložiek,
ktoré reprezentovali zúčastnení mladí ľudia. Z toho celého sme vypracovali
„Akčný plán“, ktorý obsahuje plán aktivít, ktoré plánujeme v Rabči s mladými
ľuďmi robiť v rokoch 2019
– 2020.
Dnes sa tu bude podpisovať tzv. „Memorandum
o spolupráci“ – čiže zástupcovia týchto zložiek,
ktoré sú členmi tímu, sa
zaväzujú k tomu, že budú
chcieť tieto aktivity, ktoré

klubovŇa PRE MLADÝCH
Starosta obce Rabča Ing. Július Piták odovzdal mladým kľúče od KLUBOVNE PRE
MLADÝCH. Klubovňa je nad hasičarňou v budove zdravotného strediska.
– OcÚ

do akčného plánu zahrnuli, že sa na nich budú spoločne podieľať a že ich budú postupne realizovať,
aby sme naozaj robili prácu s mládežou na úrovni,
aká tu doposiaľ bola a prípadne sa ju budeme ešte
snažiť ďalej zveľaďovať.
Poslednou vecou z tohto projektu bude zoskupiť mladých ľudí a vytvoriť združenie mladých ľudí.
My sme to nazvali „Obecná rada mládeže.“
My sme Rada mládeže
žilinského kraja a vaši mladí, ktorí sa tu zoskupili, sa
nazvali MYM to znamená

MY MLADÍ. Takže o nich
budete nasledujúce dní,
rok počuť viac. Oni naozaj
chcú pracovať na napĺňaní
tohto akčného plánu a pracovať pre mladých ľudí.
Za chvíľu pristúpime
k podpisu pripraveného
memoranda k spolupráci samosprávy obce Rabča a jednotlivých zložiek,
ktoré tu v obci máte. Môže
to vyzerať formálne, ale je
to celkom dobrá vec, ktorá bude dôležitá pre realizáciu, ako mi povedal pán
starosta obce, keď sme sa
pred chvíľou rozprávali „Dôležité je, aby to fun-

govalo.“ Dôležité je, že to
podpíšeme, ale ešte dôležitejšie je, aby to tu fungovalo.
» Martin Šťurek, predse
da Rady Žilinského kraja
» Chcem zdôrazniť ešte
dve veci:
1. Chcem vyjadriť uznanie
obci Rabča, jej vedeniu, celému tímu a všetkým účastníkom stretnutí zástupcom
jednotlivých zložiek, pretože takýto podobný projekt beží aj v ďalších 12-tich
obciach Žilinského kraja
a obec Rabča je prvou obcou Žilinského
»»»
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Upracme Slovensko
Cieľ, ktorý prekračuje hranice a vzdoruje rozdielom: Svetový čistiaci deň je jedným z najväčších občianskych hnutí našej doby,
ktoré zjednocuje 157 krajín po celom svete za čistejšiu planétu.
Svetový čistiaci deň začal ako jednoduchý nápad.
Skupina ľudí, znechutená
množstvom odpadu v ich
okolí, sa v roku 2008 rozhodla konať. O 11 rokov
neskôr sa táto jednoduchá
myšlienka stala globálnym
hnutím s miliónmi dobrovoľníkov. Obyčajný akt čistenia sa stal silou spájajúcou ľudí a skupiny, ktoré by
inak ani len nesnívali o vzájomnej spolupráci a smerovaní k rovnakému cieľu.
Prečo?
Takmer každý človek na tejto planéte má svoj domov.
Či už je to kaštieľ, chata, byt
alebo rodinný dom. Potom
sú tu dediny, mestá, regióny
a krajiny, ktoré sú naším domovom. A planéta, ktorú my

všetci nazývame domovom.
Keď v roku 2008 50 000 Estóncov vyčistilo svoju krajinu za 5 hodín, zvyšok sveta
bol prekvapený, skeptický,
inšpirovaný. Jednoduchosť
myšlienky a postoj „Poďme do toho!“ sa rozšíril ďalej a zvyšok, ako sa hovorí,
je história.
Každý môže prispieť
k čistejšiemu prostrediu
zberom neriadeného odpadu. Dôkazom toho sú
mnohí dobrovoľníci z celého sveta; 101-ročný pán,
ktorý sa zapojil do čistenia
v Curaçao; v Estónsku vyšla do ulíc skupina mamičiek s malými deťmi v náručí a v Škótsku sa do čistenia zapojila psia asociácia spolu so psíkmi. Sve-

tový čistiaci deň však nie
je iba o samotnom čistení.
Osobní asistenti, školy, firmy – starí, mladí, bohatí, chudobní, mobilní
či imobilní – všetci sa zapojili, pretože chceli priložiť ruku k dielu a urobiť zo svojho domova lepšie miesto. Pretože dostali
možnosť pomôcť. Pretože
patria do komunity.
Ako?
Let's Do It World (LDIW)
je globálna organizácia
združujúca 157 krajín, pričom Svetový čistiaci deň
(angl. World Cleanup Day)
je najväčšou udalosťou organizovanou LDIW. Cieľom tejto akcie je vyčistiť
si krajinu a planétu, ktorá
je domovom nás všetkých
napĺňať a že to nezostane
len napísané niekde na papieri. Ešte raz veľké uznanie a veľká vďaka.

Podpis memoranda zástupcami jednotlivých záujmových
zložiek v Rabči a samosprávy obce Rabča
» » » kraja, čo projekt dotiahla do tejto fázy a dnes
podpíšeme
spomínané memorandum. Takže,
Rabčania, môžeme byť na
to hrdí. Ja som veľmi rád,
že obec Rabča je tou obcou, ktorej sa to podarilo.

2. To že podpíšeme memorandum, znamená, že táto
vypracovaná koncepcia je
dobre vypracovaná a memorandum ja zárukou toho, že je vyjadrením vôle všetkých zložiek, že naplánované aktivity sa budú

» Podpis memoranda: za
samosprávu obce Rabča
Ing. Július Piták; za klub
dôchodcov Justína Pitáková; za občianske združenie
MAK Šimon Masničák; za
žiacku školskú radu a za
budúcu mládež, ktorú budeme vytvárať Rastislav
Kubasák; za dobrovoľných
hasičov Dušan Bencúr.
» Karin Grobarčíková
Pozvala na stretnutie 1. júla o desiatej do zasadačky Obecného úradu v Rabči, aby doplnila spomínanú
koncepciu.
Po podpise memoranda predseda Rady mládeže Žilinského kraja Martin

bez ohľadu na odlišnosť
názorov, preto je zásadné udržať akciu apolitickú.
Zapojiť sa môže ktokoľvek,
ale bez zmienky politickej
strany.

teniami organizovanými aj
mimo iniciatívy združenia
Upracme Slovensko sa celkovo zapojilo až 5 000 ľudí,
ktorí vyzbierali spolu okolo 80 ton odpadu.

Každá krajina má hlavného koordinátora alebo
skupinu lídrov, ktorí pracujú ako dobrovoľníci, aby
mobilizovali ľudí vo svojej
krajine. Na Slovensku sa
Svetový čistiaci deň organizuje pod záštitou občianskeho združenia Upracme
Slovensko. V roku 2018 sa
za necelý mesiac príprav
podarilo zapojiť 24 miest
a obcí a v nich zaktivizovať
550 dobrovoľníkov. V apríli bolo organizované národné čistenie v rámci Dňa
Zeme a spolu s ďalšími čis-

Nasledujúci Svetový čis
tiaci deň sa bude konať
21. septembra. Cieľom občianskeho združenia je zapojiť viac ako 10 000 ľudí
po celej krajine. Či sa mu to
podarí, môžete sledovať na

Šťurek zaželal, aby sa naplánované aktivity počas
nasledujúceho 10-mesačného obdobia darilo mladým v Rabči napĺňať, aby
v Rabči práca s mládežou
prekvitala.

Plánované aktivity: vytvorenie obecnej rady mládeže; zriadenie klubovne; putovná knižnica; informačné semináre o E+;
informovať mladých ľudí
o možnosti zriadenia klubu mladých na dobrovoľníckej báze.
3. PRIORITA: Podporiť
aktivizáciu mladých ľudí
podieľať sa na realizácii aktivít pre mladých v obci
Plánované aktivity: v lete denné tábory; maškarný
ples; stolný tenis seniorov;
pochovanie basy na fašiangy; ručné práce; 2x ročne
stretnutie mladých s dospelými na upratovaní okolo
obce; vystúpenie spievajúcich seniorov; šachový turnaj; stavanie snehových bytostí; deň plný prekvapení; Upracme si Slovensko;
Cestovateľské kino. V. Briš

» Z akčného plánu Kon
cepcie práce s mláde
žou v obci Rabča na ro
ky 2019 – 2026 pre oblasť
práce s mládežou v obci
Rabča uvádzam priority:
1. PRIORITA: zníženie
počtu ľudí používajúcich
drogy, alkohol a cigarety
Plánované aktivity: Výlety vlakom; Medzigeneračná práca – komunitná záhrada; Športové výzvy; Voľnočasové aktivity; Realizovať analýzu potrieb mladých ľudí.
2. PRIORITA: Zriadenie
klubu mladých

Facebook stránka
Upracme Slovensko alebo
na webstránke
upracmeslovensko.sk . Ak
sa chcete zapojiť ako dob
rovoľník či lokálny organi
zátor, pošlite mail na
upracmesk@gmail.com
– OcÚ
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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)

Zasadnutiam Obecného zastupiteľstva obce Rabča vždy venujem mimoriadnu pozornosť, pretože sa nás občanov Rabče najviac dotýkajú.
Zápisnice so zásadnutí obecných poslancov a prijaté uznesenia sú najdôležitejšou časťou výkonu samosprávy našej obce. Vrelo odporúčam
si nájsť čas na prečítanie celých zápisníc, ktoré sú vynikajúco napísané. V Rabčianskom chýrniku sa čitateľom pokúšam priblížiť
V. Briš
najdôležitejšie momenty zo zasadnutí nášho zvoleného obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 2/2019
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (ďalej len
skratka OZ) z 22. marca
2019 – SKRÁTENÉ
Jozef Havlíček
– 80 rokov života
Starosta privítal bývalého poslanca OZ a bývalého
predsedu TJ Oravan Rabča p. Jozefa Havlíčka z dôvodu jeho životného jubilea
80 rokov života a zablahoželal mu spolu s poslancami OZ a zamestnancami
obce. Uviedol, že p. Havlíček sa dlhé roky ako predseda TJ Oravan Rabča venoval futbalu a športu v obci
Rabča a prispel k jeho rozvoju. Taktiež bol tri volebné
obdobia aj poslancom obecného zastupiteľstva.
Jozef Havlíček – poďakoval prítomným za blahoželanie, uviedol, že má
veľmi rád šport a je mu ľúto, že nám v obci pribúda
športovísk a ubúda športujúcich deti. Apeloval na rodičov, aby svoje deti viedli
viac k športovaniu.
A) Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
2. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia
OZ z 25. 1. 2019, ktorú vykonala prednostka Obecného úradu v Rabči (OcÚ)
Mgr. Monika Kozoňová.
3. – 4. Správu nezávislého
audítora … ku konsolidovanej a k účtovnej závierke
obce Rabča k 31. 12. 2017.
5. Informácie a návrhy zo
zasadnutia Komisie krízovej prevencie zo dňa 1. 3.
2019.
6. Informácie Ing. Anny
Kornhauserovej riaditeľky
ZŠ s MŠ Rabča a činnosti školy.
B) Schvaľuje
Hlavný kontrolór
3. Výberové konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce

22. 3. 2019 Účastníci zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča spoločne s jubilantom p. Jozefom Havlíčkom.
Zľava: Mgr. Róbert Brišák, poslanec; Pavol Kobyliak, poslanec; Ing. Stanislav Šimurdiak, konateľ obecnej RABČAN, s.r.o.
Rabča; Marta Gužíková, poslankyňa; Dušan Bencúr, občan obce Rabča, Mladí hasiči Rabča; Mgr. Andrea Lubasová, poslankyňa; Štefan Ratica, vedúci príspevkovej organizácie obce RABČAN, obecné služby Rabča; Monika Adamčíková, poslankyňa;
Mgr. Monika Kozoňová, prednostka OcÚ v Rabči; PhDr. Augustín Piták, poslanec; Jozef Havlíček, bývalý dlhoročný predseda TJ ORAVAN Rabča; Ing. Pavol Jurčák, poslanec a zástupca starostu obce Rabča; Ing. Dana Kvasniaková, ekonómka obce
Rabča; Ing. Július Piták, starosta obce Rabča; Ing. Jozef Kovaliček, poslanec; Ján Maťuga, poslanec; Mgr. Margita Kvasničáková, projektová manažérka OcÚ; Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča
e-foto v. briš
Rabča“… » voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na riadnom zasadnutí OZ 31. mája 2019 (piatok) s tým, že prihlášky môžu záujemcovia zaslať alebo
doručiť na OcÚ do 17. mája
2019 (piatok) do 14.00 hod. .
4. Schvaľuje tajné hlasovanie pre voľby Hlavného
kontrolóra obce Rabča.
5. Schvaľuje rozsah pracovného úväzku 0,25 t. j.
(38 hodín/mesiac) Hlavného kontrolóra obce Rabča.
6. Komisiu na posúdenie
podaných prihlášok pre
voľbu Hlavného kontrolóra obce Rabča v zložení:
Predseda:
Mgr.
Róbert Brišák, poslanec
OZ; 1. člen: Ján Maťuga, poslanec OZ; 2. člen:
Ing. Pavol Jurčák, zástupca starostu a poslanec OZ,
ktorá bude zasadať 22. mája 2019 (streda) o 1500 hod.
v kancelárii starostu obce
Rabča.
7. Postup voľby Hlavného
kontrolóra obce Rabča.
8. Predpokladaný nástup
do zamestnania Hlavného kontrolóra obce Rabča
1. júna 2019.

Dotácie
9. Na základe doporučenie Finančnej komisie a Komisie športu žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce Rabča na rok 2019:
a) Slovenský červený kríž
Paulína Oselská, Rabča,
– predseda 900 €
b) ZO Jednoty dôchodcov
na Slovensku Rabča

Margita Pindjaková, Rabča 2 500 €
c) Hokejový klub Rabča,
Vladimír Iskierka, Rabča,
4 500 €
d) Spojený florbalový klub
Rabča a Oravská Polhora
Ľubomír Adamčík, Oravská Polhora 10 450 €
e) Volejbalisti, Jozef Tvarožek, 850 €

f) ZŠ s MŠ Rabča, Ing. An
na Kornhauserová, riaditeľka 9 900 €
g) MAK, Mgr. Martin Cubinek, Rabča, 7 400 €
h) Basketbalisti, Milan
Tisoň, Rabča 800 €
ch) TJ Oravan Rabča, Vladimír Lubas, predseda
33 000 €
i) Mladí hasiči Rabča –

22. 3. 2019 Mária Fusková vysvetľuje poslancom návrh na vysporiadanie pozemkov pod
miestne komunikácie – vždy ťažké a zdĺhavé
e-foto v. briš

23. 7. 2019
dorast a Detskí hasiči
– Plameň 5 741,28 €
+ nákup vozíka na materiál 4 500 €
j) Filip Revaj, Rabča 1 500 €
Pozemky » cesty
10. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely pod Ul. Nižný koniec
– 1. zastávka na rozšírenie
miestnej komunikácie…;
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely
z dôvodu rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie v lokalite Nižný koniec
– 1. zastávka. Obec Rabča uhradí náklady spojené
s vyhotovením geometrického plánu a s prevodom.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert
Brišák, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ing. Pavol Jurčák,
Marta Gužíková, Mgr. Andrea Lubasová, Ing. Jozef
Kovaliček, Pavol Kobyliak,
Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták t. j. 9 poslancov
z prítomných 9 poslancov;
Obec Rabča má 11 poslancov.
11. Odkúpenie
parcely
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely – Ul. Grúňanská – Iglarčíkova na rozšírenie miestnej komunikácie: … .
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely
z dôvodu rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie Ul. Grúňanská – Iglarčíkova. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom a vyhotovením geo
metrického plánu.
12. Odkúpenie parcely
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely – ul. Hájska – a jej následne prepojenie s novovzniknutou ulicou. ….
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely
dôvodu vyporiadania časti pozemkov v jestvujúcej
ul. Hájska a jej následne
prepojenie s novovzniknutou ulicou. Náklady spojené s prevodom a vyhotove-
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ním geometrického plánu
uhradí obec Rabča.
13. Odkúpenie
parciel
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely pod novú ul. Rozvoja
– predĺženie a prepojenie
ulice s časťou obce Rabča
– Grúň: … .
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov
za cenu 1 € za parcely z dôvodu, že obec Rabča vysporiadava novú miestnu ko-

C) Neschvaľuje
1. Zatiaľ žiadosť o dotáciu
na rok 2019 pre Spievajúcich seniorov a doporučuje
žiadosť prejednať v zmysle VZN č. 9/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Rabča najskôr vo Finančnej komisii a následne predložiť na schválenie
na budúce OZ.
2. Zatiaľ žiadosť Spoločenstva Domu Rabča, Soľná 393 prenajať obecný
majetok a to parc. CKN č.
4464/16 k. ú. obce Rabča
v zmysle zák. č. 138/1991

22. 3. 2019 Schválenie uznesenia nebýva ľahké
munikáciu – ul. Rozvoja –
predĺženie do celku na obec
a prepojenie ulice s časťou
obce Rabča – Grúň. Obec
Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
Rozpočet obce a školy
14. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok 2019 –
rozpočtové opatrenie č.
1/2019 schválené OZ
22. 3. 2019 … .
15. Úpravu rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2019
– rozpočtové opatrenie č.
1/2019 schválené OZ 22. 3.
2019 … ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu ZŠ s MŠ
Rabča na rok 2019 so súhlasom OZ, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov.
Komisie OZ
16. Doplnenie člena do
Komisie na ochranu verejného záujmu v obci Rabča
a to: Ing. Jozefa Kovalička,
ktorý kandidoval za stranu
SMER – sociálna demokracia s účinnosťou od 1. 4.
2019.

Zb. o majetku obcí v platnom znení s tým, že žiadosť sa prejedná na budúcom zasadnutí OZ.
3. Zatiaľ žiadosť PD Magura Rabča o prehodnotenie výšky nájomného na prenajatý pozemok
parc. CKN č. 4549/2 o výmere 15 m2 – mliečny automat s tým, že žiadosť sa
prejedná na budúcom zasadnutí OZ.
Zapísal Ing. Jozef Kovaliček, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
Schválil Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Uznesenie č. 3/2019
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 24. apríla
2019 – SKRÁTENÉ
A) Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
2. Informáciu p. prednostky OcÚ Mgr. Moniky Kozoňovej o ďalšom postupe
odovdzania kompostérov
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do domácnosti v rámci projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním.
3. Informáciu RABČAN,
s.r.o. Rabča o predaji bagra HMK 102S MAESTRO,
ktorému skončil lízing, našej príspevkovej organizácií RABČAN, obecné služby Rabča za cenu 35 000 €
bez DPH s tým, že RABČAN, s.r.o. Rabča zakúpi
nový bager na lízing.
B) Schvaľuje
Predloženie projektu „Rozvoj služieb starostlivosti

e-foto v. briš

o deti do troch rokov veku
dieťaťa v Rabči“
3. a) Predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rozvoj služieb starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa v Rabči“ realizovaného v rámci výzvy č. IROPPO2-SC211-2018-7, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom obce Rabča a platným Programom rozvoja
obce Rabča;
b) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spo
lufinancovanie
realizo
vaného projektu vo výške
30 000 €;
d) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Rabča.
4. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely – Ul. Nad ihriskom
a Ul. Hlboká – a jej násled-

ne prepojenie s novovzniknutou ulicou … OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 €
za parcely z dôvodu vyporiadania časti pozemkov
v jestvujúcej Ul. Nad ihriskom a Ul. Hlboká. Náklady
spojené s prevodom uhradí
obec Rabča.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert
Brišák, Monika Adamčíková, Ing. Pavol Jurčák, Marta Gužíková, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Mgr. Andrea Lubasová, Ján Maťuga, Pavol Kobyliak, Ing. Jaroslav Jagnešák t. j. 10 poslancov z prítomných 10 poslancov;
ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov OZ.
Pripraviť projekt „Spoločná ochrana a propagácia
unikátnej prírody, kultúry
a histórie československého
pohraničia“
5. Aby obec:
• dala vypracovať projektovú dokumentáciu pre
projekt s názvom: „Spoločná ochrana a propagácia unikátnej prírody, kultúry a histórie československého pohraničia“
• dala vyhotoviť geodetické zameranie (výškopis
a polohopis)
• vybavila stavebné povolenie
• podala žiadosť o poskytnutie NFP v rámci programu Interreg-SK-CZ
• zabezpečila
nájomnú
zmluvu so súhlasom obecného zastupiteľstva k podpísaniu nájomnej zmluvy
medzi obcou Rabča a SPF,
Bratislava v šírke 3 m presne určené zameraním geometrického plánu a to
z pôvodných parc. EKN č.
6870/2 – zast. pl. a nádvorie o vým. 5709 m2 a EKN
parc. č. 6870/3 – zast. pl.
a nádvorie o vým. 2140
m2 zapísané na LV č. 2974
k. ú. obce Rabča vedené
na SPF v 1/1-nine úč. .
Zapísala Monika Adamčíková, poslankyňa OZ
a predsedkyňa návrhovej
komisie.
Schválil Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Pokračovanie na s. 8
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Obecné Zastupiteľstvo schvaľovalo
Uznesenie č. 4/A//2019
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 31. mája
2019 – SKRÁTENÉ
A) Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
2. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ z 22. 3. 2019, ktorú vykonala prednostka
OcÚMgr. Monika Kozoňová.
3. Rozbor hospodárenia
RABČAN, obecné služby
Rabča za rok 2018.
4. Rozbor hospodárenia
ZŠ s MŠ Rabča za rok 2018.
6. Rozbor hospodárenia
obce Rabča za rok 2018.
7. Hospodársky výsledok
RABČAN, s.r.o. Rabča
za rok 2018.
8. Odporúčanie Komisie
na posúdenie podaných
prihlášok pre voľbu Hlavného kontrolóra obce Rabča z 22. 5. 2019 a to prizvať na výberové konanie
na riadne zasadnutie OZ
31. 5. 2019, jedinú uchádzačku na miesto hlavnej kontrolórky obce Rabča p. Katarínu Randiakovú, nakoľko splnila všetky
kritéria.
9. Vzdanie sa člena Kul-

túrnej komisie v obci Rabča p. Mariána Chutňáka
k 31. 3. 2019.
10. Informáciu starostu obce Rabča, že k Záverečnému účtu obce Rabča za rok
2018 nebude doložené stanovisko Hlavného kontrolóra obce Rabča z dôvodu, že

0153/2017/V č.
1036-2017-BA.

spisu:

B) Schvaľuje
Podanie žiadosti o dotáciu
pre projekt: „Nadstavba
školiacej miestnosti Obecnej hasičskej stanice Rabča
– II. etapa“

3. zák. č. 526/2010, zverejnenej 7. 5. 2019 pre projekt: „Nadstavba školiacej miestnosti Obecnej hasičskej stanice Rabča – II.
etapa“ v rámci výzvy č. V.P
HaZZ 2019, ktorého ciele
sú v súlade s platným programom rozvoja obce;

22. 3. 2019 Z každého zasadnutia obecného zastupiteľstva sa píše zápisnica
t. č. je obec v štádiu vyberového konania.
11. Informáciu konateľa
RABČAN, s.r.o. Ing. Stanislava Šimurdiaka o určení ceny za výrobu a dodávku pitnej vody z URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), … z 28. 2. 2017 č.

3. Podanie žiadosti
• dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom
výstavby,
rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov
na účel hasičských staníc
a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm. c) bodov 1. až

e-foto v. briš

• zabezpečenie realizácie
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
• zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu zo strany žiadateľa vo výške 1 999,54 € t. j.
min. 5% zo sumy celkových

oprávnených výdavkov vo
výške 31 999,54 €.
Celková výška oprávnených výdavkov na projekt
je vo výške 31 999,54 €.
Požadovaná dotácia MV SR
v rámci projektu 30 000 €.
Podiel obce na celkových
nákladoch projektu predstavuje 5 % t. j. 1 999,54 €.
Nové výberové
konanie
» Hlavný kontrolór obce
Rabča
4. Nové výberové konanie
na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“ v súlade s § 18 a zák. č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení s tým, že
voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na riadnom
zasadnutí OZ 30. augusta
2019 (piatok) s tým, že prihlášky môžu záujemcovia
zaslať alebo doručiť na OcÚ
v Rabči do 16. 8. 2019 (piatok) do 14.00 hod. za rovnakých podmienok schválených dňa 22. 3. 2019 OZ.
5. Komisiu na posúdenie prihlášok uchádzačov
na funkciu hlavného kontrolóra obce Rabča v zložení: predseda: Mgr. Róbert
Brišák; členovia: Ing. Pavol Jurčák a Ján Maťuga,
poslanci OZ.

POSTUP VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE RABČA
1. Voľba sa uskutoční dňa 30. augusta 2019 o 17.00 hod. na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Rabča.
2. Obecné zastupiteľstvo dňa 31. 5. 2019 č. uznesenia 4/A/2019 schválilo komisiu na posúdenie podaných prihlášok pre voľbu hlavného
kontrolóra obce Rabča v zložení:
Predseda: Mgr. Róbert Brišák
1. člen: Ing. Pavol Jurčák
2. člen: Ján Maťuga
Otváranie obálok a kontrola splnenia podmienok
vykoná schválená komisia
19. augusta 2019 (pondelok) o 15.00 hod. v kancelárii starostu obce Rabča.
Na otváraní obálok má právo zúčastniť sa každý prihlásený uchádzač!
Z otvárania obálok sa vyhotoví komisia zápisnicu. Kandidáti, ktorí budú spĺňať stanovené kritériá, budú písomne pozvaní na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 30. 8. 2019. Kandidát, ktorý nesplní stanovené kritéria bude z voľby o hlavného kontrolóra vylúčený.
3. Voľba hlavného kontrolóra sa riadi podľa § 18 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
4. Pred voľbou hlavného kontrolóra sa uskutoční prezentácia kandidátov v poradí ako boli doručené prihlášky na Obecný úrad v Rabči.
5. Po ukončení prezentácie, diskusie a otázok bude vykonaný akt voľby hlavného kontrolóra tajným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva (t. j. minimálne 6
poslancov).
7. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov, ešte na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa vykoná 2. kolo voľby.
8. Do 2. kola postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali v 1. kole najväčší počet hlasov.
9. Pri rovnosti hlasov do 2. kola voľby postupujú všetci, ktorí získali najväčší počet hlasov.
10. V 2. kole je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov.
11. Pri rovnosti hlasov v 2. kole voľby sa rozhodne žrebom.
12. Hlavného kontrolóra obecné zastupiteľstvo volí na 6 rokov.
13. Funkčné obdobie sa začína predpokladaným dňom nástupu do zamestnania t. j. 15. septembra 2019
Ing. Július Piták, starosta obce

23. 7. 2019
6. Stretnutie Komisie na
posúdenie prihlášok uchádzačov na funkciu hlavného kontrolóra obce Rabča
dňa 19. 8. 2019 (pondelok)
o 1500 hod. na Obecnom
úrade v Rabči.
7. Postup voľby Hlavného
kontrolóra obce Rabča.
Pozemky – cesty
8. Na základe kúpnej
zmluvy z 18. 1. 2019 odpredať majetok obce Rabča … v parcele CKN č.
16859/123 – TTP o výmere 247 m2 … v podiele 1/30-tina úč. p. Fernezovej Pavlíne, nar. ..., bytom Or. Polhora …, za cenu 3 €/m2, pričom kúpna cena sa nevypláca z dôvodu vzájomného prerozdelenia pozemkov medzi obcou Rabča a p. Pavlínou Fernezovou vznikol dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991 najmenej na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ.
Tento návrh bol zverejnený na ÚT a web stránke obce Rabča pod dobu 15 dní
a to od 1. 4. 2019 do 16. 4.
2019.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert Brišák, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, PhDr. Augustín Piták
t. j. 9 poslancov z prítomných 9 poslancov; PROTI:
0; ZDRŽAL SA: 0.
Obec Rabča má 11 poslancov OZ
9. Podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom znení odpredať majetok obce Rabča na základe žiadosti Zdenky Lachovej, … bytom Rabča
… a to obecný pozemok –
novovytvorenú parc. CKN č. 14470/38 – zast. pl.
o vým. 8 m2 … za kúpnu
cenu 1 € ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľka uvoľnila časť pozemku na rozšírenie Ul. Grúňanská –

samospráva obce

Iglarčíkova, čím vznikol
dôvod na terénne zarovnanie ulice v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. …, pričom
obec je povinná zverejniť –
zámer predať majetok obce
v zmysle zák. č. 138/1991.
Zb. … najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke
obce. Návrh bol zverejnený od 1. 4. 2019 do 16. 4.
2019 na úradnej tabuli
a web stránke obce Rabča.
Poslanci odpredaj schválili
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
Dotácie od obce
10. Na základe doporučenie Finančnej komisie zo dňa 16. 4. 2019 žiadosti o poskytnutie dotácii z rozpočtu obce Rabča
na rok 2019 nasledovne:
a) Spievajúci seniori, Miroslav Jagnešák, Rabča, (Základná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku Rabča, IČO:
008970193052) vo výške
1 000 €
Zvýšené ceny nájmu
11. Zvýšenie ceny nájmu
za nebytové priestory vo
výške 20 % s účinnosťou
od 1. 8. 2019 v obecných
priestoroch:
Kultúrny dom …, Rabča
Dom služieb 334, Ul. Rabčická, Rabča
Obvodné zdravotné stredisko 329, 330 a 331, Ul.
Rabčická, Rabča.
12. Zvýšenie ceny nájmu za prenájom letnej terasy – pergoly na obecných pozemkoch k. ú. obce Rabča v období od 15.
5. 2019 do 30. 9. bežného
roku o 20% s účinnosťou
od 1. 8. 2019.
Hospodárenie obce 2018
13. Rozbor rozpočtového
hospodárenia obce Rabča za rok 2018 a záverečný účet obce Rabča za rok
2018 bez výhrad.
14. Použitie prebytku zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zák. č. 583/204 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení vo výške
99 674,91 €, ktorý sa presunie do rezervného fondu
vo výške 100 %.
Pozemky – cesty
15. a) Odkúpenie
parcely od spoluvlastníkov
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V Ý B E R O V É K O N A N I A NA FUNKCIU
„HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE RABČA“
Obec Rabča vyhlasuje nové výberové konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce
Rabča“ v zmysle § 18 a zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 4/A/2019 zo dňa
31. mája 2019
VOĽBY
Hlavného kontrolóra obce Rabča
sa uskutočnia na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rabča
dňa 30. augusta 2019
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
• Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie;
• Bezúhonnosť;
• Aktívne ovládanie práce na počítači;
• Znalosť základných noriem samosprávy;
Všeobecné podmienky:
• Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na funkčné obdobie 6 rokov;
• Plat hlavného kontrolóra je v zmysle §18c ods. 1 písm. e) zák. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení
• Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Rabča č. 2/2019 rozsah
pracovného úväzku Hlavného kontrolóra obce Rabča je 0,25 úväzku (38 hodín/
mesiac)
• Plat hlavného kontrolóra je v zmysle § 18c, ods. 1) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
• Predpokladaný nástup do zamestnania je 15. septembra 2019
Náležitosti písomnej prihlášky:
1. Písomná prihláška bude obsahovať: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia,
adresu trvalého pobytu resp. adresa na doručenie na adresu, ktorá nie je zhodná
s trvalým pobytom, kontaktné údaje: e-mail, telefón, účel podania písomnej prihlášky.
2. Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície;
3. Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
4. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.
z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
5. Písomný súhlas uchádzača so zverejnením a spracovaním osobných údajov
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Rabča
zašlite alebo osobne doručte na adresu: Obecný úrad Rabča, Mgr. Eva Grancová –
sekretariát, Hlavná 426, 029 44 Rabča
V uzatvorenej obálke označenej: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA –
NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 16. augusta 2019 (piatok) do 14.00 hod. s adre
sou odosielateľa.
Bližšie informácie: Prednostka Obecného úradu v Rabči Mgr. Monika Kozoňová,
č. t.: 043/2812117, 2812111.
Ing. Július Piták, starosta obce
na obec Rabča za cenu
1 € za parcelu Adamovka III na rozšírenie ulice
… . OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely
z dôvodu rozšírenia existujúcej miestnej komunikácie – rozšírenie o 1 m v lo-

kalite Adamovka III. Obec
Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
b) Odkúpenie
parcely
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcelu Adamovka III na rozšírenie ulice … . OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou väčšinou všet-

kých poslancov za cenu 1 €
za parcely z dôvodu rozšírenia existujúcej miestnej
komunikácie – rozšírenie
o 1 m v lokalite Adamovka III. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
16. Odkúpenie
parcely od spoluvlastníkov
na obec Rabča za cenu 1 €
Pokračovanie na s. 10
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18. 7. 2019 Pohľad na plne využitý Zberný dvor obce Rabča
Dokončenie zo str. 9
za parcelu v Ulici Rozvoja vyporiadanie ulice … .
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu vyporiadania
ulice.
Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
17. Odkúpenie
parcely od spoluvlastníkov
na obec Rabča za cenu 1 €
za parcel ul. Pod mostom –
Nad riekou na dovyporiadanie miestnych komunikácií: … .
18. Odkúpenie
parciel
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 3 €/m2 v lokalite Šelcyk: … .
Úprava rozpočtu školy
19. Úpravu
rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča na rok
2019 – rozpočtové opatrenie č. 2/2019 schválené OZ 31. 5. 2019 v zmysle
§ 14 zák. č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platno znení, ktorým sa
vykonáva zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča na rok
2019 so súhlasom OZ, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov.
Úprava rozpočtu obce
20. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok 2019
– rozpočtové opatrenie č.
2/2019 schválené OZ 31.
5. 2019 v zmysle § 14 zák.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce
Rabča na rok 2019 so súhlasom OZ, rozpočtovým

opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov.
Návšteva hasičov do družobného Wölfersheimu
21. Účasť našich dobrovoľných hasičov v dňoch 7. –
11. 8. 2019 v našom družobného mesta Wölfersheimu a poskytnutie sumy vo
výške 2 500 €, ktorá zahŕňa
uhradenie dopravy a nákup
prezentov.
Dotácia obce pre školu
na vybavenie a zmodernizovanie kuchyne v školskej
jedálne a prípravu priestorov v školskej jedálni
22. Aby z rozpočtu obce Rabča bola poskytnutá jednorázová dotácia
pre ZŠ s MŠ Rabča na základe žiadosti vo výške
33 000 € z toho 20 000 €
na kapitálové výdavky
a 13 000 € na bežné výdavky. Dotácia bude prevedená na účet ZŠ s MŠ Rabča do 30. 6. 2019 z dôvodu,
že od 1. 1. 2019 nadobudla platnosť novela zákona
č. 544/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu
výchovy k stravovacím návykom detí v MŠ a žiakov
v ZŠ. Jednorázová dotácia bude poskytnutá na vybavenie a zmodernizovanie kuchyne v školskej jedálne a prípravu priestorov v školskej jedálni (podľa priloženého zoznamu).

Domu Rabča, Soľná 393,
029 44 Rabča, Soľná a to
obecný pozemok parc. CKN č. 4464/16 o výmere 300 m2 za účelom využitia tohto priestoru ako
prístupová cesta a parkovisko, ktorý si vlastníci
na vlastné náklady upravujú s termínom od 1. 10.
2019 na dohodnutý účel
priamo za ročný nájom vo
výške 60 €/rok (vo výške
nájmu nie je zahrnutá daň
z nehnuteľnosti) na dobu
určitú a to od 1. 10. 2019
do 30. 9. 2029 podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať
majetok obce v zmysle zák.
č. 138/1991. Zb. najmenej
na dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
2. Schváliť zámer podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:
vyhotovená kúpna zmluva z 2. 11. 2018 o prevode
vlastníckeho práva k ne-

hnuteľnostiam uzatvorenej
v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka: obec
Rabča odpredáva svoje spoluvlastnícke podiely do vlastníctva v 1/1-nine ostatným spoluvlastníkom. Uvedené vlastníctvo je rozdelené na parcely a zoznam parciel, ktoré
obec Rabča odpredáva je
uvedený v zozname, ktorý
je neoddeliteľnou súčasťou
tohto uznesenia … za cenu 3 €/m2, pričom kúpna cena sa nevypláca z dôvodu vzájomného prerozdelenia pozemkov medzi
obcou Rabča a ostatnými
spoluvlastníkmi ako dôvod
hodný osobitného zreteľa
v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom obec
je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce
v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke
obce. Poslanci predmetný
zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ. Obec Rabča
sa nebude podieľať na nákladoch spojených s vy-

hotovením geometrického plánu a prevodom vlastníctva.
3. Riaditeľke ZŠ s MŠ
Rabča Ing. Anne Kornhauserovej na základe žiadosti rodičov detí, ktoré navštevujú SZUŠ Námestovo – v Rabčiciach, aby dohodla možnosti prenájmu v priestoroch ZŠ s MŠ
Rabča.
E) NEVOLÍ
1. Na základe tajného hlasovania za hlavnú kontrolórku obce Rabča p.: Katarínu Randiakovú, ktorá
nezískala v tajnom hlasovaní nadpolovičnú väčšinu
hlasov zo všetkých poslancov OZ.
F) Ruší
1. Uznesenie č. 2/2019
písm. D) ods. 2 z 22. 3.
2019 v znení: Poslanci odporučili schváliť zámer
podľa § 9a ods. 8 písm. e)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení:
vyhotovená kúpna zmluva z 2. 11. 2018 o prevode
vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej v zmysle § 588 a na-

C) Neschvaľuje
1. Žiadosť PD Magura
Rabča o prehodnotenie
výšky nájmu za prenájom
mliečneho automatu podľa zmluvy č. 2/2014.
D) Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať majetok obce Rabča doporučili schváliť na základe žiadosti Spoločenstvo

18. 7. 2019 Pohľad na dokončenú novú fasádu hornej školy pri kostole

e-foto v. briš

23. 7. 2019
sl. Občianskeho zákonníka: obec Rabča odpredáva svoje spoluvlastnícke podiely do vlastníctva
v 1/1-nine ostatným spoluvlastníkom a nadobúda
vlastníctvo od ostatných
spoluvlastníkov z ich spoluvlastníckych podielov
na obce Rabča … v 1/1-nine …za cenu 3 €/m2, pričom kúpna cena sa nevypláca z dôvodu vzájomného
prerozdelenia pozemkov
medzi obcou Rabča a ostatnými spoluvlastníkmi
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991. Zb. najmenej
na dobu 15 dní na úradnej
tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.
2. Uznesenie č. 2/2009
z riadneho zasadnutia
OZ z 27. februára 2009
písm. B) ods. 5 a to v časti: Cena za dodávku vody (obyvateľstvo) na úrovni r. 2008 t. j. 17,50 Sk/m3
(0,5809 €/m3).
Uznesenie č. 4/B//2019
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 31. mája
2019
A) Schvaľuje
1. VZN č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabča
so zapracovaním predložených pripomienok.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert Brišák, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, Monika Adamčíková, PhDr. Augustín Piták
t. j. 9 poslancov z prítomných 9 poslancov; PROTI:
0; ZDRŽAL SA: 0.
Zapísal PhDr. Augustín Piták, poslanec OZ a predseda návrhovej, volebnej
a mandátnej komisie.
Schválil Ing. Július Piták,
starosta obce

samospráva obce

Uznesenie č. 5//2019
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 12. júla
2019 – SKRÁTENÉ
A) Berie na vedomie
Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka:
• Dňa 28. 6. 2019 sa uskutočnilo prevzatie stavby
Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ. Čaká nás
ešte kolaudácia.
• Čaká sa ešte na výzva na
II. kolo CIZS (centrum in-

ci Programu Interreg V-A
Poľsko – Slovensko 2014
– 2020 pre prioritnú os 1
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
cezhraničného územia“, kde
je možnosť získať 50 tis. €.
na inhalatórium. Máme záujem to urobiť pri Soľnom
potoku, ale v modernejšom
štýle, ale aj s oddychovou zónou, stromy, lavičky. Potrebuje od poslancov odsúhlasiť zámer ísť do tohto projektu. Ide o umiestnenie 20 m3
slanej vody, ktorá cirkuluje

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2019 | 11
D. Kubín vo veci našej žiadosti o zníženie maximálnej
rýchlosti na ceste III. triedy a to Rabčická a Kostolná
ulica. Obec z tohto jednania
už zaslala žiadosť o osadenie dopravných značiek a posun tabule obce Rabča bližšie k obci Rabča na Ul. Kostolnej. Rýchlosť sa dá znížiť
maximálne pred vstupom do
obce na 70 km/hod. v zmysle zákona.
Starosta – informoval poslancov OZ s obsahom listu
zaslanom dňa 21. 6. 2019

16. 7. 2019 Výstavba chodníkov pre peších vedľa Hlavnej ulice pokračuje. Čerstvo vysadené
kvety vedľa chodníka » príklad hodný nasledovania » Skrášľujme si obec. e-foto v. briš

Skrášlime si naše chodníky
Neparkujme na nich
Chodníky sú pre bezpečnú chôdzu chodcov a nie pre autá!
Nenúťte obec pristúpiť k sankciám!
Skrášľujme si ich okolie pri záhradach
tegrovanej zdravotnej starostlivosti) – obec do tejto
výzvy určite pôjde.
• 11. 7. 2019 boli z obce na
jednaní ohľadne komplexnej pozemkovej úpravy (komasácie) v Námestove s Ing.
Miluchom, je to na dobrej
ceste, financuje to štát, ľudia neplatia. Očakávame
veľký prínos nielen pre občanov ale aj pre našu obec.
Bližší termín ešte nevieme
povedať, ale je predpoklad
cca jeseň 2019.
• Chce odkonzultovať návrh na IV. Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
pre mikroprojekty v rámci
strešných projektov s vedúcim partnerom Združenie
„Región Beskydy“ v rám-

18. 7. 2019 Dokončený chodník na Grúňanskej ceste
a následne sa inhaluje.
• Dňa 8. 7. 2019 sa uskutočnilo jednania za účasti OR
PZ ODI Dolný Kubín, SSC

na Obecný úrad Rabča od
ministra dopravy a výstavby
SR Arpáda Érseka, ohľadne zaslania pohľadníc oby-

vateľov obcí oravského regiónu, ktorí touto formou vyjadrujú nespokojnosť s posúvajúcimi sa termínmi dostavby úsekov rýchlostnej
cesty R3 na Orave.
Starosta
– informoval
o potrebe schválenie podania žiadosti a spolufinancovania na projekt „Rabča
– Parkovisko pri školskom
areáli“ v rámci výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR
2014 – 2020 – Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátene investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor
energie. Rozpočet stavby je
59 938,28 € s tým, že rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a vysúťaženou cenou
bude hradiť obec. 4. 1. 2018
podpisoval zmluvu na predmetný pozemok, kde bude umiestnené parkovisko,
ktorá sa niekoľkokrát prepracovala. Ak všetko pôjde
dobre, tak tento rok by mal
byť pozemok prevedený na
obec Rabča. My sme členmi MAS Biela Orava a tento projekt je vlastne realizovaný v rámci tejto MAS-ky.
2. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča zo dňa
31. 5. 2019, ktorú vykonala prednostka Obecného
úradu v Rabči Mgr. Monika Kozoňová.
3. Vzdanie sa člena Športovej komisie v Rabči Martina Adamčíka k 24. 6. 2019.
4. Vzdanie sa predsedníctva a členstva v Sociálnej
a bytovej komisii v Rabči – Mgr. Gabriely Čulovej
k 30. 6. 2019.
5. Informáciu poslankyne
OZ Mgr. Lubasovej o uskutočnenej akcii v obci Rabča
dňa 13. 6. 2019 a to: preventívna aktivita Spoločne proti násiliu II. ročník
osvetového podujatia, ktorú organizoval ÚPSVaR
v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo, preventistom ORPZ v Dolnom Kubíne, školskými úradmi
okresu Námestovo, OZ
Pokračovanie na s. 12
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Dokončenie zo s. 11
NOS (Namestovský ochotnícky súbor), ZUŠ I. Kolčáka a CVČ Maják, ktorého sa
zúčastnili aj ôsmaci.
6. Informáciu poslankyne
OZ Mgr. Lubasovej o zasadnutí Komisie krízovej prevencie obce Rabča
zo dňa 27. 6. 2019.
7. Obsah listu, ktorý bol
zaslaný dňa 21. 6. 2019 na
OcÚ od ministra dopravy
a výstavby SR Arpáda Érseka vo veci zaslania pohľadníc obyvateľov 32 obcí
a 3 miest oravského regiónu, ktorí touto formou vyjadrujú nespokojnosť s posúvajúcimi sa termínmi
dostavby úsekov rýchlostnej cesty R3 na Orave.
B) Schvaľuje
Podanie žiadosti o dotáciu
„Prístavba učební Základnej školy s cieľom prevencie
dvojzmennej prevádzky“
3. Aby obec Rabča:
• podala žiadosť na projekt:
„Prístavba učební Základnej školy s cieľom prevencie dvojzmennej prevádzky“ o poskytnutie dotácie
z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu
SR na zlepšenie a revitalizáciu materiálno-technického zabezpečenia základných škôl v súvislosti s kapacitnými obmedzeniami, prevenciou a odstránením dvojzmennej prevádzky v základných školách na
rok 2019
• zabezpečila realizáciu
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
• zabezpečila finančné
prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške minimálne 10 % zo sumy celkových
oprávnených výdavkov t. j.
vo výške 483 520 €.
Celková výška oprávnených výdavkov na projekt
je 683 520 €.
Maximálna výška poskytnutej dotácie 200 000 €.
Žiadosť na projekt „Rabča
– Parkovisko pri školskom
areáli“
4. Aby obec Rabča:
• podala žiadosť na projekt
„Rabča – Parkovisko pri
školskom areáli“ v rámci

výzvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
– Podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov vrátene investícií
do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie
• zabezpečila
realizáciu
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
• zabezpečila
finančné
prostriedky na spolufinancovanie realizovaného
projektu zo strany žiadateľa je minimálne 15 % t. j.
rozdiel medzi poskytnutou
dotáciou a vysúťaženou
cenou bude hradiť obec.
Celková výška oprávnených výdavkov na projekt
je 59 938,28 €
Program odpadového hospodárstva obce Rabča na
roky 2016 – 2020
5. Program odpadového
hospodárstva obce Rabča na roky 2016 – 2020 bez
výhrad.
Prenájom majetku
6. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Spoločenstvo Domu
Rabča, Soľná 393, 029 44
Rabča, Soľná a to obecný pozemok parc. C-KN č.
4464/16 o výmere 300 m2
za účelom využitia tohto
priestoru ako prístupová
cesta a parkovisko, ktorý
si vlastníci na vlastné náklady upravujú s termínom
od 1. 10. 2019 na dohodnutý účel priamo za ročný
nájom vo výške 60 €/rok
(vo výške nájmu nie je zahrnutá daň z nehnuteľnosti) na dobu určitú a to od
1. 10. 2019 do 30. 9. 2029
podľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v platnom znení, pričom obec
je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce
v zmysle zák. č. 138/1991.
Zb. najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Obec zámer zverejnila od 11. 6. 2019 do
26. 6. 2019. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov OZ.

23. 7. 2019

samospráva obce

30. 6. 2019 Účastníci florbalového turnaja parkujú na prístupovej do školy v školskom
parku. V Gaceli je problém, kde zaparkovať. Nové parkovisko to zlepší. e-foto v. briš

Projekt parkoviska
pri školskom areáli
Predložený projekt rieši parkovisko pri školskom areáli
naulici Rabčická pri štítnej ceste III/2277 v Rabči.
Parkovisko bude oddelené od cesty chodníkom.

Pozemky – cesty
7. Podľa § 9a ods. 8 písm.
e) zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom
znení: vyhotovená kúpna
zmluva z 2. 11. 2018 o prevode vlastníckeho práva
k nehnuteľnostiam uzatvorenej v zmysle § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka: obec Rabča odpredáva svoje spoluvlastnícke podiely do vlastníctva
v 1/1-nine ostatným spoluvlastníkom.
Uvedené
vlastníctvo je rozdelené na
parcely a zoznam parciel,
ktoré obec Rabča odpredáva je uvedený v zozname,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto uznesenia.
…, za cenu 3 €/m2, pričom kúpna cena sa nevypláca z dôvodu vzájomného
prerozdelenia pozemkov
medzi obcou Rabča a os-

tatnými spoluvlastníkmi
ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení, pričom obec je povinná zverejniť – zámer predať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991. Zb. na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke
obce. Obec zámer odpredať obecný majetok zverejnila 11. 6. 2019 do 26. 6.
2019. Poslanci predmetný predaj schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov OZ. Obec Rabča sa nebude podieľať na
nákladoch spojených s vyhotovením geometrického plánu a prevodom vlastníctva.
8. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec

Rabča za cenu 1 €/m2 za
účelom prepoja z Ul. Rabčickej na Adamovku III.:
… . OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely
z dôvodu rozšírenia a prepojenia z Ul. Rabčickej na
Adamovku III. k. ú. obce
Rabča. Obec Rabča uhradí
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a s prevodom.
9. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 6,60 €/1 m2
za účelom vyriešenia prístupu k obecným pozemkom pri Zbernom dvore
a obecnej budove a dovyporiadania pozemkov v lokalite družstva: … za cenu
6,60 €/1 m2 z dôvodu vy-

23. 7. 2019

samospráva obce
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„Odstránenie dvojsmennosti“
Stúpajúca tendencia ná
rastu počtu obyvateľov
našej obce prináša situá
cie, ktoré treba riešiť do
budúcnosti.
V školskom roku 2019
– 2020 bude otvorených
5 prváckych tried.
Rátame so situáci
ou, že počet obyvateľov
bude naďalej narastať
a v rámci prevencie vzni
ku dvojzmennosti vyu
čovania, ktoré by nasta
lo z dôvodu nedostatku
postačujúcich tried na
vyučovanie, obec Rab
ča podala 8. júla 2019 na
Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu
SR Žiadosť o poskytnu
tie dotácie na zlepšenie
a revitalizáciu materiál
no-technického zabez
pečenia základných škôl
v súvislosti s kapacitný
mi obmedzeniami, pre
venciou a odstránením
dvojsmennej prevádzky
v základných školách na
rok 2019.

Nový stav

Ak budeme úspešní, tak
sa v našej obci vybuduje
prístavba k telocvični, kde
bude gymnastická miest
nosť a 6 nových tried.
Mgr. Michaela Ogureková

Dnešný stav

riešenia prístupu k obecným pozemkom pri Zbernom dvore a obecnej budove a dovyporiadania pozemkov v lokalite družstva
k. ú. obce Rabča. Obec
Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.

ková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Marta Gužíková, Mgr. Andrea Lubasová, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták
t. j. 9 poslancov z prítomných 9 poslancov; PROTI:
0; ZDRŽAL SA: 0. Obec
Rabča má 11 poslancov
OZ.
12. Zvýšenie ceny za prenájom kuchynky z 20 €/
deň + energie na 50 €/deň
+ energie s účinnosťou
od 1. 8. 2019 za prenájom
v dňoch pondelok až štvrtok v Prevádzkovom poriadku KD v Rabči v § 5
schválenom od 1. 9. 2016.

Nový predseda sociálnej
komisie
10. Za predsedu Sociálne a bytovej komisie p.:
Mgr. Margitu Kvasničákovú s účinnosťou od: 15. 7.
2019.
Zvýšenie ceny nájmu
11. Zvýšenie ceny nájmu
za prenájom letnej terasy
– pergoly na obecných pozemkoch k. ú. obce Rabča v období od 15. 5. do
30. 9. bežného roku o 20 %
s účinnosťou od 1. 8. 2019.
ZA hlasovali: Mgr. Róbert
Brišák, Monika Adamčí-

Úprava rozpočtu školy
13. Úpravu rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2019
– rozpočtové opatrenie č.
3/2019 schválené OZ 12. 7.
2019 v zmysle § 14 zák. č.

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení, ktorým sa vykonáva
zmena rozpočtu ZŠ s MŠ
Rabča na rok 2019 so súhlasom OZ, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov.

ných služieb pre vidiecke
obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry súvisiacej infraštruktúry.

„Rabča – Workoutové
ihrisko“ » zámer

„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ na stavbu: „Soľanka pri Soľnom potoku v obci Rabča.“ » zámer na mikroprojekt

14. Zámer na projekt
„Rabča – Workoutové ihrisko“ v rámci výzvy o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 – Podopatrenie 7.4 – Podpora na
investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základ-

15. Zámer na IV. Výzvu
na predkladanie žiadosti
o poskytnutie finančného
príspevku pre mikroprojekty v rámci strešných
projektov s vedúcim partnerom Združenie „Región Beskydy“ v rámci Programu Interreg V-A Poľsko
– Slovensko 2014 – 2020
pre prioritnú os 1 „Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ na

stavbu: „Soľanka pri Soľnom potoku v obci Rabča.“
C) Ruší
1. Uznesenie č. 4/A/2019
zo dňa 31. 5. 2019 písm.
B) ods. 12) v plnom znení: „Zvýšenie ceny nájmu za prenájom letnej terasy – pergoly na obecných pozemkoch k. ú. obce Rabča v období od 15.
5. 2019 do 30. 9. bežného roku o 20% s účinnosťou od 1. 8. 2019.“ Z dôvodu, že na prijatie uznesenia
je potrebná 3/5-tinová väčšina zo všetkých poslancov OZ v zmysle zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v platnom znení.
Zapísala Marta Gužíková,
poslanec OZ predseda návrhovej komisie.
Schválil Ing. Július Piták,
starosta obce
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Ako dúha
OBECNÝ ÚRAD
V RABČI
Ako dúha, tak by sa
dala nazvať paleta činností, ktoré zastrešuje
obecný úrad.
V zmysle trendu „stop
byrokracii“   sme naskočili
do vlaku odľahčenia administratívnej záťaže našich
obyvateľov a nepožadujeme od nich k rôznym kona-

niam v rámci obce listy vlastníctva, snímky z katastrálnej mapy a v ojedinelých prípadoch i výpis z registra trestov, či výpis z obchodného registra. V tomto smere si pomohla aj obec ako taká, pretože v rámci rôznych výziev,
do ktorých sa zapojila, je potrebné dokladať vyššie spomínané doklady.
Čo sa týka projektov, obec
je veľmi činorodá, o tom
však v samostatnom bloku.

Obecná knižnica v Rabči
informuje
OBEC RABČA – OBECNÁ KNIŽNICA RABČA
Projekty z Fondu na
podporu umenia v ro
ku 2019
Názov projektu:
„Nové kreslá a stolíky
do knižnice, počítačová
zostava pre čitateľov.“
„Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.
19-512-04183“
Obec Rabča získala
v roku 2019 z „Fondu na
podporu umenia“ finančné prostriedky na nákup kresiel a počítačovej zostavy pre Obecnú
knižnicu v Rabči. Získa-

né finančné prostriedky
v sume 2 000 € budú použité na výmenu starých
kresiel a taburetiek. Bude
zakúpená nová počítačová
zostava, určená návštevníkom knižnice. Zakúpené kreslá, taburetky budú
označené na viditeľnom
mieste logom FPU
Názov projektu:
„Nové kreslá a stolíky do
knižnice, počítačová zo
stava pre čitateľov.“
Tento projekt podporil
z verejných zdrojov Fond
na podporu umenia.
Informácie o projektu
budú aj na webovej stránke obce.
Miesto vytvorené pre
počítačovú zostavu bude
označené logom FPU.

Sme veľmi radi, že naša obec sa v značnej miere
zlepšila v separácii odpadu
a touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí zodpovedne pristupujú k separácii odpadov a chránia tak
v prvom rade životné prostredia, a v druhom naše
peňaženky, veríme, že percento triedenia bude stále vyššie a vyššie a nebudeme nútení zvyšovať poplatky za odpady.
S kultúrnymi akciami sa
to v našej obci roztrhlo vrece. Po divadelnej jari máme

úspešne za sebou 19. ročník
Dní obce Rabča, ktoré sprevádzalo nádherné počasie.
Ďakujeme kolegyniam,
kolegom, kultúrnej komisii,
mladým, účinkujúcim, športovcom, verejnosti a všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k pohodovému priebehu celej akcie.
V lete nás čaká Čučoriedkový festival, plný dobrôt a hudby. Neváhajte sa aj
tento rok zapojiť do súťaže.
Na jeseň už obľúbená akcia
Svapkekopane, ktoré tento
rok zmení miesto a bude or-

ganizované vonku na námestí.
Obec sa taktiež snaží
informovať online svojich
občanov prostredníctvom
oficiálnej webovej stránky, facebooku a instagramu. Boli by sme radi, keby ste nám dali vedieť,
akú formu informovanosti uprednostňujete.

Výmenou starých kresiel bude prostredie knižnice nielen krajšie, ale sa zvýši aj komfort čitateľov pri
návšteve našej knižnice..
Knižnica sa stane príjemným miestom a dúfame, že návštevníci to pozitívne ocenia.
Na tomto projekte sa bude podieľal Obecný úrad
v Rabči spolufinancovaním.

fondu, ktoré budú určené všetkým používateľom
knižnice. Knižnica uskutoční nákup: beletrie a náučnej literatúry pre deti
a mládež, beletrie pre dospelých a náučnú literatúru pre študentov.

literatúry budeme myslieť aj na študentov vysokých škôl - nákup náučnej literatúry, ktorá im
pomôže pri vzdelávaní.
Deti zo sociálne slabších
rodín, ktorým rodinné finančné prostriedky nedovoľujú nákup literatúry. Seniori a ostatní používatelia, ktorí hľadajú
v knižnici oddych, zábavu a poučenie.
Knihy zakúpené z projektu budú viditeľne označené formulou zakotvenou v zmluve o dotácii.
Propagácia projektu bude tiež cez webovú stránku našej obce. Na webovej stránke v sekcii knižnica – nové knihy budú knihy označené tiež príslušnou formulou. Informácie
o projekte budú vyvesené
na obecnej tabuli a na nástenke v obecnej knižnici.

Názov projektu:
„Knihy – náš svet“
„Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.
19-514-04187“
Obec Rabča získala
v roku 2019 z „Fondu na
podporu umenia“ finančné prostriedky na nákup
knižného fondu pre Obecnú knižnicu v Rabči. Získané finančné prostriedky
sú v sume 1 000 €.
Finančné
prostriedky budú použité na obnovu a doplnenie knižného

Knižné novinky v Obecnej knižnici Rabča

Výroky slávnych: „Keď som
objavil knižnice, bolo to ako
mať Vianoce každý deň“.
(Jean Fritz)
Názov projektu: „Aktuali
zácia a doplnenie knižné
ho fondu“
Obec Rabča získala v roku 2017 z „Fondu na podporu umenia“ finančné prostriedky na nákup knižného
fondu pre Obecnú knižni-

cu v Rabči. Získané finančné prostriedky boli v sume 1 500 €. Realizáciou poskytnutej dotácie na podporu projektu: „Aktualizácia
a doplnenie knižného fondu“ 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.
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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.
Výberom nakúpenej literatúry sme sa snažili o posilnenie kultúrno-výchovnej, vzdelávacej a informač-

Knihy zakúpené z projektu budú viditeľne označené formulou zakotvenou
v zmluve o dotácii: „Nákup
kníh z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu
umenia.“ Propagácia projektu bude tiež cez webovú stránku našej obce. Na
webovej stránke budú knihy označené tiež príslušnou formulou. Informácie
o projekte budú vyvesené
na obecnej tabuli a na nástenke v obecnej knižnici.
Cieľovou skupinou nášho projektu sú: deti základných a stredných škôl
– doplnenie fondu literatúrou súčasných slovenských autorov. Pri nákupe
nej 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
1 500 € sme nakúpili celkovo 191 kusov knižničných jednotiek, počet titulov 191 kusov. Všetky zakúpené knižničné jednotky sú
umiestnené v Obecnej knižnici Rabča. Z toho: • náučná literatúra pre dospelých
47 ks; • krásna literatúra
pre dospelých 63 ks; • krás-

Krásne leto!
Mgr. Monika
Kozoňová, prednostka
Obecného úradu Rabča

Bc. Ružena Galčíková,
vedúca obecnej knižnice
na literatúra pre deti 69 ks;
• náučná literatúra pre
mládež 12 ks. Na tomto projekte sa podieľal Obecný úrad
v Rabči spolufinancovaním.
Spolufinancovanie projektu
bolo v sume 247,41 €. Nakúpili sme z toho spolu 30 kusov
knižničných jednotiek, počet
titulov 30. Z toho: • náučná
literatúra pre dospelých 1 ks,
• krásna literatúra pre dospelých 21 ks, • krásna literatúra pre deti 7 ks, • náučná literatúra pre mládež 1 ks.
Zoznam knižných noviniek môžete nájsť na stránke: www.rabca.sk – v časti
Knižnica – knižné novinky.
Bc. Ružena Galčíková,
vedúca obecnej knižnice

23. 7. 2019
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Odovzdanie stavby: Nadstavba a stavebné
úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ
v Rabči
Obec Rabča získala Ne
návratný finančný prís
pevok z Integrovaného
regionálneho operač
ného programu vo výš
ke 565 833,17 € na nad
stavbu škôlky v Gaceli.
Celkové náklady tvoria
čiastku 595 613,87 €.
So začatím stavebných prác sa začalo 5. 11.
2018. Proces nadstavby a stavebných prác vykonávala firma Stavpoč,
s. r. o., ako úspešný uchádzač na základe verejného obstarávania. Stavebné práce sa realizovali podľa schváleného harmonogramu. Dňa 28. júna 2019 došlo k odovzdaniu stavby – boli ukončené stavebné úpravy materskej školy.

Nasleduje ďalšia etapa
a to Úprava vonkajšieho

„Odovzdávanie dedičstva
predkov mladým
pokoleniam“

areálu školy. V areáli pri
MŠ v Gaceli sa vybuduje aj

nové detské ihrisko s modernými prvkami.

Mgr.
Michaela Ogureková

Podpora opatrovateľskej služby
v obci Rabča
V auguste 2018 obec Rabča podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na do
pytovo orientovaný projekt „Podpora opatrovateľskej služby v obci Rabča“. Boli
sme úspešní a dostali sme príspevok vo výške 340 860 €.

Na základe poskytnutého finančného príspevku
pre mikroprojekty v Programe Interreg V-A Poľ
sko-Slovensko realizujeme projekt s názvom „Odovzdávanie dedičstva predkov mladým pokoleniam.“
Ide o propagáciu a rozvoj kultúrneho dedičstva
v oblasti poľsko-slovenského pohraničia, ktoré chceme chrániť a rozvíjať, a to spôsobom odovzdávania
skúseností a tradícií mladej generácii a deťom.
Preto PaedDr. Marcela Skočíková a Mgr. Martin
Skočík nacvičujú s deťmi z Poľska z gminy Swinna
spoločnú choreografiu, v ktorej si spevom a tancom
sprítomňujú kultúru – dedičstvo našich predkov.
Ide zároveň o vzájomné spoznanie partnerských
obcí a spoločné prehlbovanie kladného vzťahu k hodnotám, ktoré sú pre obe obce dôležité.
Mgr. Michaela Ogureková

Projekt začala obec
Rabča realizovať od 1. apríla 2019. Jeho realizácia
bude trvať do 31. 5. 2021.
Ide o poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľská služba terénnou formou v prirodzenom rodinnom prostredí klientov.
Hlavným cieľom projektu
je prechod z inštitucio
nálnej na komunitnú sta
rostlivosť.
Podporili sme našich
spoluobčanov, ktorí sú
odkázaní na poskytovanie opatrovateľskej služby.

Klient ostáva vo svojej domácnosti, v ktorej opatrovateľka vykonáva odborné
opatrovateľské úkony podľa potreby v rozsahu 1 až
7,5 hodiny denne.
Opatrovateľská
služba má okrem samotného
opatrovania aj ďalšie sociálne dôsledky. Umožňuje členom rodiny opatrovaného zotrvať v zamestnaní,
zabraňuje osamelosti a sociálnemu vylúčeniu opatrovaného. Opatrovaný tak
dostáva vyšší pocit istoty
a psychickej podpory. Rodinám sa poskytuje uľah-

čenie života v rodine – spokojnosť a istota, že o člena
rodiny je dobre postarané, opatrovateľka zvládne
nepriaznivý stav ich opatrovaného člena. Vytvorí sa
tak možnosť prežívať bežný
život i rodinné a spoločenské udalosti spolu s opatrovaným členom, spokojnosť a dobrý pocit z istoty, že o ich člena rodiny je
dobre postarané a v neposlednom rade úsporu finančných prostriedkov oproti
nákladom na ústavnú starostlivosť pre ich blízkeho.
Mgr. Michaela Ogureková
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Vyberáme z obecnej kroniky…
Remeslo má zlaté dno…
začiatkom minulého storočia (1900 – 1915) zrubové domy s lomeným štítom
boli podľa kroniky obce Rabča často stavané. Tradičné remeslá, ktoré poznáme i dnes ako murári, tesári, klampiari sa tešili obľube i v minulosti. Skúsim
však spomenúť trochu netradičnejšie remeslá.
pod názvom „Baťa“ na začiatku Oravskej Polhory.
Krajčírske remeslo tiež
malo svoje opodstatnenie, pokiaľ bola aktuálna výroba súkna remeselným spôsobom. Šili sa súVedeli ste, že ani jedna
poľnohospodárska usadlosť sa nezaobišla bez voza, pluhu, plužných kolies, „gnátok“, saní a pod.?
Ich výrobu zabezpečovali tzv. kolejári (kolejoře).
Na jarmoky, svadby, odpusty a návštevy do mesta sa cestovalo na košinových vozoch alebo saniach. Známy bol Štefan
Oršuliak Sirek, ktorý z vŕbových prútov plietol vozové košiny i košíky. V tejto súvislosti nemôžeme
zabudnúť ani na kováčske remeslo, lebo ako uvádza kronika, kde kolejár
prestal, tam pokračoval
kováč. Skoro všetci kováči mali svoje kužne (dielne), len s príchodom elektrifikácie sa niektoré zmodernizovali. Za kováčsku
kužňu slúžil jeden samostatný domček, obyčajne
drevený, ktorý mal vypustený väčší prístrešok a jednu miestnosť, v ktorej mal
kováč veľké mechy, ohnisko a nákovu upevnenú na kláte. Ručným alebo nožným stláčaním mechov sa vháňal vzduch
do ohniska, v ktorom sa
rozpaľovalo železo.
Dnes už nikto nenosieva pôvodný kroj a teda ani krpce. Tie sa vyrábali z dobytčej alebo svinskej kože, tá sa spracovávala u garbiara, v 19. storočí bol garbiarom istý Kubasák, ktorý býval
na nižnom konci Rabče.
Novší typ obuv vyrábali
obuvníci, Ján Jančo pôvodom z Púchova, bývajúci v Rabči mal obuvnícku
živnosť v rokoch 1900 až
1943. Svojich nasledovníkov zaučil v remesle a toto začalo upadať po roku
1940 keď bola zriadená
osobitná predajňa obuvi

Kvasniaka, syna narodeného 29. 4. 1922. Po vytrhaní ľanu na pozemku sa
ľanové snopy doviezli domov a tu sa zbavovali stonky semenných bobúľ česaním na rafákoch (ra-

Leto 1998 Posledná do dnešných dní zachovalá
pôvodná kováčska dielňa s Ladislavom Oselským
v úlohe „kováča“
foto v. briš
kenné nohavice – „portky“, jednoduché kožúšky
z ovčej kože.
Zaujímavosťou je, že
„súčasťou ľudskej obživy v starých časoch, ba
aj nie tak dávno, bol ľanový olej.“ Vyrábali ho
v miestnych olejárňach
z ľanového semena. Býval výbornou pochúťkou s vtedajším „moskoľom“, kapustou či kuľašou. Takáto olejárňa sa
nachádzala u Jána Jagelku na Žabinci, kde prestala výroba v roku 1950.
Podľa kroniky má olejárstvo v Rabči veľmi starú tradíciu. Pozostatky
starej olejárne sa donedávna nachádzali u Jana
Kvasniaka. Otec menovaného Juraj Kvasniak aj
so svojou manželkou Annou rodenou Jagelkovou
sa zaoberali touto prácou
od roku 1910 až do roku
1939. Anna Jagelková doniesla zariadenie na výrobu oleja ako dedičstvo
po svojom otcovi Jozefovi Jagelkovi bývajúcom
na Šeľcyku.
Kronika detailne popisuje výrobu ľanového oleja. „Ústne podanie Janka

fák – stolica so želežným hreb e ň o m) .
Po vysušení sa hlávky vysýpali
na humno
a mlátili cepami. Preosievalo sa to potom na pretákoch a ručnou vejačkou.
Čisté semeno sa dosušovalo na peci. Vysušené sa zanieslo do olejárne, kde sa
výroba začínala s príchodom veľkého pôstu a ním
aj končila. V tom čase sa
v olejárni pracovalo bezprestania, vo dne – v noci a do výroby bola zainteresovaná celá rodina. Výroba mala tri zariadenia:
tzv. „stempy“, pec na praženie a lis. Ďalším príslušenstvom boli: drevené
korýtka (dlabáky), „plat“
– upletený zo srsti kravského chvosta, dieravý železný hrniec na lisovanie
a drevená nádoba na olej,
tzv. „cebřik“. Stempy pozostávali z dvoch na seba položených bukových
trámov, každý o hrúbke
a šírke 40 krát 40 cm a tieto boli zopnuté železom.
Stempy – to boli vyhĺbené
okrúhle diery vo vrchom
tráme s priemerom 16 cm

a hĺbke 40 cm. Dno týchto otvorov bolo železné.
Do stempy sa vsypalo 2 l
semena. Toto sa tĺklo okrúhlym klátom v podobe
piesta upevneným na konci mocnej dvojramennej
bukovej páky. Klát na dopadovej strane mal nabité krátke ostré železá. Dopadom stempy drvil ľanové semená na jemnú múku. Striedavý pohyb kláta
v stempe vykonával chlap,
ktorý držiac sa opory nohou vážil koniec dvojramennej páky, čím dvíhal
druhé rameno s klátom,
ktorý
váhou i s príklopom
druhej nohy dopadal
do stempy.
Drvené semeno sa občas rukou
zamiešalo. Takto urobená múka sa potom na hustom site (pretáku) preosiala do korýtka. Zbytok sa opäť tĺkol. Po skončení tejto práce sa jemná
zmes v korýtku „foldovala“, t.j. zaliala sa presným
množstvom teplej vody,
a to podľa množstva zmesi
a rukami sa všetko miešalo. Keď sa šedé testo zmenilo dohneda, vysušovalo sa trením v rukách. Vysušená hmota musela byť
pružná. Pri stlačení sa musela samočinne zdvihnúť.
Až potom mohla prikročiť domáca gazdiná (olejárka) ku praženiu. Robila to na osobitnom šporáku, v ktorom bol zamurovaný široký železný hrniec tzv: „rynik“. Zmes
sa ustavične miešala. Nesmela sa pripáliť. Veľmi
horúca sa dávala do železného lisovacieho hrnca,
ktorý mal voľné pohyblivé dno. Do toho veľmi silného hrnca („rynka“) sa

predom dovnútra vložil
„plat“, ktorého štyri konce
museli vyčnievať, aby sa
horúca masa pekne zabalila. Takto sa to potom dalo
ležmo do ložiska lisu, tzv.
„prasu“. Do hrnca obrovskou silou tlačil piest prasu
a dierkami z hrnca vytekal
do drevenej nádoby krásny zlatý, príjemne voňavý ľanový olej. Z troch kíl
takejto hmoty natečie 1 liter oleja. Výlisok, tzv. „makúch“, býval veľmi tvrdý.
Rozbíjal sa kladivom, močil v teplej vode a dávali ho
dobytku. Pri plnom pracovnom nasadení od ráno
do poobedia mohlo sa odstaviť najviac 5 makúchov.
Od jedného makúcha dostal olejár 2 šestáky a 1 dl
oleja. 1 liter oleja mal hodnotu 1 litra pálenky (pozn.
za Prvej Česko-slovenskej
republiky to bolo 18 Kčs.).
Spomínaný „plat“ bol
tkaný zo srsti kravského
chvosta do tvaru pravidelného kríža. „Pras“, t. j. lis,
mal pre svoju mohutnosť
osobitné miesto.
Práca spojená s výrobou ľanového oleja nebola ľahká, avšak podľa pamätníkov, bolo v nej niečo čarovné, čo ju zľahčovalo. Zapojená bola celá
rodina a najmä mládež.
Olejáreň bolo miesto,
kde sa stretávali a zbližovali mladí a starí, kde
sa tvorila láska, pieseň,
hudba, zvyky a ľudový
folklór.
Pestovanie ľanu malo
veľký význam aj z iného
hľadiska. Nevyrábal sa
z neho len olej. Tradičný
spôsobom spracovávali
jeho vlákna a tkali ľanové plátno, ale o tom nabudúce.
Mgr. Monika
Kozoňová, prednostka
Obecného úradu Rabča
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Čučoriedkový festival » už v nedeľu 11. augusta «
Myšlienka založiť Čučo
riedkový Festival vznik
la minulý rok. Prišli ste
v takom počte, že si to
všimli aj naši susedia.
Objavilo sa viac ako 30
druhov rôznych koláči
kov a všemožných dob
rôt, ktorých recepty ste
mnohí zdedili ešte po sta
rých mamách.
ČO BUDE INÉ?
Tento rok bude porota
ochutnávačov pozostávať aj z vás, ľudí. Využite
to a podporte recept svojho favorita.
S chuťou ochutnávajte!
Súťažiť sa tentoraz bude vo viacerých kategóriách.
V akej sa vidíte vy?
Babičkine recepty, dezerty a špeciality z čučoriedok. Pribudnú aj stánky s občerstvením.
Veríme preto, že aj
tento rok recepty mám
nesklamú a bude to poriadny zážitok. Stretnete
svojich známych a priateľov a všetci spoločne prežijeme jeden krásny čučoriedkový deň.

VEDELI STE ŽE?
Brusnica čučoriedková (Vac
cinium myrtillus) je liečivá rastlina a rastie ve veľkej časti Europy, v južnej Európe však len málo,
napríklad chýba v južnom
Španielsku, južnom Taliansku a južnom Grécku.
Ďalej rastie na Kaukaze,
na Islande, výnimočne aj
v Grónsku a v Ázii na Sibíri až do severného Mongolska a do provincie Xinjiang
v Číne a až do Japonska.
Plody obsahujú triesloviny, antioxidanty, bioflavonoidy, karotenoidy, provitamín A, resveratrol, vitamín C, vitamíny skupiny B, ovocné cukry, malé množstvo tukov, mikro a makro prvky (horčík,
draslík, mangán, železo,
meď, zinok, chróm). Čučoriedky zlepšujú nočné
videnie a liečia šeroslepota; zlepšujú imunitu a pôsobia preventívne a liečebne (ako doplňujúci prostriedok) proti infekciám;
predlžujú život, chránia
pred stareckou demenciou, pomáhajú pri preháňaní a iných črevných one-

mocneniach;
zvyšujú
množstvo moču, čím napomáhajú odvodňovaniu
a liečbe niektorých opuchov a zápalov močových
ciest; znižujú hladinu
cholesterolu a tukov v krvi, chránia telesné bunky
proti voľným radikálom;
prospievajú k regenerácii
slizníc; podporujú úsilie
obéznych o znižovanie
telesnej hmotnosti; majú aj ukľudňujúci a protistresový účinok. Čučoriedky spolu s čajom z listov zvyšujú odolnosť proti radiácii.
Čučoriedka tiež napomáha pri tlmení nikotínovej abstinencii, tým,
že podporuje tvorbu dopamínu, je veľmi vhodným doplnkom pri odvykacích kúrach fajčiarov.

Čučoriedkový šampión 2018
V minulom roku vyhrala klasika – ako vidíte, je to čučoriedkový koláč. Ale aký čučoriedkovy koláč! Ktorí ste
ho vlani nestihli vyskúšať a chystáte sa skúšať lahôdky
až tento rok, upečte si výherný koláč doma.
Výherný koláč upiekla Michaela Brišáková.
RECEPT
Piškóta
8 bielkov
280 g práškového cukru
300 g orechov (na hrubo
pomleté)
Upečieme na pomaslenom alobale
Plnka
8 žĺtkov
8 lyžíc práškového cukru
Vyšľaháme spolu nad
parou

Nechať chladnúť
a pridať 300 g smetolu
Puding
2 zlaté klasy
šťava z 2 kompótov
Postup
1. Piškóta
2. Plnka
3. Čučoriedky
4. Puding pridať
poloteplý
5. Vyšľahaná šľahačka

» » » » » » » Tešíme sa 11. augusta! Ahoj! :) « « « « « « «
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Krížová cesta
Kvetná nedeľa v Rabči je už tradične zakončovaná
hranou krížovou cestou. Po dvojročnej pauze sa opäť
hralo v našom farskom kostole.
Nie je výnimkou, že
pred najväčšími sviatkami
roka sa v dedinských kostoloch čoraz častejšie objavujú nápaditejšie predstavenia Ježišovej smrti. Niekde je to hra tieňov,
inde, ako napr. v Rabči, sa
už desať rokov niektoré zastavenia stvárňujú divadelne. Herec, scenárista
a režisér v jednom, Jozef
Oselský, stihol za ten čas
v predstavení všeličo vylepšiť. Medzi zaujímavosti
patrí napríklad fakt, že naša rabčianska krížová cesta sa nehrá, skôr je to šesťdesiatminútová modlitba.
Odohráva sa vždy v kostole, začína sa neskoro večer,
keď sa vonku pomaly stmieva. Je teda načasovaná

tak, aby najsilnejšie scény
ukrižovania časovo vyšli
vtedy, keď je v skutočnosti
vonku tma. Celá scéna tak
naberá na intenzite. Počet hercov je vždy symbolicky tridsaťtri, teda presne toľko, koľko mal Ježiš

Odpustiť či neodpustiť?
Veľký týždeň, zelený štvrtok.
Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade. Apoštoli pospali.
On sa potí krvou. Koľkokrát sa potíme a trpíme, veľká
bolesť. Strach a úzkosť. Potiť sa krvou, to je ale iná káva.
Vráti sa k apoštolom, ktorí pospali. Nevydržali ani len
bdieť. Prichádzajú farizeji s Judášom, Ježiš sa ich pýta,
koho hľadajú. Po odpovedi im hovorí, aby ostatných nechali ísť, veď prišli poňho. Chvíľu po tom, čo nedokázali
ani bdieť, čo Ježiša muselo bolieť, sa ich zastáva a chráni ich. Koľkokrát nás niekto zranil, vykašľal sa na nás
a my sme mu to nedokázali odpustiť. Povieme si, On je
Boh. My sme len slabí ľudia. Ja poznám ľudí a určite
aj vy, ktorí odpustia, ktorí sa nehnevajú. Na neprávosť,
ktorá bola na nich vykonaná zabudnú. Tí ľudia sú niekedy v našich očiach blázni. Veď prečo si to dajú, prečo
to nevrátia. No majú aj inú spoločnú črtu a to že sú spokojní, nelamentujú, prečo mi stále niekto robí napriek.
Prijmú to, čo majú, tých čo majú a idú ďalej. A nielen
to. Oni robia toho viac. Niekedy viditeľne- sú aktívni,
vytvárajú hodnoty. Inokedy neviditeľne- modlia sa, postia sa za tých, čo ich sklamali, nahnevali, urazili. Veľa
krát im v skrytosti pomáhajú, pretože priamo by ich pomoc neprijali. Sú to pre mňa hrdinovia, ktorým by som
sa chcela podobať.
Ing. Daniela Tekeľová

Kristus rokov,
keď ho ukrižovali. „Ježiša“ doposiaľ
stvárnili traja herci. Herec drží počas
predstavenia
na svojich pleciach takmer
štyri metre dlhý a osemdesiat kíl vážiaci kríž… V studenom kostole, kedy je aj
vonku sotva 10 – 15 stupňov hrá svoju rolu polonahý, na hlave má tŕňovú korunu zo skutočného tŕnia.
Príprava krížovej cesty
nie je ľahkou záležitosťou.
Chlapi potrebovali celé

dva týždne len na prípravu kulís. Pódium zbíjali 4 dni. Príprava kostýmov trvala približne
mesiac, ďalšie 2 týždne
sa odohrávali skúšky
predstavení…Rabčianska krížová cesta priláka do miestneho kostola každoročne veľa ľudí.
Tento rok to bola odhadom tisícka. Okrem toho, tento rok prejavila záujem dokonca TV
JOJ a regionálne noviny MY Oravské noviny,
ktoré tiež zverejnili svoje príspevky.
FOTO: David Brišák
Veronika Bolibruchová
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aktivity seniorov jds

Seniori utvrdzovali priateľstvÁ
Keď 20. novembra 2018
nás navštívili seniori zo
Spiša z Hrabušíc pod ve
dením nášho bývalé
ho p. kaplána Ľ. Cven
groša, súčasného p. fa
rára v tamojšej obci, sľu
bovali sme návštevu opä
tovať. Docestovala s ni
mi ich starostka, nás za
sa podporil náš p. staros
ta a p. farár. Záujmy ich
seniorov sú podobné na
ším. Boli zvedaví, akým
aktivitám sa venujú naši
seniori, lebo oni tiež ch
cú založiť klub dôchod
cov (KD).

Vyvrcholením spoznávania bol 18. jún tohto roku, keď naši seniori sa vychystali za poznatkami do Hrabušíc na
plne obsadenom autobuse. Potešením bolo, že išli s nami náš p. starosta, p. farár a p. kaplán. Prišli sme do krás
neho kraja Slovenského raja s takmer panenskou prírodou a peknou obcou so zachovalými histirickými budo
vami a kostolom z 13. storočia.
Po privítaní a prehliadke fary sme absolvovali svätú omšu v tajomnom
kostole. Potom pani starostka zorganizovala pre
nás pešiu túru časťou Slo-

venského raja, dokonca
objednala pre nás aj sprievodcu, tamojšieho správcu
urbáru.
Po skončení nás čakal
obed v KD s občerstvením.

Povymieňali sme si skúsenosti, zaspievali, zatancovali za doprovodu Ferka Skurčaka a tamojšieho organistu. Naše seniorky – mažoretky im zatan-

covali. Máme sa čo učiť.
Hoci oni ešte len zakladajú klub kresťanských seniorov, ich činnosť je podobna našej, ale je viac zameraná na kresťanské tradí-

Aj Slovensko má krásne pútnické miesta
Jedno z nich navštívili 22. júna aj naši seniori, je to Skalné sanktuárium Božieho
milosrdenstva Panny Márie na hore Butkov.
Jedna cesta je prekrásnou Krížovou cestou robenou zo skál a budovali ju
občania Rabče Karol a Fero Žitniak.
V deň keď sme boli tam,
bola púť Rodiny nepoškrnenej a autobusy nás vyviezli hore aj dolu. Zažili

sme aj trocha strachu, lebo
je to poriadny kopec, ale ten
duchovný zážitok to všetko
vynahradil.
Slovensko je krásna krajina posiata horami a takými prekrásnymi pútnickými miestami.
Margita Pindjaková

FOTO Ľudmila Rešutíková

cie, čítanie Biblie a životopisy svätcov.
Vďaka Bohu za ďalšie
inšpirácie.
Anna Ratičáková
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Preventívne aktivity v Zš s MŠ Rabča
zamerané proti násiliu na deťoch
Kde bolo, tam bolo..... bol raz jeden drak. Bol nešťastný a ubližoval druhým…
Dňa 28. mája 2019 sa
v ZŠ s MŠ v Rabči hralo bábkové divadlo zo Spišského
hradu. Názov bábkového
divadla bolo „DRAČIE PYTAČKY“. Pažravý drak dnes
ubližoval druhým a ty si sa
len pozeral. Zajtra ublíži tebe. Čo urobíš?
Divadlo bolo tvorivou
dramatikou, v ktorej sa deti mohli naučiť, ako netolerovať násilie a vzoprieť sa
spoločne proti tomu, kto
ubližuje v kolektíve. Poukazovalo na šikanovanie,
na zlé kamarátske vzťahy,
neúctu jedného voči druhému. Išlo o interaktívne bábkové predstavenie,
v ktorom si malý bitkár zapamätal, že UDRIEŤ znamená BOLIEŤ.
Je dôležité, aby deti ne
tolerovali násilie, aby sa
nebáli hovoriť o tejto té
me s učiteľmi a rodičmi,
aby sa dokázali efektívne
brániť.

Divadla sa zúčastnili
žiaci 1. – 3. ročníka. Deti,
nebojte sa rozprávať o svojich problémoch! Divadelné predstavenie bolo veľmi pútavé a emotívne a zaujalo nielen deti, ale aj pedagógov.
Spoločne proti násiliu
Dňa 10. 6. 2019 v Námestove, 12. 6. 2019 v Zákamennom a 13. 6. 2019
v Rabči, v súvislosti s realizáciou NP Podpora ochrany detí pred násilím sa
konal 2. ročník osvetového
podujatia ,,Spoločne proti
násiliu“, ktoré bolo určené
žiakom 9. ročníkov ZŠ okresu Námestovo. V Rabči
sa tohto podujatia zúčastnili žiaci VIII. a IX. ročníka z Rabče a žiaci IX. ročníkov z Rabčíc, z Oravskej
Polhory a zo Sihelného.
Cieľom osvetového podujatia bolo najmä zvyšovanie povedomia o problematike násilia páchané-

ho na deťoch a budovanie
základov bezpečia u detí do budúcna; informovanie o spôsoboch ochrany a prípade ohrozenia násilím; informovanie o nástrahách v on-line prostredí; informovanie o trestnoprávnej zodpovednosti.
Osvetové podujatie pre
žiakov spoločne pripravili:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo, odbor sociálnych vecí a rodiny, koordinátorka ochrany detí pred násilím, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, CPPPaP Námestovo,
OZ NOS (Námestovský
ochotnícky súbor), Preventista Okresného riaditeľstva PZ V Dolnom Kubíne, Školské úrady okresu Námestovo, ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove, CVČ Maják v Námestove s podporou mesta Námestovo, obec Zákamenné, obec Rabča, Združenia

Biela Orava a Domu kultúry v Námestove.
Žiaci mali možnosť vypočuť si zaujímavé prednášky od zástupcov inštitúcií, ktoré sa problematikou násilia na deťoch aktívne zaoberajú a participujú v oblasti ochrany detí pred násilím.

tovský ochotnícky súbor)
Mgr. Mária Vojtašáková.
V úvode osvetového podujatia v Rabči si starosta obce Ing. Július Piták pripravil krátky príhovor.

Ochrana detí z pohľadu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (vedúca oddelenia SPODaSK Mgr. Mária Protušová), OK On line (psychológ CPPPaP
v Námestove Mgr. Juraj
Janček), Prevencia kriminality z pohľadu Policajného zboru, Trestnoprávna zodpovednosť mládeže
(preventista OR PZ v Dolnom Kubíne kpt. Mgr. Tibor Šándor).
Podujatia moderovala
pedagogička ZUŠ I. Kolčáka v Námestove a zástupkyňa za OZ NOS (Námes-

Počas podujatí sprievodný kultúrny program
zabezpečovali žiaci zo
ZUŠ I. Kolčáka v Námestove a CVČ Maják v Námestove. V závere podujatia odznelo poďakovanie zo strany zástupcu ÚPSVaR Námestovo a zástupcom participujúcich
subjektov boli odovzdané
ďakovné listy riaditeľa úradu. Pre žiakov si organizátori podujatia pripravili letáčiky s kontaktami pomoci pre obete násilia a zároveň sprevádzajúcim pedagógom boli odovzdané letáky s informáciami ohľadom bezpečného používania internetu – ako sa nestať obeťou či páchateľom
trestného činu.
Mgr. Andrea Lubasová

starostí. Všetko dobré vám
prajem, užite si dnešné nedeľné popoludnie s programom, ktorý pre vás pripravili vaše deti, tak isto ďakujem všetkým organizátorom, ktorí sa postarali o toto dnešné popoludnie. Ďakujem pekne a ešte raz príjemnú zábavu.
Básničky a mnoho
iných vyznaní predviedli deti z Materskej školy
v Gaceli.Po nich vystúpili
žiaci zo Súkromnej umeleckej školy pani Fernezovej. Ukázali svoje hudobné srdiečka tak, že
roztlieskali celú sálu. Celé podujatie moderovali

Zara a Rasťo, ktorí na záver popriali všetkým našim mamičkám, aby im
ich deti prinášali viacej
radostí ako starostí a aby
obdiv k našim matkám
vydržal v našich srdciach
nielen v deň tohto sviatku, ale po celý rok.
Každá mama odchádzala z kultúrneho domu s karafiátom v ruke,
s pamätným srdiečkom a
so sladkou fidorkou (čokoládou), ktoré im venovala samospráva obce
v zastúpení starostu obce
Ing. Júliusa Pitáka a zástupcu starostu Ing. PavV. Briš
la Jurčáka.

M ama je náš anjel ,
ktorému Boh nedal krídla
Vo vynovenej kinosále kultúrneho domu privítal mamičky 12. mája starosta
obce Rabče Ing. Július Piták v príhovore k nim slovami:
Prajem Vám všetkým príjemné nedeľné popoludnie
a všetkých srdečne vítam.
Drahé mamy, vážení prítomní o mamách a ich láske
a dobrote sa povedalo i napísalo veľa, a predsa toho nie
je dosť. Už len v slove mama, ktoré je kratučké, milé
láskavé slovo, ktoré sa každé batoľa naučí vysloviť ako
prvé, za ním je schované veľa. Je to láska samá prevtelená do ženy. Je to láska,
ktorá nás sprevádza celým
životom. Nič nie je váženejšie, ako byť matkou. Všetky matky určite potvrdia,
že byť mamou je niečo nádherné, napĺňajúce, radostné, zároveň aj zodpovedné veľakrát náročné, niekedy aj bolestné, všetci to vieme. Pre každého je jeho ma-

ma tou najdôležitejšou osobou na svete. Mama je ten
človek, ktorého náruč sme
pocítili ako prvú. Bolo to jej
objatie, jej pohladenie, čo
sme pociťovali od prvých dní
nášho života. Jej hlas sme
počúvali, učili sa prvé slová
od nej. Mama si zaslúži nielen našu úctu, zaslúži si našu lásku, zaslúži si, aby sme
sa starali o jej šťastie. Deň
matiek je príležitosť všetko toto si pripomenúť, aby
sme na to v bežnom kolobehu života nezabúdali. Zároveň je to dôvod, aby sme
svojej mame vyjadrili city,
aby sme ju objali, pripravili jej radosť. Mama je totiž pre každého len tá jedna
jediná a tým je výnimočná.
Keby som to mal vystihnúť
jednou vetou, tak by to bo-

la táto veta. Je to náš anjel,
ktorému Boh nedal krídla.
A preto aj dnešné podujatie
je venované matkám. Je venované mamám všetkým, či
už majú deti malé a venujú im svoju každodennú starostlivosť, alebo sú to mamy
už s deťmi dospelými, ktoré
si už drobnými starosťami
prešli a teraz prežívajú to,
čím žijú ich deti. Však nenadarmo sa hovorí malé deti – malé starosti, veľké deti – veľké starosti. Čo všetko si musí jedna matka prežiť, viete len vy, ženy. Prajem teda všetko dobré všetkým mamičkám, mladým
mamičkám, aby si užívali
radosť so svojimi detičkami
a tiež mamám skoršie narodeným, aby im ich veľké deti prinášali viac radostí, ako
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Deň plný prekvapení
Po dňoch Rabče nasledovala ďalšia super akcia. Ak
cia pre deti, ktoré radi súťažia, hrajú sa, behajú a ská
ču. Jednoducho pre všetky deti, ktoré majú radi po
hyb a zábavu pod holým nebom.
Siedmeho dňa, siedmeho mesiaca sa rabčianske
deti stretli na detskej sv.
omši, ktorá bola sprevádzaná ich spevom. Bol to
začiatok Dňa plného prek-

vapení. Pokračovanie bolo v školskom parku pri základnej škole. Tento rok dostavali deti pri registrácii
nálepku s drakom, ktorý
bol symbolom tohtoročného DPP. Zaregistrovaných
detí bolo viac ako 300. Odhadovaná účasť všetkých
zúčastnených bola viac ako
500 ľudí. Z oblohy sa na nás
slniečko usmievalo, no neskôr sa zamračilo a aj si
poplakalo. Šikovným animátorom a ešte šikovnejším deťom to nevadilo a súťažili ďalej. Pre deti bolo
pripravených 19 stanovíšť.
Skákali s krabicami na nohách, vodným delom triafali na cieľ loptičkami do otvorov, zemiakom posúvali predmet do cieľa, zahrali si double, v rukaviciach
schovávali hračky a iné.
Premyslené hry zamerané
na rozvoj jemnej aj hrubej
motoriky, logického myslenia a fyzickej kondície.
Jednoducho po absolvovaní všetkých stanovíšť si deti precvičili celé telo. Zbierali žetóny, za ktoré si kúpili hračky, omaľovánky, pas-

telky a sladkosti. Nechýbala ani bohatá tombola. Výber bol veľký, vďaka štedrým darcom. No bez animátorov, ktorí si našli čas
a obehli všetkých podnikateľov a dobrodincov v našej obci by nebolo nič. Veľká vďaka patrí deťom, ktoré nesedeli doma, ale prišli
opäť vo veľkom počte. Všetkým, ktorí finančne a materiálne pomohli, animáto-

rom, ktorí to všetko pripravili, zrealizovali a aj upratali, Červenému krížu, ktorý sa postaral o perfektné
občerstvenie, ďakujeme.
Parádne šišky a super placky len tak mizli. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pridali ruku k dielu. Aj vďaka
tejto akcii je Rabča známou
dedinou široko-ďaleko.
foto Marian Hucík
Ing. Daniela Tekeľová
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Jarné prázdniny v Rabči 4. – 8. 3. 2019
Ako najlepšie prežiť prázdniny? Vysedávaním doma na gauči alebo zažívaním
nejakého dobrodružstva? My, animátori z Rabče, sme si vybrali dobrodružstvo,
a preto aj cez tieto jarné prázdniny sme pripravili rôzne výlety a akcie.
V pondelok sme sa rozhodli na lyžiach a snowboardoch zdolať kopec v lyžiarskom stredisku Roháče – Spálená, ktoré sa
nachádza v prekrásnom
horskom prostredí v doline pod Salatínom v Tatranskom Národnom parku. Celá tá krásna príroda
okolo nás, posypaná bielym práškom, pohltila naše oči. V krásne bielej krajine sa nám lyžovalo výborne a mali sme za sebou
prvý náročný, no krásny
deň prázdnin.
Rabča má peknú a veľkú športovú halu, tak prečo ju nevyužiť? Utorkový
program prebiehal v nej.
Animátori pripravili športový plán. Hrali sme rôzne
hry, ako futbal, basketbal,
vybíjanú, vojnu so šatkami a na konci sme si všetci

spoločne zatancovali.
V stredu sme spozna-

li rodnú obec nášho pána
farára. Pán farár nám robil sprievodcu na kopec
Ostražica, ležiaci medzi
Nižnou a Zemianskou dedinou. Cestou z Nižnej ho-

re sme zdolávali prekážku, ktorou bol sneh. Aj

šilo pozvanie pána farára
na pohostenie.
Štvrtok začal cestou
v autobuse. Cesta do Dolného Kubína ubehla rýchlo a spevavo. Na zimnom

nach, preliezačkách, šmýkačkách a na všetkom, čo
nám Kinderland ponúkol.
Chceme vám poďakovať, že ste spolu s nami zažívali dobrodružstvo jar-

štadióne sa predviedli naše krasokorčuliarske
schopnosti. Po korčuľovaní nasledoval presun o kúsok ďalej do aquaparku,
kde sa každý z nás a zároveň všetci spolu vybláznili vo vode.
Posledný deň prázdnin
sme si užili v najväčšej
detskej izbe na Slovensku.
Nielen deti, ale aj animátori sa vyšantili na trampolí-

ných prázdnin a dúfame,
že ste si ho poriadne užili. V zdravom tele zdravý
duch. Cez tento týždeň sa
lyžovalo, korčuľovalo, plávalo, hralo s loptou aj bez
nej, vystúpili sme na kopec, spoznali Kinderland a Zemiansku dedinu.
Skvelí animátori a skvelé deti sa tešia sa na ďalšie
akcie – Vaši MAK-áči!
Mgr. Martin Cubinek

keď nám bola trochu zima, zvládli sme to s nadšením. Na vrchole kopca
nechýbala modlitba. Z vrcholu sme zišli do Zemianskej dediny, kde nás pote-

Futbal - športová hala
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kresťanská mládež

Odmena pre birmovancov
Školský rok 2018/2019
je typický pre našu far
nosť prípravou na bir
movku. Birmovanci ma
li v tomto období väč
ší priestor priblížiť sa
k Bohu a to rôznymi for
mami.
Zúčastňovali sa na birmovaneckých stretkách,
zapájali sa na svätých omšiach miništrovaním a spevom. Realizovali sa a pomáhali pri rôznych akciách, ako upratovanie kostola, jasličková pobožnosť,
koledovanie s Dobrou novinou a veľa ďalších. Najaktívnejší birmovanci boli odmenení výletom do Žiliny, ktorý sa konal 31. 5.
2019 – 1. 6. 2019. Na výlete
sa zúčastnilo 39 birmovancov, 4 animátori a pán kaplán. Prvou zastávkou bola prechádzka časťou Dolného Kubína so svätou omšou v ich farskom kostole.
Nasledoval presun do Žiliny. Tu sme boli ubytovaní u Saleziánov Dona Bosca. Večer prebiehal v duchu
spoznávania Žiliny. V meste prebiehali staromestské

slávnosti, teda o zábavu
a bohatý program bolo postarané. Stačilo si len vybrať. Na Mariánskom námestí bolo vystúpenie skupiny QUEENSHOW. Je to
slovenská skupina hrajú-

mi svojou starostlivosťou o mladých, na ich internátoch sme našli mnoho skvelých hier. Zahrali
sme si vzdušný hokej, biliard, karty, kalčeto. Nasledujúci deň začínal sv.

Na vrchu
do okolitých dolín, ktoré
boli nádherne. Prešli sme
cez Gotickú bránu, vyšli
na zrúcaninu Súľovského
hradu, prešli lúku pri Kamennom hríbe a vrátili sa
do obce Súľov.
Po turistike sme sa pobrali nasýtiť naše hlad-

Pán kaplán Ján Bušovský

končili zmrzlinou vo Veličnej a modlitbou. Vďační Bohu, že sa nikomu nič
nestalo, a že sme v zdraví
docestovali.
Pán Boh zaplať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k realizácii tohto
výletu.

ca naživo tie najväčšie hity
legendárnej britskej skupiny Queen. Na Námestí A.
Hlinku vystupovala kapela
IMT SMILE.
Po koncertoch a príjemnej prechádzke mestom sa večer nekončil.
Keďže saleziáni sú zná-

Birmovanci

Autíčka

omšou v kaplnke sv. Jozefa, robotníka. Nasledovala turistka na Súľovské skaly. Po celej trase sa
nachádzali tabule s informáciami o miestnej flóre, faune a geológii. Taktiež tam boli vyhliadky

né bruchá dobrým obedom. Následne časť birmovancov išla do nákupného centra v Martine.
Druhá časť skupiny mala možnosť zažiť dobrodružnú jazdu na motokárach. Náš výlet sme za-

Čo je ešte dôležité povedať? V každom prípade sa oplatí konať dobre
a spravodlivo, lebo pravda vždy zvíťazí a dobro
bude odmenené.
Mgr. Martin Cubinek

Diecézne stretnutie mládeže

V sobotu 18. mája 2019
sa v Aréne Poprad usku
točnilo Diecézne stretnu
tie mládeže Spišskej die
cézy.
Bol to už jedenásty ročník týchto stretnutí. Celkovo si prišlo program pozrieť viac než 750 účastníkov. Tento rok tam nechýbali ani mladí z Rabče. Témou stretnutia ,,Hore no-

hami“ chceli organizátori poukázať na to, že keď
Kristus vstupuje do života človeka, často sa mnoho
vecí zmení a zrazu to vyzerá, akoby sa všetko ocitlo hore nohami. V skutočnosti až vtedy život naberá
správny smer.
Program bol veľmi duchovne bohatý, plný svedectiev, modlitby chvál,

možnosť svätej spovede,
možnosť rozhovorov so zasvätenými osobami.
Zažili sme tam mladú cirkev, spoločenstvo
mladých ľudí s rovnakými hodnotami, ktorí nasledujú Boha, spolu sme sa
modlili, tancovali, radovali sa v Pánovi a utvárali nové priateľstvá.
Mgr. Martin Cubinek
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vzdelanie

Práca a postavenie učiteľa
Žijeme v hektickej dobe plnej zmien. Aj postavenie učiteľa je v súčasnosti iné, aké bolo v minulosti. Netešia sa takej úcte a vážnosti, ako to bolo v minulosti a ako prináleží ich poslaniu a úlohe pri výchove mladej generácie. Nielenže sú nedocenení štátom,
ale často sa stáva, že sú terčom šikanovania zo strany žiakov a rodičov. Hoci povolanie učiteľa má svoje neodmysliteľné miesto
v spoločnosti, človek, ktorý v školstve nikdy nepracoval, má často skreslený pohľad. Vidí len prázdniny a voľno. Už nevidí nápor
na psychiku, maximálnu sústredenosť na vyučovacej jednotke, prácu, ktorú si učiteľ často nosí domov a tým sa ukracuje o čas
strávený s vlastnou rodinou.
Spoločenské postavenie učiteľa, je dané tým,
že škola je verejná inštitúcia a učiteľ v škole je predstaviteľom spoločnosti, zastupuje spoločnosť, je verejným činiteľom. Žiakovi spoločnosť ukladá plniť
učiteľove požiadavky. Učiteľ, okrem toho, že hodnotí (či už ústne, či písomne) žiaka, čiastočne preberá aj povinnosti rodičov –
rozvíja a uspokojuje žiakove záujmy a záľuby, pomáha mu, radí, dbá na jeho bezpečie počas pobytu
v škole. Je spomedzi profesií najfundovanejší nadväzovať na rodinnú výchovu. Vo výchovno‑vzdelávacom procese dochádza
k zákonitej vzájomnej interakcii medzi učiteľom
a žiakom, pričom učiteľ
pôsobí výchovne aj vzdelávajúco na žiaka.
Dieťa sa s prvým vzdelávaním stretáva už v materskej škole. Učiteľka
MŠ používa vo svojej práci metódy, ktoré majú
vzdelávací, ale aj výchovný charakter. Všetky vedú
k jeho všestrannému rozvoju a dosiahnutiu optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno‑citovej úrovne ako základu pre školské vzdelanie v základnej škole a pre
život v spoločnosti.
Dieťa
prostredníctvom učiteľky získava
elementárne základy:
1. komunikačných kompetencií,

2. matematických kompetencií a kompetencií
v oblasti vedy a techniky,
3. digitálnych kompetencií,
4. kompetencií učiť sa,
riešiť problémy, tvorivo
a kriticky myslieť,
5. sociálnych a personálnych kompetencií,
6. občianskych kompetencií.
7. pracovných kompetencií.
Obsah vzdelávania
v materskej škole sa vymedzuje vo vzdelávacích oblastiach: Jazyk
a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť,
Človek a príroda, Človek a svet práce, Umenie
a kultúra, Zdravie a pohyb. V každej z týchto

oblastí sú výkonové štandardy, ktoré vedú k nadobúdaniu vedomostí
a k rozvíjaniu žiadúcich
charakterových vlastností dieťaťa. Učiteľke v tom
pomáha dôsledná príprava na každú vzdelávaciu aktivitu, vhodné využitie pomôcok, ktoré si
často pripravuje a vyrába sama. Pri svojej práci
ma byť dôsledná, pohotová, spravodlivá, trpezlivá ale aj milá, prívetivá
a priateľská. Dbá na bezpečnosť detí a ich zdravý
vývin.
Venuje aj zvýšenú pozornosť deťom s poruchami správania, ktorých sa v súčasnosti objavuje čoraz viac a pri tom
spolupracuje nielen s rodinou, ale aj s odbor-

Leonardo 2019
Už 23. ročník vedomostnej súťaže žiakov základných škôl zo Slovenska a Poľska
sa 10. mája 2019 konal v Rabčiciach.
Vedomostnej
súťaže
sa zúčastnilo približne 50
žiakov z obcí a gmín spod
Babej Hory.
Súťaži sa vždy z vedomosti o regióne obci a gmín spod Babej hory

tak na slovenskej, ako aj na
poľskej strane.
Odmenou učastníkom
súťaže je nielen to, že sa
obohatia o ďalšie vedomosti ale, že sa aj zúčastnia spoločného výletu.

Našu základnú školu
a obec Rabču zastupovala Nina Zboroňová spolu
s pani učiteľkou Ing. Gabrielou Štefaňákovou.
Ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu.
– OcÚ

nou verejnosťou. V pedagogickom pôsobení
zodpovedne diferencuje „dobré a zlé“ správanie dieťaťa bez predsudkov. Ako subjekt hodnotenia dáva do vzťahu individuálne prejavy, situáciu a podmienky správania dieťaťa a všeobecne platné etické normy aj
interné (triedne, školské)
pravidlá. Normy a pravidlá sú dôležité, pretože deti potrebujú poznať
hranice správania a konania. Poznať, že sú slobodné v rozhodovaní, ale
zodpovedné za to, keď sa
rozhodnú. Aby sa vedeli
správne rozhodnúť, potrebujú vedieť, aké správanie a konanie je slušné a očakávané, aby sa
správne zorientovali, vedeli, na čom sú, aby moh-

li byť samostatné. Hranice nemožno chápať ako
jednoduché príkazy, zákazy a obmedzenia, ide
o sústavne formovanie
vedomia dieťaťa v oblasti toho, čo môžem a nemôžem, čo je slušné a čo
nie, čo pomáha a čo ubližuje. A len pri dôslednej
práci učiteľky sa to darí.
Robí sa veľká chyba, ak
od detí nič nevyžadujeme a nekladieme na ich
správanie nijaké požiadavky. Učiteľka na stanovenie hraníc často používa pravidlá, ktoré tvoria významnú súčasť každého výchovného systému. V rámci vymedzených pravidiel sa dieťa cíti bezpečne. Prostredníctvom pravidiel má jasno
pri svojom rozhodovaní.
Často sa však stáva, že
rodičovská verejnosť prácu učiteľa (hlavne v oblasti výchovy) neguje.
Rodičia nepochopia, alebo sa ani nesnažia pochopiť zámer riešenia problému, ktorý vedie ku pozitívnemu výsledku. Učiteľ, hoci má odborné znalosti, je osočovaný, znemožňovaný na verejnosti, napádaný vulgarizmami. Aj preto je toto povolanie v súčasnosti neatraktívne a veľakrát sa stáva, že mladý vyštudovaný učiteľ svoju profesiu
nevykonáva.
Za kolektív učiteliek
materskej školy Alena
Toporová

vzdelanie / kultúra
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Anglický večer v CVČ Maják Námestovo
Centrum voľného času
Maják Námestovo pri
pravilo aj tento školský
rok pre deti z Námestova
a z Rabče príležitostnú
akciu pod názvom
„Anglický večer 2019“.
Akcia sa uskutočnila v dňoch 24. 5. – 25. 5.
a 7. 6. – 8. 6. a prebiehala
pod vedením Mgr. Andrey
Lubasovej a PhDr. Žanety
Vajdiarovej.
Program bol pripravený pre deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Anglického večera, ale aj pre

deti, ktoré sa týchto akcií
zúčastnili po prvýkrát.
Bol to 12. ročník, počas

ktorého sa účastníci učili
rytierskym cnostiam, získali ukrytý poklad, ďalšie

časti rytierskeho kostýmu a certifikáty za skúšku odvahy. Anglického
večera sa zúčastnilo spolu 54 detí, z toho 42 detí
bolo z Rabče.
Celý program sa niesol
v rytierskom duchu. Deti museli zvládnuť za pomoci starších animátorov desať úloh, ktoré boli
zamerané na šport, zručnosti i vedomosti z anglického jazyka. Po úspešnom splnení úloh sa
deti vybrali hľadať ukrytý
poklad, ktorý pomocou
indícií aj našli. Potom nasledovala skúška odvahy
a stráženie získaného pokladu. Iba malá časť detí sa odhodlala prejsť ná-

ročnou skúškou odvahy,
ktorá otestovala ich odvahu a charakter. Na druhý deň strážený poklad
deti otvorili a spoločne si
ho rozdelili. Nasledovali
hry v herni, spoločenské
hry a jumping.
Na záver chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, rodičom a učiteľom, sponzorom: pani Darine Plevjakovej a obecnému úradu, pánovi starostovi obce Ing. Júliusovi Pitákovi, za podporu pri realizácii tejto peknej akcie
pre deti.
Mgr. Andrea Lubasová

Divadelná jar v Rabči
Divadelnú jar zaklincovala Omladina
Včera, v prvú májovú nedeľu, vyvrcholila Divadelná jar v Rabči. Ukončil ju ochotnícky
divadelný súbor Omladina zo susednej obce
Zubrohlava dvomi hrami známeho, či pre niekoho menej známeho
oravského spisovateľa,
dramatika, učiteľa a novinára Jána Dafčíka.
Okrem iných diel napísal, zozbieral, upravil
a vydal Oravské prostonárodné povesti (1933)
a Oravské
rozprávky
(1935). Najrozsiahlejšou
časťou jeho tvorby je práve dráma. Divadelné jednoaktovky Agenti (1931)
a Daň z obratu (1932) pútajú pozornosť už len ro-

kom ich vydania a priam
vyrážajú dych svojou aktuálnosťou.
V podaní ochotníkov
z Omladiny, v réžii p. M.
Banasovej, sme sledovali
veselohru o človeku, ktorý napriek svojmu zdravému rozumu, postaveniu
advokáta, sebavedomiu,
ale nelákavej finančnej situácii podľahne presvedčivým argumentom podomových
predajcov.
Kvôli vlastnej hlúposti sa
akurát zadĺži a prichádza
tak aj o svoju rodinu.

Ochotnícky divadelný súbor Omladina zo Zubrohlavy po výstúpení na novom pódiu v kinosále Kultúrneho domu v Rabči

Veselohra Daň z obratu vyčarila úsmev divákov zápletkou. Dievča súce na vydaj si zmýli svojho nastávajúceho, s ktorým si doteraz iba dopisovala, s exekútorom. Spolu s matkou mu natára-

jú nezmysly o rodinnom
bohatstve. Svetlo do príbehu vnáša otec, ktorý
sa objaví doma v pravej
chvíli. Spravodlivo rozčúlený daňami za všetko,
vyhodí z domu exekútora aj nádejného zaťa.

Ochotnícky divadelný súbor Omladina zo
Zubrohlavy oslávi v tomto roku už svoje 115-te
výročie. Hoci v Rabči už
hral, je naozaj škoda, že
na predstavenie neprišlo v päťtisícovej Rabči

viac divákov. Avšak perfektné herecké výkony
sa odrazili na dobrej nálade tých, ktorí si prišli
vychutnať Dafčíka práve
v jej podaní.
Veronika Bolibruchová
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Čím žiješ, Materská
škola v Gaceli?
Ak keď je ešte stále v provizórnom režime a v stiesne
ných priestorových pomeroch, život je v nej veľmi pes
trý a bohatý na zážitky aj úspechy malých detských
zverencov.
MAREC
Po radostnom a úsmevnom karnevale sa deti zaoberali témou o knihách.
Rozoberali
rozprávky,
dramatizovali ich, navštívili miestnu knižnicu, dozvedeli sa o podmienkach
výpožičky knihy. Zúčastnili sa na divadielku – Posledný dinosaurus. Ukázali aj to, že majú veľké
schopnosti v recitácii básničiek, ktoré sa naučili
s rodičmi. Veľká pochvala a poďakovanie patrí najmä rodičom, za podporu
detí v týchto aktivitách.
Medzitým sa predškoláci oboznámili so školským prostredím, počas
Návštevy v ZŠ, kým pôj-

du na zápis. Veľmi ich to
zaujalo a s väčším nadšením sa pripravujú na túto
udalosť. Nezabudlo sa ani
na Deň vody a Medziná
rodný deň lesov, kedy sa
deti hravou formou dozvedeli o všetkom dôležitom
pre ich zdravie a život.
APRÍL
V tomto mesiaci si pripomenuli Deň narcisov, zhotovili veľkonočnú výzdobu a predviedli zvyky a tradície týchto sviatkov. V rámci Mesiaca le
sov zrealizovali vychádzku do lesa. S príležitosti Dňa Zeme skrášlili okolie škôlky zbieraním odpadkov a obnovením ma-

lej kvetinovej hriadky. Úspešne absolvovali Mate-

matickú olympiádu – Lus
káčik v Zákamennom dve
predškoláčky: Emka Pitáková a Alexandra Kvas-

ňáková. Spevácku odvahu ukázali Nelka Šurinová
a Mária Tomčíková v Or.
Veselom na Štrngalkach.
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MÁJ
Začínali sme získaním vedomostí o rodine, práci rodičov, poznávaním kvetín, zvieratiek. Praktické
skúsenosti pri práci s deťmi prišli k nám nadobudnúť aj praktikantky 1. ročníka PgŠ: Natália Portálová a Vanesa Zboňáková.
Krásnej oslavy Dňa matiek
v Kultúrnom dome sa zúčastnili predškoláci z triedy
Slniečok a Včielok s úprimným blahoželaním k tomuto sviatku. Pripomenuli sa
aj Dni rodiny a mlieka. Deti vyrobili s pomocou p. uč.
pekné pozvánky a darček
k oslavám Dňa rodiny.
JÚN
Bol pre deti najkrajším
a najradostnejším mesiacom. V úvode týždňa bývajú Dni detských rados
tí. Pondelok bol rozprávkový deň, ale aj precvičením programu pre oslavy Dňa rodiny. Utorok bol
športový, kedy si deti vysúťažili medaily a odmeny
aj za správne bicyklovanie
a bezpečnosť počas športu. Zároveň sa predškoláci:
Adam Kozoň, Stanka Gal-

predškolská výchova
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ganiaková, Miška Kormanová, Marcel Miklušák zúčastnili športovej olympiá
dy v Or. Polhore. Streda bola významným dňom, lebo
sme mali návštevu Polície
so stopovacím psom. Potom sa chodníky premenili na kresliacu plochu, ktorú deti pomaľovali na výtvarné obrazy. No a poobede sa úžasne zavďačili svojim rodičom – programom
na oslavách Dňa rodiny.
V tento deň nás ešte reprezentovala v próze Nelka
Zboňáková pri Hviezdoslavovej hájovni s názvom
–Hviezdoslavček. Vo štvrtok boli na návšteve Po
žiarnici s požiarnym autom, potom sa deti osviežili sladkou zmrzlinou. No
a v piatok sa zabávali počas hodovania opečených
dobrôt, tancovali a púšťali
bublinky. V závere boli deti vyhodnotené diplomom
a sladkými odmenami.
Záverom školského roka sa uskutočnila rozlúčka predškolákov s mladšími deťmi počas diskotéky na dvore materskej školy. Odmenou bolo aj posedenie pri sladkom koláčiku
v najbližšej cukrárni. Poďakovanie patrí aj všetkým
sponzorom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na týchto milých akciách
pre našich škôlkarov.
Margita Zboroňová
a kolektív materskej školy
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vzdelanie

Spoznaj povolanie
z praxe
Deti sa majú učiť viac
prakticky ako teoreticky.
Inšpirovali sme sa touto
vetou a do nášho detské
ho kútika Hopkáčik sme
pozvali policajta, hasi
ča, detskú lekárku a zu
bárku. Deťom sme chceli
priblížiť rôzne povolania
z praxe.

Ako prvý sa nám predstavil policajt. Deťom veľmi pekným spôsobom porozprával, v čom spočíva práca polície, aké máme policajné zložky, kto a ako sa môže stať
policajtom. S názornými pomôckami nám ukázal, ako sa
treba správať na cestách. Deti si vyrobili policajné paličky a čiapky.
im trošku veľká, ale možno raz bude dobrá. V hasičskom aute sa im páčilo
najviac, ani sa im nechcelo z neho odísť.

Ďalšie povolanie bo
lo požiarnik. Krátka teória a ostatné krásny zážitok. Deťom páni požiarnici ukázali našu rabčiansku požiarnu výzbroj. Prilbu a bundu si deti vyskúšali na vlastnej koži. Bola

Na záver sa s nami hasiči rozlúčili majákmi a sirénou. Bol to veľkolepý zážitok a deti boli nadšené.

Ďalšie povolanie
bolo zubár.
Do Hopkáčika k nám zavítala pani zubárka Terezka.

zúbky kazia a ktoré sú zúbkom prospešné. Na záver
deti dostali cestovnú zubnú pastu.

Predstavila deťom bacila Cecila a bacilku Kamilku. Ukázala, aké nám vedia narobiť problémy a ako
s nimi treba zatočiť.
Deťom predviedla, ako
sa treba starať o svoje zúbky, aby boli ako perličky.
Pomocou umelého chrupu
a s mega zubnou kefkou si
to vyskúšali sami.
Taktiež riešili úlohu
a priraďovali rôzne jedlá a potraviny, ktoré nám

Pani zubárka odpovedala na všetky naše otázky,

pozrela sa deťom na zúbky a poradila rodičom, čo
Ako posledná sa nám
predstavila detská lekárka. Deťom porozprávala o práci lekárov. Deti
si stetoskopom počúvali
svoje dýchanie, ozvy srdca a zvuky, ktoré vydáva
ich vlastné bruško. Pani

a ako by ďalej mali robiť.
Ďakujeme jej za odbor-

né rady a čas, ktorý s nami
strávila.

záujmy / šport
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RAPTORS CUP 2019
XIX. DNI RABČE SOBOTA 29. 6. 2019 Najväčší florbalový turnaj hraný 3+1 pod holým nebom na Slovensku.
Tento rok sa hral v kategóriách mužov aj žiakov (2004 a mladší)! Celkovo 21 tímov v kategóriách mužov a žia
kov sa v slnečnú sobotu stretlo v Rabči. Turnaj sa odohral v odľahčenej priateľskej atmosfére, no vo vyraďova
cích zápasoch si už tímy nič nedarovali a bojovalo sa o každý kúsok ihriska. RAPTORS CUP 2019 obhájil tím
FBK AJETO! V žiakoch dominovali Pozbieranci.

Výsledky
MUŽI
1. FBK AJETO
2. Ete Destelere
3. Šoltysss
4. KONIFERUM
IUNCTUS

ŽIACI
1. Pozbieranci
2. Šoltysss junior
3. Red Kings
4. Cementári

5. Novot mladší
6. Florbal team Thunders
Najlepší brankár
– Marcel Fusko

Najlepší brankár
– Matúš Staroň
Najlepší strelec
– Ondrej Kubala
Najlepší hráč
– Adam Sirota
Najužitočnejší hráč
– Jakub Goňa
lekárka deťom predviedla, ako sa obväzujú zranenia na končatinách, brade a prstoch. Deti si to samozrejme vlastnoručne
vyskúšali.

Najlepší strelec
– Dušan Nožina
Najlepší hráč
– Adrian Záhora
Najužitočnejší hráč
– Šimon Michlik

VIDEO z RAP
TORS CUP 2019
» www.facebook.com
Vidíme sa pri
RAPTORS CUPE 2020!
Ďakujeme

Všetky podujatia“ Spo
znaj povolanie z praxe“ boli jedinečné.
Každý z prednášajúcich
niečím upútal a zaujal. Deti sa vždy niečo nové naučili a odchádzali s úsmevom
na tvári.
Ďakujeme
všetkým,
ktorí si našli čas a prišli.
Sme radi, že môžeme realizovať rôzne akcie, ktoré
sú pre deti zaujímavé a motivačné.
Ing. Daniela Tekeľová

Futbalový turnaj
Krčmy proti krčmám
XIX. DNI RABČE SOBOTA 29. 6. 2019 Tradičný futbalový turnaj s veľkou
účasťou bývalých hráčov s plnou tribúnou povzbudzujúcich fanúšikov. Gaceľ
obhájil vlaňajšie prvenstvo a čaká na premožiteľa.
1. Gaceľ
2. Rabčice
3. Bocián
3. Pizzeria QUATRO
(bývalá Sivá)
Zápasy:
Rabčice – Pizzeria
QUATRO 1:1 (na
11-tky 4:1),
Gaceľ – Bocián 0:0
(na 11-tky 6:5),
o 3. miesto Pizzeria

QUATRO – Bocián 1:3,
o 1. miesto Bocián
– Gaceľ 0:3.
Najlepší brankár
– Ján Klinovský
Najlepší hráč
– Miro Kubasák
Najlepší strelec
– Pavol Harbut
Zaujímavosťou bolo, že
všetky tímy mali po 20

hráčov a z nich boli aj takí
ktorí by mohli smelo hrať
v majstrovských zápasoch
ale nechcú.
Jozef Havlíček, V. Briš
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Vyhodnotenie športovcov TJ Oravan
Rabča v súťažnom ročníku 2018 – 2019
fa

V tomto ročníku mala TJ zapojených do dlhodobých súťaží športových zväzov stolných tenistov a futbalistov.
Vyhodnotenie jednotlivcov Rabča A
Meno hráča
Odohraté zápasy
Percento víťazstiev Miesto v tabuľke
Ruchomski Lukáš 18
79 %
7
Juritka Anton
17
65 %
13
Lowas Marcin
9
64 %
14
Bandík Ján
9
28 %
44
Palider Igor
18
25 %
45
Hodnotených bolo 95 hráčov súťaže 4. ligy

Stolný tenis
Tento oddiel mal do súťaží zapojené dve družstvá.
Rabča A štartovala v 4. lige Žilinského kraja a Rabča B v 6. lige oravských súťaží. Vlani štartovala v súťaži 8 ligy aj Rabča C.
Tabuľky ročníka 2018 - 19
Rabča A – 4. liga

1. Iľanovo A 2220 1 1284:112 63
2. Lokca A 22 17 1 4234:162 57
3. Tvrdošín C 2213 4 5222:174 52
4. V. Dubová A22 8 6 8195:201 44
5. Rabča A 22 8 6 8194:202 44
6. Černová A 22 9 310203:19343
7. Východná A 22 8 5 9210:186 43
8. Bešeňová A 22 9 2 1198:198 42
9. Istebné A 22 6 511184:21239
10. L. Mikuláš A22 5 611175:221 38
11. Dlhá A
22 5 116137:259 33
12. Likavka A 22 4 018140:25630

Rabča B – 6. liga

2. S. Dubová B 2213 5 4241:155 53
3. Párnica A 22 14 1 7218:178 51
4. S. Hora A 2212 2 8210:186 48
5. Krušetnica B221066229:167 48
6. Nižná C 22 10 4 8200:196 45
7. Breza B 22 8 6 8211:185 44
8. Novoť A 22 9 4 9201:195 44
9. Istebné B 22 7 6 9197:199 42
10. O. Lesná C 22 7 510196:20041
11. Rabča B 22 4 315184:21233
12. Námestovo C22 1 0 2163:333 24

Ďalší hráči odohrali málo zápasov: Pindjak Ondrej, Kutlák Michal, Šurin Martin. Vedúci oddielu: Ján Bandík, tréner Jozef Gužík.
Celkové hodnotenie od
dielu: klady – dochádzka
hráčov na zápasy a tréningy zo vzdialenejších pracovísk aj zo zahraničia (Poľsko); zápory – malý záujem žiakov o hranie stolného tenisu, hoci majú výborné podmienky venovať
sa tomuto športu.

Vyhodnotenie jednotlivcov Rabča B
Meno hráča
Odohraté zápasy
Percento víťazstiev Miesto v tabuľke
Palider Igor
20
70 %
11
Gužík Jozef
21
43 %
44
Klucz Vojciech
17
41 %
46
Randjak Stanislav 11
41 %
47
Adamčík Michal
13
33 %
52
Hodnotených bolo 131 hráčov
Turnaj o pohár
starostu
Uskutočnil sa po skončení súťaže. Zúčastnilo sa 18
mužov, 3 ženy a 5 žiakov.
Ženy: 1. Vnenčáková,
2. Kozáková, 3. Pitáková.
Najlepší: registrovaní –
Lowas M., 2. Ruchomski
L., 3. Palider I.; neregis
trovaní – 1. Vnenčak J.,
2. Chutniak M., 3. Revaj Š..
Muži: žiaci 1. Korman S..
Futbal
Futbalový oddiel TJ Oravan mal v tomto ročníku
zapojených 5 tímov, z toho
štyri mládežnícke. Dorastenci, starší a mladší žiaci
štartovali v súťažiach Stredoslovenského futbalového zväzu. Muži a prípravkári v súťažiach Oravského futbalového zväzu – ich
úspešnosť sme posudzovali
podľa umiestnenia v tabuľkách súťaží, získaných bodov a výkonoch v zápasoch.
Konečné tabuľky
Muži – 7. liga

1. Rabča 20 17 1 2 69:26 52
2. Istebné 20 14 2 4 58:27 44
3. Babín
20 13 3 4 63:27 42
4. O. Polhora20 10 3 7 55:32 33
5. Brezovica 20 8 5 7 47:37 29
6. O.Podzámok20 9 1 10 41:42 28
7. O. Lesná 20 8 3 9 29:38 27
8. Vitanová 20 5 3 12 23:45 18
9. Podbiel 20 5 3 12 27:49 18
10. Kraľovany 20 4 2 14 29:74 14
11. Habovka 20 2 4 14 17:60 10

Lokca sa odhlásila.

Najlepší strelci: 36 – Patrik
Krivanka (Rabča), 23 – Mar-

20. 2. 2019 Dorast 4. liga U19: Rabča – L.Sliače 3:2(2:2)
cel Kunocha (Babín), 16 – Filip Harezník (O. Podzámok).
Dorast – 4. liga

1. Zuberec 26 18 4 4 86:31 58
2. Z. Poruba 26 18 3 5 76:37 57
3. Lisková 26 15 5 6 90:38 50
4. L. Sliače 26 14 4 8 85:56 46
5. Liesek 26 14 3 9 64:42 45
6. L. Hrádok 26 11 7 8 52:35 40
7. Rabča 26 11 6 9 56:43 39
8. Černová 26 10 4 12 68:60 34
9. Istebné 26 10 3 13 66:81 33
10. L. Lužná 26 9 2 15 44:77 29
11. Chlebnice 26 9 2 15 44:78 29
12. Bešeňová 26 6 4 16 35:65 22
13. Diviaky 26 6 4 16 39:90 22
14. Nižná
26 4 3 19 35:107 15

Starší žiaci – 3. liga

1. Klin
20 14 2 4 46:16
2. Tvrdošín 20 14 2 4 62:25
3. Trstená 20 14 1 5 92:35
4. Ľubochňa 20 10 5 5 60:37
5. L. Hrádok 20 11 1 8 46:50
6. Zuberec 20 10 2 8 74:32
7. Diviaky 20 9 4 7 37:37
8. Or. Lesná 20 8 2 10 33:46
9. Chlebnice 20 5 4 11 20:40
10. Rabča 20 3 1 16 26:91
11. Z. Poruba 20 0 0 20 10:97

Mladší žiaci – 3. liga

44
44
43
35
34
32
31
26
19
10
0

1. Ľubochňa 20 18 1 1101:29 55

2. Tvrdošín 20 16 1 3126:26 49
3. Trstená 20 16 0 4 80:26 48
4. Klin
20 11 0 9 55:47 33
5. Zuberec 20 10 1 9 77:46 31
6. Diviaky 20 9 3 8 54:60 30
7. Or. Lesná 20 9 0 11 42:72 27
8. Rabča 20 6 3 11 52:72 21
9. L. Hrádok 20 5 3 12 35:80 18
10. Chlebnice 20 3 0 17 20:107 9
11. Z. Poruba 20 0 2 18 13:86 2

Prípravka – skupina H

1. Zubrohlava12 11 0 1 65:7 33
2. Rabča 12 4 0 8 22:49 12
3. O. Polhora 12 3 0 9 25:56 9

Muži
boli v tomto ročníku najúspešnejším kolektívom. Suverénne vyhrali 7. ligu a po

roku sa vracajú do 6. ligy.
Základom tohto úspechu
bol príchod skúseného trénera Ignáca Hrkeľa, ktorý
presvedčil hráčov, aby pravidelne trénovali a výborne ich
viedol v zápasoch. pomáhal
mu pritom vedúci mužstva
Jozef Skutka.
Štart v zápasoch: celkove
21 = 1890 minút;
najviac: Polťák F. 1884´,
Krivanka P. 1852´, Brezoňák M. 1792´(všetky), Brišák Ľ. 1552´, Jagelka F.
1363´;
väčšinu: Lech D., Bombjak
Ľ., Tisoň M., Adamčík M.,
Revaj Š., Jendroľ D., Kornhauser A.;
menej: Brišák L., Bodorík J., Briliak E., Kocúr J.
Madleňák M. Skurčák T.,
Trabalík M., Sivka T., Iskierka P.;
celkove: 33 hráčov, niektorí len jeseň, alebo jar, 9
hráčov nastúpilo len v jednom zápase.
Góly: 36 – Krivanka P.
(najviac v súťaži), 14 – Jagelka F., 5 – Kornhauser, 3
– Joščák T., 2 – štyria hráči, 1 – 7 hráčov.
Zmeny v kádri: odchod –
9 hráčov (zatiaľ – z iných
klubov). Karty – žlté: 19,
červená: 1.
Dorast
umiestnil sa v strede tabuľky, rovnako bodov ako
vlani, dobrá účasť hráčov
na tréningoch aj zápasoch,
tréner: Marek Adamica,
vedúci Peter Briliak, pomerne úzky káder hráčov.
Štart v zápasoch – celkove
26 = 2340 minút;
najviac: Iskierka P. 2340´
(všetky), Pikoš M. 225´, Pikoš P. 2226´, Maslaňák M.
2185´, Murín M. 2128´;

25. 5. 2019 Dorast 4. liga U19: Rabča – Chlebnice 4:0(2:0).
Najlepší strelec dorastu Pavol Pikoš dáva krásny gól.
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2. 6. 2019 Radosť z postupu po výhre na druhým Istebným » Rabča – Istebné 6:5(6:1) Dospelí 7. liga U15
väčšinu: Chromčák F.
2084´, Gluch D. 1904´, Polťák F. 1729´, Kovaliček
A. 1616´, Piták P. 1524´,
Djubašák P. 1196´;
menej: Kocúr D., Brišák
M., Hvôľka A., Kocúr J.,
Pečarka M., Jančo M., Polťák D. .
Pochváliť treba Filipa Polťáka, ktorý odchytal všetky zápasy za mužov a väčšinu za dorast, podobne aj
Patrik Iskierka, ktorý hral
všetky za dorast a 6 za mužov. Obaja dodávali v zápasoch výborné výkony.
Góly: 14 – Pikoš P., 9 –
Maslaňák M., 6 – Chromčák F., Gluch D., Djubašák P., 5 – Murín M., 4 –
Brišák M., 3 – Kocúr J., 1 –
Pikoš M., Kovaliček A., Iskierka P. .
Karty: žlté – 8 – Maslaňák, 3 – Pikoš P., Pikoš M.,
Chromčák, Kocúr D. . Celkove: 22, červené – 0.
Zmeny v kádri: Končia
pre vek: Pikoš M., Hvôľka
A. a Polťák F. a D. prichádzajú starší žiaci.
Starší žiaci
najhoršie
umiestnenie

Opora dorastu » Patrik
Iskierka

v tabuľke, vypadnutie do 4.
(oravskej) ligy, kde vytvoria spoločné družstvo
s mladšími. Príčinou neúspechu bola slabá dochádza
na tréningy aj zápasy. Doplňovať ich museli mladší
žiaci. Trénermi boli na jeseň Jozef Brišák a na jar
Dušan Ratica. Vedúci Peter Mulinka.
Štart v zápasoch: všetky
20 = 1400´;
najviac odohrali: Ferneza M. 1400´, Cubinek
P. 1400´(všetky), Chromek S. 1330´, Odumorek
T. 1330´, Brišák A 1306´;
väčšinu: Bandík F., Piták
D., Neupauer J., Slovík P.,
Slovík M., Randjak J., Grobarčík M.;
menej: Suľa P., Kolčák
M., Grobarčík D., Tatarka P. a Jančo J. . Spolu: 17
hráčov.
Góly: 13 – Ferneza Michal,
3 – , Odumorek T., Grobarčík M., 2 – Brišák P.,
Randjak J., Kolčák M.
Karty: žlté – 8, červená – 1.
Zmeny v kádri: končí 6
hráčov, ktorí môžu pokračovať v doraste.
Mladší žiaci
skončili v dolnej časti tabuľky, jar mali lepšiu ako
jeseň, viacerí pomáhali
v zápasoch starším žiakom
a preto museli odohrať aj
dva zápasy za deň. Niekedy ich doplňovali v zápasoch prípravkári. Trénerom bol Peter Mulinka, vedúci: Ferdinand Poláček.

8. 6. 2019 Dorast 4. liga U19: Rabča – Diviaky 3:0(3:0)

2. 6. 2019 Dospelí 7. liga U15 Rabča – Istebné 6:5 (6:1)
» Patrik Krivanka – najlepší strelec Rabče aj VII. ligy U15 2018/2019 dáva gól
Odohraté zápasy:
20 = 1200 minút;
najviac: Kubala A., Vargončík R., Mulinka P. ml.,
Gužík M., Korman S.,
Randjak A., Masničák D.;
väčšinu: Heretík Ľ., Mulinková L., Iskerka J., Vojtechová S., Hrubjaková K.,
Piták B.;
menej: Cubínek R., Bencúr T. . Spolu: 15 hráčov;
Góly: 13 – Korman S., 12
– Vargončík R., 8 – Mulinka P., 6 – Piták B., 4 – Gužík M., 3 – Randjak A., 1 –
4 hráči. Karty: 0.
Prípravka
– odohrala počas ročníka
6 turnajov a na nich 12 zápasov. V tabuľke skončila
na druhom mieste skupiny. Najlepší hráči pravidelne nastupovali za mladších
žiakov. Výborná účasť prípravkárov bola na tréningoch a zápasoch. Trénerom
bol Peter Mulinka, ktorí ďakuje aj rodičom, ktorí mu
pomáhali pri starostlivosti
o najmladších žiakov.

Hlavnou oporou mužov aj dorastu bol brankár Filip Polťák
Celú činnosť TJ Oravanu koordinoval predseda Vladimír Lubas. Pomáhal mu pritom manažér
Emil Bieľak, tréneri a ďalší funkcionári.
Očakávame, že nový
ročník súťaží 2019 – 20 bude ešte úspešnejší, ako minulý. Prajeme to nielen futbalistom, ale aj stolným tenistom a ďalším športovcom Rabče.

Andrej Kornhauser dokáže vyburcovať mužov k víťazstvu

Tešíme sa na podporu
športu aj od občanov na
šej obce, hlavne rodičov
mladých športovcov.
Jozef Havlíček
FOTO Vladimír Briš

Zľava: Patrik Krivánka,
Andrej Kornhauser

2. 6. 2019 Rabča – Istebné 6:5 (6:1). Druhý najlepší strelec Rabče Filip Jagelka strieľa gól
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XXI. ročník Rabčianskeho okruhu
priniesol traťový rekord

V sobotu, 4. mája na námestí v Gaceli odštartoval v poradí 21. ročník Rabčianske
ho okruhu. Napriek mrakom počasie vydržalo a preteky nakoniec dokončilo až 88
bežcov, rozdelených do desiatich kategórií.
hrala Júlia Baláková v čase 0:58:48. Za ňou skončila Mária Kozáková a tretiu
pozíciu zhodným časom
obsadili Jana Bodnárová
a Petra Belkoťáková.
V mužskej kategórii od
22 do 49 rokov sa o traťový rekord postaral Martin Rusina z Námestova,
ktorý trať zabehol v čase
0:38:06, druhé miesto obsadil Patrik Rehák a tretie
Slavomír Praj. V rovnakej
kategórii žien suverénne
vyhrala Miroslava Babinská (0:48:54) pred Jarmilou Kakusovou a Gabrielou Žilkovou.

Už po dvadsiaty prvý
krát si niekoľko desiatok
ľudí vyskúšalo približ
ne desaťkilometrovú trať
Rabčianskymi chotár
mi. Traťovým rekordom
sa blysol Martin Rusina
z Námestova.
Súťažilo sa v kategóriách mladších žiakov
a žiačok, starších žiakov
a žiačok, dorastencov a dorasteniek, mužov a žien od
22 do 49 rokov a poslednými boli kategórie mužov
a žien 50 rokov a viac.
Najmladšou účastníčkou bol 9-ročná Mária Kovalíčková z Rabče. Najstarším bežcom, ktorý sa dostal
do cieľa, bola rovnako Rabčianka – Justína Pitáková.
V kategórii mladších
žiačok zvíťazila Diana Gluchová časom 1:19:38. Druhá skončila Alica Revajová
a tretia Mária Kovaláčková. Medzi mladšími žiakmi triumfoval Adam Revaj
časom 1:06:14. Na stupni

V kategórii 50 a viac rokov zvíťazil Vladimír Pánik časom 0:46:16. Druhý
skončil Roman Petrikovič
a tretí domáci pretekár Juraj Maxa. V ženskej kategórii nad 50 rokov vyhrala Ľubomíra Maxová časom 1:07:45, za ňou skončili Mária Sitaríková a Justína Pitáková.

„Ďakujem každému, kto
sa akýmkoľvek spôsobom
pričinil o organizáciu 21.
ročníka Rabčianskeho okruhu,“
zaznelo na záver z úst
jedného z organizátorov
podujatia Juraja Maxu.
Text Martin Gábor
FOTO Vladimír Briš

Víťaz a nový držiteľ rekordu
Martin Rusina z Námestova
víťazov ho doplnili Tadeáš Kolčák a Alex Maslaňák.
Medzi staršími žiačkami bola najlepšia Nina
Škepcová časom 1:05:20.
Strieborná skončila Sofia
Jaňáková a bronzová Silvia Jaššáková. Zo starších
žiakov bol najlepší Róbert
Judiak (0:42:34), za ním
skončili Roman Šarman
a Martin Buc.
Kategóriu
dorastencov ovládol Mário Košút –
0:40:13, druhý bol Štefan
Piták a tretí Dávid Matis.
Medzi dorastenkami vy-

44. Futbalový turnaj
„O pohár SNP“
Muži TJ ORAVAN Rabča zvíťazili v 44. ročníku
futbalového turnaja. Kapitán Patrik Krivánka prebral od predsedu TJ Vladimira Lubas víťazný pohár

a od starostu obce pamätný
diplom. Druhí skončili muži z Klina. Tretie miesto obsadila LKS Grapa Trzebinia
z družobnej gminy Świnna.
Štvrtí skončili muži zo Sihelného.
Najlepší v turnaji: brankár Rabče » Filip Polťák;

hráč » strelec Klina František Masničák.
Najlepším
strelcom
v kopaní 11-stok sa stal
Pavol Pikoš a vyhral sud
piva.
V. Briš
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Školský časopis HORN

Aktivity na HORNEJ základnej
škole aj mimo nej

kar nevalové
fašiangy

Milí čitatelia,

letné prázdninové dni vám, snáď už verným čitateľom, chceme spríjemniť reportážami z rôznych aktivít v našej škole aj mimo nej. Zažili sme toho veľa a mnoho sme aj vytvorili. Posúďte sami.
Prajeme príjemné posedenie pri čítaní nášho Horňáčika. Časopis nájdete na stránke našej školy.

Posledný februárový deň
sa oslavovali fašiangy
na Hornej škole v najrôznejších
karnevalových
maskách.

Princezné, väzni, víly,
bojovníci, popcorny, Kleopatra, Winetu, strigy,
Elzy, Olaf, potapáč, dúha.... tancovali, spievali a súťažili v zábavných
súťažiach. Zábavu nám
osladili maminky tretiakov, ktoré pripravili výborné šišky.
Každá maska bola ocenená krásnou cenou podľa vlastného výberu. Ďakujeme všetkým štedrým
darcom.
Reportáž pripravili:
Žiaci 1. D a p. uč. Kubíková

červený kríž

V  stredu 20. februára
k nám prišli členky Červeného kríža.
Tešili sme sa na to, že
nám porozprávajú o prvej
pomoci a o tom, ako si máme chrániť život a neublížiť
si. Pani učiteľka ich privítala a tety nám ukázali ako sa
zachraňuje život pri krvácaní z ruky. Tiež nám povedali ako sa zastavuje krvácanie. Vyskúšali sme si to aj
my. Jeden z nás bol zranený
a dvaja pomocníci mu pomáhali zastaviť krvácanie
na ruke. Za náš výkon nás
pochválili a odmenili slad-

kou odmenou. Veľmi pekne ďakujeme pani Oselskej
Volfovej a Čulovej.

Reportáž pripravili:
Juriga M., Revaj A., Huceľ N., Palitefka Ch. 3. D
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Projekty Čítaj s nami: Gabriela Futová
a jej knihy
V  rámci projektu „Čítame spolu“ sme spoznávali životopis a tvorbu našej
súčasnej spisovateľky pre
deti – Gabriely Futovej.
Každá trieda si vybrala
jednu knihu, ktorú všetci
prečítali. Prváci čítali knihu Nezblázni sa mamička.
Druháci si prečítali Dokonalú Kláru. Tretiaci sa zabávali s knihou Naša mama je bosorka. Na spoločnom vyhodnotení 1. apríla 2019 nám každá trieda
predstavila projekty a porozprávala obsah prečítanej knihy. Všetky knihy
sa nám páčili, zabavili nás
a motivovali sme sa na prečítanie tých ďalších kníh.
Chválime všetkých čitateľov.
Reportáž pripravili:
Žiaci 1. D a p. uč. Veronika Kubíková

Rodičia čítajú deťom
V  mesiaci knihy sme si
pozvali do školy našich
rodičov.
Každá mamička alebo
otecko nám prečítali najkrajšiu rozprávku. My sme
pozorne počúvali, a potom
sa rozprávali o čom bola rozprávka. Rozveselila
nás Zojkina trojročná sestrička Hanka, ktorá nevie
čítať, ale nám o rozprávke
porozprávala, a nás to rozosmialo. Každej maminke sme poďakovali a odmenili ich sovičkovým pozdravom a sladkou odmenou.

Reportáž pripravili:
Erika Skurčáková, Ta-

marka Jagelková, Zojka
Záhumenská, 1. D
Kolektív
pedagógov
a žiakov ďakuje rodičom,
ktorí nám prišli čítať:
Žiaci 1. D ďakujú: p. Júlii Záhumenskej, p. Jolke Jagelkovej, p. Majke Jagelkovej, p. Gabike Balekovej, p. Martinke Skurčákovej.
Žiaci 2. D ďakujú: p. Gabike Juráškovej, p. Zuzke
Somsedíkovej, p. Marcelke Laštiakovej, p. Mirke
Svetlákovej, p. Gabike Rusinovej.

Žiaci 3. D ďakujú: p. Rudolfovi Revajovi, p. Jánovi Harbutovi, p. Henriete
Bulvasovej, p. Gabike Rusinovej, p. Janke Jurigovej.

Všetci žiaci ďakujú pani
Helenke Ďubekovej, ktorá
prečítala všetkým žiakom
Hornej školy rozprávky H.
CH. Andersena.
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Veľkonočné tvorivé
dielne
Prichádzajúce
veľkonočné obdobie si
väčšina z nás túži niečím
skrášliť.
Aj my sme boli naberať
inšpiráciu na tvorivých
dielňach (22. 3. 2019),
na ktoré nás pozvali
do CVČ – Námestovo. Naučili sme sa vyrobiť si zajačika, motýlika, kuriatko, ozdobili sme si veľko-

Týždeň
priateľstva
Na našej škole sa konal
Týždeň priateľstva
(18. 2. – 22. 2. 2019).

nočné vajíčko a zakrútili
sme si aj kolesom šťastia…
Výtvory sme si mohli zobrať domov a poukazovať
rodičom. Všetci sme boli nadšení aj z enviromen-

tálnej miestnosti, v ktorej
nás rôznymi informáciami o zvieratkách sprevádzali nádejné ochrankyne
prírody. Za skvelé nápady a trpezlivú výučbu ďa-

kujeme pani vychovávateľkám a za organizáciu
Mgr. Andrei Lubasovej
z CVČ – Námestovo.
Žiaci 1. D, 2. D, 3. D
s tr. p. učiteľkami

Zápis
do
1. ročníka
Dňa 10. apríla 2019
sa na Hornej škole
uskutočnil
zápis do 1. ročníka.
Naši štvrtáci Dianka, Olívinka, Maťko prišli
rozveseliť predškolákov
v kostýmoch rozprávkových postáv a obdarovali každého budúceho prváka sladkým cukríkom.
Všetky deti ukázali čo
všetko sa už v materskej
škole naučili.
Na všetky deti sa
v „Motýlikovej „triede teší pani učiteľka
Mgr. Gabika Oselská.

Každé ráno nám pani učiteľky rozdali symbol dňa, ktorý sme si prilepili na oblečenie, napr.: pondelok – kvet, utorok – štvorlístok, streda
– puzzle, štvrtok – srdce, piatok – náramok.
Na THD a iných predmetoch sme si vyrábali napr.:
strom priateľstva (3. D),

anglický štvorlístok pocitov (3. D), puzzle – foto zo
žiakov (1. D), puzzle dobrých vlastností kamarátov
(3. D), srdce priateľstva
pre ochranárku (2. D), náramky priateľstva (1. D)
a rôzne hry na upevnenie
priateľstva....
Naše priateľstvá sú stále
a takéto týždne priateľstva
majme každý týždeň.
Reportáž pripravili:
žiaci 2. D a p.u. Zborteková
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Bláznivý
1. apríl
Radi si robíte žarty
z iných? My sme si chceli zažartovať na 1. apríla
sami zo seba.
Obliekli sme sa čo najbláznivejšie a takto sme sa

„Máj“ – Staviame my máje...
Tradíciou v posledný aprílový deň je stavanie májov.
Ani tento rok sme na to
nezabudli. Ocko Martinka Somsedíka z 2. D nám
priniesol stromček s predĺženým kmeňom. Každý žiak si priniesol svo-

ju farebnú stužku, ktorými sme postupne ozdobili náš „Máj“. Počas zdobenia nám na heligónkach
vyhrávali naši heligonkári:
Sandra Skurčáková, Martin Somsedík, Samko Zboroň a Adam Šubják. Všetci
sme sa k ich spevu pridali.

Vyzdobený „ Máj“ nám ujo
kurič vyzdvihol a pripevnil k plotu. Potleskom sme
prejavili radosť z našej ozdoby a vďaku ujovi kuričovi za jeho pomoc.
Kolektív žiakov 1. D
triedy a tr. uč. Veronika
Kubíková

Hasičský deň detí
Počasie dňu detí neprialo, a tak sa ujovia hasiči
rozhodli, že deň detí sa
nebude konať na Hrbíku,
ale na námestí v Gaceli.
Videli sme rôzne hasičské autá, vyskúšali sme si
hasičskú výstroj. Skúšali sme zvinúť hadice. Te-

ty z Červeného kríža nám
ukázali ako sa podáva masáž srdca a mohli sme si
to vyskúšať. Pohostili nás
párkami Každé dieťa dostalo aj balíček so sladkosťami. Ďakujeme.
Reportáž
pripravili: Marko Balek, Marko
Plevják, 1. D

aj učili. Pani učiteľky boli
kuchárka, murárka… my
všehochuť. Nezabudli sme
aj na to, že tento deň je aj
Dňom vtákov, keďže sme
aj veľkí milovníci prírody.
Dobre sme sa zabávali…
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Besiedka ku
dňu rodiny
V  máji oslávili svoj sviatok mamky a teraz v júni
zase ockovia…
My, deti a učiteľky
z HZŠ, sme si pre svojich rodičov pripravili besiedku s bohatým kultúrnym programom (piesní,
tancov, básní, scénok…)
a chutným pohostením
s darčekmi. Námaha pri
nácvikoch sa vrátila v podobe spokojných až dojatých tvári našich rodičov.
Kolektív žiakov a učiteľov HZŠ

tvorivé dielne ku dňu
rodiny
Sviatok matiek a ockov
sa blíži…

My sme sa rozhodli spojiť tieto dva sviatky v je-

den pod názvom Deň rodiny. Na tvorivých dielňach sme vyrábali darčeky pre našich rodičov. Veľmi nás to bavilo a tešil nás

pocit ako obdarujeme našich rodičov. Už len nacvičiť program a pozvať rodičov na našu besiedku.
Žiaci,
pedagógovia
a pomocníci HZŠ
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Rozprávkový hrad
Vybrali sme sa na výlet
na Oravský hrad, kde nás
privítal pán kráľ, ktorý
mal dcéru Johanku.
Princezná bola pyšná,
preto ju otec – kráľ poslal
do sveta, aby našla ľudské
múdrosti. Na svojej ceste objavila tieto múdrosti:

Lož má krátke nohy. Bez
práce nie sú koláče. Lepší vrabec v hrsti ako holub
na streche. V jednote je sila. Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.
Po prehliadke sme sa
stretli s pani riaditeľkou
Oravského hradu Máriou Jagnešákovou, kto-

Environmentálne aktivity

Deň vody
Voda je pre nás ľudí veľmi
užitočná a mali by sme sa
naučiť, že nemáme ňou
plytvať.
Bez nej by sme nemohli
žiť na našej planéte. Preto
sme sa v piatok 22. marca

obliekli do modrého, odfotili sme sa ako jedna rodina a pripomenuli sme si
jej sviatok. Pozreli sme si
prezentáciu o vode a urobili sme si úlohy s rybkami
a kvapkami. Tieto kvapky
sme si všetci vystrihli a pri-

rá nás obdarovala magnetkami a knihami do školskej knižnice. Cestou domov sme navštívili Hasičskú zbrojnicu v Námestove. Ujovia hasiči nám ukázali svoje autá, člny, štvorkolky… Ukázali nám ako
používajú výsuvný rebrík, kliešte, ako vedia vy-

behnúť na štvrté poschodie. A nakoniec nás všetkých obliali studenou vodou. Bolo nám úžasne. Ďakujeme.

Reportáž pripravili:
Erika Skurčáková, Tamara Jagelková, Mária
Jagelková, Zoja Záhumenská, 1. D

Čistú vodu mám ja rád,
vie to už aj moja mama.
Čistú vodu radi máme,
rýchlo ju aj míňame.
Zvieratá ju tiež majú radi,
sme my s nimi kamaráti.
pli na tričko. Každá kvapka
vody je predsa dôležitá.
Reportáž pripravili:
Katka Hrubjaková, Klárka Pilarčíková, Anabelka
Domiňáková 3. D

Divadelní
nadšenci
Naši divadelníci si pre
mamičky a ockov pripravili divadielko
O najkrajšej vôni.
Svoje herecké úlohy
zvládli výborne. Usilov-

ne sa svoje roly učili a trpezlivo skúšali v kostýmoch aj s rekvizitami. Odmenou im bol potlesk mamičiek a ockov. Všetkým
divadelníkom patrí pochvala.
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Motýlia Záhrada
Na hodine prírodovedy sa
učíme o živočíchoch.
Poznáme už tie, ktoré majú vnútornú kostru,
ale chceme poznať tiež tie,
ktoré ju nemajú. Tu patria aj motýle. Rodičia nám
prispeli na to, aby sme si
kúpili motýliu záhradu.
Kuriér nám priniesol balíček, v ktorom bol pohárik s húseničkami. Tie boli ešte veľmi malé. V poháriku mali medík a nektár.
Postupne nám rástli a asi
za dva týždne sa začali zakukľovať. Všetko sme pozorovali každý deň. Boli

sme to ukázať aj menším
deťom v našej škole. Všetci
sme sa už tešili, kedy uvidí-

me motýle. Zistili sme, že
to bude babôčka bodliaková. Po Veľkej noci to prišlo.

Vyliahli sa nám štyri krásne malé motýle.
Pripravili:
Katka
Hrubjaková, Anabelka
Domiňáková, Janko Harbut 3. D

Básnička pre motýlika
Farebné motýle pekné sú,
radosť nám prinesú.
Vypustili sme ich do prírody,
tam urobia dobré hody.

Deň Zeme – Prírodovedecká exkurzia spojená
s čistením Bobrovskej zátoky
Na Deň Zeme (25. 4.
2019) sme sa s ochranárkou (CHKO – Horná Orava) Ing. Zuzanou Kertysovou dohodli na prírodovednej exkurzii, ktorej
cieľom bolo pozorovanie
prírody v okolí Bobrov-

skej zátoky, ale zároveň jej
vyčistenie od odpadkov.
Pozorovali sme bobrov
v ich prirodzenom prostredí. Akcia sa všetkým páčila a aj pocity z vykonanej
práce nás naplnili šťastím.

Zároveň sme sa touto aktivitou zapojili aj do inej enviromentálnej akcie Mother Flower Day, ktorej cie-

ľom bolo vyčistiť vybranú časť prírody. Zfotodokumentovať miesto pred
a po vyčistení. Zapojíme

sa aj o rok.... veď to robíme nielen pre prírodu, ale
aj pre nás.
Žiaci a učitelia HZŠ
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Pestovateľské
úspechy 2. D
Na čítaní sme sa inšpirovali textom Judity Rafajovej Veľkonočný ježko
z obilia.
Podľa jej návodu sme si
ich doma s pomocou rodi-

čov vyrobili. Trpezlivo sme
sa o ne starali a výsledok sa
dostavil. Veľkonočné zdobenie....
Reportáž
pripravili:
žiaci 2. D a p. u. Zborteková

Pohraničie pre každého
V  spolupráci s ochranármi s CHKO – Horná Orava a Babiogórski Park
Narodovy – Zawoja sme
sa zapojili do medzinárodného projektu Pohraničie pre každého.

Cieľom je ukázať prírodné krásy v oblasti pohraničia Babej hory prostredníctvom maľby. Maľby sa
zúčastnia deti zo slovenskej a poľskej strany, odborná komisia vyhodnotí

a ocení výtvory, ktoré budú zároveň putovne vystavené. V nedeľné popoludnie (27. 4.) sme sa stretli
pri maliarskych aktivitách
a lektormi projektu Ing.
Zuzkou Kertysovou a Mgr.

Katarzynou Fujak. Po nazbieraní si prírodných materiálov sme kreslili farbami na plátno, otláčali
na plátenné tašky... veľmi
nás to všetko bavilo. Za vydarenú akciu ďakujeme garantom projektu pracovníkom CHKO –Horná Orava Ing. Zuzane Kertysovej,
Babiogórski Park Narodovy Mgr. Katarzyne Fujak,
nápomocným
rodičom
a hlavne deťom, ktoré mali
chuť zapojiť svoju tvorivosť
a aktivitu.
Dňa 2. 7. 2019 sa kona-

la putovná výstava prác
v okolí areálu Hornej školy, ktorú si pozreli obyvatelia, ale aj návštevníci obce.
Mnohí ocenili talenty našich žiakov. Týmto ďakujeme všetkým, ktorý pomáhali pri skladaní stojanov
a inštalácii obrazov a fotografii, poľským a slovenským ochranárom za zapožičanie stojanov a možnosť s nimi spolupracovať
a zapojiť naše deti do medzinárodnej súťaže.
Mgr. Iveta Zborteková
a účastníci projektu
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Biblické okienko

Krížová
cesta

V  pôstnom období sme
sa aj my – deti chceli Pánu Ježišovi poďakovať
za jeho utrpenie a snažili sme sa každý deň robiť
dobré skutky.
Tiež sme si s pánom farárom pripravili krížovú cestu. Obetovali sme
ju za nás všetkých i za ro-

dičov. My tretiaci sme sa

snažili každé zastavenie
pekne prečítať, aby ostatní počúvali a rozmýšľali o umučení Pána Ježiša.
Škôlkari, prváci i druháci nám zaspievali pieseň.
Tretiaci – Adamko, Šimonko a Samko zasa niesli kríž ku každému zastaveniu. Všetci sme sa zapojili a tešili sa, že Ježiško nebol sám na krížovej
ceste.
Reportáž pripravili:
Janko Harbut, Táňa Slovíková, Jessica Olešová,
Tomáško Rusina 3. D

„Spačka“ na fare
Tretiaci našej školy sa zúčastnili „spačky“ na fare
– v piatok 10. 5. a 17. 5.
Po svätej omši sme sa
všetci rozložili na fare vo
svojej izbe. Navečerali sme
sa v obývačke, kde si každý
priniesol svoje jedlo. Druhá skupina si objednala
pizzu. Animátori nás zadelili do skupín a mohli sme
súťažiť. Skladali sme puzzle, hrali piati proti piatim, hádali aktivity… Veľ-

mi nás to bavilo a tešili sme
sa, keď sa nám darilo. Jedna skupina bola aj na po-

klone v kostole a animátori nám spravili diskotéku.
Do polnoci sme si ešte pozreli rozprávku, pomodlili sme sa a šli sme spať. Ráno sme už skoro vstávali na sv. omšu. Vstali sme
skôr ako animátori, ktorých sme boli budiť. Pani
učiteľky s pánom farárom
nám pripravili párky na raňajky. Zahrali sme sa ešte
futbal a rôzne hry a šli sme
domov. Bol to krásny zážitok. Ďakujeme pánu farárovi, animátorom, pani
učiteľkám i rodičom, že sa
o nás postarali.
Reportáž pripravili:
Anabelka Domiňáková,
Katka Hrubjaková, Táňa
Slovíková, Natálka Randiaková 3. D

Dopravná
výchova
Cieľom dopravnej výchovy na škole je žiakov poučiť o pravidlách
cestnej premávky a to
nielen teoretickými vedomosťami, ale predovšetkým praktickými
zručnosťami.
Tieto sme si vyskú-

šali nielen na provizórnom školskom ihrisku,
ale aj na dopravnom ihrisku v Dolnom Kubíne, kde
sa nám venoval preventista mestskej polície Bc. Dušan Medzihradský. Za jeho ochotu veľmi pekne ďakujeme.
Žiaci a učitelia HZŠ
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Spomienky 3. D na Hornú školu
šu pani učiteľku Gabiku.
Ďakujeme.
Randiaková N., Pilarčíková K., Hrubjaková K., Rusina T. 3. a žiaci 3. D

V  1. ročníku na Hornej
Základnej škole sme sa
naučili písmená, čísla,
básničky a slová.
Pamätám si na prvý
deň v škole, keď sme kreslili motýliky. Tešili sme sa,
že už budeme školáci. Rozlúčili sme sa so Samkom
Gabrielom, ktorý preskočil ku tretiakom, lebo bol
veľmi šikovný.
V 2. ročníku sme sa naučili príklady pod seba,
rozdelenie hlások a výnimky. Na výlete sme sa všetci
povozili na koníkoch v Novoti. Bol to naozaj krásny
zážitok.
V 3. ročníku na HZŠ
sme sa naučili vybrané slová, slovné druhy, násobilku a delilku. Chodili sme
aj na plaváreň, kde bolo su-

P.S.: Milí moji žiaci. Aj
ja sa Vám chcem poďakovať za to, že ste boli moji-

per. Vieme už všetci plávať. Tiež sme navštívili hasičov v Námestove. Videli sme tam všetky autá, lode, štvorkolky…, ktoré im
pomáhajú pri práci. Náš
Michal tam má ocka, ktorý je veľmi šikovný hasič.
Do svojich srdiečok sme
tiež prvý krát prijali Ježiš-

ka. Bol to úžasný deň. Ježiško je stále s nami.
Na Hornej škole bolo naozaj dobre a vždy tu
bola zábava. Radi na toto
všetko budeme spomínať.
Chceme sa tiež poďakovať
našim učiteľkám a povedať im, že ich všetky ľúbime. Nezabudneme na na-

mi dobrými žiakmi. Rada som Vás stretávala a verím, že som do Vašich srdiečok vložila aj niečo
dobré a poučné. S láskou
na Vás budem vždy spomínať. Verím, že z Vás vyrastú raz rozumní ľudia. Vaša
triedna pani učiteľka Gabika.
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Vyhodnotenie školských súťaží:
Športová olympiáda
Trieda
Hod kriketkou
Skok do diaľky

1.D

2.D
Martin Somsedík, 3. miesto

Miloš Žilák, 1. miesto
Klaudia Gurová, 3. miesto
Marko Plevják, 2. miesto

Skok do výšky
Beh 60 m

Jakub Svetlák, 1. miesto

Beh 300 m/600 m Miloš Žilák, 1. miesto

Jakub Svetlák, 1. miesto

Štafeta

2. miesto
Miloš Žilák
Nelka Juritková
Marko Plevják
Filip Pajunk

Zber papiera (apríl
2019): úspešnými zberateľmi boli: 1. D Marko Ba-

lek – 150 kg, 2. D Rudko
Žilák – 234kg 3. D Alex
Revaj – 116,1 kg

3.D
Natália Randiaková, 3. miesto
Maroš Zahumenský, 3. miesto
Tatiana Slovíková, 1. miesto
Tatiana Slovíková, 1. miesto
Alex Revaj, 3. miesto
Tatiana Slovíková, 2. miesto
Natália Randiaková, 3. miesto
Maroš Zahumenský, 1. miesto
3. miesto
Alex Revaj
Tatiana Slovíková
Janko Harbut
Michal Juriga

Zber tetrapackov
a  PVC vrchnákov
(školský rok 2018/2019):

1. D Filip Skurcoňák –
12,8 kg, Miloš Žilák –
9,5kg (plechovky) 2. D

Rudko Žilák – 17,60 kg
3. D Tomáš Rusina –
42,1 kg.
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Naše dni strávené v materskej škole

JANUÁR
Dňa 17. 1. 2019 sme s deťmi budovali snehové bytosti v areáli MŠ. Deti postavili zo snehu hrad, hada, korytnačku a pyramídu. Nakoniec sme sa
pri svojom diele aj odfotili Na konci mesiaca, keď
pani Zima vládla v plnom
prúde, sme vyšli na kopec,
kde sme si užívali zimné radovánky: bobovanie, sánkovanie, vyrábanie
snehových gúľ.
FEBRUÁR
Na konci januára (24. 1.)
a v polovici februára (18.
2.) p. učiteľky navštívili
s deťmi žiakov v ZŠ v 1. a 3.
triede. Vzájomne si ukázali čo už vedia, čo sa už naučili, ako to vyzerá v škole
a čo našich predškolákov
čaká v 1. triede. Škôlkari
si na záver vyskúšali miesto v školskej lavici, čo sa im
veľmi páčilo.
Dňa 5. 2. a 19. 2. 2019 sa
uskutočnila v MŠ otvorená
hodina. Rodičia predškolákov mali možnosť vidieť,
ako sa v MŠ hráme, pracujeme, čo všetko majú zvládať, kým prídu do 1. triedy.
Pozvanie prijala aj p. uč.
Mgr. Gabriela Oselská,
ktorá ich bude učiť. Informovala rodičov o tom, čo
má dieťa vedieť pri vstupe
do ZŠ a aké sú nároky a požiadavky v škole.
V tomto mesiaci sme uskutočnili dňa 28. 2. Karneval. P. učiteľky a deti sa
vtipne zamaskovali a zábava prebiehala v plnom
prúde. Deti si zaspievali, zasúťažili, hlavne sa vytancovali. Na záver dostali
milý darček za účasť a odvahu sa zamaskovať.
MAREC
Keďže marec je mesiacom
knihy, navštívili sme 19.
3. 2019 knižnicu v Gace-

li. Tetu Ruženku sme najskôr potešili milou básničkou o knihách a knižnici,
potom nám ona porozprávala, čo všetko sa v knižnici robí a načo slúži. Deťom
poradila, aby si s rodičmi
urobili čitateľský preukaz
a kedykoľvek môžu knižnicu navštíviť.
Tento mesiac sme si pripomenuli Svetový deň vody
(22. 3.). Deti zhotovili o téme voda plagát, vypili pohár čistej vody, zahrali sa,
zaspievali a zarecitovali.
APRÍL
Úctu sme tento mesiac

prejavili aj vtáčikom (1.
4.). Pozreli sme si prezentáciu o vtáčikoch, vyfarbovali ich, zahrali sa hudobno-pohybové hry. Dňa
3. 4. nás navštívila ochra-

nárka Ing. Zuzka Kertysová, ktorá nám prednášala o vzťahu k prírode,
jej ochrane, potrebe čistenia prírody. Rozprávala
deťom o rôznych druhoch

vtáctva, ich spôsobe života a rôzne humorné príhody z ochranárskeho života v prírode. Potom s deťmi pozorovala a spoznávala vtáctvo v okolí MŠ ďale-
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kohľadmi. Na záver urobila s deťmi aktivitu, v ktorej
si kreslili Sovu a Orla materiálmi z prírody: hlinou,
pieskom, lístím, trávou.
Dňa 10. 4. 2019 mali naši predškoláci veľký deň –
Zápis do 1. ročníka. Predviedli svoje vedomosti,
zručnosti, všetko to, čo sa
doposiaľ naučili. Obstáli veľmi dobre, zapísali sa
a odmenou bol aj malý darček, z ktorého mali veľkú
radosť.
MÁJ
Tento mesiac patrí láske,
ľuďom, ktorí sa majú radi.
Osobitnú úctu majú tento
mesiac aj mamičky. 10. 5.
a 15. 5. 2019 sme do našej
MŠ pozvali mamičky pri
príležitosti „Dňa matiek“.
Pripravili sme pre nich pohostenie, potešili sme ich
kultúrnym programom.
Deti zarecitovali básne,
spievali piesne, zatancovali, hrali scénky, rozprávali
vtipy, zadávali hádanky…
Každá mamička bola obdarovaná darčekom, ktorý si deti vyrábali s p. učiteľkami. Odmenou za pekné vystupovanie a slušné
správanie bola zmrzlina.
JÚN
V týždni 3. 6. – 7. 6. 2019
sa uskutočnil v našej MŠ
„Týždeň detských radostí“. V pondelok si rozprávali o deťoch celého sveta,
spoznávali iné kultúry rôznych národov. Boli obdarovaní darčekom pri príležitosti sviatku „Deň detí“.
V utorok sme opekali dobroty, ktoré si deti priniesli
z domu, hrali sa a zabávali
na školskom dvore.
V stredu sme mali rozprávkový deň. Na chvíľu sa deti ponorili do sveta rozprávok a rozprávkových bytostí, obliekali si kostýmy,
hrali divadlá, reprodukovali rozprávky, čítali.
V tomto týždni nás navštívili páni policajti (psovodi), ktorí cvičia policajné psy. Urobili deťom besedu o svojej práci, poučili
ich o rôznych veciach ohľadom bezpečnosti človeka.
Veľkú radosť mali deti, keď
im predviedli rôzne triky
a spôsoby práce s policajným psom.
Vo štvrtok sme mali „Dopravný deň“. Na umelo vytvorenom dopravnom ihrisku si porozprávali pred-
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pisy a pravidlá bezpečnej jazdy na dopravných
prostriedkoch. Potom deti
predviedli osvojené zručnosti v jazde na bicykli, odrážadle, kolieskových korčuliach, kolobežke.
Večer (štvrtok) sa uskutočnila
„Rozprávková
noc“. Predškoláci spali
v MŠ. Večer si urobili hostinku, zahrali sa rôzne aktivity a hry. Potom si rozprávali vtipy a pred spaním si pozreli rozprávku.
Odmenou za statočné spanie a vydržanie bez rodiny
bol diplom spáča.
V piatok mali akciu „Svet
očami
detí“.
Kreslili
na parkovisku našu planétu Zem, na ktorej žijú ľudia
rôznej národnosti. Kreslili
to, čo sa im na našej zemeguli najviac páči.
V tomto mesiaci nás 20.
6. 2019 navštívili aj členky miestnej organizácie SČK v Rabči, p. Mária
Volfová, p. Paulína Oselská. Deťom porozprávali o prevencii a bezpečnosti pred hmyzom v lete – vyhýbať sa miestam,
kde sú včely, osy... Poučili
ich aká je prvá pomoc pri
poštípaní hmyzom: studená voda a ľad, studený obklad a rýchlo volať dospelého. Bodnutie včelou –
rýchlo vybrať žihadlo, pri
alergii na uštipnutie – volať prvú pomoc – lekára. Pri uštipnutí v ústach,
kedy spôsobia osa, včela
opuch ústnej dutiny a udusenie – treba dať postihnutému ľad a cmúľať ho. Ukázali deťom aj umelé dýchanie, masáž srdca (30 x masáž, 2 vdychy), čo si deti mohli aj vyskúšať. Poučili ich o úpale, ktorý môže nastať pri horúčavách.
Prevenciou je cez obed byť
v izbe, vyhýbať sa prudkému slnku, nakoľko môže
hroziť zápal mozgových
blán. Preto treba dodržiavať aj pitný režim a chrániť
si hlavu prikrývkou. Tetám za ochotu a milé slová
zarecitovali básne o ľudskom tele a zaspievali pieseň Zdravá škola. Odmenili ich darčekom, ktorý
vyrobili z papiera.
A je tu očakávané leto.
Spolu s deťmi sme sa vybrali na letnú prechádzku 25. 6. 2019. Naša prechádzka smerovala k rieke Polhoranke. To bolo radosti. Deti si hádzali ka-

mienky do vody a robili
z nich „skákajúce žabky“.
Iná skupina pozorovala rybky a žubrienky, ktorým nosili vodu, aby prežili. Deti pozorovali prírodu pri vode, zdolávali prekážky, osviežili sa a na zá-
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ver sa posilnili dobrotami
z domu.
NAŠE TALENTY
Aj v tomto čísle Horňáčika
chceme pochváliť Alžbetku a Tobiaska za ich snahu
a chuť hrať na hudobnom

nástroji. Tento talent predviedli na programe „Deň
matiek“. Držíme im palce, aby raz z nich boli slávni hudobníci.
POĎAKOVANIE
Pokračovanie na str. 16
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Dokončenie zo str. 15
Touto cestou sa chceme
poďakovať všetkým rodičom z Vrabčekovej triedy,
ktorí nás sponzorovali aj
v druhom polroku. Vďaka patrí rodine Somsedíkovej ktorá nám podarovala sane, ovocie, učebný materiál – kalendáre
zvierat, koláče pri stretnutí s mamami. Podarovali nám aj hračky, p. Somsedík zabezpečil výstavu
vtáčikov, ktorú nám doniesol do MŠ. P. Košútovej ďakujeme za fľašu semienok pre vtáčiky, dávkovač na snehové gule pre
deti, koláče na karneval,
omaľovánky a koláče, ktoré s láskou upiekla pre mamičky na Deň matiek. Veľká vďaka patrí p. Košútovi, ktorý nám zreparoval
staré hojdačky, vybrúsil,
opravil sedačky, ponatieral, zabezpečil odvoz a dovoz. P. Zboroňovej ďakujeme za zubné pasty, p. Mikolajčíkovej, ktorá nám
podarovala DVD rozprávky, mydlá pre kamarátov,
papier do zberu. P. Vorčákovej ďakujeme za hračky – hmyz, rodine Vonšákovej za finančnú podporu, za ktorú bola zakúpená
učebná pomôcka pre deti. Rodine Gužíkovej patrí vďaka za hračky, puzzle, pexeso, p. Labudjakovej za sladkosti, ktoré Edko doniesol pre kamarátov. P. Barutovej ďakujeme
za koláče, ktoré pripravili
pre mamičky a deti pri príležitosti Dňa matiek.
Poďakovanie patrí aj rodičom z Lesnej triedy.
P. Vorčákovej Slávke ďakujeme za koláče, ktoré upiekla pre mamičky
na Deň matiek. Nemenovaný sponzor z lesnej triedy dal deťom knihy a omaľovánky. P. Hrubjakovej
a p. Rešutíkovej ďakujeme
za papiere a iné pomôcky
pre MŠ. P. Juritkovej Janke patrí vďaka za finančnú

podporu, za ktorú sme zakúpili magnetické pomôcky na rozvoj poznávania
u detí. Ďakujeme aj všetkým tým rodičom a štedrým darcom, na ktorých
sme možno zabudli a ktorí nám akoukoľvek službou
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a pomocou pomohli.
Chceme rodičom poďakovať za výbornú spoluprácu a pomoc pri výchove
a vzdelávaní detí. Aj napriek tomu, že nie všetci rodičia boli spokojní s našimi postupmi a pravidlami

v našej MŠ a nie so všetkými sa dá vždy dohodnúť, veríme, že spolu s vašimi deťmi sme na vás zanechali mnoho spomienok
a prežitých pekných dní,
na ktoré budete spomínať
s radosťou a s láskou.

Na záver prajeme vašim
deťom pekné prázdniny
plné oddychu, predškolákom veľa úspechov v 1.
triede a vám milí rodičia
veľa trpezlivosti pri výchove vašich detí.
p. uč. Gurová

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo finančnými darmi: Rodičovské združenie ZŠ Rabča. Ďakujeme rodinám Balekovej, Márii Jagelkovej, Tamarky Jagelkovej, Klušákovej, Metesovej, Plevjákovej, Skurcoňákovej, Skurčákovej, Miloška Žiláka, Kozákovej, Somsedíkovej, Rusinovej, Hrubjakovej Zuzky, Juráškovej, Jurítkovej, Ďubekovej, Laštiakovej, Parigalovej, Florekovej, Ľudmovej, Maslaňákovej, Gurovej, Slovíkovej, Zboroňovej, Hrubjakovej, Domiňákovej, Juritkovej Zuzky, Záhumenskej, riaditeľke Oravského múzea PaedDr. Márii Jagnešákovej, autobusovej doprave MIRBUS, CHKO – Horná Orava
Ing. Zuzana Kertysová, Babiogórski Park Narodovy – Zawoja Mgr. Katarzyna Fujak, organizátorom akcie Mother Flower Day.
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