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PREJAVUJME VÄČŠIU ÚCTU K STARŠÍM
Človek je krásny
nielen vtedy,
keď má pružný krok.
Človek je krásny
podľa múdrosti,
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások
a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa
v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.
Nech sú požehnaní tí,
čo majú pochopenie
s mojou neistou chôdzou
a trasľavými rukami.
Nech sú požehnaní tí,
čo uznávajú, že moje uši
sa už musia napínať,
aby zachytili slová.
Nech sú požehnaní tí, čo
si uvedomujú, že môj zrak
zoslabol a moje myslenie
už nie je také bystré.
Nech sú požehnaní tí,
čo mi prepáčili, že sa
mi dnes vyliala káva.
Krásne slová

Zabezpečte
psov!
Schránky!
HLÁSTE …
» Psov si zabezpečte tak, aby neohrozovali ľudí!
» Každý dom má
mať POŠTOVÚ
SCHRÁNKU!
» NAHLASUJTE
nebezpečné miesta:
0903/659 113. – OcÚ

11. 10. 2017 TRADIČNÉ STRETNUTIE DÔCHODCOV ZA ÚČASTI PREDSEDU ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA JURAJA BLANÁRA A ĎALŠÍCH HOSTÍ. VIAC » s. 2
foto v. briš

Odhaľme
páchateľa

Občania
pozor!

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

Vopred upozorňujeme
občanov, aby domo
vý odpad: starý nábytok, koberce, skrine,
postele, stoličky, detské kočíky, umývadlá
… odovzdali na zberný dvor v obci Rabča.
V žiadnom prípade
sa nesmie vhadzovať
do nádob na zme
sový
komunálny
odpad.
– OcÚ

Je prísny
zákaz
vytvárať
čierne
skládky!

OZNÁMENIE
o čase
a mieste
konania volieb

Deň a čas konania vo
lieb do orgánov samo
správnych krajov: 4. 11.
Za to je pokuta
2017 od 7 00 do 22 00 ho
do 1 500 € pre obča
na a pre podnikateľa
diny. Miesto konania
až do výšky 6 638 €.
volieb: Okrsok č. 1 a 2:
Pokuta je aj
ZŠ s MŠ Rabča, Rabčická
za netriedenie komu
411; Okrsok č. 3: ZŠ s MŠ
nálneho odpadu! – OcÚ
Rabča, Kostolná 855.– OcÚ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
2 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 3/2017

samospráva obce / kultúra

22. 10. 2017

STRETNUTIE SENIOROV

za účasti poslanca NR SR – župana Žilinského
vyššieho územného celku Ing. Juraja Blanára
Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 1. október za „Medzinárodný deň starších ľudí“ v rezolúcii 45/106 dňa
14. decembra 1990, preto je mesiac október „mesiacom úcty k starším“. Prejavme úctu nielen v tomto mesiaci, nezabudnime na pozdrav,
ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektu iných bez rozdielu veku.
„Október, mesiac úcty k starším, nám pripo
mína jednu z najvzácnej
ších cností, ktorá môže byť
zrodená v duši človeka –
staroba. Týka sa všetkých
nás a je prirodzenou sú
časťou nášho života. Tak
ako minulý rok, tak aj ten
to rok sa stretávame prá
ve tento mesiac, aby sme si
my mladší uvedomili, ako
ste nám pomáhali a stá
le pomáhate. Dávate nám
cenné rady do života a vž
dy nám chcete len dobre.
Napokon, kto by nám po
radil lepšie, ak nie vy, kto
rí ste už toho veľa zažili.
Preto naším programom
sa vám chceme poďakovať
za všetko to dobré a pekné,
čo nám dávate.“ – týmito
slovami a zarecitovaním
krásnej básne od nezná
meho autora (s. 1) priví
tala prítomných seniorov
a hostí moderátorka Ni
na Jateylová.
Nasledoval príhovor
starostu obce Ing. Júliu
sa Pitáka.
Milí naši dôchodcovia!
Srdečne Vás tu vítam
a prv, než budem pokra
čovať, chcem srdečne pri
vítať aj našich hostí: „Ví
tam poslanca Národnej
rady Slovenskej republi
ky pána Juraja Blanára
– nášho župana vyššie
ho územného celku, vítam
poslanca VÚC a starostu
obce Zákamenné Milana
Vrábľa, vítam primáto
ra nášho okresného mesta
Námestovo Jána Kaderu,
vítam nášho pána farára
Petra Bolibrucha, ktoré
mu chceme poďakovať aj
za dnešnú svätú omšu –
bola pekná, ďakujeme. Ví
tam takisto naše poslan
kyne z nášho obecného za
stupiteľstva Gabiku Čulo
vú a Ľudmilu Rešutíkovú.
Vítam medzi hosťami aj
našu prednostku Moniku
Kozoňovú.

11. 10. 2017 Príhovor starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka počas stretnutia seniorov
VIAC » videozostrih: https://youtu.be/1XfypxG36fc
fotografie: www.rabca.sk v časti fotogaléria; videá v časti www.rabca.sk/sk/videogaleria

viem, že aj takto sa oslo
vujete.“
Som veľmi rád, že tu
môžem byť. Ďakujem pá
nu starostovi za pozvanie.
Idem z jedného stretnutia
tiež jednoty dôchodcov, kde
mi odkázali, aby som po
zdravoval aj v Rabči. Bolo
to v Pribyline, kde sa stret
li kompletne všetci za ok
res L. Mikuláš a spomína
li aj Vás. Patríte medzi na
ozaj aktívny klub a som veľ
mi rád, že aj žilinská žu
pa môže prispieť aj na va
šu činnosť. Či na krajskej
úrovni, tak aj na tej vašej
tu obecnej. Ale čo dôleži
tejšie a vzácnejšie je to, že
sa takýmto spôsobom stre
távate a že pán starosta

Po slovách prvej čas
ti básne „Človek je krásny
nielen vtedy, keď má pruž
ný krok … (s. 1) pokračoval
v prejave slovami:
Milí seniori!
Som rád, že vás vidím v ta
kom počte. Tak sa mi zdá,
že z roka na rok vás pribú
da a poviem úprimne – te
ším sa z toho.
Ako som sa stal staros
tom, častejšie prichádzam
do kontaktu s ľuďmi vo va
šom veku. A čím ďalej, tým
viac sa presviedčam, že sa
stále mám čo učiť. Nechcem,
aby to vyzeralo ako fráza, ale
naozaj si zaslúžite našu úctu
a poďakovanie. Poďakovanie
za dobré rady a napomenu
tia preverené rokmi, poďa
kovanie za starostlivosť o va
še rodiny, príbuzných. Poďa
kovanie za pomoc susedom,
blízkym a samozrejme aj na
šej obci.
Nemôžem vynechať na
šu rabčiansku jednotu klu
bu dôchodcov – pozdravu
jem, ktorá pomáha a uspo
radúva pravidelné stret
nutia nielen pre dôchodcov
– pre vás, ale je veľmi aktív
na v obci pri organizovaní
rôznych podujatí, za čo im

11. 10. 2017 Príhovor Ing. Juraja Blanára – predsedu Žilinského samosprávneho kraja
patrí srdečná vdaka – ďa
kujeme.
Drahí naši seniori – dô
chodcovia, na záver vám
chcem poďakovať za va
šu celoživotnú prácu, ktorú
ste urobili či už v zamestna
ní, v dedine, v rodine a pra
jem vám veľa Božieho po
žehnania, zdravia, veľa ra
dosti a šťastia, veľa dobrých
ľudí okolo vás. Ďakujem veľ
mi pekne, že ste prišli a cíťte
sa tu veľmi dobre. Ďakujem.

Nasledoval príhovor žu
pana – predsedu žilinské
ho samosprávneho kraja,
Ing. Juraja Blanára.
Príhovor Ing. Juraja
Blanára
Vážený pán starosta,
pán primátor, starostovia,
dôstojný pán farár, milí se
niori – ak tak môžem, le
bo keď som bol na stretnutí,
tak som použil slová „Milé
dievčatá a chlapci, pretože

vytvára takéto podmien
ky. Patrí vám veľká vďaka
za všetko to, čo ste urobi
li pre našu spoločnosť, ako
aj pre generáciu, ktorá je
dnes tu. Dnes máte priro
dzený nárok na oddych –
ako sa hovorí, ale v prvom
rade je dôležité, že sa mô
žete tu takto stretnúť a že
máte priestor na diskusiu.
Je jedna vec, ktorú si veľ
mi vážim a vždy to hovo
rím, kde som: „Vy ľudia,
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ktorí už máte niečo odži
té – máte tu najvyššiu ško
lu vzdelania a tou je skú
senosť. A my sme tu na to,
aby sme aj tieto skúsenosti
od vás prostredníctvom ko
legov z jednoty dôchodcov
získavali. Sme vám za to
vďační a veľmi radi ich vy
užijeme. Máme podpísanú
spoluprácu na úrovni kraja
a aj na celoslovenskej úrov
ni. Veľmi pekne vám chcem
za to poďakovať, preto
že mnoho podnetov, ktoré
vzchádzajú od vás sa sna
žíme dostávať aj do života.
Nuž a čo Vám popriať?
Chcem vám popriať pre
dovšetkým pevné zdravie,
ako sa hovorí. Šťastíčko,

„Ďakujeme za povzbudivé
slová.“
Program pokračoval vy
stúpením harmonikárov
ZUŠ Ignáca Kolčáka v Ná
mestove.
Potom sa s bohatým
programom
predstavili
vnúčence z materskej ško
ly, ktoré z úcty a vďaky uvi
li starkým symbolickú ky
tičku tanca a básničiek.
Učiteľka detí: „Dovoľte
nám, aby sme sa vám pred
stavili: sme detičky z mater
skej školy Rabča – predško
láci a radi by sme vám pri
vitali krátkou básničkou –
predškoláci: Vítame Vás,
starkí, vítame vás medzi na
mi. Prajeme Vám veľa zda

11. 10. 2017 Vystúpenie harmonikárov zo ZUŠ Ignáca Kolčáka

11. 10. 2017 Predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár a starosta
obce Rabča Ing. Július Piták počas rozhovoru a prípitku so seniormi
nejaké to euríčko, ako
sa takisto hovorí, lebo je
to dôležité. Veľa rados
ti s vnúčencami aj prav
núčencami. Nuž a aby
sme sa tu takto spoloč
ne stretávali a možno aj
častejšie.
Chcem poďakovať aj
pánu primátorovi z Ná
mestova za dobrú spolu
prácu, pretože sa nám po
darilo urobiť mnoho dob
rých vecí, ako aj nášmu
poslancovi, ktorý bdie aj
nad vašou obcou, Milano
vi Vrábľovi, ktorý je v na
šom krajskom zastupiteľ
stve a som mu za to veľmi
vďačný.
Takže ešte raz – všetko
dobré vám prajem a nech
sa vám tu v Rabči darí.
Ďakujem za pozvanie.
Starosta obce Július
Piták županovi:

ru, veľa darov na pamiat
ku.“ Zaujali aj pesničkou:
„Keď si kamarát“ ... Čau,
čau, čau.
Učiteľka detí: „Keďže
sme my v škôlke jedna taká
veľká rodina a každý má tú
svoju rodinku aj doma, má
toho svojho starého otca,
starú mamu, maminku, oc
ka, tak sme si pripravili bás
ničku o rodine.“
Deti: „Mamka, ocko, ja
a ty sme rodina spolu doko
py …“
Predniesli aj krásnu
prosbu k nášmu Pánu Bo
hu venovanú pre starkých:
„... chceme, aby ste tu ešte
dlho medzi nami boli.“
Na záver zaspievali dve
goralské pesničky.
Nina Jateylová krásne
zarecitovala:
„Nech sú požehnaní tí, čo
majú pochopenie s mojou

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
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neistou chôdzou a trasľavý
mi rukami.

Nech sú požehnaní tí, čo
uznávajú, že moje uši sa už
musia napínať, aby zachyti
li slová.
Nech sú požehnaní tí, čo si
uvedomujú, že môj zrak zo
slabol a moje myslenie už
nie je také bystré.
Nech sú požehnaní tí, čo mi
prepáčili, že sa mi dnes vy
liala káva.“
Ešte pred podaním ve
čere starosta obce Ing. Jú
lius Piták predniesol sláv
nostný prípitok: „Pripime
v prvom rade na vaše zdra
vie, na veľa síl do ďalších
rokov a nech vás Pán Boh
sprevádza – NA ZDRA
VIE.“
Ne záver vystúpil zná
my spevák Dušan Grúň,
ktorý prítomných seniorov
potešil piesňami zo svojho
repertoára.
Ing. Vladimír Briš

Moderátorka Nina Jateylová

11. 10. 2017 Vystúpenie
speváka Dušana Grúňa

11. 10. 2017 Vystúpenie vnúčat prítomných seniorov – predškolákov z materskej školy
s programom venovaným úcte k starším
autor e-foto v tomto článku: v. briš
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24. 9. 2017 Celkový pohľad na účastníkov ŠVAPKEKOPAŇE
autor foto na tejto strane: v. briš
VIAC » videozostrih: https://youtu.be/mIcSqg039vA fotografie: www.rabca.sk v časti fotogaléria; videá v časti www.rabca.sk/sk/videogaleria

SVAPKEKOPAŇE 2017

Dňa 24. septembra sa za účasti hostí: poslanca NR SR p. Igora Janckulíka, českej delegácie z družobného
mesta Šenov pod vedením starostu Ing. Jána Blažeka, wojta z družobnej gminy Lipnica Wielka, poslanca
VÚC p. Jozefa Straku, ako aj starostov z okolitých obcí, po prvýkrát uskutočnila zaujímavá veľká kultúrna
akcia zorganizovaná samosprávou obce Rabča s goralským názvom Svapkekopaňe.

Svätá omša – poďakovanie za úrodu: pán kaplán Ján Obši
toš preberá dary – úrodu
Svapkekopaňe začalo
svätou omšou s poďakova
ním za tohtoročnú úrodu.
Program pokračoval
v dome kultúry obedom
pre hostí.
Nasledoval príhovor sta
rostu obce Rabča Ing. Jú
liusa Pitáka:
Srdečne vítam všetkých
našich hostí a samozrejme
aj Vás ostatných z našej ob
ce, ktorí ste prišli – ja Vás
tiež srdečne vítam nielen
v mojom mene ale aj v mene
obecného zastupiteľstva na
šej dediny.
Prečo Svapkekopaňe?
Myšlienka
Svapkekopa
ňa, nie je niečo nové. Všet
ci dobre viete, o čo sa jed
ná, hlavne Vy, staršia ge
nerácia. Kedysi, keď priš
la sezóna kopania zemia
kov, celá rodina išla na po
le a kopalo sa. Niekedy to
trvalo aj niekoľko týždňov

kým sa celá úroda pozbiera
la. Neskôr, keď prišlo druž
stvo, tak tej roboty bolo me
nej. Ale každý ešte aj potom
obhospodaroval záhumien
ku a pestoval si zemiaky pre
svoju potrebu. Postupne sa
aj záhumienky začali vytrá
cať. Dnes tých, čo pestujú
zemiaky, je už veľmi málo.
Väčšina z nás zemiaky ku
pujeme z Poľska – Poliaci
sú v pestovaní zemiakov veľ
mi aktívni. No a preto vznik
la myšlienka pripomenúť si

Obľúbení Brišákovci

Príhovor starostu obce
históriu a tradíciu. Preto to
svapkekopaňe.
Ale prečo ten názov? Keď
že sme goralská obec, tak
preto sme to chceli odlíšiť aj
názvom, aby sme nezabúda
li aj na naše goralské nárečie,
na ten náš rodný jazyk. Mož
no že prvé slová, ktoré ste nie
ktorí tu z Vás hovorili, neboli
v slovenčine, ale boli v goral
čine. Je to naša história, na
ša dedovizeň. Všetko toto bo
la myšlienka pripomenúť si,
aby naša mladá generácia
na to nezabúdala.
Zároveň sme podujatie

chceli osviežiť – preto tu
máme 5 tímov s piatimi
stolmi, kde sa bude variť 5
jedál. Porota bude hodnotiť
jedlo: chuť, vzhľad, origina
litu, z veľa málo, čo zname
ná tak, ako boli naši pred
kovia zvyknutí mať málo,
ale dokázali i z toho mála
vyčarovať chutné jedlo. Na
šich súťažiacich čaká úlo
ha – ja ich takto srdečne ví
tam. A zároveň aj Vás čo ste
tu – verejnosť ktorí ste prišli
pozrieť, môžte sa poprechá
dzať aj pomedzi súťažia
cich, okukať nejaký recept,

Mgr. Gabriela Čulová
čo pripravujú a ako ho prip
ravujú: možno Vás bude in
špirovať. Nedávno ste mož
no aj v televízii sledovali,
ako sa varila salota. Poze
rali ste to?
Odpoveď: „Áno.“
Aj pre toto podujatie bol
podobný námet, niečo také
vymyslieť. Máme tu dobrých
kuchárov aj kuchárky. Sám
som zvedavý, ako to dnes
dopadne. Aj pre Vás bude
tiež niečo pripravené pod
zub. Naši seniori aj členky

Súťaž v rýchlosti ošúpania zemiaku

Diváci sa bavili

červeného kríža pracujú os
tošesť v kuchyni a pripravu
jú pre Vás „svabcoki.“ Vy
skúšate niečo aj Vy. Môže
te si tiež pozrieť výstavku.
Dievčatá pripravili a naa
ranžovali tento dlhý stôl,
prejdite sa popri súťažia
cich a medzi tým Vám bu
de chvíle spríjemňovať hud
ba – skupiny, ktoré budú vy
stupovať.
Cíťte sa tu príjemne.
Zároveň chcem poďako
vať všetkým, ktorí sa podie
ľali na dnešnom dni. V pr
vom rade chcem poďakovať
Gabike Čulovej, ktorá priš
la s myšlienkou zorganizo
vať toto podujatie, ako aj
kultúrnej komisii, ktorá sa
podieľala na príprave dneš
ného dňa; tiež dievčatám
zo školy ktoré tiež pomoh
li; technickému tímu: ozvu
čenie Robovi Matúšovi ako
aj súťažiacim, mojim kole
gyňam, kolegom, ktorí pri
dali ruku k dielu a nesmiem
zabudnúť aj na našich
sponzorov, ktorí prispeli či
už finančnou čiastkou ale
bo dekoráciami – a aj vďa
ka nim sa tieto veci pripravi
li tak, ako tu vidíte dnes.
Sponzori, ktorí prispe
li na ten dnešný deň, aby sa
mohol zorganizovať, sú ná
sledovní: Ján Kubík – IN
TERIÉR, Branislav Vor
čák, Peter Vorčák, VITA
MÍN – Ivan Slovík, COOP
JEDNOTA Námestovo, Oľ
ga Glušáková, Ján Maťu
ga a manželka, ELVIN,
s.r.o., MINITECH, s.r.o.,

24. 9. 2017 Hotové jedlá
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MAJ-TEX – Mária Mete
sová, Ján Domin a manžel
ka, Alena Šurinčíková, Šte
fan Zboroň. Všetkým tým
to darcom, sponzorom pat
rí vrelá vďaka. Získané fi
načné prostriedky budú po
užité aj na vyhodnotenie sú
ťaže a zároveň je zámer, že
ak zostane, tak sa použijú
na charitný dar.
Ešte raz všetkým ďaku
jem a ak som na niekoho za
budol, tak sa ospravedlňu
jem.
Všetkým prajem príjem
ný deň a užite si to mož
no aj spomienkami na tra
dície, ktoré sme možno ako
malí zažili s rodičmi ale
bo so starými rodičmi. Ne
zabúdajme na to. Nehanbi
me sa za to, že „kopali sme
té svapke motykami renc
ne.“ Nezabúdajme na náš
goralský jazyk, nehanbi
me sa za goralčinu, lebo bo
lo obdobie, že ľudia sa han
bili rozprávať goralsky. Go
ralstvo sa začína oživo
vať, pozdvihovať, tak pre
to hovorím: „Nehanbime sa
za goralčinu, pripomínajme
si ju.“
Súťaž čo najrýchlejšie ošúpať zemiak
Iniciátorka podujatia Mgr.
Gabika Čulová zorganizo
vala súťaž v škrabaní ze
miakov. Súťažili starosto
via aj Igor Janckulík. Do
stali škrabky na škraba
nie zemiakov a tanier so
zemiakom. Ich úlohou bo
lo čo najrýchlejšie ošúpať
zemiak. V doprovode hud
by z Pat a Mat zvíťazil po
slanec VÚC a starosta

24. 9. 2017 Spoločná fotografia na záver

z Krušetnice p. Jozef Stra
ka, druhý skončil Pavol Bu
geľ, starosta zo Zubrohla
vy a tretí skončil starosta
z Čiech z družobného mes
ta Šenov – Morava a Sliez
ko pán Ing. Ján Blažek.
Súťaže sa zúčastnil ok
rem nášho starostu aj sta
rosta z poľskej gminy Lip
nice Wielkej wójt Gminy –
Mgr. Bogusław Jazowski.
Za najrýchlejší oškroba
ný zemiak získal pán star
sota z Krušetnice hlávku

e-foto július piták

zelenej kapusty. Jozef Stra
ka poďakoval za cenu a do
dal: „... poviem úprimne, že
toto je super cena, lebo pre
chádzam na zeleninu.“
Gabika Čulová uviedla
viacero zaujímavostí o ze
miakoch: ako zachráni
li Európu pred hladom, že
5 zemiakov treba na 300
gramové balenie zemiako
vých lupienkov i to, že v roku
1995 boli zemiaky ako pr
vá zelenina vypestované vo
vesmíre. Chceli zabezpečiť,
keď kozmonauti odchádza
jú ďaleko od zemegule, aby
si sami dopestovali zeleni
nu. Zemiaky sú doteraz je
diná a prvá vypestovaná ze
lenina vo vesmíre.
Nasledovali hudobné
vystúpenia: rodina Brišá
kovci, heligonkári zo ZUŠ
Ignáca Kolčáka pod vede
ním p. učiteľa Petra Gri
žáka, Erika Žitňáková –
naša veľmi, veľmi talento
vaná akordeonistka, ktorá
nám robí dobré meno v ce
lom svete, v Ostrave, dokon
ca na medzinárodnej súťa
ži získala laureáta – Eri
ka vystúpila s bratom Jož
kom a kamarátom, kole
gom Jakubom; detský súbor
Píštalky, gajdoš František
Skurčák, Marana tha, pán
Zboroň.

e-foto ing. pavol jurčák

e-foto v. briš

Počas vystúpení gazdin
ky pripravovali tradičné jed
lá zo zemiakov a komisia ich
hodnotila.
Na záver každej gaz
dinke osobne na pódiu po
ďakoval predseda komi
sie starosta mesta Šenov
ako aj starosta obce Rabča
Ing. Július Piták. Každý sú
ťažiaci získal aj vecnú cenu.
Akcia skončila úspešne
v podvečer a prítomným sa
veľmi páčila. Ako uviedla ini
ciátorka podujatia pani Gab
riela Čulová pre oravské novi
ny MY: „Ak Boh dá a bude
me tu, určite si aj na budúci
rok doprajeme ďalšie zemia
kové pochúťky. Chceme aj na
ďalej odovzdávať a zanechá
vať pre dalšie generácie infor
máciu o tom, ako sa na Orave
pestovali zemiaky a čo všetko
sa z nich dá navariť.“
V. Briš
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Nedeľa, 3. september 2017. Spievajúci seniori z Rabče – siedmi chlapi v nových rabčianskych krojoch precítene na úvod zaspievali
hymnu goralov „Goraľu, cy či ňe zaľ“. Hneď bolo každému prítomnému jasné, že opäť to bude výnimočná akcia, ktorú usporiadala
Jednota dôchodcov v Rabči pod vedením predsedníčky Gitky Pindjákovej. Každý, kto tu bol, odišiel s úžasným zážitkom, na aký sa
dlho nezabúda. Podujatie len v kinosále trvalo 3,5 hodiny, ale nikomu to nevadilo! Odporúčam si pozrieť polhodinový videozostrih
z podujatia. VIAC » videozostrih: https://youtu.be/TvCtckRLFuc fotovideoprezentácia: https://youtu.be/_7juqmppFPM fotografie: www.
rabca.sk v časti fotogaléria; videá: www.rabca.sk/sk/videogaleria

3. 9. 2017 Spievajúci seniori z Rabče: „Goraľu, cy či ňe zaľ …“
Podujatie otvoril prího
vorom starosta obce Rab
ča Ing. Július Piták. Z neho
vyberám: „Je mi cťou Vás
všetkých privítať tu na pô
de našej dediny Rabča a ďa
kujem aj našej Jednote dô
chodcov, ktorí sa postara
li o tento dnešný deň. Je to
už 4. ročník a číslo 4 zname
ná, že už je to začína byť tra
dícia. Vidím, že každý rok je
o toto podujatie väčší záujem
hlavne od Vás, spievajúcich
seniorov, a mne je ozaj milé,
že ste si našli čas, aby ste sa
tu prišli zabaviť, zaspievať.
Prajem Vám, aby dnešný
deň vyšiel podľa vašich pred
stáv. Príjemný zážitok.“

Moderátor
Miroslav
Jagnešák postupne pred
stavil vystúpenia: súbor
Radosť z Tvrdošína, kto
rý rozdáva radosť vša
de – má za sebou veľa vy
stúpení nielen na Sloven
sku ale aj v Čechách; sú
bor MDM zo susednej de
diny Bobrov, ktorého čle
novia sa venujú prevaž
ne ľudovým piesňam; Ve
selovskí seniori z Or. Ve
selého, ktorí začali orga
nizovane spievať od ro
ku 2013, kedy si pripome
nuli 1150. výročie prícho
du svätého Cyrila a Meto
da v snahe pozdvihnúť slo
venské povedomie a oživiť

3. 9. 2017 Súbor MDM z Bobrova roztlieskal divákov

niektoré staré ľudové pies
ne – starobu zaháňajú spe
vom a tento rok mali pre
miéru u nás v Rabči; bab

ky-kovbojky zo Zákamen
ného v prevedení 13. ta
nečníc a na ich vek je to úc
tyhodné dokázať roztanco
vať svojich fanúšikov; folk
lórny spevácky súbor Ra
dosť pri ZO JSD vo Vasi
ľove – víťazov I. Spievajú
cich seniorov v Rabči, čo
ich motivovalo rozvíjanie
talentov – svojím melo
dickým hlasom v prekrás
nych krojoch prinášajú ra
dosť nielen občanom Vasi
ľova ale na tomto poduja
tí; Jablunecka zo Sihelné
ho – súbor vznikol pred 2
rokmi a ostal verný goral
ským piesňam – na tomto
podujatí svojou goralskou
piesňou a tancom výrazne
zaujal divákov; speváčky
z Bytčice čistým krásnym
spevom rozozvučali ce
lú kinosálu; tanečný súbor

na Ruty šuty Senior klub
priateľov v Žiline – pôsobí
od roku 2007 pod vedením
Majky Tamašiovej a chore
ografkou v skupine je Maj
ka Večíková – pochváliť sa
môžu účasťou na Medzi
národných vystúpeniach
v Lotyšsku a v Prahe a roz
tancovali aj slovenské mes
tá, ako je Trenčín, Prie
vidza, Humenné a teraz
Rabča; hudobný súbor
Skalka z Tvrdošína Medve
dzia – každý súbor prinie
sol iné piesne, iné preve
denie a prítomní to vedeli
oceniť búrlivým potleskom
a aj spoločným spevom ale
to treba na vlastné uši po
čuť a priamo zažiť! Prek
vapením nakoniec bolo vy
stúpenie neohlásených ba
biek v čiernych odievač
kách kuľhajúcich trasľa

3. 9. 2017 Temperamentné typicky goralské vystúpenie súboru Jablunecka zo Sihelného
Country Kamélie z Gelni
ce pod vedením Márie Ko
zárovej známy vystupo
vaním v programoch STV
2 v Senzi šláger a Regina
rádio aj v Rabči rozohrial
prítomných; súbor Tri do
liny od Žiliny pod vedením
Aničky Šmigerovej pokra
čoval v nastolenej vysokej
latke; nasledovala profesi
onálna hudobná skupina
H+H z Liptovského hrád
ku, ktorých objavila naša
predsedníčka Jednoty dô
chodcov pani Margita Pin
diaková v kúpeľoch v Lip
tovskom Jáne a tam prijali
pozvanie na akciu Spieva
júcich seniorov a poviem
Vám, bol to silný zážitok
ich počuť; tanečná skupi

vým krokom opierajúc sa
o starobné palice – stači
li rezké noty piesne a odie
vačky aj palice zahodili –
a vykľuli sa z nich pestro
oblečené rezko tancujúce
„mladé“ tanečnice!
Ne záver každému ve
dúcemu účinkujúcemu sú
boru aj predsedníčke JDS
v Námestove Oľge Slovíko
vej odovzdali starosta obce
a Gitka Pindjáková pamät
ný list a malú pozornosť.
Organizátorka podujatia
Gitka Pindjáková ešte po
ďakovala všetkým účinku
júcim i našim milým hos
ťom a nezabudla poďako
vať našim darcom – spon
zorom podujatia. Doslova
uviedla: „Je to veľmi milé,
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3. 9. 2017 Odovzdanie pamätných listov na záver vedúcim učinkujúcich súborov
keď Vás niekto osloví sám:
„Nepotrebuješ niečo?“ Vie
te, ako to poteší? Aj sa veľmi
dobre robí.“
Starosta na záver uvie
dol: „Keď som sa dnes po
zeral na Vás, tak som veľmi
obdivoval, ako ste si to uží
vali, nielen vy v hľadisku, ale
veľmi sa mi páčilo, ako ste si
to užívali tu na javisku. Vi
del som vo vašich očiach, že
sa tešíte z toho, že vystupu
jete, že si zaspievate. Tak
že super, ozaj poklona pre
Vás všetkých. Tak ako bolo
povedané, ja tiež chcem po
ďakovať Jednote dôchodcov
v Rabči – Gitke Pindiakovej
a celému jej kolektívu, ktorí
sa postarali o dnešný prog
ram. Chválim našich seni
orov tu v Rabči. Nejde len
o dnešné vystúpenie ale cel
kovo – keď sa niečo deje v de
dine, vždy radi pomôžu. Ako
Gitka povedala, poteší, keď
sa niekto opýta či nepotre
bujú pomoc a tak isto aj nás
to poteší, keď prídu, pomô
žu, iniciatívne zorganizu
jú rôzne aktivity. Tak super.
Ešte raz ďakujem Vám všet
kým, čo ste prišli a vystupo
vali, vám, čo ste pomohli pri

organizovaní tejto aktivity –
dúfam, že sa uvidíme zasa
o rok. Ďakujem.“
A Gitka Pindiaková ešte
na záver dodala:
„Tak sme dokázali, že eš
te nie sme starí a že aj v star
šom veku dokážeme žiť a nie
len „tu ma bolí, tu ma pichá,
tam ma ďube...“ a čakáme
na lekára, kedy príde s tablet
kou. Nie – tabletka je tu na ja
visku.“
Nezabudli ani na Ok
resnú predsedníčku JDS
v Námestove Oľgu Slo
víkovú – M. Pindiaková:
„Túto kyticu chcem odo
vzdať našej predsedkyni
Olinke Slovíkovej pod jej ve
dením môžeme robiť tieto
akcie – ako je toto, krajské
preteky, čo boli v športe.“
Moderátor
Miroslav
Jagnešák: „Dovoľ mi, naša
predsedkyňa, aby som priví
tal na javisku Anku Ratičá
kovú a Gitu Barnášovú, aby
aj tebe niečo dali za to, že
si sa podujala takú vec uro
biť.“ Barnášová: „V prvom
rade chcem poďakovať.“
M. Pindiaková vymeno
vala sponzorov podujatia:
Eugen Piták, Maroš Prie

3. 9. 2017 Tí, čo prišli odišli so skvelými spomienkami

3. 9. 2017 Spoločná fotografia na záver
lomek, Gips Oravská Jase
nica, Marta Adamčíková,
Zlatníctvo Rabča, zubná
laborantka Darinka Plev
jaková, Jindroň Plasty Ťa
pešovo, Martinka Mete
sová, Gabika Kovaličko
vá Kvetinárstvo, najväčšia
vďaka patrí nášmu staros
tovi a obecnému zastupi
teľstvu, Helenka Hrubjako
vá, Marcelka Plaku Kveti
nárstvo, Ján Kubík Interiér
a náš každoročný sponzor

Števko Plutinský zo Zub
rohlavy.
Nasledovalo občerstve
nie v tanečnej sále a po ňom
úžasná zábava, ktorú cha
rakterizoval jedným vy
stižným slovom moderátor
podujatia Miroslav Adam
čík: „PARÁDA!“
Takto toto podujatie opí
sala svojimi očami pred
sedníčka JDS v Námesto
ve Oľga Slovíková:
„Niečo krásne, úžasné,
šľachetné vytvorili spieva
júci seniori v Rabči 3. sep
tembra pod vedením pred
sedníčky ZO JDS p. Git
ky Pindjakovej a jej tí
mu. Stretli sa tu seniori
z 13-tich organizácií, aby
opäť rozozvučali našu nád
hernú ľudovú pieseň. Nie
len piesňou, ale aj krásnym
tancom. Kto chce niečo tak
krásne vytvoriť, musí byť
obetavý, lebo práve z obetí
znejú aj takéto nádherné tó
ny. Veď žijeme hlavne preto,
aby sme niečo pre svojich,
pre obec niečo vytvorili.
Stretnutie spievajúcich
seniorov otvoril moderátor
Mirko, ktorý zároveň odo
vzdal slovo tamojšiemu sta

rostovi obce. Zaznela v po
daní mužského zboru ne
starnúca Goraľu …
Spievalo sa celé nedeľné
popoludnie. Kto vyhráva?
Verte mi, že obrovskú me
dailu by si zaslúžili všetci.
Dali do toho celú svoju dušu
a hlavne srdce. Spev bol veľ
mi pestrý. Od sólového spe
vu prehliadka ponúkla divá
kom vtipné scénky a tance…
Keď aj mladosť prešla, my
sme tu zostali a takto nád
herne sme si 3. septembra
zaspievali.
Vážime si organizátorov,
ktorí pre nás pripravili prí
jemné posedenie s chutnou
večerou a ďalšími maškrta
mi. Po skončení prehliadky
sme si odniesli ďakovné listy
a spomienkové darčeky.
Želám nám všetkým, aby
nám to aj naďalej tak úžas
ne spievalo. Verím, že aj
spoločnou hudbou sa nám
naďalej bude dariť vytvárať
dobré vzťahy k ostatným se
niorom, človeka k človeku,
pre ich duševnú realizáciu
v seniorskom veku.
Nech hudba, tanec
a dobrá nálada nám nikdy
z nášho života nezmizne.“
Text a foto: V. Briš
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3. 9. 2017 Celkový pohľad na záver podujatia spievajúcich seniorov – zábava a paráda!

3. 9. 2017 Tancovali, tlieskali, hrali a spievali naplno aj po súťažiach v tanečnej sále

3. 9. 2017 Aj starosta obce Rabča Ing. Július Piták si zatancoval s Oľgou Slovíkovou
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30. 9. 2017 Deň plný prekvapení dvadsiatykrát v parku pri škole. VIAC » fotografie: www.rabca.sk v časti fotogaléria

foto július piták

II. GORAL NA GORY
Dňa 30. 9. 2017 sa v Starom Smokovci uskutočnil symbolický výstup, na ktorom sa stretli Gorali z 3 štátov: Slovenska, Poľska a Čiech,
zo šiestich goralských regiónov a z 22 goralských obcí. Symbolickým výstupom si pripomíname historické putovanie Goralov počas valašskej kolonizácie z ich pravlasti na rumunsko-ukrajinských hraniciach cez Karpatský oblúk a postupné osídľovanie horských a podhorských oblastí slovensko-poľsko-českého pohraničia. Aj naša obec Rabča a Oravská Polhora ako reprezentanti Oravy sa zúčastnila
tohto goralského festivalu. Bolo tam zastúpenie aj z Liptova a Kysúc. Podujatie bolo aj pre priaznivcov goralskej kultúry a návštevníkov
Tatier. Podujatie organizovala nezisková organizácia Obnova kultúrnych tradícií, n.o. z obce Hniezdne. Prostredníctvom tohto podujatia sa jej podarilo spojiť všetky goralské regióny zo Slovenska a zahraničia. Festival podporil aj primátor mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.

Za krásneho počasia pod
vrcholmi Tatier sa účast
níci zúčastnili v sprievode
k Szilágyiho pavilónu – pr
vému turistickému objektu
na Hrebienku. Spoločne si
zaspievali goralskú hymnu
„Goraľu cy či ňe zaľ“.
V rámci stretnutia sa
konali aj prehliadky reme
siel, vystúpenia folklór

nych súborov, turistický
výstup na Hrebienok a ďal
šie aktivity.
Naša obec Rabča ma
la vlastný stánok, Orav
ská Polhora tiež. Moni
ka Kozoňová uviedla: „Go
ral na gory z môjho pohľa
du bol dobrý nápad na kto
rom sa rezentovali goralské
obce – niektoré folklórom,
iné jedlom, ako napr. my.
V našom stánku sme vari
li šúľance s makom a strú
hankou, po ktorých bol ob
rovský dopyt, lebo to bolo je
diné „sladké jedlo“ a veľmi
rýchlo sa rozdalo. Mali sme
pripravené cca 130 porcií
šúľancov ako aj 130 porcií
kabáča so škvarkovou po

mazánkou a aj s bravčovou
masťou. Toto všetko sme
„predali“ za groše.
Náš stánok bol boha
to ozdobený živými kvetmi
a o príjemnú atmosféru vy
tvárali p.: Ferdinand Skur
čák, Júlia Pikošová a Mar
ta Gužíková. Varili sme
ja, Monika Prisenžňáková
a Margita Budzeľová.“
Varili aj v ďalších stán
koch z goralských obcí: Or.
Polhora, Liptovská Teplič
ka, Nižné Ružbachy, Nižné
Ružbachy, Lacková, Oščad
nica, Kroscienko nad Du
najcem, Čierne, ktorí pripra
vovali tradičné špeciality.
Zručnosť priamo v stán
ku predvádzali aj ľudoví re
meselníci – Zbigniew Mo
kwa (fujarová dielňa), Ró
bert Hozák (drotárstvo),
bratia Stanislav a Alojz Gal
líkovci (košikárstvo), Ľu
bomír Vierik (rezbárstvo),
Florián Šavrtka (košikár
stvo, výroba fujár), trom
bitáš Ján Czepiec (tradičné

rezbárstvo) a Stanislav Ba
selides (ručná výroba oz
dobných palíc).
Nasledovalo vystúpenie
mnohých folklórnych sku
pín z Liptova, Poľska, Ky

súc a Oravy, ktorú repre
zentoval súbor Kamenčan.
O rok DO VIDENIA na „Goralu, wracaj
do haľ – GORAL NA GORY 2018“.
V. Briš
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samospráva obce

19. 10. 2017 Veľká plocha na mieste historicky prvého futbalového ihriska je už vyrovnaná. Upravené sú aj odvodňovacie žľaby s potokom pretekajúcim
povyše hornej časti.
foto v. briš

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
viac

» www.rabca.sk – uznesenia sú zverejnené v zápisnici zo zasadaní OZ

UZNESENIE č. 7/A/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (ďalej len
skratka OZ) z 25. 8. 2017
skrátené
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
2. Písomné vzdanie sa po
slaneckého mandátu pos
lanca OZ Bc. Jozefa Osel
ského z 26. 6. 2017.
3. Písomné vzdanie sa
predsedu Kultúrnej komi
sie v obci Rabča Bc. Joze
fa Oselského z 10. 7. 2017.
4. Poďakovanie obci Rabča
za spoluprácu od CVČ Ma
ják Námestovo a ústreto
vosť v šk. roku 2016/2017.
5. Žiadosť ARRIVA Lior
bus, a.s. Ružomberok o za
slanie pripomienok resp.
návrhov zmien cestovných
poriadkov na linkách, kto
ré prechádzajú obcou Rab
ča na rok 2018.
6. Zápis Komisie ŽP, VP
a výstavby v obci Rabča zo
dňa 11. 8. 2017 vo veci roz
šírenia Ul. Mokrej.
7. Informáciu poslanky
ne Mgr. Gabriely Čulo
vej o pripravovanej akcii
„Švabkobranie“, ktoré sa
uskutoční 24. 9. 2017.
8. Opätovnú ústnu požia
davku p. Milana Štefania
ka o možnosť vyriešenia
odkúpenia ulice pri firme
Aditec Slovakia.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú
komi
siu v zložení: predseda –
Bc. Ľudmila Rešutíková,
členovia – Mgr. Gabriela
Čulová a Ing. Jaroslav Jag
nešák, poslanci OZ.
2. Program rokovania OZ

3. Poslanci OZ schváli
li zámenu podľa osobit
ného zreteľa a to: parc.
EKN č. 1563/2 – orná pô
da o výmere 180 m2 vede
ná na LV č. 6780 na me
no Janka Chutňáková,
..., bytom Rabča, Soľná
400 v 8/40-tin úč. ZA časť
CKN parc. č. 4464/8 – za
stavaná plocha a nádvoria
o výmere 293 m2 zapísaná
na LV č. 1283 na obec Rab
ča v 1/1-nine úč. a to len tú
časť parcely, ktorá bude
zameraná geometrickým
plánom z dôvodu, že obec
Rabča vyporiadava do cel
ku pozemky pri ZŠ s MŠ
Rabčická 410 Rabča na ve
rejnoprospešné účely.
Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou schválili zámenu
majetku obce za cenu: 1 €
za parcely podľa osobitné
ho zreteľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v zne
ní neskorších zmien a do
plnkov, pričom obec je po
vinná zverejniť – zámer zá
meny majetku obce podľa
osobitného zreteľa v zmys
le zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení najmenej
na dobu 15 dní na úrad
nej tabuli obce a na inter
netovej stránke obce. Zá
mer zámeny bol zverej
nený od 10. 7. 2017 do 25.
7. 2017. Poslanci schváli
li zámenu za podmienky,
že p. Janka Chutňáková
dá súhlas so zápisom GP
na parc. EKN 1564. Nák
lady spojené s prevodom
budú znášať obidve strany
a náklady na vyhotovenie
geometrického plánu bude
znášať obec.
ZA hlasovali všetci po
slanci t. j. 11 z 11 poslan
cov OZ; PROTI – 0; ZDR

ŽAL SA – 0. Obec Rabča
má 11 poslancov.
4. Poslanci OZ schválili
predaj obecného pozem
ku podľa osobitného zre
teľa z dôvodu nesprávne
ho osadenia vodojemu pod
Grapou, kde došlo k posu
nu s vysporiadanou par
celou na obec Rabča a to:
parc. CKN č. 5700/38 –
zastavaná plocha o výme
re 34 m2 zapísaná na LV
č. 1283 na obec Rabča
v 1/1-nine kupujúcemu
Miroslavovi Vorčákovi, ...,
bytom Or. Polhora 197 ako
kupujúci a obec Rabča ako
predávajúca.
Parcela je zameraná
geometrickým plánom č.
37048201-157/2016, vyho
tovené Ing. Jaroslav Gen
šor, Námestie A. Berno
láka 377, Námestovo zo
dňa 30. 11. 2016, overe
né Okresným úradom, ka
tastrálny odbor Námesto
vo Ing. Františkom Dzu
rekom 24. 2. 2017 pod č.
1118/2016.
Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslan
cov schválili predaj ma
jetku obce za cenu: 1 €
za parcelu podľa osobitné
ho zreteľa zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a dopln
kov, pričom obec je povin
ná zverejniť – zámer pre
daja majetku obce podľa
osobitného zreteľa v zmys
le zák. č. 138/1991 Zb.
v platnom znení najmenej
na dobu 15 dní na úrad
nej tabuli obce a na inter
netovej stránke obce. Zá
mer bol zverejnený od 4. 7.
2017 do 23. 7. 2017. Nákla
dy spojené s prevodom bu
dú znášať obec Rabča.

19. 10. 2017 Dokončené chodníky pre chodcov na Grúni
foto v. briš
ZA hlasovali všetci pos
lanci.
5. Plán kontrolnej činnos
ti hlavnej kontrolórky obce
Rabča Mgr. Janky Prisenž
ňákovej na II. polrok 2017
bez pripomienok.
6. Aby obec Rabča požia
dala Rímskokatolícku cir
kev o odkúpenie týchto
parciel:
1. Parcely, ktoré sa nachá
dzajú v Ul. Farskej, a to:
• Parcely zapísané na LV
č. 1493 – CKN č. 603/1 –
ostatné plochy o výmere
8 m2, CKN č. 603/6 – za
stavaná plocha o výme
re 377 m2, CKN č. 603/7 –
zastavaná plocha o výme
re 249 m2, CKN č. 603/8
– ostatné plochy o výmere
4 m2 (trafostanica), CKN
č. 608/4 – zastavaná plo
cha výmere 7 m2, CKN č.
608/5 – zastavaná plocha
o výmere 713 m2, CKN č.
608/6 – zastavaná plocha
o výmere 293 m2, CKN
parc. č. 608/2 – zastavané

plochy o výmere 1 176 m2;
• Parcely zapísané na LV
č. 2880 – CKN č. 605/15
– orná pôda o výmere 41
m2, CKN č. 990/88 – os
tatná plocha o výmere 13
m2, CKN č. 990/111 – or
ná pôda o výmere 13 m2,
CKN č. 990/118 – or
ná pôda o výmere 14 m2,
CKN č. 990/138 – or
ná pôda o výmere 45 m2,
CKN č. 990/139 – orná pô
da o výmere 69 m2, CKN
č. 990/140 – orná pôda
o výmere 82 m2, CKN č.
990/141 – orná pôda o vý
mere 97 m2 , CKN č. 605/4
– orná pôda o výmere
257 m2.
2. Parcely, kde je umiest
nený vodojem a ochranné
pásmo okolo vodojemu
• CKN č. 558/9 – zastáva
ná plocha o výmere 53 m2 –
vodojem a CKN č. 558/10
– TTP o výmere 1993 m2,
ktoré sú zapísané na LV č.
2880 pod B1 na Rímsko
katolícka cirkev Farnosť

22. 10. 2017
Rabča, Kostolná 855 Rab
ča v podiele 1/1-nina a sú
zamerané geom. plánom č.
165/2008 z 11. 8. 2008.
3. Parcela, kde je umiest
nená autobusová zástav
ka, a kde sa prevádza am
bulantný predaj.
• CKN parc. č. 609/1 –
TTP o výmere 266 m2 ve
dený na LV č. 1493 na Rím
skokatolícka cirkev Far
nosť Rabča, Kostolná 851
Rabča v podiele 1/1-nina.
Jedná sa o parcelu, na ktorej sa nachádza autobuso
vá zástavka smerom na Si
helné a Rabču.
4. Parcela pod Domom
smútku v Rabči a prístup:
• CKN parc. č. 615/4 – or
ná pôda o výmere 239 m2,
CKN parc. č. 615/5 – za
stavané plochy o výme
re 159 m2 (budova domu
smútku) a prístup CKN
parc. č. 616/2 – ostatné
plochy o výmere 820 m2,
ktoré sú zapísané na LV
č. 1493 na meno Rímsko
katolícka cirkev Farnosť
Rabča, Kostolná 851 Rab
ča v podiele 1/1-nina.
Zámer odkúpenia cir
kevných parciel obcou
a podanie žiadosti o od
kúpenie poslanci schvá
lili. ZA hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaros
lav Jagnešák, Mgr. Gabrie
la Čulová, Bc. Ľudmila Re
šutíková, Ing. Pavol Jur
čák, Mgr. Andrea Lubaso
vá, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Pa
vol Kobyliak, Ján Maťuga,
Ing. Patrik Cubinek t. j. 11
z 11 poslancov OZ; PROTI
– 0; ZDRŽAL SA – 0.
7. Podanie žiadosti – zá
meru na Spišskú katolícku
charitu, Spišská Nová Ves
o odkúpenie parcely CKN
č. 609/2 – TTP o výme
re 1278 m2 k. ú. obce Rab
ča (parkovisko pri Dome
Charitas sv. Hildegardy
z Bingenu), ktorá je vlast
níkom tejto parcely zapísa
nej na LV č. 2389 v 1/1-ni
ne. ZA hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaros
lav Jagnešák, Mgr. Gabrie
la Čulová, Bc. Ľudmila Re
šutíková, Ing. Pavol Jur
čák, Mgr. Andrea Lubaso
vá, PhDr. Augustín Piták,
Ján Maťuga, Ing. Patrik
Cubinek t. j. 9 z 11 poslan
cov OZ; PROTI – 0; ZDR
ŽAL SA – Pavol Kobyliak
a Ing. Jozef Kovaliček t. j. 2
z 11 poslancov OZ.
8. Úpravu rozpočtu obce

samospráva obce

Rabča na rok 2017 – roz
počtové
opatrenie
č.
3/2017 schválené OZ
25. 8. 2017 v zmysle par.
14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravid
lách územnej samosprávy
v znení neskorších noviel,
ktorým sa vykonáva zme
na rozpočtu obce Rabča
na rok 2017 so súhlasom
OZ, rozpočtovým opat
rením úpravou rozpočto
vých prostriedkov.

podľa návrhu Komisie ŽP,
VP a výstavby a to + rozší
renie cesty Mokrá, vykopa
nie zeminy do hĺbky 50 cm,
geotextília + kamenivo
a na to KSC po celej dĺžke
cesty z oboch strán na šír
ku cca 5,5 m. Vykopanú ze
minu posunúť ďalej na roz
šírenie Ul. Mokrej.
C. Konštatuje, že
1. Poslanec – druhý náh
radník Ing. Patrik Cubinek
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č. 2829 na meno Obec
Rabča v podiele 1/1-ni
na úč. bola zameraná ge
ometrickým plánom č.
17883369-060/2017, vy
hotovený GEODET, Hat
talova 341, Námestovo,
Ing. Ferdinand Bolibruch
dňa 23. 6. 2017, overený
Okresným úradom, kata
strálny odbor Námestovo
dňa 14. 7. 2017 Ing. Fran
tiškom Dzurekom pod č.
670/2017, ktorý dala vyho

11. 9. 2017 Úprava podkladovej vrstvy pre novú miestnu komunikáciu na Grúni
foto július piták

9. Prevádzkové
hodiny
vo WC v prístavbe Kultúr
neho domu v Rabči a to na
sledovne:
• v pracovné dni PON
DELOK – PIATOK od 7 30
hod. do 16 00 hod.
• a cez víkendy od 12 00
hod. do 19 00 hod.
10. Aby obec Rabča zakú
pila ešte 1 ks nového mra
ziaceho boxu pre zosnulé
ho v cene 5 500 €.
11. Nových členov do Kul
túrnej komisie v ob
ci Rabča a to: Ján Adam
čík, Mgr. Gabriela Čulová,
Mgr. Daniela Chutniaková
a Miroslav Jagnešák.
12. Opravu a stavebné
úpravy chodníkov v Rab
či s tým, že oprava kana
lizácie sa bude schvaľo
vať pri odkrytí chodníkov
a vybuduje sa aj chránič
ka. ZA hlasovali všetci po
slanci.
13. Asfaltovanie – Ul.
Mokrá, ulica pri p. Mariá
novi Valkovi, Ul. Zelená,
ulica poza rodinný dom
p. Jána Bandíka, Ul. Šiško
vá, Ul. Kvetná a ulica za ZŠ
s MŠ v Gaceli od Ul. Soľnej
+ rekonštrukciu Ul. Mokrej

18. 9. 2017 Asfaltovanie Ulica Šišková v hornej časti obce
Rabča
foto július piták
zložili zákonom predpísa
ný sľub poslanca OZ.
D. Odporúča
1. Poslanci
3/5-tino
vou väčšinou odporuči
li schváliť zámer predaja
majetku obce CKN parc.
č. 16428/122 – orná pô
da o výmere 17 m2 k. ú.
obce Rabča vedená na LV

toviť p. Veronika Jendris
ková, bytom Rabča, Kos
tolná 1112/51 z dôvodu, že
predmetnú parcelu bude
využívať ako prístupovú
cestu k výstavbe svojho ro
dinného domu. V minulos
ti ju užívali jej rodičia Jozef
Brandys a manželka Mar
gita Brandysová v dobrej
viere ako záhradu a parce

la je oplotená. Obec Rab
ča odpredáva za 1 € par
celu pre kupujúceho Vero
nika Jendrisková, bytom
Rabča, Kostolná 1112/51
podľa osobitného zreteľa
zák. č. 138/1991 Zb. o ma
jetku obcí v znení neskor
ších zmien a doplnkov, pri
čom obec je povinná zve
rejniť – zámer predaja ma
jet-ku obce podľa osobit
ného zreteľa a to, že pri
parcele CKN č. 16428/122
a EKN parc. č. 6621/2 k.
ú. Rabča došlo k posunu
pri vybudovaní Ul. Kostol
nej. A kúpu na obec Rab
ča od predávajúceho Jo
zef Brandys, bytom Rab
ča, Kostolná 1112/51, za
písaný na LV č. 5760 v po
diele 1/1-nine na parc.
EKN č. 6621/2 – orná pô
da o výmere 45 m2 za 1 €
za parcelu. V zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. v platnom
znení najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli ob
ce a na internetovej strán
ke obce. Náklady spojené
s prevodom bude znášať
obec Rabča a náklady s vy
hotovením geometrického
plánu p. Veronika Jendris
ková. ZA hlasovali všetci
poslanci.
E. Ukladá
1. Poslancom OZ predlo
žiť do 10. 9. 2017 na Obec
ný úrad v Rabči pripomien
ky resp. návrhy zmien ces
tovných poriadkov na lin
kách, ktoré prechádza
jú obcou Rabča a Obecný
úrad v Rabči zašle pripo
mienky k cestovným po
riadkom od občanov a po
slancov na Arriva Liorbus,
a.s., prevádzka Námesto
vo v termíne do 12. 9. 2017.
2. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefano
vi Raticovi vykonať pries
kum na prenosný audio
systém za účelom zlepše
nia ozvučenia na cintorí
ne v termíne do budúce
ho OZ.
3. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Rabča Šte
fanovi Raticovi zabezpe
čiť v termíne 2 týždňov
presun tabule na vyle
povanie plagátov na voľ
by od p. Odumorkovej ku
Gazdíkovi a pri p. Pilarčí
kovi na Grúni doplniť pri
zastávke novú tabuľu.
4. Vedúcemu
RAB
ČAN, obecné služby Rab
ča Štefanovi Raticovi, ako
Pokračovanie na str. 12
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
1. Všeobecne záväzné na
riadenie obce Rabča číslo
3/2015 – Povodňový plán
záchranných práce obce.
ZA hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaros
lav Jagnešák, Mgr. Gabrie
la Čulová, Bc. Ľudmila Re
šutíková, Ing. Pavol Jur
čák, Mgr. Andrea Lubaso
vá, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Pavol
Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z 11 poslancov OZ; PROTI
– 0; ZDRŽAL SA – 0.
2. VZN obce Rabča č.
26/1998 o určení miest
na vylepovanie volebných
plagátov.
25. 8. 2017 Rozšírenie a vyrovnanie plochy nového cintorína pod kostolom
Dokončenie zo str. 11
správcovi obecných bytov
pripraviť zoznam nájom
cov bytov, v ktorom uve
die, ktorí nájomcovia bytov
majú nájom na byt uzavre
tý na dobu neurčitú a kto
rí na dobu určitú. Následne
zoznam zašle poslancom
obecného zastupiteľstva emailom. Termín: do 15. 9.
2017; Zodpovedný: v texte.
5. Prednostke OcÚ Mgr.
Monike Kozoňovej pripra
viť návrh Doplnku k VZN č.
4/2015 o podmienkach pri
deľovania nájomných bytov
vo vlastníctve obce Rabča
a predložiť ho na budúce OZ.

Zapísala: Bc. Ľudmila Re
šutíková, poslankyňa OZ
a predsedkyňa návrhovej
komisie.
UZNESENIE č. 7/B/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 25. 8. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A Schvaľuje
1. Všeobecne
záväzné
ho nariadenia obce Rab
ča č. 1/2017 o vyhrade
ní miest a určení podmienok na umiestňovanie vo
lebných plagátov na verej
ných priestranstvách po

ZA hlasovali: Monika
Adamč íková, Ing. Jaros
lav Jagnešák, Mgr. Gab
riela Čulová, Bc. Ľudmi
la Rešutíková, Ing. Pavol
Jurčák, Mgr. Andrea Luba
sová, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Pavol
Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z 11 poslancov OZ; PROTI
– 0; ZDRŽAL SA – 0.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísala: Bc. Ľudmila Re
šutíková, poslankyňa OZ
a predsedkyňa návrhovej
komisie.
V. Briš

foto július piták

čas volebnej kampane pre
voľby do NR SR, voľby
do Európskeho parlamen
tu, voľby do orgánov sa
mosprávneho kraja a voľ
by do orgánov samosprá
vy obce.
ZA hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaros
lav Jagnešák, Mgr. Gabrie
la Čulová, Bc. Ľudmila Re
šutíková, Ing. Pavol Jur
čák, Mgr. Andrea Lubaso
vá, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Pavol
Kobyliak, Ján Maťuga t. j. 10
z 11 poslancov OZ; PROTI
– 0; ZDRŽAL SA - 0.
B. Ruší

28. 9. 2017 Spevňovanie podkladových častí na Ulici Mok
rá na Žabinci
foto július piták

INTELIGENTNÝ PRIECHOD
v Gaceli
Najpoužívanejší a zároveň najnebezpečnejší priechod pre chodcov v Gaceli sa
zásluhou iniciatívy starostu našej obce zmenil na tzv. inteligentný priechod, čím sa
výrazne zvýšila bezpečnosť prechodu chodcov cez Hlavnú cestu.

Princíp fungovania inteli
gentného priechodu
Takto fungujú od dneš
ného dňa inteligentné prie
chody v Rabči, Oravskej
Polhore, Vasiľove.

19. 10. 2017 Záverečné práce na dokončení inteligentného
priechodu v Gaceli
foto v. briš

22. 10. 2017 Inteligentný priechod v Gaceli v prevádzke.
fotka z kamery

Teším sa, že moja myš
lienka nabrala reálne čr
Pokračovanie
na susednej strane »

22. 10. 2017

informácie
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VOĽBY DO VÚC 2017
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH K ANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU ŽILINSKÉHO SAMOSPR ÁVNEHO KR A JA
Volebná komisia Žilin
ského
samosprávne
ho kraja zasiela1) pod
ľa § 146 ods. 2 zákona
č. 180/2014 Z. z. o pod
mienkach výkonu voleb
ného práva a o zmene
a doplnení niektorých zá
konov v znení neskorších
predpisov zoznam kan
didátov, ktorých zaregis
trovala pre voľby pred
sedu Žilinského samo
správneho kraja:

Meno, priezvisko, titul,
vek, zamestnanie, obec tr
valého pobytu, názov poli
tickej strany

3. Kristián
Hoffmann,
Mgr., 40 r., prírodovedec,
geograf, Žilina, Strana ze
lených Slovenska.

1. Juraj Blanár, Ing., 51
r., predseda Žilinského sa
mosprávneho kraja, Ži
lina, Smer – sociálna de
mokracia.

4. Erika Jurinová, Ing.,
46 r., poslankyňa NR
SR, Nižná, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (Oľa
no), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické
hnutie, Občianska konzer
vatívna strana, Nova.

2. Peter Cibulka, Mgr., 35
r., dramaturg a manažér,
Žilina, nezávislý kandidát.

5. Anton Martvoň, Mgr.,
PhD., 37 r., právnik a vy
sokoškolský pedagóg, Dol
ný Kubín, nezávislý kandi
dát
6. Ján Mikolaj, prof., Ing.,
CSc., 64 r., univerzitný
profesor, Žilina, Slovenská
národná strana
7. Marián Murín, 50 r.,
starosta obce, Mútne, ne
závislý kandidát

8. Stanislav Pirošík, 29
r., projektový manažér
technických izolácií, Va
laská Dubová, Vzdor strana práce, Komunis
tická strana Slovenska
9. Peter Sagan, 33 r.,
asistent poslanca NR
SR, Žilina, Kotleba – ľu
dová strana naše Sloven
sko.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV PRE VOĽBY DO ZASTUPITEĽSTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Volebná komisia Žilinského samosprávneho
kraja z a s i e l a
1) podľa § 141 ods. 2
zákona č. 180/2014 Z. z.
o podmienkach výkonu
volebného práva a o zme
ne a doplnení niektorých
zákonov v znení neskor
ších predpisov zoznam
kandidátov, ktorých za
registrovala pre voľby
do zastupiteľstva Žilin
ského samosprávneho
kraja podľa volebných ob
vodov:
Volebný obvod č. 7
Meno, priezvisko,2) titul,
vek, zamestnanie, obec
trvalého pobytu, názov
politickej strany 3)

ťanskodemokratické hnu
tie, Občianska konzerva
tívna strana, Nova
3. Igor Janckulík, Bc., 49
r., poslanec NR SR, Kru
šetnica, nezávislý kandi
dát
4. Ján Kadera, Ing., 60 r.,
primátor mesta, Námes
tovo, Smer – sociálna de
mokracia
5. Emil Kupčík, 45 r., živ
nostník,
stavbyvedúci,
Zubrohlava, Kotleba – ľu
dová strana naše Slovensko

1. Milan Bugan, PhDr.,
43 r., obchodný manažér,
Vavrečka,
Slovenská
národná strana

6. Vladimír Lubas, 64 r.,
podnikateľ, Námestovo,
Obyčajní ľudia a nezávis
lé osobnosti (oľano), Slo
boda a solidarita, Kresťan
skodemokratické hnutie,
Občianska konzervatívna
strana, Nova

2. Danica Hollá, Ing.
arch., 52 r., autorizovaná
architektka, Námestovo,
Obyčajní ľudia a nezávis
lé osobnosti (oľano), Slo
boda a solidarita, Kres

7. Albín Maslaňák, Ing.,
59 r., starosta obce, Orav
ské Veselé, Obyčajní ľudia
a nezávislé osobnosti (oľa
no), Sloboda a solidarita,
Kresťanskodemokratické

hnutie, Občianska konzer
vatívna strana, Nova
8. Viera Mazúrová, Ing.,
56 r., ekonómka, Oravská
Lesná, nezávislá kandi
dátka
9. Ľubomír Meško, 39 r.,
SZČO – elektrikár, Bob
rov, Kotleba – ľudová stra
na naše Slovensko
10. Marek Noga, 26 r., živ
nostník, Oravská Lesná,
Vzdor – strana práce
11. Mária Olešová, Paed
Dr., Ing., 49 r., prednostka
Okresného úradu Námes
tovo, Krušetnica, nezávis
lá kandidátka
12. Peter Paško, 34 r., ro
botník, Babín, Most – Híd
13.Július Piták, Ing., 48
r., starosta obce, Rabča,
Smer – sociálna demok
racia
14. František Plevják, 43
r., SZČO, Oravská Polho
ra, nezávislý kandidát

15. Dávid Romaňák, Ing.,
27 r., manažér, Oravské
Veselé, Slovenská národ
ná strana
16. Milan Rypák, Ing., 56
r., technik, Zákamenné,
Slovenská národná strana
17. Jozef Slovík, JUDr., 48
r., policajt, Bobrov, nezá
vislý kandidát
18. Peter Socha, 48 r., sa
mostatne
hospodáriaci
roľník, Hruštín, Slovenská
národná strana
19. Jozef Straka, 63 r., sta
rosta obce, Lomná, nezá
vislý kandidát
20. Michal Strnál, Ing., 33
r., starosta obce, Oravská
Polhora, nezávislý kandi
dát
21. Alojz Strýček, Mgr., 62
r., občiansky aktivista, se
nior, Oravská Polhora, ne
závislý kandidát

ka, Námestovo, Sloven
ská národná strana
23. Jozef Vajdiar, Ing., 36
r., manažér, Námestovo,
Nový parlament
24. Milan Vrábeľ, Ing., 55
r., starosta obce, Záka
menné, Smer – sociálna
demokracia
25. Rastislav
Zanovit,
MUDr., 43 r., všeobecný
lekár, Námestovo, Oby
čajní ľudia a nezávislé
osobnosti (oľano), Slobo
da a solidarita, Kresťan
skodemokratické hnutie,
Občianska konzervatív
na strana, Nova
Vo volebnom obvode
sa volí 5 poslancov.
Zdroj:
http://www.zask.sk/fi
les/odbor y/organizac
ny/2017/volby-2017/

22. Anna Sumegová, Mgr.,
52 r., špeciálna pedagogič

Inteligentný priechod v Gaceli
Dokončenie článku
zo susednej strany
» ty a už budúci týždeň sa
začne výstavba prvých inte
ligentných priechodov pre
chodcov práve u nás na Ora
ve – v obciach Oravská Pol
hora, Rabča, Vasiľov, Dlhá
nad Oravou. Celkovo sa vy
buduje 9 takýchto priecho
dov na cestách I. triedy v cel
kovej hodnote 129 600 eur
s DPH a rozmiestnené bu

dú aj v iných častiach Slo
venska. Financie na projekt
boli uvoľnené z môjho útva
ru splnomocnenca vlády pre
rýchlostné cesty. Pôvodná
suma rozpočtovaná na pro
jekty útvaru bola navýšená
aj vďaka tomu, že som sa
vzdal svojho platu za túto
funkciu, rovnako ako aj sta
rostovia a primátori, kto
rých som menoval ako vedú
cich pracovných skupín pre

jednotlivé rýchlostné ces
ty. Tento môj projekt vítajú
nielen starostovia a obča
nia, ale aj odborníci na do
pravu. Zvýši sa totiž bez
pečnosť chodcov aj samot
ných vodičov na problema
tických úsekoch, kde dochá
dza ku kolíznym situáciám.
Toto je pilotný projekt, v kto
rom mám záujem pokračo
vať aj budúci rok.
Igor Janckulík

LED-ky sú zapustené v ceste tak, aby vydržali aj v zime
Zdroj: https://
www.facebook.com/

pg/ObecRabca
/posts/

– OcÚ
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NA DOŽINKOCH V DRUŽOBNEJ POĽSKEJ
OBCI PEWEL ŚLEMIEŃSKA – ŚWINNA

Dňa 26. augusta sa
Rabčania so starostom
obce zúčastnili dožiniek
v poľskej družobnej gmine
Świnna v obci Pewel Ślemieńska. V Poľsku sa tradícia dožiniek stále udržiava na vysokej úrovni.
Vyzdobená obec počas
pochodu do kostola, aj sv.
omša bola krásna. Polia
ci prichystali bohatý prog
ram, na ktorom vystúpi
li aj naši spievajúci senio

ri. Najväčší úspech mali
s poľskou piesňou, ktorú si
pre hostiteľov pripravili.
– OcÚ

OVPLYVŇUJÚ NÁŠ ŽIVOT
ČIERNE SKLÁDKY?
ČO JE ČIERNA
SKLÁDKA?
Čierna skládka je miesto, kde sa nachádza nezákonne umiestnený odpad.
Čiernej skládke sa bež
ne hovorí aj neriadená sk
ládka. Tento typ skládok
nám vznikal v minulosti,
najviac v okolí vodných to
kov (veď príde väčšia voda
a odpad zobere). Najsmut
nejšie je, že tento typ sklá
dok stále pretrváva v ľud
ských hlavách a obyvate
lia vyhadzujú odpad hlava
nehlava – kade tade po prí
rode, po potokoch, po lese,
po riekach bez úcty k prí
rode a životnému prostre
diu. Tieto skládky sú voľ
ne prístupné pre deti a pre
živočíchov, čo predstavu
je veľké nebezpečenstvo,
pretože na týchto sklád
kach sa nájde často aj ne

bezpečný odpad. Spoje
nie nebezpečného odpadu
s odpadom ostatným a bio
logickým odpadom sa stá
va nebezpečné. Znečisťu
jú sa povrchové a podpo
vrchové vody, môže dôjsť
k šíreniu rôznych druhov
chorôb, rozmnožovanie
parazitov a šírenie inváz
nych druhov rastlín. Pri
vysokom výskyte biolo
gického odpadu môže do
chádzať k samovznieteniu
a zapáleniu a následne k ší
reniu nepríjemného zapá
chajúceho dymu, ktorý je
škodlivý pre človeka ale aj
živočíchov.
Odstraňovanie takých
to skládok je veľmi prob
lémové, pretože odstráne
nie takejto skládky je finan
čne náročné. Taktiež v na
šej krajine pretrváva veľ
ká neochota ľudí poukázať
na spoluobčanov, ktorí zne

čisťujú životné prostredie
týmto spôsobom. Environ
mentálne povedomie obča
nov našej krajiny je veľmi
nízke. Veľmi často sa stá
va, že po zlikvidovaní čier
nej skládky ju občania opä
tovne začnú vytvárať.
Je na zamyslenie každého z nás, v akej krajine chceme žiť. Či v čistej, peknej a hlavne zdravej krajine alebo v špinavej, chorej a bezohľadnej!
Je to v každom z nás. Spoločne dokážeme veľké veci, len musí byť vôľa. Vždy je to o rozhodnutí. Ak
aj chcete žiť v špinavom
a chorom prostredí, myslite na svoje deti a na generácie, ktoré prídu po nás
– aký obraz im zanecháme. A ak si niekto myslí, že čierna skládka pri
potoku ho neovplyvňuje, tak sa veľmi mýli. Pre-

tože každému sa to vráti
v inej a ešte horšej podobe, napr. v znečistenej vode vo vlastnej studni, alebo znečisteným ovzduším – vzduch musí dýchať
každý a stále, rôzne alergie u detí ale aj u dospelých…
A aby toho nebolo málo,
tak pokuty v novom záko

ne o odpadoch č. 79/2015
Z. z. určujú, že za nezá
konne umiestnený odpad –
čiernu skládku obec zapla
tí od 4 000 € do 350 000 €.
Chcete v obci radšej nový chodník alebo ihrisko
alebo čiernu skládku a platiť pokuty?
Ing. Ďurišová

ZBERNÝ DVOR JE
OTVORENÝ:
» PONDELOK: 10 00 – 14 00
» STREDA: 10 00 – 17 00
» SOBOTA : 10 00 – 14 00
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TRIEDENIE ODPADU – ZÁLEŽÍ AJ NA OBČANOCH
Veľa ľudí už pochopilo, že hádzať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je najlepšie riešenie

Štatistiky však hovoria
jasne. Slováci recyklujú
málo. Ak by sme vysypali
na zem priemernú nádobu na komunálny odpad
a ručne všetko dotriedili,
tak by na skládku poputovali iba 4 %. Všetko ostatné by ešte mohlo byť
nejakým spôsobom zhodnotené a zrecyklované.
Už v materských ško
lách sa deti učia, aby odpad
riadne triedili. Deti sa ale
hlavne riadia podľa svojich
rodičov, takže hlavne tí by
si mali siahnuť do svedo
mia a zamyslieť sa, či pre
našu Zem robia aspoň ma
ličkosť v podobe triedenia
odpadu.
Krajina nie je nafukova
cia a čo sa nevstrebe hneď,
môže trvať až stovky ale
bo tisíce rokov, než sa tak
stane. Niektoré materiály
sa dokonca nerozložia vô
bec. Keď máme všetky mo
derné technológie, vďaka
ktorým môžeme tieto ma
teriály znova využiť, prečo
sa tejto šance nechopíme?
Lenivosť je presne ten
hlavný dôvod, prečo ľudia
odpad netriedia. Sú po
hodlní a radšej tento čas
strávia sledovaním tele
vízie alebo prechádzaním
sociálnych sietí. U trie
denia odpadu sa dokonca
musí myslieť, čo tiež stojí
nejakú tú námahu. Ale to
to všetko je len výhovor

ka. V skutočnosti sa triede
nie vo vašej domácnosti tak
zautomatizuje, že ani nebu
dete vedieť, že nejaké od
padky hádžete do iného ko
ša, ako tie druhé. A vynáša
nie triedeného odpadu tiež
nie je žiadna tragédia.
Čím viac sa budú zložky odpadu ako papier,
sklo, plasty separovať,
tým menej sa ich dostane
do zmesového komunálneho odpadu, čo sa pozitívne odzrkadlí na znížení jeho množstva a aj platenia miestneho poplatku za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Zmesový komunálny
odpad, teda ten v čiernych,
prípadne kovových kontaj
neroch platia obyvatelia
formou miestneho poplat
ku za zmesové komunálne
odpady.
Čím viac komodít sa
triedi, tým menej zmeso
vého komunálneho odpa
du ostáva.
Odpad je na svete tak
dlho, ako život sám. Bol,
je a bude. Na tom sa ne
dá nič zmeniť. Zmeniť sa
dá len prístup k nemu. Ne
smieme podceňovať jeho
vplyv na náš život a musí
me si začať uvedomovať, že
pokiaľ budeme odpad pre
hliadať, nebude naša Zem
nikdy krásne miesto pre ži
vot. Nebuďme ľahostajní,
ak chceme svet, v ktorom
budú môcť naše deti a vnú
čatá žiť bez trpkých pohľa
dov na haldy odpadov, kto
ré budú všade okolo nich.
Jednotlivé druhy odpa
dov sa vzhľadom na vyčer
panosť prírodných zdrojov
a zvyšovanie environmen
tálneho povedomia po
stupne stávajú a stanú vý

znamným zdrojom vstup
ných surovín do výroby.
Zhodnocovanie odpadov,
a to tak materiálové, ako
aj energetické je čím ďalej
tým viac prvoradým spô
sobom nakladania s od
padmi. Recyklácia odpa
dov a rozvoj odvetvia prie
myslu s ním súvisiaci je vý
znamným krokom nielen
z dôvodu ochrany životné
ho prostredia, ale aj z hľa
diska rozvoja spoločnosti.
Tzv. divoké, čierne, neriadené skládky, ktoré
vznikli pričinením neporiadnych občanov, obcí,
podnikov na územiach,
ktoré neboli na to vyčlenené, sú nebezpečné preto,
lebo nie sú zospodu izolo
vané a nie sú kontrolované,
takže v prípade uloženia
nebezpečného odpadu sa
nebezpečné látky dostáva
jú okamžite do pôdy a pod
zemných vôd – sú to vlastne
smetiská – skládky pred
stavujú dlhodobú hrozbu
znečistenia podzemných
a povrchových vôd.
Veríme, že aj obyvatelia, ktorí majú vo svojom
bydlisku možnosť triediť
odpad, tak aj robia a prispievajú tak k zdravšiemu
a čistejšiemu prostrediu
pre nás aj budúce generácie.
Ľudmila Lubasová

MOTHER FLOWER – už
aj v Rabči

Časť z päťčlenného tímu dobrovoľníkov, ktorý čistil rab
čiansky chotár. (Zdroj: PĎ)
Mother Flower je názov zaujímavého ekoprojektu,
s ktorým prišli mladí ľudia z rôznych kútov Slovenska
žijúci v Bratislave. Odsudzujú neporiadok v prírode,
v dedine či meste. Poukazujú na to, že ho nechcú nie
len projektmi či logami, ale najmä činmi.
– red

Zber odpadov na nelegálnej skládke
Zbierame
aj použitý stolový olej!

V TRIEDENÍ VÁM PORADÍ WWW.TRIEDIME.SK
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Tento rok sa uskutoč
nil v Oravskom Veselom
na chate Pilsko. Pre deti
sme mali pripravený bo
hatý program. Téma náš
ho tábora bola „tajomstvo
šťastia“.

delili sme deti do skupi
niek a deti si začali vymýš
ľať názov, hymnu a po
krik svojej skupinky. Obo
známili sme ich s témou
a odhalili sme prvé ta
jomstvo šťastia, a to pria
teľstvo. Po rôznych akti
vitách okolo chatky ma
li deti za úlohu vymys
lieť scénky na tému pria
teľstvo. Deti boli šikov
né a vymysleli zaujíma
vé scénky o tom, ako má
vyzerať pravé priateľstvo.

Počas celého tábo
ra sme pomocou scé
nok, aktivít a modlitieb
hľadali, aké je skutoč
né tajomstvo šťastia a čo
to šťastie vlastne je. Tá
bor sme začali v utorok
svätou omšou v kosto
le v Oravskom Veselom.
Po svätej omši sme sa
presunuli na chatu, kde
animátori čakali na de
ti s pripraveným otvára
cím tancom. Deti sa uby
tovali do izieb a prog
ram sa mohol začať. Roz

Na druhý deň sme obja
vili ďalšie tajomstvo šťas
tia a tým bolo „mama”.
Cez tento deň sme sa obo
znamovali s udalosťou,
ktorá sa stala, pred 100
rokmi vo Fatime kde sa
trom deťom zjavila Pan
na Maria. V tento deň nás
animátorov deti veľmi
prekvapili – ukázali svoju
kreativitu, keď nám zru
šili pripravený program
a namiesto toho sami bez
pomoci animátorov zor
ganizovali dvom animá

Tábor
Ako každý rok tak i tento zorganizovali mladí
z Rabče letný tábor pre
deti.

torom svadbu. Po svad
be nasledovala obrovská
párty s balónmi. Všet
ci sme skončili zmoknutí
do nitky a užili sme si ve
ľa zábavy. Večer sme mali
opekačku, hrali sme rôz
ne hry napr.: futbal, vybí
janú, tancovali sme rôzne
erko tance. Po opekačke
nasledovalo večerné kino

sa s príbehom o márnot
ratnom synovi a našom
milujúcom Otcovi. Po
mocou aktivít sme si vy
skúšali, aké to je byť bez
rúk, nôh, radosti, zra
ku, sluchu, peňazí, oble
čenia. Pri aktivite poklad
nám začalo troška pršať
ale nás to aj tak neodradi
lo od hľadania pokladu.

a po kine deti prekonávali
svoj strach na nočnej hre.

Navštívil nás náš pán
starosta, ktorý nás potešil
nanukmi. Vyskúšali sme
si, aké je to byť cukrárom
a ukuchtili sme si výbor
né jogurtovo-ovocné tor

Vo štvrtok sme obja
vili tajomstvo s názvom
„otec”. Oboznámili sme
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ty. Maľovali sme si tričká
a nasledovala diskotéka
s DJ. Na diskotéke sme si
užili kopec srandy hlavne
pri karaoke show.
V piatok sme sa obo
známili s posledným ta
jomstvom šťastia a tým
bola láska. Čakalo nás
upratovanie,
ocenenie
skupiniek. Posledný bod
programu na našom tá
bore bolo kúpanie v aqu
aparku v Dolnom Kubí
ne, kde sme sa vyšanti
li a šťastne vrátili domov.
Ďakujeme všetkým de
ťom, animátorom, kto
rí tábor pripravili, naším
kňazom, pánovi kapláno
vi, že bol pri nás a odslú
žil svätú omšu, našim pa
ni kuchárkam, ktoré nám
varili samé dobroty, náš
mu DJ, ktorý nám odohral
diskotéku a hlavne Pánu
Bohu, že nám doprial pek
né počasie a že sa nám nič
zlého nestalo a užili sme si
skvelý tábor.
animátori

Týždeň plný prekvapení
Tak ako každý rok aj tento sme my mladí zorganizovali Týždeň plný prekvapení. Cez posledný prázdninový týždeň sme sa lúčili s prázdninami a ako krajšie môžeme ukončiť tento dvojmesačný veget, než zapojiť sa do Týždňa plného prekvapení? Zažili sme rôzne zážitky,
našli nových kamarátov a navštívili sme rôzne zaujímavé miesta.
V pondelok bola pre
deti pripravená turistika
na Kubínsku Hoľu. Pán šo
fér nás vysadil pod Hruš
tínskym vlekom, na kto
rý sme vyšli a potom ne
náročnou cestou pokra
čovali na Kubínsku Hoľu.
Keď sme dorazili do cieľa,
pán farár odslúžil sv. om
šu z ktorej sme mali pekný
zážitok, pretože nie často
sme na takej omši, ktorá
je v prírode a ako obetný
stôl nám poslúžil ruksak.
Po túre sme sa išli vyšan
tiť do aquaparku v Dol
nom Kubíne. Vyčľapkaní,
unavení a plní nových zá
žitkov sme sa šťastne vrá
tili domov.
V utorok sme navští
vili zábavný park Inwald
v Poľsku. Poprechádza
li sme sa v záhrade Jána
Pavla II. Spoznávali sme
nové druhy vyhynutých
dinosaurov v dinopar
ku. Mali sme možnosť vi
dieť spievajúceho draka.
Mali sme možnosť vidieť
a aj vyskúšať si, ako ľudia

v minulosti pracovali a to
napr. ako sa vyrábalo že
lezo, ako sa v minulosti ši
lo, tkalo, v akých domče
koch ľudia bývali, v akých
posteliach spali. Taktiež
sme zažili kopec srandy
na kolotočoch, v 5D kine,
v strašidelnom dome. Vi
deli sme mnoho pamiatok
z celého sveta, ktoré boli
v miniatúrnej podobe tak
že sme za deň obišli ,,ce
lý svet“. Keď sme už ne
vládali mohli sme si sad
núť na lavičku pod Eiffe
lovou vežou alebo sa po
modliť na námestí sv. Pet
ra v Ríme.
V stredu sme sa vybra
li na kúpalisko do Beše
ňovej. Pre veľký záujem
sme boli na dvoch autobu
soch. Ako každý deň sme
vyrazili o ôsmej z Rabče
na dvojhodinovú ces
tu. V autobuse nám bo
lo veselo, spievali sme si
pesničky a hrali logické
hry, aby nám cesta prešla
rýchlejšie. Keď sme kde
si v diaľke uvideli fareb

né tobogany, naša radosť
stúpla ešte viac, detské oč
ká sa ešte väčšmi rozžiari
li. Po príchode a zakúpení
vstupov každý dostal svo
je hodinky na uzamyka
nie skriniek. Nasledova
lo 5 dlhých hodín na otes
tovanie všetkých atrak
cií. A keby ich bolo eš
te viac, stále by to nebolo
dosť. Prejsť si každým to
boganom, vyskúšať kaž
dý bazén a ďalšie atrakcie
si vyžiadalo dávku ener
gie. Kúpanie a šantenie vo
vode nás natoľko bavilo,
že ani po uplynutí našich
piatich hodín sa nám z vo
dy nechcelo. Po sprche na
sledovala už len cesta do
mov. Väčšina z nás si od
dýchla príjemným spán
kom, no boli medzi nami
aj takí, ktorých spev a ve
selá nálada neopustila ani
cestou domov.
Vo štvrtok sme sa vy
brali cestou do Liptovské
ho Mikuláša, kde nás ča
kala prehliadka múzea
ochrany prírody a jasky

niarstva na Slovensku.
Dozvedeli sme sa a vide
li veľa nových vecí. Bolo
to zaujímavé! Dozvedeli
sme ako sa u nás vznikali
jaskyne, ako ich ľudia ob
javovali, aké zvieratká žijú
u nás a ako sa kedysi dáv
no žilo. Po skončení pre
hliadky nás čakali obcho
dy, kde mali deti voľný vý
beh. Nakúpili si a mohlo
sa ísť na prekvapenie, kto
rým bolo kino. Rozpráv
ka s názvom EMOJI. Bolo
to zábavné, deti to veľmi
bavilo. Keď film skončil,
všetci sme sa stretli a spo
ločne šli k autobusu, kde
nás po krásnom dni čaka
la cesta domov.
Ako aj prázdniny sa raz
končia, tak aj náš Týždeň
plný prekvapení sa blížil
ku koncu.
Zakončili sme ho
v piatok, a to pirátskou
stopovačkou pri pimpoš
ke. Deťom sa prihovo
ril pirát, ktorý sa im zve
ril s problémom, že je zá

budlivý a zabudol, kde
schoval svoj poklad. Úlo
hou detí bolo nájsť strate
ný pirátsky poklad pomo
cou pripravenej mapy. Av
šak prv, než sa vybrali hľa
dať poklad, museli nájsť
svoje mapky, čo sa šikov
ným deťom rýchli poda
rilo. A tak sa deti vybrali
hľadať poklad. Deti si za
súťažili na stanovištiach,
kde mali rôzne hry, ktoré
úspešne zvládli a za to do
stali kľúče, vďaka ktorým
otvorili truhlicu s pokla
dom. V poklade ich čakalo
prekvapenie v podobe čo
koládových dukátov. Na
koniec sme si všetci spo
ločne zasýtili naše prázd
ne bruchá zemiakovými
plackami.
Veríme, že aj tento rok
sme sa dostatočne rozlúči
li s prázdninami.
Ďakujeme všetkým de
ťom, ktoré sa zúčastni
li tohto týždňa, bez vás by
to nebolo ono. Tešíme sa
na vás na budúci rok!
animátori
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O KNIHÁCH A OBECNEJ KNIŽNICI

foto v. briš

Máme peknú obecnú knižnicu. Koncom minulého roka prešla knižnica rozsiahlou rekonštrukciou. Z obecného rozpočtu, ale najmä vďaka
päťtisíceurovej dotácii, obec vymenila všetky regály, robotníci kompletne prerobili hlavnú miestnosť, vymenili staré regály za nové lepšie,
pribudol farebný detský kútik. Rabčianska knižnica má členov nielen z Rabče a susedných obcí, ale aj zo Zákamenného, Brezy, Vavrečky
či Oravskej Lesnej. Najmä študenti vyhľadavajú potrebné knihy ku štúdiu nielen priamo z obecnej knižnice ale najmä cez medziknižničnú
výpožičnú službu z iných knižníc. Knižnica ponúka aj farebné kopírovanie a skenovanie do A3. Je možnosť si priamo v nej zakúpiť školské
a kancelárske potreby, ako aj knihy pre školákov a deti.

Obecná knižnica Rabča
informuje

Fond na podporu umenia v roku 2017 podporil
projekt našej knižnice:
AKA Aktualizácia a doplnenie knižného fondu
v sume 1 500 €
Cieľovou
skupinou
nášho projektu sú: deti
základných a stredných
škôl – doplnenie fondu li
teratúrou súčasných slo
venských autorov. Pri ná
kupe literatúry budeme
myslieť aj na študentov
vysokých škôl – nákup
náučnej literatúry, ktorá
im pomôže pri vzdeláva
ní. Deti zo sociálne slab
ších rodín, ktorým rodin
né finančné prostriedky
nedovoľujú nákup litera

túry. Seniori a ostatní po
užívatelia, ktorí hľadajú
v knižnici oddych, zába
vu a poučenie.
Knihy zakúpené z pro
jektu budú viditeľne
označené formulou za
kotvenou v zmluve o do
tácii. Propagácia pro
jektu bude tiež cez we
bovú stránku našej ob
ce. Na webovej stránke
v sekcii knižnica – nové
knihy budú knihy ozna
čené tiež príslušnou for
mulou. Informácie o pro
jekte budú vyvesené
na obecnej tabuli a na ná
stenke v obecnej knižnici.
„Za všetko dobré, čo je
vo mne, vďačím knihe.“
(Maxim Gorkij)

Prečo je marec mesiacom
knihy?
• Marec je mesiac knihy
už od roku 1955, kedy ho
v bývalom Československu
vyhlásili na počesť Mateja
Hrebendu. Cieľ bol
jednoduchý – podpora
trvalého záujmu o knihy.
Martin Hrebenda Ha
čavský (10. 3. 1796 – 16. 3.
1880) bol šíriteľom sloven
skej a českej knihy. Narodil
sa a aj zomrel v marci. Para
doxne bol slepý, to mu však
nebránilo venovať sa zbie
raniu kníh a ich zachraňo
vaniu. Medzi vlastencov
a vzdelancov roznášal no
vé slovenské knihy. Rozši
rovaním obľúbených ka
lendárov a populárnej spis
by medzi pospolitým slo
venským ľudom sa zaslúžil,
že aj chudobní a nevzdela
ní ľudia spoznávali knižnú
kultúru a získavali prehľad
o verejnom dianí. Svoju sú
kromnú zbierku kníh daro
val Matici slovenskej a pr

vému slovenskému Gym
náziu v Revúcej.
V ktorom roku bola knižnica zriadená a spustená
do prevádzky?
• Asi okolo roku 1960.
Aká kniha v knižnici je
najstaršia?
• Vajanský, S.H. : Podivíni
rok vydania: 1947
Akého najstaršieho registrovaného člena má?
• Čitateľka – rok narode
nia: 1942
Koľko má aktuálne registrovaných čitateľov?
• Marec 2017: 521 návštev
níkov; čitatelia: 376, do
bieha platná registrácia:
189; návštevníci knižnice:
6250; výpožičky: 14 793
Ponúka knižnica aj dopln
kové služby pre klientov
a čitateľov? (internet, počítač, kopírovanie...)
• MVS – medziknižničná
výpožičná služba: z iných
knižníc: 177 ks
• Iným knižniciam: 9 ks
• Rešeršné služby: • Spro
stredkovanie vypracova
nia rešerší v Štátnej vedec
kej knižnici v Banskej Bys
trici. • Ponúka aj internet,
počítač, kopírovanie, scan.
Ako často sa aktualizuje
ponuka kníh?
• Nákup kníh: snažíme sa
nakupovať každý mesiac.
Koľko kusov kníh je aktuálne v ponuke?

• Knižný fond ku 31. 12.
2016: 14 624 zväzkov
Zapája
sa
knižnica
do projektov?
• Každý rok sa zapája a čas
to získava aj doplnkové fi
nančné prostriedky.
Ponúka knižnica svojim
čitateľom aj iné aktivity?
Napríklad besedy, stretnutia...
• Pravidelné
stretnutia
a besedy so žiakmi základ
ných škôl. • Noc v knižnici.
• Posledné stretnutie bo
lo so spisovateľom Lauče
kom.
Vaše želanie v súvislosti
s knižnicou?
• Spokojných čitateľov.
Informácie poskytla ve
dúca Obecnej knižnice
v Rabči sl. Bc. Ružena Gal
číková.
Podklady pre článok
okrem podtitulu pripravil
Miroslav Jagnešák. Foto
grafie poskytol Miroslav
Kovalíček. Z podkladov
spracoval V. Briš
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dejiny obce / raptors / tj oravan rabča / stolný tenis
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V spomínanom dre
venom pavilóne sa raz
týždenne premietali fil
my. Obec disponovala aj
ochotníckym divadlom.
Táto činnosť bola inten
zívnejšia hlavne v zimnom
období. Podľa záznamov
najaktívnejšia divadelná
činnosť bola v rokoch 1946
– 1949 za pôsobenia On
dreja Doránskeho, ktorý
počas roka dokázal s mlá
dežou nacvičiť i 3 – 4 diva
1962 Budova Pavilónu, v ktorom sa uskutočňovali kultúrne podujatia aj premietalo kino delné hry.

Vyberáme z obecnej kroniky
Nie tak dávno žila celá obec „Dňami Rabče“ …kultúrny program na námestí v Gaceli zaujal široké spektrum obyvateľov nielen našej obce ale i susedných dedín. Celá
táto „maškaráda“ sa sústreďovala okolo kultúrneho domu. Nebolo to ale vždy tak.
Do septembra 1962
sa uskutočňovali kultúr
ne podujatia v drevenom
pavilóne základnej ško
ly (dnes už neexistujúcej)
pri kostole, i v starej bu
dove dolnej školy a pre di
vadlá sa prenajímala sála
súkromného domu Jána
Raticu na dolnom konci.
Po zahájení výučby v no

vej budove Základnej ško
ly v Gaceli bol strediskom
„Osvetovej besedy v Rab
či“ drevený pavilón. Re
konštrukciou dvoch tried
sa zriadila akási provi
zórna sála s javiskom
pre divadelné predstave
nia, verejné zhromažde
nia občanov, slávnosti,
premietanie filmov, spo

ločenské zábavy a iné po
dujatia.
Kultúrno-osvetovú čin
nosť v obci viedli Ignác
Kuchtiak a František Ora
vec, neskôr ich vystriedali
Anton Brišák a Ján Vrana.
V rokoch 1947 – 1952 bol
Anton Brišák kultúrnym
referentom.

Približne v 60-tych ro
koch vplyv modernej doby
postupne viac pozname
náva obec i ľudí. Ustupujú
zaužívané tradície, zvyky,
piesne, ľudový folklór, kroj
a z toho dávneho zacho
váva sa iba goralské náre
čie. Staré ľudové piesne eš
te sem – tam počuť pri sva
dobných príležitostiach.
„Predtým bolo spev po
čuť pri pastve, v horách,
pri krstinách, priadkach,
páračkách, pri trhaní ľa
nu. Zvláštny ráz má ujú
kanie v horách na pasien

koch. Prekrásne znejú tie
to ozveny v našich horách,
zvlášť, keď sú sprevádzané
hlasom spiežových zvon
cov pasúceho sa dobyt
ka. Tanec taktiež predchá
dza voľný ťahavejší sólový
prejav jednotlivých párov,
až napokon začne veršom
v tanečnom rytme s úvod
ným trojráznym prídupom
muža. Spravidla sa spieva
ný verš neopakuje, to na
hrádza ľudová hudba. Tan
cuje sa „smykano“, alebo
„vobrtok“, ďalej „poľka“
a valčík. Keďže sa postup
ne vytrácajú a zabúdajú
tieto málo známe, ale hod
notné klenoty našej nedáv
nej svojráznosti, zazname
návame ich, aby sa neza
budli“ (viď. kronika)
Ústup od zvykov a tra
dícií podmienil nový spô
sob života. Ľudia už nie
sú odkázaní pestovať ľan
a chovať ovce pre obleče
nie. V dôsledku tejto zme
ny prestali i tradičné ľudo
vé zábavy pri priadkach
a páračkách.
Mgr. Monika Kozoňová

Raptors začal sezónu jednoznačným víťazstvom
Spojený florbalový klub Rabča a Or. Polhora MUŽI začal
prvý zápas víťazne v sezóne proti kvalitnému súperovi z Dukly B. Bystrica.

• 23. 9. 2017 FBK Raptors
– Dukla Banská Bystrica
6:1 (1:0, 2:1, 3:0).
Úvod zápasu bol opa
trný. Zlom prišiel v druhej
polovici prvej tretiny, ke
dy kapitán Adamčík vybo

joval loptu a akciu zakon
čil Matúš Vnenčák. Druhá
tretina zastihla v lepšej for
me súpera z Bystrice, kto
rým vyrovnal. V tretej tre
tine sa ukázala lepšia fy
zická kondícia domácich.

• 1. 10. 2017 FBK Raptors FPS Banská Bystrica 11:11
(4:1, 6:4, 1:6). Raptors
dnes stratil jasný zapas
a vezie z Bystrice iba bod.
• 15. 10. 2017 FBK Rap
tors – Rimavská Sobota

5:0 kontumačne, súper ne
prišiel.
• 21. 10. 2017 FBK Raptors
– FBK Turany 5:3.
Zdroj: https://sk-sk.facebook.com/FBK-Raptors-217254791670480/

VYŽREBOVANIE ZÁPASOV TJ ORAVAN RABČA V STOLNOM TENISE V ROČNÍKU 2017 – 2018

Dátum

RABČA A – 4. liga

Čas

Dátum

RABČA B – 6. liga

Čas

Dátum

30. 9. S Rabča – Lesná C 9:9
17
1. 10. N
29. 9. P Rabča – Lokca B 15:3
18
6. 10. P L. Mikuláš – Rabča 12:6
1830
8. 10. N Dlhá B – Rabča 15:3
1000
6. 10. P
13. 10. P Rabča – Východná 11:7
1800
14. 10. S Rabča – Mútne 10:0
1700
15. 10. N
21. 10. S Iľanovo – Rabča 13:5
1700
20. 10. P S. Hora – Rabča 11:7
1800
22. 10. N
27. 10 . P Rabča– B. Potok
1800
28. 10. S Rabča – Hruštín
1700
27. 10. P
3. 11. P Rabča – Lokca A
1800
4. 11. S S. Dubová B – Rabča
1730
5. 11. N
10. 11. P Krušetnica – Rabča
1800
11. 11. S Rabča – Párnica
1700
12. 11. N
17. 11. P Rabča – V. Dubová
1800
18. 11. S Rabča –O. B. Potok
1900
19. 11. N
24. 11. P Námestovo B – Rabča
1800
24. 11. P Bziny C – Rabča
1800
24. 11. P
1. 12. P Rabča – Černová
1800
2. 12. S Rabča – Tvrdošín E
1700
3. 12. N
7. 12. Š Ružomberok D – Rabča
1700
8. 12. P Veličná – Rabča
1800
9. 12. S
12. 1. P Lokca B – Rabča
1800
13. 1. S Lesná C– Rabča
1800
14. 1. N
19. 1. P Rabča – L. Mikuláš
1800
20. 1. S Rabča – Dlhá B
1700
21. 1. N
27. 1. S Východná – Rabča
1730
28. 1. N Mútne – Rabča
1000
27. 1. S
2. 2. P Rabča – Iľanovo
1800
3. 2. S Rabča – S. Hora
1700
4. 2. N
10. 2. S B. Potok – Rabča
1800
9. 2. P Hruštín – Rabča
1830
11. 2. N
16. 2. P Lokca A – Rabča
1800
17. 2. S Rabča – S. Dubová B
1700
16. 2. P
23. 2. P Rabča – Krušetnica
1800
23. 2. P Párnica – Rabča
1800
25. 2. N
3. 3. S V. Dubová – Rabča
1700
2. 3. P O. B. Potok – Rabča
1800
3. 3. S
9. 3. P Rabča – Námestovo B
1800
10. 3. S Rabča – Bziny C
1700
11. 3. N
16. 3. P Černová – Rabča
1800
16. 3. P Tvrdošín E – Rabča
1800
17. 3. S
23. 3. P Rabča – Ružomberok D
1800
24. 3. S Rabča – Veličná
1700
25. 3. N
Hrací deň: N – nedeľa, S – sobota, P– piatok, Š – štvrtok. Hracia miestnosť športová hala ZŠ. Zdroj: http://orstz.webnode.sk/
00

00

RABČA C – 8. liga

Čas

Rabča – Zákamenné 17:1
Sihelné – Rabča 8:10
Rabča – Párnica B 2:16
Rabča –S. Dubová C 12:6
Istebné C –Rabča
Rabča – Or. Podzámok
Bziny D – Rabča
Rabča –Novoť B
Hruštín B – Rabča
Rabča – S. Hora C
Dlhá C – Rabča
Zákamenné – Rabča
Rabča – Sihelné
Párnica B – Rabča
S. Dubová – Rabča
Rabča – Istebné C
Podzámok – Rabča
Rabča – Bziny D
Novoť B – Rabča
Rabča – Hruštín B
S. Hora – Rabča
Rabča – Dlhá C

1000
1800
1000
1000
1830
1000
1000
1000
1830
1000
1500
1100
1000
1800
1100
1000
1800
1000
1800
1000
1800
1000

tj oravan rabča / futbal /armwrestling a bojové umenie

22. 10. 2017
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6. 9. 2017 DORAST: Rabča – Trstená 2 :0. Miroslav Pikoš dáva hlavou prvý dôležitý gól

foto v. briš

Muži v jeseni získali len jedinú remízu
Muži v jeseni doposiaľ získali len jeden bod s Klinom
a sú poslední pred Klinom, ktorý získal 12 bodov. Potešili len dorastenci, ktorí sú doteraz najlepší so 6. miestom, mladší žiaci sú na 7. mieste, starší až na 11. mieste. Prípravka je tiež posledná len s jedným bodom.

MICHAELA MA XOVÁ
NA MAJSTROVSTVÁCH
SL OV ENSK A ZL ATÁ

Michaela Maxová
a Veronika Machyniaková
(autor J. Maxa)

Majstrovstvá Slovenska
v letnom biatlone I. časť
2. – 3. 9. juniorky 20 – 21
r.), naša Michaela Maxová vybojovala 1. miesto.
Juraj Maxa ml. (18 – 19 r.)
obsadil 3. miesto.
Majstrovstvá Slovenska
v letnom biatlone II. časť
23. – 24. 9. opäť Michaela
v rýchlostných pretekoch
v kat. 20 – 21 r. junioriek
po streľbe (1,3) 2. miesto a v nedeľných vytrvalostných pretekoch tiež
2. miesto.
Srdečne Michaele aj Jurajovi blahoželáme.

18. 10. 2017 IV. liga U19 sk. B Dorastenci Rabče sú po jeseni najúspešnejším družstvom

Bojové umenie a armwrestling
Organizátor Peter Kasan
30. 9. v športovej hale
umožnil vidieť dva rôzne
športy: zmiešané bojové
umenie a pretláčanie ru
kou. Bolo to úvodné kolo,
na ktorom sa súťažilo 70
športovcov, z toho 52 sú
ťažilo v armwrestlingu,
t. j. v pretláčaní rukou.

Oravu zastupovali iba
štyria a z nich získali medai
lové umiestnenie len: • arm
wrestling: 1. Barbora Baj
čiová – majsterka Európy
a sveta v kat. junior > 60 kg;
1. Lukáš Majkút v kat.
> 75 kg; • zmiešané bojové
umenie: 1. Tomáš Bakanec
v kategórii do 85 kg. – red

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY ZÁPASOV ORAVANU RABČA VO FUTBALE – JESEŇ 2018

Dátum

MUŽI – 6. liga

Čas

Dátum

DORAST – 4. liga

Čas

Dátum

ŽIACI – 3. liga B, st./ ml.

Čas

29. 8. Ut Zákamenné – Rabča 4:2
1400
29. 8. Ut Lisková – Rabča 3:0/1:6
1000
6. 8. N Breza – Rabča 5:2
1630
13. 8. N Rabča – Zázrivá 0:1
1630
6. 9. St Rabča – Trstená 2:0
1600
6. 9. St Rabča – Z. Poruba 6:0/11:1
1200
19. 8. Ut Vasiľov – Rabča 2:0
1600
19. 8. S Dlhá – Rabča 5:2
1400
13 9. St Trstená – Rabča 3:2/1:7
1500
00
00
27. 8. N Rabča – Pribiš 0:3
16
26. 8. S Rabča – Lisková 4:2
16
27. 8. N Rabča –Diviaky 7:4/2:10
1200
3.9 . N Novoť – Rabča 3:1
1230
3. 9. N Chlebnice – Rabča 2:1
1300
2. 9. S Zuberec –Rabča 4:0/3:13
1000
30
30
10. 9. N Rabča – Žaškov 0:2
15
9. 9. S Rabča – Z. Poruba 3:1
15
10. 9. N Rabča – Ľubochňa 0:5/2:5
1130
17. 9. N Or. Podzámok – Rabča 3:0
1200
27. 9. St Bešeňová – Rabča 2:2
1400
16. 9. S Zákamenné – Rabča 3:1/1:10
1000
24. 9. N Rabča – Klin 4:4
1500
23. 9. S Rabča –Černová 1:2
1500
24. 9. N Rabča –Klin 2:5/3:6
1100
30. 9. S Liesek – Rabča 3:2
1500
30. 9. S Diviaky – Rabča 3:0
1400
1. 10. N Chlebnice – Rabča 3:2/0:0
1000
8. 10. N Rabča – Zákamenné 2:4
1430
7. 10. S Rabča – Nižná 6:4
1430
8. 10. N Rabča – Tvrdošín 3:4/0:6
1030
15. 10. N Dlhá – Rabča 5:2
1430
14. 10. S L. Lúžna – Rabča 2:2
1430
14. 10. S Voľno
22. 10. N Vavrečka – Rabča 3:1
1100
21. 10. S Rabča – Bobrov 1:0
1400
21. 10. S L. Mikuláš – Rabča 13:0/3:2
1000
29. 10. N Rabča – Zuberec
1400
29. 10. N Liesek – Rabča
1030
Hrací deň: N – nedeľa, S – Sobota, Ut – utorok, St – streda; http://tj-oravan-rabca.futbalnet.sk videozostrihy: https://www.youtube.com/channel/UCxaL-ireJGlaUgNzh3pms6A
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Darovať krv
je takmer
ako
darovať život
Darcovia sa často musia
popasovať
s vlastnou odvahou,
vydržať vpich pomerne hrubou ihlou či niekedy so cťou zniesť nečakanú mdlobu.
Ľudská krv je nena
hraditeľná, preto ju po
važujeme za najvzác
nejšiu tekutinu. Krv
darcu dokáže často
zvrátiť osud iného člo
veka. Krv, ktorú daru
jeme, môže byť urče
ná priamo na darova
nie príjemcovi alebo
sa z nej odoberie krv
ná plazma a tá sa ďalej
použije na tvorbu často
nenahraditeľných lie
čív. Na takéto lieky sú
často celý život odká
zaní napríklad ľudia so
slabou zrážanlivosťou
krvi.
Miestny spolok SČK
sa zaslúžil o to, že Mar
tinská národná trans
fúzna stanica odobe
rá krv darcom v Rab
či už 17 rokov. Na po
slednom tohtoročnom
odbere, t. j. 9. októb
ra 2017, sa zúčastnilo
57 darcov. Z tohto poč
tu boli piati prvodarco
via. Väčšiu časť darcov
tvorili ženy, v počte 38,
menšinou boli tentoraz
muži, v počte 19.
Rabča má už aj svo
jich ocenených darcov.
Za rok 2017 získalo se
dem darcov bronzovú,
štyria striebornú a je
den darca zlatú Jánske
ho plaketu. Prvenstvo
v Rabči stále patrí jedi
nému držiteľovi Kňa
zovického plakety Mi
lanovi Šteťárovi so 135
úspešnými odbermi.
Miestny spolok SČK
v Rabči sa ale nezaobe
rá iba darcovstvom kr
vi. Podnikajú rôzne
aktivity v spolupráci
s miestnou základnou
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V BEHU MÁME MAJSTRA SLOVENSKA!
Je ním až dvojnásobný
Filip Revaj z Rabče, ktorý preteká za atletický
klub Svetlošák B. Bystrica (na fotografii v strede).
V dňoch 16. – 17. 9. 2017
na Majstrovstvách Sloven
ska ako starší žiak v No
vých Zámkoch na 3000 m
s časom 9,58:76 zís
kal 1. miesto a ďalší deň
na 800 m s časom 2,06:25
získal tiež 1. miesto. Tak
to sa stal 2-násobný maj
strom Slovenska 2017
v náročnej kombinácii
3000 a 800 m a vybojoval
si postup na Medzištátne
stretnutie U16 do Chor
vátska.
Filip letnú sezónu 2017
ukonči M-SR žiakov v cez
poľnom behu v Šamoríne
19. 11. 2017.
Filipovi srdečne blahoželáme a ďakujeme mu
za reprezentáciu našej obce Rabča.
školou, robia prednáš
ky pre náš školský klub
detí. Navštevujú seni
orov – svojich bývalých
členov. V spolupráci
s inými inštitúciami or
ganizujú napr. merania
cholesterolu pre širokú
verejnosť, merania tla
ku krvi atď. Už tradične
v auguste v spoluprá
ci s políciou organizujú
podujatie Bezpečnosť
na cestách so senior
mi, kde učia ako správ
ne prechádzať cez ces
tu, ako sa brániť pred
čoraz prefíkanejšími
zlodejmi a neznámymi
osobami.
Predsedníčka miest
neho spolku SČK,
p. Paulína Oselská chce
touto cestou poďako
vať za spoluprácu všet
kým svojim členom,
všetkým darcom a v ne
poslednom rade obec
nému úradu a zastupi
teľstvu za sponzorstvo
a podporu pri organizo
vaní všetkých podujatí.
Veronika
Bolibruchová

Ďalšie Filipove úspechy:
Filipova letná sezóna 2017
bola veľmi úspešná aj nap
riek tomu, že bol 2 mesiace
zranený a netrénoval. Fi
lip sa zúčastnil viacerých
súťaží ako žiak ZŠ Rab
ča v kategórii starší žiaci
a dorast a na týchto kolách
bol úspešný a umiestnil sa
na popredných miestach.
Medzi najvýznamnejšie
súťaže, na ktoré sa musel
kvalifikovať víťazstvami
na okresných a krajských
kolách sú:
• 21. 5. 2017 Medzioblast
né stretnutie dorast, Dub
nica nad Váhom, 800 m –
2,01:90 2. miesto ako žiak
9. A ZŠ Rabča;

• 16. 6. 2017 U18 Miskolc,
Maďarsko SVK-SLO-CZEHUN, 3000 m 9,23:14 6.
miesto ako 14 ročný žiak
9. A ZŠ Rabča medzi doras
tencami reprezentoval SR;
• 20. 6. 2017 Majstrovstvá
Slovenska základných škôl
v atletike, Nové Zámky,
1000 m 2,41:03 2. mies

to, Základná škola Rabča
z pomedzi všetkých škôl
na Slovensku;
• 10. – 11. 6. 2017 Maj
strovstvá Slovenska do
rastu, Dubnica n. Váhom,
800 m 2,03:49, 5. miesto,
1500 m 4,16:00, 3. miesto
ako žiak 9. A ZŠ Rabča.
– OcÚ

Úradné hodiny Obecného úradu
Oznamujeme občanom, že úradné hodiny
Obecného úradu v Rabči sú nasledovne:
Pondelok: od 7 30 hod. do 15 30 hod.
Utorok:
od 7 30 hod. do 15 30 hod.
Streda:
od 7 30 hod. do 17 00 hod.
Štvrtok:
od 7 30 hod. do 15 30 hod.
Piatok:
od 7 30 hod. do 14 00 hod.

„KONCERT PRE KATKU“ už 19. 11. 2017 v kinosále v Rabči. Príďte si pozrieť muzikál, ktorý má úspech u divákov a týmto podporiť našu Katku Budzelovú, ktorá si zaslúži našu podporu. Ďakujeme.
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Vážení čitatelia Chýrnika, milí Rabčania
Máme pred sebou voľby do VÚC Žilina, ktoré sa konajú 4. 11. 2017.
Štatistiky dokazujú, že účasť na týchto voľbách je veľmi nízka, ktorá
sa pohybuje okolo 20 %. Dokonca v niektorých dedinách bola účasť
na posledných voľbách do VÚC len 7 %. Voliči tieto voľby podceňujú.
Nevedia, že podporou miestnych kandidátov môžu v svojom regióne
zvýšiť jeho rast a prosperitu. Tak ako sa riešia investície v obci, riešia
sa investície aj v rámci VÚC Žilina v konkrétnom okrese, poprípade
v konkrétnej dedine.
Predpokladám, že väčšina z Vás vie, že kandidujem za poslanca do
VÚC Žilina. Prosím, nehodnoťte to ako osobnú ambíciu. Je to preto, že mi leží na srdci náš región pod Babou Horou a dediny, ktoré
v ňom sídlia. Prajem si, aby sa zlepšili podmienky na život a vzrástla
prosperita nášho regiónu. To mi verte.
Preto Vás chcem vyzvať, nebuďte pasívni, ale aktívne sa zúčastnite na voľbách. Teraz je ten správny čas, kedy môžete dať hlas tomu,
kto býva neďaleko Vás. Dávate hlas tomu, kto bude presadzovať Vaše
požiadavky a problémy na úrovni Žilinského kraja. Neváhajte a príďte hlasovať.
Ďakujem Vám

Július Piták, starosta obce Rabča
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Rabconek
Časopis žiakov rabčianskej školy

Vážení rodičia, žiaci,
milí Rabčania!
Prihováram sa Vám pri
príležitosti nového školského roka 2017/2018. September je už nenávratne
za nami. Je to mesiac, ktorý
je pre mnohých našich žiakov a rodičov začiatkom niečoho nového. Naše najmenšie deti si museli opäť zvyknúť na prostredie škôlky.
Sama viem, že je to občas
plačlivé obdobie nielen pre
ne samé, ale aj pre mamy
a otcov, ktorí ich tam ráno
nechávajú. Prváci prežili,
možno práve aj Vami, slávnostné pasovanie za žiakov
našej školy. Začínajú svoje
deväťročné obdobie štúdia
na škole, ktoré pre nich vytvorí, verím, že dobrý základ do života a budúcej profesie. Svoje o tom vedia aj terajší deviataci, ktorí za pár
mesiacov opustia brány našej školy. Čaká ich však ešte
pár mesiacov práce. Držíme
im palce, aby sa im ich príprava na ďalšie štúdium vydarila a zakončili to deviatackým večierkom, na ktorý
sa určite všetci tešia.
Aby sme sa však dostali
do tohto štúdia, chce to kus
spoločnej práce nás všetkých. Naši učitelia a zamestnanci sa opäť aj tento rok tešia na spoluprácu
s Vami. Dvere školy sú Vám
otvorené, prijmeme všetky
Vaše podnety či už formou
priamej komunikácie, prostredníctvom webovej alebo facebookovej stránky. Aj

Školský rok 2017/2018

Číslo 2

SLÁVNOSTNÝ PRÍHOVOR
pri príležitosti nového
školského roka
na týchto miestach môžete
už tradične sledovať všetky
akcie, ktoré na škole prebiehajú. Je ich skutočne mnoho. Vaše deti sa s nadšením zapájajú do každodenného diania v škole aj do mimoškolských aktivít. Spomeniem niektoré akcie, ktoré už prebehli. Deviataci sa
poučili o nebezpečenstve
omamných a návykových
látok počas Dní boja proti
drogám. Naši žiaci nás prekvapili nadšením, aké prejavili počas Európskeho dňa
jazykov. Workshop, scénky, pesničky a dobrá nálada dotvorili celý program.
Rada by som vyzdvihla nielen nadšenie žiakov, ale aj
prípravu zo strany učiteľov
počas Dňa mlieka, výstupu na Babiu horu, plavec-

kého výcviku či zapájania sa
do ekosúťaží.
Celý náš kolektív sa teší
na nový školský rok. Škola je
však živým organizmom. Jedni odchádzajú, druhí zas prichádzajú. Rozlúčili sme sa
s našou kolegyňou, pani zástupkyňou Lydkou Murínovou, ktorá našej škole venovala celý svoj profesijný život.
Tento školský rok sa už naplno venuje svojej rodine a koníčkom. Ďakujeme za odborný prístup, lásku, ktorú venovala výchove a vzdelávaniu našich žiakov. Želáme
jej zdravie, šťastie a mnoho
krásnych a spokojných rokov
v kruhu najbližších.
Novou pani zástupkyňou na druhom stupni a zástupkyňou štatutára je
Mgr. Slávka Kovaličková,

ktorú určite všetci poznáte.
Tešíme sa na spoluprácu,
iste bude rovnako dobre zastávať svoju funkciu a s chuťou chodiť do práce.
Všetkým prajem veľa chuti do spoločnej práce, síl, aby

sme všetci trpezlivo zbierali a odovzdávali vedomosti,
dôstojne reprezentovali školu a tešili sa z úspechov.
Ing. Anna Kornhauserová,
riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča
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SPOMIENKY NA ŠKOLU V MINULOSTI
Je to už pár rôčkov, čo pani učiteľka Ľudmila Oravcová rod. Gogoláková na našej škole nevyučuje. Veríme, že nielen mnohí
učitelia, ale aj väčšina rodičov ju pozná a v dobrom na ňu spomína. Dá sa povedať, že celý jej život je spojený so školou.
Nebolo to vždy ľahké, no aj napriek tomu je ešte stále silná a plná elánu. Spomenuli sme si na ňu aj my a sme radi, že sa
s nami ochotne porozprávala a dovolila nám urobiť s ňou milý rozhovor.

Na slovíčko…
Ako si spomínate
na svoje detstvo, ktoré sa
už od začiatku spájalo
so školu?
Prežila som veľmi
pekné detstvo v Rabči.
Bolo to tak, že môj otec
bol riaditeľom školy
pri kostole. V tom čase
bol súčasťou školy aj
učiteľský byt. Moji
rodičia tam žili a ja
som sa tam aj narodila.
Často som sa hrávala
s deťmi, ktoré bývali
v blízkych domoch.
Tu v Rabči som začala
navštevovať základnú
školu. Od prvej
po štvrtú triedu, no
ostatné ročníky som
absolvovala v Spišskej
Novej Vsi. A tak to
postupne išlo ďalej.
Čo vás viedlo k tomu,
aby ste sa stali
učiteľkou?

na školskom dvore.
Lavice boli pospájané,
každá mala svoju dierku
na atrament. Aj keď ho
deti niekedy rozliali,
nebolo to vidno,
pretože na podlahe
bolo drevo napustené
dechtovým smolom
a to preto, aby sa
zem dobre zametala.
Jednoducho všetko bolo
inak, žiadne technické
vymoženosti ako dnes.
Učiteľ mal kriedu,
tabuľu a fantáziu.
Veľa pomôcok som
si vyrábala sama
a rada som využívala
experimenty v prírode,
pretože sa tak pekne
dali prepojiť vedomosti
s každodenným
životm. Deti boli
vďačné za všetko, čo
sa im ponúkalo. Iné to
už bolo v Gaceli, keď
postavili novú školu.
No vlastne už starú, keď
má 55 rokov.

Keďže môj otec mi
bol veľkým vzorom,
rozhodla som sa aj ja
stať učiteľkou.
Hneď po skončení štúdia
ste sa vrátili naspäť?
Nie nie, predtým to
nebolo tak, ako dnes.
Dostali sme presne
zadané, kde máme
ísť učiť. Nikto si sám
nevyberal. Aj u mňa to
bolo tak. Postupne som
sa však dostala naspäť
do Rabče.
Aké predmety ste učili?
Mala som
trojkombináciu
prírodovedných
predmetov. Učila
som chémiu, zemepis
a prírodopis, teda
dnešnú geografiu
a biológiu. Tie majú
veľa odlišného, ale
aj veľa spoločného,
preto sa to dalo pekne
poprepájať. Dnes
sa tomu tak pekne
hovorí, že sa rozvíjajú
medzipredmetové
vzťahy.
Boli vtedajšie školy iné
ako dnes?
Veru bolo to niečo
úplne iné. Najlepšie
si pamätám ako to
vyzeralo v úplných

začiatkoch na škole
pri kostole. Vtedy bolo
v maličkých triedach
aj tridsaťpäť detí,
v každej triede bola
pec a muselo sa do nej
pravidelne prikladať.
V kúte za dverami stál
lavór, nad ktorým sa
deti mohli umyť, ale
vodu bolo treba doniesť
zo studne, ktorá ešte
vlastne dnes stojí

Čo by ste poradili
dnešným pedagógom?
Asi len to, že učiteľ
musí byť v prvom rade
vzorom.
Keď žiaci vidia vo
svojom učiteľovi vzor,
aj školu majú radšej, !
aj učia sa s väčšou
chuťou.
Veľmi pekne
ďakujeme za príjemné
a obohacujúce
stretnutie.
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ZÁLOŽKA SPÁJA
ŠKOLY

Naša škola sa tento rok
znova zapojila do akcie
s názvom Záložka spája
školy.

Prostredníctvom tejto akcia si žiaci z rôznych

škôl vymieňajú medzi sebou záložky. Mottom tohto ročníka je Tajuplný svet
knižných príbehov.
Všetci žiaci prvého aj
druhého stupňa si na hodinách Výtvarnej výchovy, Literatúry či Tvorivého
čítania vyrábali záložky.
Niektorí kreslili, iní lepili,
či vystrihovali.
Všetky záložky sú veľmi
pekné, dúfame, že sa budú
žiakom z Kluknavy páčiť.
Tímea Jagelková VII. B

Nina Zboroňová, 8. C

Daniel Jančich, 8. C

Nina Jatyelová, IX. B

BIELA PASTELKA
V piatok 22.
septembra sa
na našej škole
konala finančná
zbierka pod
názvom
„Biela pastelka“.
Táto zbierka bola určená pre nevidiacich
a slabozrakých ľudí. Ja
a moje spolužiačky sme
sa pod vedením pani
asistentky Štefaňákovej
aktívne zapojili. V tento deň sme navštevovali triedy, chodili po cen-

tre obce a snažili sme sa
vyzbierať čo najviac peňazí. Spolu sa vyzbieralo
krásnych 199,27 €. Všetky sme z toho mali veľmi
dobrý pocit, pretože sme
niekomu pomohli. Veľmi
pekne ďakujeme za po-

moc a ochotu všetkým
vám, ktorí ste prispeli.

Viktória
Michaľáková VIII. B

Kristína Skurčáková 8. C
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DNI BOJA PROTI DROGÁM
Tak ako sa schádzajú
deviataci každý rok
na dňoch boja proti
drogám, tak sme sa aj
my tento rok zišli.
V prvý deň sme boli v kultúrnom dome,
kde nám pani doktorka
Pekarčíková rozprávala o chorobách, ktoré zapríčiňuje užívanie drog
a o ich následkoch. Neskôr prišiel pán policajt

kpt. Mgr. Tibor Šándor
vysvetľoval nám rôzne
veci o zákonoch. Hovoril nám odkedy sme trestnoprávni, aké sú tresty
za rôzne zločiny. Po jeho prednáške prišli ďalší
policajti aj s vycvičeným
psom, ktorý v miestnosti okamžite našiel dopredu schované vzorky drog.
Na druhý deň sme spoločne išli na Slanú vodu.
Tam bolo našou úlohou
po skupinkách nakresliť
plagáty s protidrogovou
tematikou, potom sme
mali kvíz z prednášok
a nakoniec sme vymýšľali básničky taktiež s protidrogovou tematikou.
V tretí a zároveň posledný deň sme sa opäť
stretli v kultúrnom dome, kde sme pozerali filmy o tom, aké sú drogy nebezpečné. Záverečnou bodkou bolo vyhodnotenie celého trojdnia.

DROGY
Rozpoviem Vám tieto slová,
poučme sa zas a znova.
Drogy to sú závislosť,
povieme im nie a dosť,
ničia ľudskú osobnosť.
Naše zdravie navždy chráňme
a drogám sa vyhýbajme.
Radšej poďme futbal hrať,
veď dávať góly
je krajšie ako drogy brať.

Za naozaj poučný a zaujímavý program ďakujeme
všetkým, ktorí ho pre nás
pripravili.

(Odumorková; Šurinová; Šurinčíková; Bjalončíková; Vnenčáková N.,
Vnenčáková N.)
Alžbeta
Hrubjaková IX.C

bola tam zima. Všetok
výhľad zakrývala hmla,
po chvíli sa rozplynula
a bolo pekne vidieť všetky
dediny pod Babou horou.
Trošku svietilo aj slnko,
ale vietor svojou silou prinášal poriadnu zimu. Pokochali sme sa príjemným pohľadom, urobili

spoločné fotografie, oddýchli sme si, najedli sa,
načerpali energiu na cestu dolu a išli sme. Všetci
sme dole došli živí a zdraví a dlho budeme spomínať na krásne spoločné
zážitky v takej veľkej nadmorskej výške.
Filip Kolčák IX. C

VÝSTUP NA BABIU HORU
Piatkové ráno
bolo dosť chladné
a vyzeralo to na dážď
a nás deviatakov
čakal náročný výstup
na Babiu horu.
Autobus nás doviezol
na Slanú vodu, kde nás už
čakala milá pani z ochrany lesov. Mala ísť s nami,
ale pre zdravotné problémy v rodine sa nakoniec musela vrátiť domov.
Stihla nám však urobiť
krátku prednášku o le-

soch a Babej hory. Pustili sme sa na túru. Dali sme si však ešte krátku
prestávku pri Hviezdoslavovej hájovni, no potom sme sa už pustili hore na vrchol. Keď sme vyšli k rozhľadni, čakala nás
tam naša pani riaditeľka.
Cestou hore sme sa neponáhľali, dosť často sme
mali prestávky, čakali sme ostatných, a predsa sme to zvládli za necelé
štyri hodiny. Cestou sme
si poobzerali výhľad a šli

sme ďalej. Keď už chodník nebol taký strmý, išlo sa ľahšie. Pri prvej
chatke sa počasie umúdrilo a vyzeralo to lepšie,
aj náznaky dažďa sa niekam rozplynuli. Pravidelne sme sa čakali a od každej chatky, pri ktorej sme
sa osviežili, sme vykročili spoločne. Tesne pod
vrcholom sa išlo najlepšie, cesta už vôbec nebola
strmá, ba niekde sa zdala
úplne rovná. Hurá, dostali sme sa na úplný vrchol,
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VÝCHOVNO‑PREVENTÍVNY PROGRAM
„DNI BOJA PROTI DROGÁM“

V dňoch 18. – 20. 9. 2017 uskutočnil tím prevencie drogovej závislosti na škole (PaedDr. Eva Štefaničiaková,
PhD., PaedDr. Marcela Skočíková, PhD., Mgr. Martin Skočík, Mgr. Daniela Chutniaková) už 13. ročník pre‑
ventívno-výchovného programu „Dni boja proti drogám“, ktorý sa zameriaval na prevenciu drogovej závis‑
losti u žiakov 9. ročníkov, teda 14 – 15 ročných tenegerov, ktorí sú podľa výskumov najviac ohrozenou skupi‑
nou začínajúcou s užívaním drog.
K úspešnému zdolávaniu prekážok treba žiakov
viesť, je potrebné ich naučiť
vytyčovať svoje ciele aby pochopili, aký hrozný dopad
má užívanie drog na človeka. Životné situácie sú
v dnešnej dobe mimoriadne
náročné a vyžadujú značnú
psychickú odolnosť. Od človeka sa čoraz viacej vyžaduje kreatívne myslenie pri
riešení náročných a neobvyklých situácií. Vôľa žiaka
sa rozvíja v procese činnosti, dieťa sa nerodí s hotovými mravnými vlastnosťami, preto vhodnými metódami možno pozitívne vplývať na rozvoj jeho osobnosti.

chickej príprave mladých
tenegerov ako sa nenechať
ovplyvniť nesprávnym smerom. Poskytnúť mladým ľuďom pochopiť ich hodno-

ŽIVOT
Neber drogy,
sú to diablove rohy!
Zmotajú ťa raz, dva, tri,
to sa tebe nepatrí!
Skúsiš to raz, pohoda
druhý krát už nehoda.
Na tretí krát budeš
už ty vyhľadávať dílera.
Drogy sú zlé, žiadna sláva,
pozametá stenu tráva.
Narkomani na liečení,
drogami sú zničení.
Vyliečiť sa nechcú dať,
chcú len svoje drogy brať.
Život krásny bez drogy je,
no keď začneš vyhasne.
Drahé sú drogy, drahé,
prachy musíš zohnať dakde.
Okrádaš aj rodinu,
ocina aj maminu.
Život je len predsa fajn,
Neznič si ho blbec sám!
(Hrubjaková; Budzelová; Lachová; Plevjáková;
Bandíková; Michaľáková)
KROŤ SA!
Každý dobre vie,
že sa droga neberie.
Kto to skúsi dobre vie,
že pomôže len liečenie.

Drogy vezmú životu
všetky pocity a radosti, pre
ktoré stojí za to žiť. Žiaci odchádzajú na stredné školy medzi neznámych vrstovníkov, kde sa stretávajú s drogami, pretože nelegálne drogy sa rozšírili už
aj do menších miest a dedín.
Stretávame sa s nimi aj v našej dedine. Prínos preventívnej akcie vidíme aj v psy-

ty, postoje a presvedčenia.
Vedieť odolať tlaku drogujúcich kamarátov, povedať
drogám nie, čo im pomôže
v ťažkých situáciách. A následne ich usmerniť k zdravému životnému štýlu.
V realizácii preventívneho programu sa využila
skupinová forma prevencie, metóda názoru, beseda, diskusia, prednášky,

Drogy ničia životy,
nepodľahni im aj ty.
Raz ich skúsiš, neodoláš,
na seba sa nepodobáš.
Chodíš ako mŕtvola,
nik ťa nikam nevolá.
Žiješ život pod psa
stále vravíš: Kroť sa!
výtvarné techniky, šport.
Žiakov sme učili k empatii,
k uvedomeniu si vlastnej jedinečnosti ich osobnosti.
Žiaci si okrem odborných
prednášok, ktoré viedli
nadp. Mgr. Tibor Šándor,
PaedDr. Silvia Pekarčíková, PaedDr. Eva Štefaničiaková, PhD., PaedDr. Marcela Skočíková, pozreli filmy s tematikou prevencie
drogovej závislosti. Pocity,
ktoré prežijú pri pozeraní
filmu, na ktorých sú aj výpovede drogovo závislých,
v nich vyvolajú určitý druh
znepokojenia z toho, kde

až môžu skončiť, ak podľahnú nátlaku moderného spoločenského problému „droga a my“, a kde
sa môžu dostať ak povedia droge nie. V rámci diskusií a besied sa zamysleli nad hrozbou škodlivosti
drog a taktiež uvideli naživo hľadanie drog policajtmi s cvičeným psom.
Na Slanej vode si v skupinách zasúťažili v športových súťažiaci a vo vedomostiach nadobudnutých
na prednáškach. Kreslili plagáty s protidrogovou
tematikou a tvorili básne.

Život to je krásna vec,
neznič si ho nakoniec.
Užívaj si slobodu,
drogy k dobrému nevedú.
Keď drogu raz vyskúšaš,
už v tom po uši lietaš.
Zastav to hneď, kým je čas,
ak svoj život ty rád máš.
Drogy to sú zákerné príšery,
no každý im skoro uverí.
Cítiš sa ako v siedmom nebi,
a nakoniec skončíš v keli.
(Adamčíková; Vorčáková; Jagelková; Mihaľáková; Huráková; Gurová)
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EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV I
Na Európskom dni
jazykov vystupujú žiaci
s rôznymi scénkami,
v ktorých sa rozpráva
jazykmi, ktoré sa
používajú v Európe.
Tento rok som sa zúčastnila aj ja. Dostala

som od pani učiteľky pesničku ktorú som sa musela naučiť a tak isto som
dostala aj postavičku
za ktorú som sa musela
prezliecť. V deň, keď som
mala vystupovať som sa

dostavila do školy. S kamarátkami som počkala na pani učiteľku, ktorá
nás odprevadila do kultúrneho domu, kde sa konala táto akcia. Prezliekla som sa do kostýmu
a išla som ku kamarátkam. Pokým sa naplnila

sála, ja som sa rozprávala s kamarátkami. Žiaci si
pripravovali stánky s aktivitami. Keď sa sála naplnila, účinkujúci začali vystupovať. Prišiel rad
na naše vystúpenie. Vy-

šli sme na pódium a pani učiteľka začala hrať
na klavíri, my sme začali spievať. Dopadlo to celkom dobre. Keď sme dospievali išla som si popozerať stánky. Žiaci prvého stupňa odišli, urobila som si malú prestávku.
O chvíľu na to prišli žiaci
druhého stupňa. Išli sme
vystupovať
druhýkrát.
Mala som trému viac ako
prvýkrát, ale zvládla som
to. Po vystúpení sme sa
s kamarátkami o celom
dni porozprávali, poupratovali sme sálu, poba-

lili sme sa a išli sme domov. Európsky deň jazykov sa mi veľmi páčil a ra-

da by som sa ho zúčastnila aj budúci rok.
Emma Pitáková VII. D

valo sa, tancovalo, recitovalo, bolo to tam veľmi

pekne a páčilo sa mi tam.
Karolína Kozáková VII.D

EURÓPSKY DEŇ
JAZYKOV II
Každý rok sa na
našej škole
organizuje ,,Európsky
deň jazykov“.
Tento rok
tam bolo strašne
veľa stánkov
o nemčine,
ruštine a angličtine.

dievčatá tému Slovensko.
Boli tam naše kroje, bryndzové halušky, valašky
a iné typické veci. V treťom stánku mali deti odpovedať správne anglické farby a za správnu odpoveď si
mohli zobrať cukrík alebo
vymaľovať obláčik.

V prvom stánku dievčatá ponúkali jablkové koláčiky a neskôr ruské „bliny“ podobné palacinkám.
V druhom stánku mali

Pri ďalšom stánku boli
dievčatá s angličtinou, kde
deti museli skladať pexeso,
zahrať si tic-tac bum, vylúštiť rôzne osemsmerov-

ky a tajničky. Na poslednom stanovišti sa deti učili
písať po rusky.
Ako bonus tam tento
rok boli aj postavičky z nemeckých rozprávok a medzi nimi som bola aj ja. Prišla Červená čiapočka, Snehulienka a trpaslíci, Popoluška, Janko a Marienka.
Ešte pred chodením
okolo stánkov bol v kinosále bohatý multijazyčný program. Boli na ňom
rôzne vystúpenia. Spie-
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SÚŤAŽ MOTHER
FLOWER

Mother Flower je
výborný nápad mladého
aktivistu z Rabče.
Osobne ho poznám a je to
dobrý človek.

Práve od neho a od skupiny Mother Flower prišla
na našu školu ponuku zapojiť sa do súťaže. Úlohou
bolo vyčistiť nejaké miesto
v prírode alebo svoje okolie.
Naša trieda neváhala
a hneď po vyhlásení súťaže sme a zapojili. Na druhý
deň sme si do školy doniesli
rukavice a vrecia a po vyučovaní sme išli čistiť našu obec. Vybrali sme sa vyčistiť okolie Soľného potoka, ale už cestou sme našili
množstvo odpadu na hornej časti námestia a pri detskom ihrisku. Vyčistili sme
teda aj námestie, aj ihrisko
aj okolie potoka.
S triednym kolektívom

EURÓPSKA NOC
VÝSKUMNÍKOV

Táto akcia sa
síce volá
„noc výskumníkov“,
ale prebieha aj cez deň.

bolo celkom zábavné aj
zbieranie smetí. Dúfame,
že sa takáto akcia ešte zopakuje.
Hovorí sa: „Keď raz
zodvihneš odpad zo zeme, tak už žiadny nikdy
nevyhodíš!“
Branislav
Granec VII. B

V piatok 29. septembra sme sa vybrali na ročníkovú exkurziu do Žiliny. Po príjemnej ceste autobusom sme sa dostali do nákupného centra
Aupark, kde sa celá akcia
uskutočňovala. Pani učiteľka nám dovolila sa voľne poobzerať okolo všetkých stánkov a poskúšať všetky prezentované prístroje a technologické vychytávky. Stánky, ktoré sme si obzera-

NÁRODNÁ BANKA
SLOVENSKA
Dňa 5. októbra 2017
sa uskutočnila
naša exkurzia
do národnej
banky Slovenska
v Bratislave.

DEŇ MLIEKA
Dňa 28. septembra
2017 sa na našej škole
uskutočnil Deň mlieka.
Nielen množstvo žiakov, ale aj pani učiteľky, prišli do školy v bielych tričkách. Žiaci si

priniesli mliečnu desiatu a mliečny nápoj. Pozreli sme si Cestu mlieka,
kde nám kravička Elička
rozprávala o živote kravičiek. Pani učiteľky nám
pripravili krátky kvíz
o mlieku, pracovné listy

s tematikou mlieka a pekný obrázok kravičky. Žiaci III. B triedy zaspievali každej triede pesničku
o mlieku, aby vedeli aké
je mlieko zdravé. Na záver tohto dňa sme sa spoločne
odfotografovali
pred školou.
PaedDr. Grobrčíko‑
vá Helena

li boli dosť zaujímavé.
Mne osobne sa najviac
páčil stánok s mechanickými robotmi, ktorí mali
naprogramované úlohy.
Neverili by ste, čo všetko
už zvládnu urobiť.
Na také množstvo pekných vecí nebolo ani toľko času. Veru sme nestihli ani všetko pochodiť a prišiel čas návratu
domov. Šťastne sme dorazili domov a celú cestu
sme si spríjemňovali rozprávaním o tom, čo sme
videli. Bolo to pekné, poučné a videli sme veľa nových vecí.
Adrián Fusko VIII. C

Z Rabče sme odchádzali o šiestej a cesta trvala štyri hodiny. Cestou sme si dali malú
prestávku v Trenčíne,
potom sme pokračovali
v ceste. Hneď, ako sme
dorazili do Bratislavy
išli sme do banky. Privítala nás milá pani, ktorá
nás zaviedla do veľkej
miestnosti. Všetci sme
si posadali, dozvedeli
sme sa pre nás nové informácie, ako to v banke chodí. Následne sme
išli súťažiť. Rozdelili

nás do tímov a vysvetlili nám pravidlá. Keď boli súťaže za nami, body
spočítané a vyhlásené
výsledky, pani sa s nami
rozlúčila. Prevzal si nás
starší pán, ktorý nás zaviedol k výťahom. Keďže táto budova je najvyššia v Bratislave, výhľad z tridsiateho prvého poschodia bol naozaj unikátny. Cesta hore a dole takým parádnym výťahom tiež stála
zato. Dole sme sa rozlúčili a poďakovali za príjemný program. Trošku
sme si nakúpili v obchodnom centre, nasadli sme do autobusu
a čakala nás dlhá cesta
domov.
Dorota Brišáková VIII. C
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ŠKOLU ČAKÁ 55. VÝROČIE, TOTO SI PRE ŇU
A PRE JEJ UČITEĽOV NACHYSTALI NAŠI ŽIACI
ŠKOLA
Škola, škola, školička
aká si už len maličká.
Bola si veľká v prvej triede,
ale v deviatej to už tak nie je.
Každá jedna učiteľka
vie, že učiť je veda veľká.
No naučiť vedia dobre,
aj keď žiak niekedy o dobrú známku žobre.
Naučíš sa v škole raz, dva, tri,
keď ti to doma nepáli.
Domáce úlohy ťažké sú,
na písomky nás chystajú.
Slovenčina, matika základné predmety sú,
ale aj ostatné nám veľa vedomostí prinesú.
Na dejepise múdri sme,
no na učiteľku nemáme.
Naučiť nás veľa chcú,
no mnohí z nás povoliť nechcú.
Nepohne s nami už nik!
A za tým je výkričník.
Naučili ste nás toho veľa,
preto vám patrí vďaka veľká.
Vanesa Plevjaková IX. C
Básnička pre ňu
Rabčianska škola, budova preveliká,
zvonku i zvnútra krásou preniká.
Škola to je aj sranda veľká
i keď do nás hučí učiteľka.
Pravdu však mala,
keď učiť sa kázala.
Uč sa, aby si bol šťastný a nemusel drieť,
kým si mladý, tak sa nauč o čom je svet.
Vedomosti sú základná vec,
tak učeniu nie nikdy nepovedz!
Túžba po vzdelaní začala vo mne rásť,
keď som mal asi jedenásť.
Teraz vraj výročie naša škola má,
preto pre ňu básničku skladám aj ja.
Filip Gužiňák, Jakub Gužiňak IX. C

Radi ťa máme
Škola, škola, školička,
už si taká staručká.
Päťdesiatpäť rokov máš,
už dlhé roky nás vychovávaš.
Dobrých učiteľov zamestnaných máš.
Učitelia matiky stále počítajú,
koľko asi tak mesačne zarábajú?
Učiteľka zo sloviny stále spisovne vraví,
až sa nám s toho riadne krútia hlavy.
Telocvikár stále robí taktiky
a my potom predvádzame svetové triky.
Na hodine ruštiny sa stále hráme,
niekedy nám z toho kvalitne hrabe,
ale pani učiteľku aj tak radi máme.
Na dejepise skoro nedýchame,
ale predsa to nejako zvládame,
no a občas sa na tom aj zabávame.
V pondelok poslednú hodinu s pani riaditeľkou,
dozvedáme sa, že Slovensko je krajinou veľkou.
Príjemná geografia to je,
Prešovský a Banskobystrický sú najväčšie kraje.
Našu školu veľmi radi máme,
dobre sa k nej správame.
A jedno veľké ĎAKUJEM jej posielame.
Stanislav Kekelák IX. C

Anton Brišák
Vďaka škola
Škola to je budova,
každého vždy dnu volá.
Chodia tam ľudia veľkí – žiaci i učiteľky.
Nájdu sa tam aj páni učitelia,
jeden z nich učí vedu tela.
Druhý nás učí jazyky,
ulievať sa vždy bráni mi.
Tretí zase nemčinu,
učiteľka ruštinu.
V jednej triede to je sláva,
v druhej žiaci si bránia práva.
Pred tabuľu nik nechodí,
učiteľka v triede chodí.
„Ktože chce ísť odpovedať?“
spytuje sa naša triedna.
Každý sa len schováva,
aby ho nezbadala.
Nakoniec sa zľutuje,
učivo nové vysvetľuje.
Tak to chodí ten čas dlhý,
za taký čas už nie sme blbí.
To vďaka naši učiteľkám,
im patrí úcta veľká.
Učia tu už dlhý čas,
vytrvalo vychovávajú nás.
Veľmi vďační sme my im,
pre nich som zložila tento rým.
Alžbeta Hrubjaková IX. C

Anketa: ZABL AHOŽELAJME NAŠEJ ŠKOLIČKE
Filip Bandík VII. B
Gratulujem škole k výročiu
a dúfam, že tu ešte dlho bude.
Keď tu chodila moja mama,
ja, aby tu mohli chodiť aj moje
deti. Nech sa jej darí.
Karolína Pilarčíková, VII. D
• Už 55 rokov tu pre nás stojíš a ja s radosťou do teba chodím. Nech by zlí ľudia rozum
dostali a neškodili ti. Bez teba by ľudia boli hlúpi, ale s tebou budú múdri. Ďakujeme ti
školička za všetko a buď tu pre
nás ďalších veľa rokov. Všetko
najlepšie škola.
Dorota Brišáková VIII. C
• Milá naša škola, prajem ti
všetko len to najlepšie k tvojim päťdesiatym piatym na-

rodeninám. Prajem ti, aby si
mala vždy veľa dobrých žiakov a pedagógov. Rovnako ti
prajem veľa talentovaných detí a veľa víťazstiev v rôznych
súťažiach. Ďakujem ti za to,
že sme sa vďaka tebe veľa nového naučili, zažili veľa pekných zážitkov a spoznali nových ľudí.
Branislav Granec VII. B
• Naša milá škola, oslavuješ
svoje výročie. Už sa cez teba
premlelo pár generácií a my
sme jedna z nich. Sme hrdí,
že si. Ďakujeme.
Aneta Tomovčíková VII. B
• Milá školička, prajem ti
k tomuto výročiu veľa lásky
od žiakov a pevné nervy učite-

ľom. Aby si to so všetkými vydržala.
Nina Juriťáková VII. D
• Všetko najlepšie k tvojmu
výročiu, milá škola. Želám ti
ešte veľa rokov, aby si tu nielen stále, ale vychovávala ešte veľa detí. Moja maminka tu
chodila, veľmi sa jej tu páčilo.
Aj mne sa tu páči.
Maxim Vnenčák VII. D
• K sviatku výročia naša škola
ti prajem veľa dobrých žiakov,
veľa úspechov a ďalších šťastných rokov.
Jakub Skutka VIII. C
• Naša dobrá škola, prajem
ti veľa šťastia a veľa žiakov.
Dúfam, že sa raz dostaneš
do prvej trojky najlepších škôl

na Slovensku. Myslím, že už
k tomu nemáš ďaleko. Si fajn.
Adrián Štraus VIII. C
• Milá škola, ja ti nielen želám
všetko dobré, ale aj ďakujem
v mene všetkých ľudí, ktorí
prešil a prejdú tvojou bránou.
Vladislav Buška VII. B
• Rastieš škola ako veľký
strom. Päťdesiatpäť letokruhov je už v ňom. Je to veľmi
krásne, keď je dosť detí z ktorých v tebe niečo rastie. Škola je strom, ktorý nikdy neumrie, je železo, ktoré nikdy nezhrdzavie. Nech to aj s tebou
vždy tak je.
Sára Laššáková VIII. C
• Moja školička! Prajem ti veľa žiakov, veľa úspechov, veľa

techniky a ďalších 55. rokov
státia. Aby si rozdávala naďalej toľko radosť a úspechy.
Aby si sa stále viac a viac rozvíjala. Dúfam, že ti robí radosť taký veľký počet žiakov.
Karolína Kozáková VII. D
• Prajem ti všetko najlepšie
k tvojmu 55. výročiu. Aby si
ešte dlho, dlho vydržala a pre
naše deti ešte fungovala. Želám ti ešte veľa dlhých, pekných rokov.
Tímea Pňačková VII. B
• Všetko najlepšie, milá škola.
Veľmi, veľmi veľa láskyplných
a poslušných žiakov so samými jednotkami, nech sa ti darí
a všetko najlepšie k tvojmu výročiu prajem.
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PASOVANIE
PRVÁKOV

ČO NA TO HOVORIA
NAŠI PRVÁCI?
Agáta Tisoňová I. A
• Najlepšie bolo pasovanie,
keď sme boli pri kráľovnej
a ona nás pasovala žezlom.

Vo štvrtok 5. októbra
2017, sa naša škola
premenila na krásnu
rozprávkovú
krajinu dobrých
víl a neposedných
škriatkov.

Karin Kozáková I. A
• Mne sa najviac páčili tie
štipce, čo sme dostávali.
Boli pekné, farebné a bolo na nich písmenko našej
triedy.

Pasovanie prvákov,
kde naši najmenší museli zvládnuť skúšky
zdatnosti aj poslušnosti, bolo opäť raz úspešné. Prváckym sľubom
sa naši prváčikovia stali
skutoční a právoplatní
členovia Cechu školského. Vítame ich a želáme
veľa úspechov.

Leo Jagnešák I. A
• Mne sa páčilo všetko, celá
slávnosť.
Richard Jaňák I. A
• A mne sa páčilo, ako sme
sa spolu fotili, aj fotenie pred
školou pri dverách bolo super.
Peter Vorčák I. B
• Bolo to fajne. Boli sme ako
v rozprávke.

Princezná víl a neposedných škriatkov

REKL AMA NA ŠKOLU
Škola v Rabči poskytuje žiakom nielen
vyučovanie s rôznymi pomôckami, ale
aj mimoškolské aktivity, kde si žiaci môžu udržať svoj talent, ale aj spríjemniť
si popoludnie. Pri škole sa tiež nachádza
športová hala a veľké ihrisko.
Neváhajte teda nad výberom základnej školy pre svoje dieťa, práve toto je tá
najlepšia voľba. Nina Zboroňová VIII. C

Nesmúť, teš sa
Škola čo smútiš, prázdniny sú preč,
žiaci prídu, potešíš sa hneď.
Už k tebe letia žiaci naši,
nevadí im, že ich písomka straší.
Škola ty si predsa matkou múdrosti,
ty vieš, že potrebujeme vedomosti
a tie sú základom našej budúcnosti.
Posledný rok tu však s tebou som
a o rok do Námestova autobusom.
Lukáš Grobarčík IX. C

Škola, základ života
Škola, hlavne základná, je základ života. Niektorí si
to neuvedomujú alebo sa im nechce tejto myšlienke
veriť, ale je to tak. Mnohí to však vedia a už teraz sa
snažia o dobré výsledky.
Podľa mňa je vzdelávanie dôležitá súčasť života.
Chcem ísť na dobrú strednú školu, neskôr na vysokú. Je pravda, že niekedy
sa mi učiť nechce, ale uvedomujem si, že je lepšie
začať už teraz od zákla-

du a možno aj 18 rokov sa
učiť, ako potom celý život
tvrdo makať. Neviem ako
ostatní, ale ja nechcem celý život presedieť alebo robiť v daždi, preto sa budem radšej dlhšie učiť.
Škola je pre nás už ako

druhý domov, sme v nej
predsa každý pracovný
deň. V škole si užijeme aj
kopec zábavy, na hodinách sa učíme aj prostredníctvom hier, zabávame sa
cez prestávky, máme veľa
zážitkov z výletov aj veľa
vedomostí z exkurzií.
Hoci by so mnou veľa
žiakov nesúhlasilo, školu
by sme si mali vážiť. Dúfam, že aj oni časom prídu
na to, aká je škola pre nás
dobrá.
Filip Kolčák IX. C
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Natália Gabrielová I. B
• Cítila som sa tam veľmi
pekne.
Páčilo sa mi tam, ako sme
pracovali, aby sme si niečo
zaslúžili.
Lilien Pilarčíková I. B
• Mne sa páčilo všetko
a najviac tá princezná a trpaslík.
Natália Maťugová I. C
• Najviac sa mi páčili víly,
boli pekne oblečené. A tiež,
že tam mohli byť rodičia.
Anna Iskierková I. C
• Aj mne sa páčili víly, princezná aj trpaslíci, aj pani
kráľovná.
Tadeáš Kovaľ I. C
Pekný bol celý program.
Jakub Hrubjak I. D
• Celé to bolo pekné, videla
ma mamina a už som naozaj žiak.

Prečo musíme chodiť
do školy?
Často sa zamýšľam nad otázkou, prečo vlastne mu‑
síme chodiť do školy? Keby nás rodičia v prvej trie‑
de nedoviedli do školy, tak by sme teraz nevedeli čí‑
tať, písať a ani počítať.
V našej škole máme
dobré pani učiteľky, ktoré nám vždy vysvetlia to,
čo nechápeme. Mnohí
žiaci si vravia, že škola
je zbytočná, že je to strata času. Bohužiaľ, veľmi
sa mýlia, neuvedomujú si, čo všetko im škola
dáva. Keby nebolo školy,
vedeli by sme o svete asi
toľko, ako ľudia z praveku. Vďaka učiteľom, ktorí pracujú v našej škole
získavame plno nových
vedomostí. Každého žiaka baví iný predmet, pre
každého sa niečo v našej
škole nájde.

Žiaľ pre nás deviatakov sa čas už kráti, musíme uvažovať o stredných školách. Veľmi sa teším na strednú školu, ale
napriek tomu mi bude naša základná škola chýbať.
Zažila som tu mnoho pekných zážitkov, mala som
super spolužiakov a fajn
učiteľky. Jednoducho sa
na to nedá ľahko zabudnúť.
Verím, že sú ešte deti, ktoré sa radi vzdelávajú a ešte mnohé roky bude mať z nich naša škola
radosť.
Simona Bandíková IX. C
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Nina Zboroňová, VIII. C
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Nataša Zboroňová, VI. C

Z VÝTVARNEJ TVORBY
NAŠICH ŽIAKOV
A NÁSTENIEK

Anton Brišák

Laura Zboroňová, VI. C

Patrícia Kovalíčková, VIII. C
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Šport

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Školský rok sme v oblasti športu začali veľmi úspešne.
V úvode naša škola zorganizovala v našom športovom areáli 28. septembra 2017
MAJSTROVSTVÁ OKRESU V ATLETICKOM ŠTVORBOJI.
Až 145 detí z okresu
Námestovo si zmeralo si-

ly v atletických disciplínach.

Družstvá
mladších
a starších žiačok vybojovali krásne 1. miesto. Družstvo mladších žiakov sa
umiestnilo na 2. mieste.
Starší žiaci sa s tesným
rozdielom bodov dostali
na úctyhodné 4. miesto.
Za jednotlivcov sa
na medailové priečky
vo svojich
kategóriách
prebojovali: Vanesa Plevjaková (9. C) – 3. miesto,
Jana Gužiňáková (7. C)
– 1. miesto, Ema Oselská
(7. C) – 2. miesto, Jozef
Hvolka (9. A) – 1. miesto,
Jakub
Jašák
(7. C)
– 2. miesto.

ATLETIKOU sme pokra‑
čovali na MAJSTROV‑
STVÁCH STREDOSLO‑
VENSKÉHO KRAJA.
Dve zlaté, sedem strieborných a jedná bronzová
medaila. Toto je bilancia
našich atlétov, ktorí sa
zúčastnili majstrovského preteku v Dubnici nad
Váhom.
Medzi medailových atlétov patria:
1. Jozef Hvolka – skok
do výšky, Jaššáková Silvia
– 1000 m.
2. Maroš Grobarčík –
vrh guľou, Dušan Domiňák – 60 m, Dušan Domiňák – skok do výšky, Dušan
Domiňák – 4 x 60 m, Marcel Fusko – 4 x 60 m, Matúš
Zahumenský – 4 x 60 m,
Rudolf Žofaj – 4 x 60 m.
3. Rudolf Žofaj – 60 m.
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Ďalším atletickým pre‑
tekom bol „Beh mestom
Banská Bystrica“, ktorý sa konal dňa 7. októbra
2017 pri pamätníku SNP.
Traja naši žiaci získali medailové umietnenia. V behu na 300 m si bronzovú
medailu vybojovala Eliška Skočíková (1. A), v behu
na 1000 m striebornú medailu Vanesa Plevjaková
(9. C) a v behu na 1000 m
Filip Kolčák (9. C) – 3.
miesto.
Súťaže sa zúčastnil aj
náš bývalý žiak Filip Revaj, ktorý bol v minulom školskom roku majstrom Slovenska v behu na 800 m. Ako obvykle
bol vo výbornej kondícii
a umiestnil sa na 1. mieste.
Beh mestom bol našim posledným pretekom
tohtoročnej atletickej sezóny, ktorá bola pre našu
školu veľmi úspešnou.
Pevne veríme, že v ďalšej sezóne nadviažeme
na výborné výsledky a naďalej budeme šíriť dobré
meno našej školy.
Okrem atletickým pre‑
tekov sa naši žiaci a žiač‑
ky zúčastnili obvodových
kôl v malom futbale.
Vo všetkých kategóriách (najmladší žiaci 3.
– 4. ročník, mladšie žiačky, mladší žiaci, staršie žiačky, starší žiaci) sme vyhrali
prvé miesta, a tým sme
si vybojovali postupy
na okresné kolá.

Okresné kolo mladších
žiačok sa už odohralo. Dňa
11. októbra 2017 v Námestove a naše žiačky vybojovali krásne druhé miesto.
Prvé miesto im ušlo len
„o vlások“.
Všetkých chceme pochváliť za ich bojovnosť
a veľmi peknú hru.
Ostatné
družstvá
na okresné kolá, ktoré sa
budú konať v Námestove,
ešte len čakajú.
PaedDr. Marcela
Skočíková, PhD.
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PODUJATIA MŠ V GACELI V DRUHOM
POLROKU 2016 – 2017

Vo februári sa deti pripravovali na Fašiangy. Počas tejto doby si pripomínali niektoré tradície: pečenie
šišiek, ako hodovanie pred
nadchádzajúcim pôstom,
zhotovovanie masiek a zabávanie sa na karnevale
v každej triede, čím sa zdôraznila odvaha i osobnosť
dieťaťa –nebáť sa v preoblečení, vedieť sa zabávať,
súťažiť. Pekným programom pobavili aj deti zo slniečkovej triedy našich milých dôchodcov svojim vystúpením v miestnom kultúrnom dome na ich výročnej schôdzi.
Mesiac marec bol veno‑
vaný knihám, pestovanie
vzťahu k ním, úctu s dôrazom na dôležitosť už od út-

leho veku dieťaťa, či už leporelá, detské knihy, encyklopédie… To všetko sa
deťom pokúsila cez rozprávky pretlmočiť aj pani knihovníčka Ruženka.
Pri návšteve v MŠ a následne, aj pri pobyte v miestnej
knižnici. Trpezlivo im dovolila prelistovať akúkoľvek knižku, povysvetľovala uloženie kníh v policiach
a následne aj vyzývala deti
k požičiavaniu kníh, aj spolu s rodičmi. Zhodnotenie
týchto vedomostí u deti bolo zábavnou formou. Uskutočnili sa hádankovo‑rozprávkové hry: Z rozprávky
do rozprávky a Mám básničku na jazýčku. Deti mali nielen uhádnuť názov
rozprávky, ale mohli si ju
aj zahrať s využitím rekvizít a zarecitovať básne, ktoré vedeli z detských kníh.
V tomto mesiaci predškoláci absolvovali aj priateľskú návštevu v 1. ročníku
ZŠ, čím sa vlastne podporil záujem o blížiaci sa zápis do ZŠ. Vhodnými aktivitami boli pripomenuté aj
Deň vody a Deň lesov, kedy sa vlastne snažia aj v detskom veku šetriť vodou,
chrániť si čistú prírodu,
Pokračovanie na str. 14
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no ale popritom nezabúdať
na hygienu a zdravý pobyt
v prírode, namiesto siahodlhých počítačových hier.
Povzbudivou akciou bola
Matematická olympiáda –
Luskáčik v Zákamennom.
Zúčastnili sa jej Karolínka Rusinová a Zuzka Vorčáková. Popri riešení úloh
ich sprevádzal svojim zábavným programom slávny Majster N.
Začiatkom apríla sa
uskutočnil zaujímavou hravou formou zápis do 1.ročníka ZŠ, pripomenuli sme
Deň narcisov a prišli nám
zahrať poučné divadlo –
O Jankovi a Marienke. Tu
si deti pripomenuli, že majú vždy poslúchať mamku, neodhadzovať odpadky v lese, zbierať len jedlé
huby. Veľkonočné zvyky si
deti vyskúšali pri maľovaní kraslíc, zapletaní korbáčov, či pri šibačke a oblievačke vo svojej triede. Divadlo Pyšná princezná zase deťom pripomenulo, že
iba usilovnosť, pracovitosť
sú tie najlepšie vlastnosti,
za ktoré určite budú odmenené. Jar sme privítali sadením a pozorovaním vysadených semienok, čo bolo pre detí dobrou prípravou aj na oslavu Dňa Zeme. Motivačnou hrou bola

aj akcia Ochranárik v MŠtu sa deti snažili precestovať cestami ochrany života
a zdravia, aby aspoň zbežne
vedeli chrániť seba a rovesníkov. V závere mesiaca sa
zúčastnili pesničkovej prehliadky Brngalky v Oravskom Veselom Agátka Tisoňová a Olívia Vedjelová.
Mesiac máj sme začínali básničkami, scénkami

a tancom k Dňu mamičiek
v triedach, ba predškoláci sa predviedli aj v kultúrnom dome. Zhotovili aj
malú spomienku pre svoju mamku. Besedu o povolaniach s predškolákmi
uskutočnil p.Jagnešák. Divadlo Zvieratkovo 1, bolo
vhodnou príležitosťou poučiť dieťa, ale aj sa pobaviť so zvieratkami. Ďalšou
divadelnou
rozprávkou
O psíčkovi a mačičke sa
deti dozvedeli, že aj zvieratká majú svoje starostí
a radostí. Mesiac sme zakončili vychádzkou k zvieratkám.
V poslednom mesiaci jún sme začínali Týž‑
dňom detských rados‑
tí. Takto sa tu uskutočnili: • výtvarný deň – deti maľovali na plátno,
na dlažbu, • športový deň
– deti sa bicyklovali, kolo-

bežkovali, súťažili, • uskutočnili vychádzku do prírody, • opekačku a disko-

téku. Počas tohto týždňa
sa deti zúčastnili aj rozprávkovej noci v MŠ z 1.
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na 2. júna. Táto noc bola
nielen zábavnou, ale preverila aj schopnosti deti nebáť sa v noci bez rodiny. Každým rokom stú-
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pa popularita tejto noci.
Tohto roku už bolo deti 38.
Športovo významnou bola
aj účasť štyroch predškolákov na Olympiáde v Or.

Polhore: Jakubko Bodnár,
Andrejko Korman, Alicka
Čulová, Natálka Gabrielova. Veľmi emotívnou bolo divadielko na dvore MŠ,
hoci hrialo slnko, deti sa
premenili na hercov a primerane sa zapájali do hrania Zvieratkovo 2. Poslednou akciou v našej MŠ bola rozlúčka s predškolákmi, ktorí už budú navštevovať ZŠ v budúcom školskom roku.
Margita
Zboroňová a kolektív MŠ
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O S E M S M E R O V K A Aj pri učení sa o slovnej zásobe
našli žiaci siedmeho ročníka inšpiráciu
U A O V E F Ľ K K Á
a vytvorili príbeh spájajúci nárečie
Č Ň L Z Y Š Ž O R V
a slang
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DIELO, ESO, FYZIKA, GUMA, KRIEDA, KRUŽIDLO,
LEP, LES, PAPIER, PAPRE, PERO, PES, POMÔCKY,
PRAVÍTKO, SKRIŇA, UČEBŇA,UČITEĽ, ŠKOLA,
ŠPONGIA, ŽIAK
Viete čo vzniká, keď skrížite žirafu a ježka? .......................
Žaneta Portalová VII. D

Dve babky sa stretnú
a jedna kričí na druhú.
„Johanááá
puockoj
mje. Culaš jus? Muj stary mi džiš gvaržul, ze še tu
kradne. Vjis vuo tym?“
„Ój, ni nevjim. A skont
som? Z Pohory ci ze Zubrelavy?“
„Ale cuoby, z Rabce!“
„Z Rabce? V Rabci nima zlodžejuf, dy sycy
ľudže chuodzo do kuoščola.“
„Hej, hej do kuoščola
chuodzo, ale ruobjo cuo
im pasuje.“
„No dy hej.“
Babičky sa naďalej

rozprávajú a príde sa ich
niečo opýtať jeden mladík.
„Čus, nevideli ste tu náhodičkou takú oháknutú
kočku? Mala super háro,
šiltku a perfišné štekle.“
„Cuo? Háro, štekle? Johana na ty tuo puoznos?“
„No jo tuo takie necula
jesce.“
„Neva babi, aj tak dikíčko.“
„No tuo se ič s Buogiem
chlôpce aj tak nevjim cuoš tuo

hľadol. Tuo ta džišejso mluodžina, nic nevje puovjedžeč
puo nasymu, jaci same čus,
haro, foter a vuostatne.“
„No viera tak, ide se jo
krajickiem duo dumecku Joľuškuo.“
„Duobře Johankuo, duobře s Panem Buogiem a davoj puozur na ty zluodžejiska.“
Patrícia Kovaličková, Filip Bango, Laura Pilarčíková, Mária Nováková VII. A

Marek Romaňák, 7. D

X

Laura Pilarčíková, 7. A
1. Na rašpľovanie používame…
2. Zberač, lovec, neolit je typické pre… dobu
3. Ako 6‑ročný verejne koncertoval a ako 11‑ročný napísal operu.
4. Kde sa nachádza Národná banka Slovenka (hl. mesto SR)
5. Pomocou vzorca S = a . b vypočítame…
6. Ako sa nazýva pohár z ktorého pije kňaz?
7. Aké zuby má vretenica (slúžia na usmrtenie koristi)
8. Výsledok pri delení nazývame…
9. Aký rým má schému a b a b?
10. Čo znamená táto značka » » » →
11. Doplň anglickú zápornú vetu: I…like pink dress
12. Najvyšší vrch Európy sa nazýva…
13. Jednotka teploty (K)
14. Je činiteľom deja a je vždy iba v nominatíve
15. Pomocou čoho ovládame počítač?
Karolína Pilarčíková VII. D

Lucia Vorčáková, 7. A
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