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Verím, že nový rok 2007 bude rokom úspešným
Novoročný príhovor
starostu obce
Vážení spoluobčania!
Úvodom môjho prího
voru chcem všetkých spo
luobčanom z úprimného
srdca poďakovať za vyslo
venú dôveru, ktorú ste mi
prejavili vo voľbách a po
tvrdili ma vo funkcii sta
rostu v ďalšom volebnom
období.
Táto dôvera ma zavä
zuje, aby som urobil všet
ko pre rozvoj našej obce
a v prospech občanov. Ve
rím, že tak, ako predchá
dzajúce volebné obdobie,
bude naša vzájomná spolu
práca na dobrej úrovni, le
bo len tak môžeme spolu
so zvolenými poslancami
obecného zastupiteľstva
dosiahnuť vytýčené zá
mery pre rozvoj našej ob
ce. Zvoleným poslancom
obecného zastupiteľstva
Pokračovanie na 2. strane

Záujemcom
o byty
Záujemcovia o nájomné byty, prihláste sa čo najskôr na
obecnom úrade
Poslanci rozhodli o vý
stavbe nájomných bytov.
Ide o 1x 1-izb. bezbar. byt
42 m2, 1x 1-izb. byt 41 m2,
6x 2-izb. byty 52 m2 a 3x
2-izb. byty 55 m2. Min.
cena mesačného nájmu je
u 1-izb. bytu 2,3 tis. a 2izb. 3,1 tis. Sk.
(ocú)

Opätovne zvolený staronový starosta Dušan Ratica počas slávnostného prípitku

Pri Dome
kultúry
spílili v noci
dve lipky
Nehoráznu bezcha
rakternosť ukázali dva
ja polhorskí mládenci,
ktorí v nočných sobot
ňajších hodinách spílili
dve pekné lipky. V pon
delok 15. 1. sa prišli ka
jať ku starostovi. Stálo
ich to 40 tisíc Sk!   (red)

foto – v. briš

Výchova
zlyhala

Jar prišla už
v januári

Obec vydala
knihu

Okrem poškodenia
omietky športovej haly
kameňmi vlani sa ďal
ším chuligánom v tom
to novom roku podarilo
poriadne poškodiť pred
nú stenu budovy základ
nej školy.
Vyškriabali povrcho
vú časť omietky. Chu
ligáni ničia aj WC pri
kostole.
v. briš
Viac na 9. – 11. strane

Matky s kočíkmi, de
ti hrajúce sa na lúkach.
Usmievavé, teplé sl
niečko. Teplé jasné noci.
To tu ešte naozaj nebo
lo v januári. Veď január
a december sú najchlad
nejšie mesiace v roku.
Snehu sme si užili len
krátko pred Vianocami,
aby sme vedeli, ako vy
zerá. Teplé leto, teplá je
seň aj zima?
v. briš

R ímsko -k atolíck a
farnosť Rabča je názov
248-stranovej mono
grafie, ktorú napísali:
Anton Brišák, Soňa Ma
ťugová, Ing. Vladimír
Briš. V knihe je zachyte
ná celá história rabčian
skej farnosti. Zakúpiť si
ju môžte v obecnej kniž
nici, v sakristiách v Rab
či, v Oravskej Polhore,
v Sihelnom.
(ocú)

www.rabca.sk | e - mail chyrnik@stonline.sk

 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2007

príhovor starostu / výsledky komunálnych volieb

25. januára 2007

Verím, že nový rok 2007 bude
rokom úspešným
Dokončenie z 1. strany
blahoželám k zvoleniu
a prajem im veľa úspechov
v spoločnej práci. Som
presvedčený, že naša spo
lupráca bude dobrá a že
bude prínosom pre obec.
Chcem poďakovať za
dobrú spoluprácu všet
kým pracovníkom obec
ného úradu pod vedením
prednostu Ing. Vladimí
ra Briša, RABČAN, obec
né služby pod vedením  Jo
zefa Galisa, Rabčan, s.r.o.
pod vedením Ing. Jarosla
va Jagnešáka, našim du
chovným otcom, učite
ľom, zamestnancom škol
stva, poľnohospodárske
ho družstva, zdravotníc
tva, pošty, všetkým podni
kateľom, športovcom, ha
sičom ... a všetkým Vám,
vážení spoluobčania, ktorí
ste sa akýmkoľvek spôso
bom pričinili o rozvoj na
šej obce.
Život každej obce dá
vajú občania svojou prá
cou, svojimi postojmi,
a práve pre túto skutoč

nosť budem naďalej s Va
mi v úzkom kontakte po
čúvať Vaše názory, ná
mety a pripomienky, le
bo len poznanie problé
mov občanov, neustá
ly kontakt s profesijnými
skupinami zo všetkých
oblastí života našej obce
je predpokladom takých
riešení, ktoré zodpove
dajú potrebám obce.
Práca obecného úra
du je založená na vzá
jomnej spolupráci všet
kých subjektov, ktorých
sa svojou činnosťou dotý
ka. Je o spolupráci obča
nov, podnikateľských sub
jektov, poslancov a staros
tu. Náš cieľ je jeden a spo
ločný – prosperita obce,
rozvoj obce, spokojný ob
čan, čiže obec Rabča, kde
sa oplatí žiť, pracovať a vy
chovávať deti pre budúc
nosť. Občan nečaká od
starostu a poslancov veľké
politické rozhodnutia, op
rávnene však čaká vecné
riešenie problémov, kto
ré ho trápia. Na ustanovu
júcom zasadnutí obecné

Príhovor starostu Dušana Raticu po zložení sľubu. Vpravo zástupca starostu
Ing. Karol Sahuľ
foto – v. briš
ho zastupiteľstva boli zvo
lené komisie, zástupca sta
rostu a všetko, čo vyplýva
zo zákona o obecnom zria
dení. Teraz už treba riešiť
vecne problémy obce tak,
ako ich dennodenne poci
ťuje každý z nás, obyvate
ľov Rabče.
Jednotlivé úlohy bo
li prezentované v mojom
volebnom programe ob
ce, ktorým som Vás pred
voľbami oslovoval. Ten

to volebný program bude
dopracovaný o ďalšie té
my, ktoré vzišli zo stret
nutí s občanmi, novozvo
lenými poslancami a po
schválení na najbližšom  
obecnom zastupiteľstve
sa stane záväzným doku
mentom smerovania ob
ce počas volebného ob
dobia.
Verím a som presved
čený, že pre obec rok 2007
bude úspešným rokom.

Veľmi si želám, aby bol
úspešný a šťastný aj pre
každého nášho občana.
V roku 2007 želám
všetkým občanom Rabče
veľa zdravia, lásky, božie
ho požehnania, úspechov
a šťastia.
Vinšujem všetkým pev
nú vieru v dobro, svetlo
v duši a lásku v srdci.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

Na voľbách sa zúčastnilo 59,2 % voličov
Doterajší
starosta
Dušan Ratica získal suverénnu podporu voličov. V roku 2002 volilo
v dvoch volebných obvodoch 54,8 % voličov.
Ďalej sú výsledky komunálnych volieb v Rabči z 2. 12. 2006 podľa
volebnej zápisnice.
V obci sa zistili tieto výsledky: počet volebných
obvodov 1, počet voleb
ných okrskov 3, počet okrs
kových volebných komisií,
ktoré zaslali výsledok hla
sovania 3, počet osôb zapí
saných v zozname voličov
2 927, počet voličov, ktorým
boli vydané obálky 1 733,
počet odovzdaných obálok
1 725, počet platných hla
sovacích lístkov odovzda
ných pre voľby do obecné
ho zastupiteľstva 1 674, po
čet poslancov, ktorý sa mal
zvoliť 11, počet zvolených
poslancov 11, počet plat
ných hlasovacích lístkov
odovzdaných pre voľby sta
rostu obce 1 711.

Počet platných hlasov odo
vzdaných pre jednotlivých
kandidátov na funkciu sta
rostu obce:
1. Katarína Budzelová: 22
2. Ján Chromek: 85
3. Dušan Piták: 233
4. Dušan Ratica: 1371
Za starostu obce bol zvolený Dušan Ratica kandi
dát za Hnutie za demokra
ciu, Ľudová strana – hnu
tie za demokratické Slo
vensko, SMER – sociálna
demokracia, Slovenská de
mokratická a kresťanská
únia – Demokratická stra
na s počtom platných hla
sov 1371.
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
1. Jozef Djubek, Ing., SNS
735; 2. Jozef Kovaliček,
Ing., SNS 628; 3. Dušan
Ratica, HZD 493; 4. Ju
raj Ratica, Ing., HZD 355;

5. Ján Chromek, SNS 341;
6. Ján Maťuga ĽS-HZDS
327; 7. Karol Sahuľ SMER
322; 8. Pavol Kobyliak
HZD 317; 9. Eva Ratico
vá, Mgr., SNS 313; 10. Jo
zef Havlíček, SDKÚ-DS
277; 11. Jaroslav Jagne
šák, Ing., ĽS-HZDS 251;
12. Jozef Galis KDH 250;
13. Ján Domin, SMER
241; 14. Anna Kornhau
serová, Ing. KDH 235;
15. Katarína Budzelová
KDH 234; 16. Dušan Pi
ták, NEKA 225; 17. Ľud
mila Rešutiková SMER
215; 18. Miroslav Jagne
šák ĽS-HZDS 212; 19. Pa
vol Harbut, Ing. HZD 207;
20. Michal Zboroň SNS
194; 21. Marcela Adam
číková, PaedDr. SNS 189;
22. Monika
Garajová
HZD 180; 23.   Anna Bol
dovjaková, SMER 177;
24. Margita Pindjaková
KDH 175; 25. Augustin Pi
ták, Bc., KDH 73; 26. Ján
Maťuga, 29 r., SMER 172;
27. Miroslav
Adamčík
SNS 168; 28. Vladimír Is

kierka KDH 165; 29. Mi
roslav Vnenčák, SNS 158;
30. Monika Adamčíko
vá ĽS-HZDS 157; 31. An
na Ratičáková SMER
156; 32. Jozef Prisenž
ňák, Ing. ĽS-HZDS 156;
33. Jozef Kozák KDH 149;
34. Jozef Skutka HZD
142; 35. Vladimír Piták,
Ing., SNS 119; 36. Ján Is
kierka, ĽS-HZDS 119;
37. Štefan Lubas, ĽSHZDS 118; 38. Rasti
slav Bajza, HZD 118;
39. Alojz Spuchliak KDH
113; 40. Mária Glombíko
vá KDH 111; 41. Jaroslav
Randják SDKÚ-DS 109;
42. Ladislav Oselský SNS
108; 43. Margita Barna

šová KDH 105; 44. Mar
gita Galgaňaková KDH
98; 45. Jolana Vorčáková,
SMER 94; 46. Štefan Ďu
bek ĽS-HZDS 93; 47. Jo
zef Piták SNS 92; 48. An
ton Hrubják SDKÚ-DS 92;
49. Ľuboš Pilarčík SDKÚDS 88; 50. Miroslav Pi
koš ĽS-HZDS 81; 51. Mi
roslav Kolčák SMER 80;
52. Ivan Krivanka ĽSHZDS 71; 53. Mária Vol
fová SMER 64; 54. Ma
rian Piták SMER 58;
55. Karol Mazurák ĽSHZDS 51; 56. Vendelín
Domin SMER 45.
Anna Vnenčáková,
predseda miestnej volebnej komisie

Starostu v jednotlivých obvodoch voliLI
Kandidát na starostu

VO 1 VO 2 VO 3 SPOLU

1. Katarína Budzelová

15

4

3

22

2. Ján Chromek

16

15

54

85

3. Dušan Piták

76

95

62

233

558

504

309

1371

4. Dušan Ratica
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Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva
Ustanovujúce
zasadnutie obecného zastupiteľstva prebehlo
rýchlo a hneď na prvom
zasadnutí noví poslanci
schválili a rozdiskutovali veľa bodov.
Po zložení sľubu poslancov i starostu poslanci schválili komisie
obecného zastupiteľstva s predsedami komisií. Zvolili na návrh
starostu opäť Ing. Karola Sahuľa za zástupcu
starostu. Na ďalšom zasadaní poslanci schvália rozsah zastupovania
starostu. V obci doposiaľ nebol schválený
kontrolór obce, preto
sa poslanci uzniesli
o voľbe kontrolóra na
februárovom zasadnutí
23. 2. a záujemcovia si
môžu podať žiadosť.
Úhrada nákladov za
prevádzku
športovej
haly zamestnala poslancov. Po ukončení
zimného obdobia sa
k určeniu výšky poplatku opäť vrátia.
V interpelácii poslanec Ing. Jozef Djubek
navrhol, aby po celú
zimu bol chodník pre
chodcov v celej dĺžke
odhrnutý, len tak sa
zvýši bezpečnosť.
V závere poslanci
diskutovali o návrhu zástupcu starostu
Ing. Karola Sahuľa, či
ponechať dva obecné
podniky s dvoma vedúcimi a dvoma účtovníčkami. O návrhu sa bude
rokovať na ďalšom zastupiteľstve.
Výsledok
rokovania je v Uznesení č.
9/2006. Celý text uznesenia aj so zápisnicou je
na internetovej stránke
Rabče www.rabca.sk.
Nasleduje schválené uz
nesenie.
Uznesenie č. 9/2006
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča (ďalej len OZ), konaného 29.
decembra 2006.
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o výsled
ku volieb do orgánov sa
mosprávy obcí z 2. de
cembra 2006 v obci Rab

Samospráva Rabče (zľava hore): Mgr. Eva Raticová poslankyňa, Ján Maťuga poslanec, Pavol Kobyliak
poslanec, Ing. Jozef Kovalíček poslanec, Ing. Jozef Djubek poslanec, Dušan Ratica starosta, Ing. Juraj
Ratica, Ing. Karol Sahuľ poslanec a zástupca starostu; dole: Ing. Jaroslav Jagnešák poslanec, Ján Chromek
poslanec, Jozef Galis (budúci 11.-stý poslanec), Jozef Havlíček poslanec
foto – v. briš
ča na funkciu staros
tu obce Rabča a na fun
kciu poslancov obecného
zastupiteľstva obce Rab
ča, ktorú predniesla pred
sedkyňa miestnej volebnej
komisie, p. Anna Vnenčá
ková.
2. Príhovor novozvole
ného starostu obce Rabča,
p. Dušana Raticu.
3. Vzdanie sa poslanec
kého mandátu p. Dušana
Raticu, bytom Rabča 146,
ktorý bol zvolený za pos
lanca vo voľbách do orgá
nov samosprávy obcí 2. 12.
2006 a to z dôvodu, že jeho
funkcia poslanca je nezlu
čiteľná s funkciou staros
tu obce Rabča § 11 ods. 2
písm. a) zák. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v plat
nom znení.
4. Kontrolu plnenia uz
nesení OZ z 24. 11. 2006.
5. Informáciu Ing. Jo
zefa Djubeka o Uznese
ní Národného strategické
ho referenčného rámca SR
2007 – 2013.
B. Konštatuje, že
1. Novozvolený
sta
rosta obce Rabča, p. Du
šan Ratica, zložil zákonom
predpísaný sľub starostu
obce.

2. Novozvolení poslan
ci OZ:
1. Jozef Djubek, Ing.
2. Jozef Havlíček
3. Ján Chromek
4. Jaroslav Jagnešák, Ing.
5. Pavol Kobyliak
6. Jozef Kovaliček, Ing.
7. Ján Maťuga
8. Juraj Ratica, Ing.
9. Eva Raticová, Mgr.
10. Karol Sahuľ, Ing.
zložili zákonom predpí
saný sľub poslanca obec
ného zastupiteľstva.
C. Zriaďuje
1. Komisie obce Rabča:
• Sociálnu a bytovú ko
misiu
• Komisiu životného
prostredia, verejného po
riadku a výstavby
• Komisiu telovýcho
vy, kultúry, športu a vzde
lávania.
D. Nezriaďuje
1. Obecnú radu obce
Rabča.
E. Volí
1. Predsedov komisií
obce:
Sociálna a bytová komi
sia. Predseda – Bc. Margi
ta Kvasničáková
Komisia
životného

prostredia, verejného po
riadku a výstavby. Pred
seda – Ing. Jaroslav Jag
nešák.
Komisia telovýchovy,
kultúry, športu a vzdeláva
nia. Predseda – Mgr. Eva
Raticová
2. Zástupcu
staros
tu obce Rabča, Ing. Karo
la Sahuľa, poslanca Obec
ného zastupiteľstva obce
Rabča.
F. Schvaľuje
1. Návrhovú
komi
siu v zložení: predseda –
Ján Maťuga – členovia –
Ing. Jaroslav Jagnešák, Pa
vol Kobyliak a overo
vateľov: Jozef Havlíček
a Mgr. Eva Raticová.
2. Program rokovania
OZ obce Rabča.
3. Plat starostu v súlade
so zák. č. 289/2002 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa
zákon NR SR č. 253/1994
Z. z. o právnom postave
ní a platobných pomeroch
starostov obcí v platnom
znení neskorších zmien
a doplnkov, t. j. vo výške
41 700 Sk + mesačnú od
menu vo výške 40 % zá
kladného platu s tým, že tá
to pohyblivá zložka sa bude
polročne prehodnocovať.

4. Zástupcovi
obce
Rabča mesačnú odmenu
vo výške 2 000 Sk.
5. Odmenu pre poslan
cov obecného zastupiteľ
stva vo výške 1 000 Sk/za
sadnutie obecného zastu
piteľstva.
6. Odmenu pre pred
sedov obecných komisií vo
výške 200 Sk/1 zasadnutie
obecnej komisie.
7. Odmenu pre členov
obecných komisií vo výške
150 Sk/1 zasadnutie obec
nej komisie.
8. Zasadnutia Obecné
ho zastupiteľstva zvolávať
1x za mesiac o 16.00 hod.
v posledný piatok v prí
slušnom mesiaci.
9. Odpredať akcie ob
ce Rabča vo vodárenských
spoločnostiach Martin, Ži
lina a Liptovský Mikuláš za
cenu určenú v  kúpno-pre
dajných zmlúv navrhnutou
uvedenými vodárenskými
spoločnosťami.
10. Dodatok č. 2/2007
k zriaďovacej listine zo dňa
30. júna 2003 ZŠ s mater
skou školou a to v znení, že
o prenájme športovej haly
rozhoduje výlučne prenají
mateľ t. j. riaditeľ ZŠ s MŠ,
p. Ján Pienčak.
Pokračovanie na 4. strane
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Ustanovujúce zasadnutie obecného
zastupiteľstva
Dokončenie z 3. strany
11. Znížiť výšku nájmu
za prenájom pozemku pod
garáže pri bytových do
moch v Rabči časť Gaceľ zo
sumy 125 Sk/m2 na sumu
62,50 Sk/m2.
12. Ponechať doteraj
ší Rokovací poriadok OZ
schválený 3. 1. 2003 v plat
nosti bez zmien.
G. Neschvaľuje
1. Odpredaj
podielu
obce Rabča v prot. č. 369
sem patrí v pomere k se
sii, viď konšt. prot. č. 471,
r. č. 14 parc. č. 3 445 a to
len tú časť, ktorú tvorí no
vovzniknutý pozemok zo
brazené v GP č. 3156238840/2004 k. ú. obce Rab
ča pod B7 v ½-vici a v prot.
č. 371 sem patrí v pome
re k sesii, viď konšt. Prot.
č. 471, r. č. 4, parc. č. 3 446

a to len tú časť, ktorú tvo
rí novovzniknutý poze
mok zobrazené v GP č.
31562388-40/2004 k. ú.
obce Rabča v 72/720-ti
nách. pre Jozef Tomovčík,
Marta Tomovčíková v 1.
rade a Ján Chutňák v 2.
rade. Uvedená žiadosť sa
opätovne prejedná na bu
dúcom zasadnutí OZ po
prešetrení komisiou ŽP,
VP a výstavby. Z: Ing. Ja
roslav Jagnešák, T: do bu
dúceho zasadnutia OZ.
2. Žiadosť Petra Koby
ľáka a manž. Evy, bytom
Rabča 285, ktorí   žiadajú
o vydanie súhlasného sta
noviska na výstavbu rodin
ného domu a súhlas na vy
ňatie z PPF na KN parc. č.
1630/21. Uvedená žiadosť
sa opätovne prejedná na
budúcom zasadnutí OZ po
prešetrení Komisiou ŽP,

VP a výstavby. Z: Ing. Ja
roslav Jagnešák, T: do bu
dúceho zasadnutia OZ.
3. Žiadosť Pavla Brišá
ka a manž. Silvie, Rabča
314, ktorí žiadajú o vydanie
súhlasu na výstavbu garáží
na parc. KN č. 5360/65 a sú
hlas na vyňatie z PPF a vyda
nie súhlasu na vyňatie z PPF
na parc. 5360/6 diel 3 o vý
mere 11 m2 z dôvodu, že sa
posunuli s výstavbou rodin
ného domu. Uvedená žia
dosť sa opätovne prejedná
na budúcom zasadnutí OZ
po prešetrení Komisiou ŽP,
VP a výstavby. Z: Ing. Jaros
lav Jagnešák.
H. Ruší
1. Finančnú
obce Rabča.

komisiu

Schválil Dušan Ratica,
starosta obce Rabča
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P O Z V Á NKA NA Z A S A D N U T I E OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA 26. 1. 2007 v piatok o 16.00h
PROGRAM: 1. Otvorenie; 2. Zloženie sľubu poslanca – 1.
náhradníka…; 3. Schválenie programu…; 4. Schválenie návrhovej komisie…; 5. Kontrola plnenia uznesení…; 6. Prejednanie a schválenie VZN č. 51/2007 o podmienkach, úhradách a poskytovaní služieb v Stredisku osobnej hygieny
a práčovne…; 7. Prejednanie a schválenie prevádzkového poriadku cintorína a Domu smútku…; 8. Prejednanie požiadaviek petičného výboru za rovnoprávne platenie za odber vody z obecného vodovodu z 6. 11. 2006; 9. Pripomienkovanie
rámcového investičného zámeru DOMU CHARITAS, ktorý
predložila Spišská katolícka charita; 10. Rôzne: a) informácie starostu obce; b) pošta; 11. Návrh na uznesenie; 12. Diskusia – interpelácia; 13. Schválenie uznesenia; 14. Záver.
Voľby hlavného kontrolóra OBCE RABČA
Obecné zastupiteľstvo obce Rabča (OZ) uznesením č. 9/2006
z 29. 12. 2006 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Rabča.
Voľby sa uskutočnia na zasadnutí OZ 23. februára 2007.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky
ukončené úplné stredné vzdelanie v odbore ekonomiky; bezúhonnosť; aktívne ovládanie práce na PC. Písomnú prihlášku s profesným životopisom, kópiou dokladu o najvyššom
ukončenom vzdelaní a odpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) zasielajte na Obecný úrad Rabča, p. Eva
Grancová, ul. Hlavná, 029 44 Rabča 426 v uzatvorenej obálke
označenej: „kontrolór – neotvárať v termíne do 22. 2. 2007

Posledné zasadnutie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 8/2006
z 8. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča, ktoré sa konalo 24. 11. 2006
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu
plnenia
uznesenia z riadneho za
sadnutia OZ zo dňa 29.
septembra 2006.
2. Informáciu riaditeľa
ZŠ s MŠ, p. Jána Pienčaka
o činnosti školy.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu
v zložení: predseda: Ján Ma
ťuga, st., členovia: Miro
slav Jagnešák a Ing. Jaroslav
Jagnešák a overovateľov: Jo
zef Havlíček a Ing. Karol Sa
huľ, zapisovateľku sl. Miro
slava Budzeľová.
2. Program rokovania
riadneho zasadnutia OZ
prednesený starostom ob
ce, Dušanom Raticom.
3. Aby starosta ob
ce Rabča, p. Dušan Ra
tica a konateľ RABČAN,
s.r.o., Ing. Jaroslav Jagne
šák vstúpili do jednania
s predstaviteľmi vodáren
ských spoločností: Liptov
ský Mikuláš, Žilina a Mar
tin vo veci výmeny  zakni
hovaných cenných papie
rov od LVS Liptovský Mi

kuláš v počte 2 547 akcií
v cene 509 426 Sk od SVS
Žilina počet akcií 709 v ce
ne 758 010 Sk a od TVS
Martin v počte akcií 1 712
v cene 785 786 Sk, ktoré sú
výlučne vo vlastníctve ob
ce Rabča a tieto prešli do
Oravskej vodárenskej spo
ločnosti, a. s. D. Kubín.
4. Odpustenie nájmu
sl. Ľudmile Gužíkovej, by
tom Rabča 366, ul. Mlyn
ská do 31. 12. 2006 z dôvo
du rekonštrukcie prenaja
tých priestorov, vykonáva
nia zdokonaľovacích kur
zov a z dôvodu, že prevádz
ku otvorí až 1. 1. 2007.
5. Žiadosť p. Anto
na Masničáka a manž.
Ing. Terézie, obaja bytom
Rabča 589 o prevedenie
neknihovaného pozem
ku parc. KN č. 1411/3 k. ú.
obce Rabča na obec Rabča
z dôvodu prístupovej ces
ty k rodinnému domu, kto
rý budú žiadatelia stavať
v k. ú. obce Zubrohlava.
6. Žiadosť Jozefa Bar
náša a manž. Margity, obaja
bytom Rabča 792, Ul. Hlav
ná o odkúpenie neknihova
nej parc. KNč.  635/6 diel 2,
3 k. ú. obce Rabča  TTP o vý
mere 48 m2 za cenu 1 Sk/m2.
7. Žiadosť Antona Sku
rcoňáka, bytom Rabča

534, ul. Adamovka o od
kúpenie podielu KN parc.
č. 100015/1 – zast. plocha
o výmere 650 m2, parc. KN
č. 10015/2 – zast. plocha
o výmere 81 m2 a KN parc.
č. 10030/19 – TTP o výme
re 55 m2, zapísané na LV č.
2802 k. ú. obce Rabča pod
B4 na obec Rabča v podiele
6/60-tin úč., čo prestavuje
výmeru 73 m2 zast. plochy
a 5,5 m2 TTP , ale za pod
mienky, že žiadateľ bude
súhlasiť s výmenou poža
dovanej výmery za výmeru
pod ul. Mokrá, čo sa aj od
člení v GP. Uvedené musí
žiadateľ dohodnúť s pred
nostom OcÚ, Ing. Vladi
mírom Brišom.
8. Žiadosť Jána Maťugu
a manž. Marcely, oboch by
tom Rabča 258, ul. Hlavná
o vydanie súhlasu na výs
tavbu KN parc. č. 6680/5 –
orná pôda o výmere 559 m2
a KN parc. č.  6680/6 – orná
pôda o výmere 845 m2 a sú
hlas na vyňatie z PPF a to
KN parc. č. 6680/5 – or
ná pôda o výmere 559 m2,
6680/6 – orná pôda o vý
mere 845 m2 a    6680/7 –
orná pôda o výmere 390 m2
k. ú. obce Rabča.
9. Žiadosť Tomáša Bart
kovjáka a manž. Jany, obaja
bytom Rabča 592, ul. Hlav

ná o vydanie súhlasu na
výstavbu RD a súhlas na
vyňatie z PPF KN parc. č.
3005/19 – orná pôda o vý
mere 140 m2 a KN parc. č.
3005/16 – orná pôda o vý
mere 143 m2 k. ú. obce Rab
ča. za podmienky, že žiada
telia sa osobne skontaktu
jú s konateľom RABČAN,
s.r.o. Rabča Ing. Jarosla
vom Jagnešákom a p. Au
gustínom Pitákom.
10. Predĺženie pracov
nej zmluvy Bc. Margite
Kvasničákovej a to od 1. 1.
2007 do 31. 12. 2007.
11. Schválenie odme
ny pre starostu obce Rab
ča, Dušana Raticu vo výš
ke 50 000 Sk, pre konate
ľa RABČAN, s.r.o., Ing. Ja
roslava Jagnešáka vo výš
ke 40 000 Sk, pre stavby
vedúceho športovej haly,
p. Pavla Kobyliaka vo výš
ke 30 000 Sk a pre kaž
dého poslanca vo výške
5 000 Sk.
12. Správu o výchov
no-vzdelávacej
činnos
ti, jej výsledkoch a pod
mienkach za školský rok
2005/2006.
13. Nákup čistiaceho
stroja pre čistenie hracej
plochy v športovej hale.
14. Výšku nájmu za
športovú halu v Rabči vo

výške 300 Sk/hod. do kon
ca r. 2006 a od 1. 1. 2007 vo
výške 350 Sk/hod.
15. Využitie Kultúrne
ho domu v Rabči aj na ob
chodné účely.
16. Nákup
traktora
a plošiny v cene 650 tis. Sk
bez DPH z rozpočtu obce
Rabča pre rok 2006.
17. Poskytnutie finan
čnej výpomoci Ľudovíto
vi Vargončíkovi a manž.
Terézii, obaja bytom Rab
ča 770, ul. Kožušníkova
vo výške 10 000 Sk za pod
mienky, že žiadatelia pred
ložia k preplateniu účtov
níčke OcÚ Rabča potvr
denie o úhrade za materiál
z dôvodu, že dňa 23. 11.
2006 vo večerných hodi
nách došlo v ich rodinnom
dome súp. č. d. 770 k po
žiaru v pivničných priesto
roch, kde im vznikla znač
ná škoda.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť
Lesné
ho združenia obce Rabča
o poskytnutie finančného
príspevku na plnenie úloh
z LHP a trvá na uznesení
č. 2/2006 prijaté 31. marca
2006 pod písm. B ods. 10.
Schválil Dušan Ratica,
starosta obce Rabča
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Pomoc obetiam násila
Násilie je uplatňovanie sily voči niekomu
alebo niečomu, kto
nám stojí v ceste pri realizácii našej túžby, akt
sily pôsobiaci proti prekážke.
Násilie sa chápe ako
prejav niečoho prirodze
ného alebo aj ako produkt
zle organizovaného spolo
čenského života. Preto ho
možno chápať v dvoch ro
vinách: násilie sa odmieta,
pretože odporuje právu,
vyzdvihuje sa jeho oslobo
dzujúci účinok, chápe sa
ako reakcia na predchá
dzajúce násilie (prostred

níctvom násilia likvidovať  
existujúce násilie).
V sociálnej činnosti je
zložité postihnúť odlišnosť
medzi motiváciou, stimu
láciou a sankciou.
Problém spočíva vo
využívaní ich možnosti
a miere využívania pôsob
nosti na rovnováhu spo
ločnosti, akceptovania so
ciálnej spravodlivosti, zod
povednosti jedinca a spo
ločnosti…
Formy násilia
• Fyzické: zastrašova
nie pohľadmi a gestami,
krikom, zúrením, týranie
matky a detí,   zranenie,

ničenie osobného vlast
níctva.
• Psychické: stála kon
trola, čo žena robí, s kým
hovorí, nadávanie, ponižo
vanie, izolácia od kontak
tov s okolím.
• Sexuálne: proti svo
jej vôli.
• Ekonomické:
žena  
musí žiadať o peniaze, ne
môže pracovať.
Linka detskej istoty – Slovenského výberu pre UNICEF tel.:
0800 112 112
Pedagogicko -psycholigická porad-

Plasty
• Tie môžu obsahovať
ťažké kovy – hlavne kad
mium a zinok. Pri spaľova
ní sa uvoľňujú do ovzdušia
alebo zostávajú v popole.
• Pri nedokonalom ho
rení plastov vzniká ve
ľa oxidu uhoľnatého (CO).
Tento plyn je jedovatý. Je
schopný viazať sa na krvné
farbivo – hemoglobín, čím
neumožňuje prenos kys
líka krvou. Môže to viesť
k vnútornému uduseniu.
• Spaľovaním plastov sa
uvoľňujú uhľovodíky, ktoré
prispievajú ku vzniku foto
chemického smogu.
Spálením 1 kg PVC sa
môže vyprodukovať také
množstvo dioxínov, ktoré by
postačilo na vyvolanie rako
viny u 50 000 laboratórnych
zvierat. Uvoľňuje sa sa i plyn
ný chlór, či ešte agresívnej
ší fosgén. Sú to nebezpečné
látky, ktoré sa používali v pr
vej svetovej vojne ako bojové
plyny. Vysoké koncentrácie
majú za následok poleptanie
pľúc a okamžitú smrť, nižšie

Drevotrieska
a starý nábytok
Pri výrobe drevotriesky
sa môžu ako tmeliaca lát
ka používať formaldehydo
vé živice. Pri horení sa roz
kladajú a uvoľňuje sa for
maldehyd a fenoly. Formal
dehyd väčšinou zhorí, feno
ly unikajú do ovzdušia. Sú
to nepríjemne zapáchajúce
jedy so silným dráždivým
účinkom. Pri pálení staré
ho nábytku môžu z použí
tých náterových hmôt vzni
kať ďalšie škodlivé látky.
Polyamidy
Vyrábajú sa z nich ume
lé textilné vlákna (silon, ny
lon). Pri nedokonalom ho
rení vzniká hlavne čpavok.
Ten už pri nižších koncen
tráciách dráždi oči, slizni
ce nosa, spôsobuje nevoľ
nosť a bolesti hlavy. V ma
lom množstvo uniká aj ky
anovodík, ktorý i v malých
koncentráciách
vyvolá
va škrabanie v krku, sčer
venanie spojiviek, prudké
bolesti hlavy, až závraty.
Priatelia Zeme

Krízové
stredisko: ul. Záskalická 907,
026 01 Dolný Kubín, tel.:
043 / 586 23 50
Centrum výchovnej a psychologickej
prevencie
(CVPP): ul. SNP 1200,
026 01 Dolný Kubín, tel.:
043 / 26 61 32 44
Detská linka záchrany – SLONAD
Nitra: tel.: 0820 32 32 32
Ak vieš o niekom
alebo Ty sám sa stávaš

obeťou rôznej formy
násilia, porozprávaj sa
s nami! Vieme Ti pomôcť, poradiť a urobíme len to, s čím budeš
sám súhlasiť!
Tel.: 043 / 55 942 19
0904 598 484
0911 659 219
Mária Adamčíková

k 31. 12. 2006 bol 4 420. Pribudlo nás 47, vlani
25. Ubudlo detí o 3. Spracovala Eva Grancová.
Spolu Muži Ženy
Počet obyvateľov		 4420 2245 2175
31
17
14
Zomrelí		
68
41
27
Narodení		
57
28
29
Prisťahovaní		
47
26
21
Odsťahovaní		
Prírastok + / úbytok –		
+47
+26
+21

vedú k ochoreniam dýcha
cích ciest.
Guma
Pri spaľovaní gumy vzni
kajú oxidy síry, ktoré dráž
dia dýchacie cesty a sadze.
Tie obsahujú v úvode zmie
nené polychlórované uhľo
vodíky. Medzi nimi sa na
chádzajú silné jedy aj rako
vinotvorné látky!

ňa (PPP), Ťatliaka
2051 / 8, 026 01 Dolný Kubín, tel.: 043 / 586 21 07,
586 22 86

Počet obyvateľov RABČE

Nespaľujme odpady !
Pri spaľovaní napr.
v peci, kotli alebo na
ohnisku môže vznikať viac nebezpečných
škodlivín a jedov ako
v kvalitnej spaľovni komunálnych
odpadov
(tým sa spaľovní nechceme zastávať).
Aké škodlivé látky
teda vznikajú pri pálení jednotlivých druhov
odpadov?
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VÝVOZ KUKA
NÁDOB
17. a 18. 1.
24. a 25. 1.
		31. 1. a 1. 2.
7. 2 a 8. 2.
14. 2 a 15. 2.
21. 2 a 22. 2.
28. 2 a 1. 3.
7. 3 a 8. 3.
14. 3 a 15. 3.
21. 3 a 22. 3.

červená
modrá
červená
modrá
červená
modrá
červená
modrá
červená
modrá

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností sú povinní podať tí občania, ktorí v roku 2006:
• kúpili nehnuteľnosť v Rabči, napr. dom, záhradu, stavebný pozemok, pôdu a pod.;
• postavili rodinný dom, garáž, hospodársku
budovu alebo iný objekt;
• skolaudovali rodinný dom;
• bolo im vydané stavebné povolenie.
Daňové priznanie sú povinní podať do 31. januára 2007 na Obecnom úrade v Rabči v pracovných dňoch: pondelok od 7. 30 – 16. 30 hod.,
v utorok až piatok od 7. 30 – 15. 30 hod.
OcÚ

Prehľad nákladov na miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Rok
2002
2003
2004
2005
2006 SPOLU
Vývoz KUKA
416 926 494 460 564 720 575 980 614 380 2 666 466
Uloženie KUKA
265 117 367 085 422 626 496 084 516 059 2 066 971
Vývoz veľkoobjemového odpadu 31 905 58 715 63 626 84 335 93 405 331 986
Uloženie veľkoobjemového odpadu 34 463 76 831 95 635 147 713 121 047 475 689
Poplatok za nebezpečný odpad 46 879 47 755 20 925	 		 115 559
Likvidácia divokých skládok
92 250
		 92 250
Náklady spolu v Sk
887 540 1 044 846 1 167 532 1 304 112 1 344 891 5 748 921
Príjmy z poplatku za odpady 984 520 1 134 890 1 169 000 1 112 000 1 016 316
ROZDIEL + / – v Sk
+ 96 980 + 90 044 + 2 532 – 192 112 – 328 575
KUKA vývoz v tonách
415,54 509,84 540,92 572,39 613,15 2 651,84
Veľkoobjemový odpad tony
72,82 106,71 124,98
169,1 138,64 612,25
Technické služby Námestovo: cena za uloženie zmesového komunálneho odpadu bola v roku
2006 a aj pre rok 2007 vo výške 885,92 Sk; cena za uloženie objemného odpadu bola v roku
2006 vo výške 885,92 Sk a v r. 2007 už 985,92 Sk čo je nárast o 100 Sk. Ľudmila Lubasová
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Slávnostné chvíle

Akcie záujmového zdru
ženia pre občianske zále
žitosti (ZPOZ-u), ktoré
sú usporiadané na obec
nom úrade, sú príležitos
ťou stretnúť sa s občanmi
pri ich rodinných udalos
tiach. Obec si týmto uctí
občanov. Je to vždy osobné
pozvanie starostu obce do
obradnej miestnosti spo
jené s kultúrnym progra
mom a príhovorom staros

tu. Uvítania novonarode
ných detí do života sa vž
dy zúčastnia všetci pozva
ní. Sú to niekedy len ma
mičky s bábätkami, ale po
teší nás, keď prídu aj otec
kovia. Manželia, ktorí sa
zúčastnia pozvania na 25.
a 50. výročie sobáša, si pri
pomenú rodinný sviatok
i zaspomínajú na predoš
lé roky.
Ľudmila Iskierková

Najstaršia jubilantka obce
Janka
Tomčíková,
rod. Miklušáková, oslávila 95. narodeniny. Je
najstaršou občiankou
obce. Vychovala 9 detí:
Jozefa, Antona, Rudolfa, Štefana, Pavlínu,
Boženu, Emíliu, Annu,
Máriu. Má 35 vnúčat
a 85 pravnúčat.
Pri tomto krásnom ži
votnom jubileu jej prišli
zablahoželať starosta ob
ce s kolektívom pracovní
kov obecného úradu. Spo
lu s jubilantkou si zaspo
mínali na jej život.
Nemala ľahký život. Vy
dala sa, keď mala 19 rokov.

Narodilo sa jej 10 detí. Jed
no jej malé zomrelo. Dobre
vychovala 9 detí. Je spokoj
ná, že má všetky deti „zda
rené“. Jedno z nich – syn
Anton už nežije. Žili z toh
to, čo si ugazdovali. Na
otázku, či im to stačilo, ju
bilantka odpovedala: „Čo
nestačilo, to sa pretrpe
lo. Keď bola švabečka, uš
krobala sa, uvarila a ako sa
mohlo, tak sa zjedlo. Ma
li sme kravičku. Tú sme si
voľajako uchovali, keď som
ešte vládala.“ Na ťažkú do
bu si spomína: „Akosi bo
lo, akosi bude.“ Je skrom
ná. V období socializmu
chodila pomáhať na druž

stvo, keď potrebovali pra
covnú silu.
Akého ste mali muža,
bol dobrý? „Chlapa som
mala, ale ja som nič ne
rozkazovala, musela som
ho poslúchať.“ Od smrti
jej manžela ubehlo už 28
rokov. Televíziu nepozerá.
Rada si dá cukrík.
V súčasnosti býva u dcé
ry Paulíny. Je spokojná, že
ju deti prijali. Veľmi sa teší,
keď ju navštívia vnúčatá.
Má z nich veľkú radosť.  
Jubilantke Janke Tom
číkovej srdečne blahože
láme a prajeme zdravie
a šťastie v kruhu svojich
detí a vnúčat.
V. Briš

Vlastníci, vykonajte okliesnenie a výrub
porastu pod elektrickými vedeniami
Na základe Zákona č.
656/2004, §10 a §36 Vás
žiadame, aby vlastníci po
rastov vykonali okliesne
nie, prípadne výrub stro
mov na pozemkoch ob
ce, mesta, ktoré ohrozujú
bezpečnú prevádzku na
šich elektrických sietí. Tý
ka sa to aj majiteľov ovoc
ných stromov, ktoré tak
tiež ohrozujú elektrické ve
denia, aby vykonali ich od
borné orezanie.
Tieto práce je potreb
né koordinovať s prísluš
nou oblastnou kanceláriou
údržby (OKÚ). Zamest
nanci
stredoslovenskej
energetiky zabezpečia vy
pnutie a zaistenie elektric
kého rozvodu a poskytnú

dozor pre vykonanie uve
dených prác. Harmono
gram a podrobnosti týka
júce sa okliesňovania pre
jednajte s vedúcim OKU.
V prípade, že do 15. 2.
2007 nedôjde k dohode,
o ktorej bude vyhotovený
zápis s harmonogramom
prác, bude v obci a jej in
traviláne (extraviláne) vy
konané okliesnenie nebez
pečného porastu zamest
nancami stredoslovenskej
energetiky (resp. jej dodá
vateľmi) v rozsahu potreb
nom na zabezpečenie bez
poruchového chodu elek
trických sietí. Práce budú
vykonané v priebehu I. a II.
štvrťroku 2007. Keďže títo
zamestnanci nie sú odbor

níci v oblasti sadovníctva,
môže dôjsť k neodborné
mu zásahu na porastoch.
Kontaktný pracovník
OKÚ Námestovo,
ved. p. Milan Astráb,
tel. : 043/55 81 280,
mobil : 0908/90 01 06
INFORMÁCIE
o Žilinskom
samosprávnom
kraji
Úrad Žilinského samo
správneho kraja pre
vádzkuje web strán
ku www.regionzilina.
sk. Denne si návštevní
ci, môžu prečítať o uda
lostiach v kraji. (zsk)

Akcie ZPOZ USporiadané počas roku 2006
na obecnom úrade
23. 2. 2006 Uvítanie detí  	 
23. 2. 2006 25. výročie sobáša:
		 František a Margita Fernezovci 		
		 Štefan a Anna Ďubekovci
13. 4. 2006 50. výročie sobáša – prítomní:  
		 Pavol a Janka Šurinovci
14. 5. 2006 Deň matiek
16. 5. 2006 Uvítanie detí
16. 5. 2006 Výročie sobáša: Jozef a Ľudmila Sloví-	
		 kovci,  Anton a Albína Skurcoňákovci, 	
		 Vladislav a Helena Petrášovci
29. 5. 2006 Uvítanie trojčiat: Michala, Tibora 		
		 a Marcela Fuskovci
3. 8. 2006 Uvítanie detí
3. 8. 2006 25. výročie sobáša – prítomní:  		
		 Ján a Ľudmila Kozákovci
30. 8. 2006 95. narodeniny jubilantka Janka		
		 Tomčíková – najstaršia občianka obce
7. 9. 2006 25. výročie sobáša :  			
		 Dušan a Mária Vnenčákovci
5. 10. 2006 Uvítanie detí
25. 10. 2006 Stretnutie s dôchodcami
3. 11. 2006 50. výročie sobáša:  			
		 Ľudovít a Mária Prisenžňákovci
29. 11. a 21. 12. 2006 Uvítanie detí
29. 11. 2006 25. výročie sobáša: 			
		 Albín a Božena Vorčákovci
18. 12. 2006 25. výročie sobáša: 			
		 Peter a Terézia Skurcoňákovci

Rabča očami polície
V Rabči v roku 2006
prevládali priestupky pro
ti občianskemu spolunaží
vaniu, majetkové priestup
ky a trestné činy nedovole
ného ozbrojovania, nebez
pečné vyhrážanie a ublí
ženia na zdraví, krádeže
v novostavbe, krádež mo
torového vozidla.

V obci sa nachádza šesť
pohostinských zariadení
a problém je veľká konzu
mácia alkoholu.
K narušeniu verejného
poriadku, výtržnostiam
a ublíženiam na zdraví do
chádza v bare MIMO, kto
rý má prevádzkovú dobu
počas víkendov.
(red)
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Čarovný vianočný jeleň
Pristúpila som bližšie. Sadla som si hneď
vedľa milej postaršej
dámy, ktorá so zanietením a ľahkosťou práve
začínala rozprávať svojmu vnúčikovi akýsi príbeh. Trošku som sa naklonila, aby som ho počula aj ja:
– Poviem ti rozprávku o čarovnom vianočnom jeleňovi.
Kdesi ďaleko, kde
kam ani naše oči nedovidia, žilo malé dievčatko. Volalo sa Lucka. Ešte ako malé dievčatko
stratilo mamičku a ocka. Nemalo ani rodinu,
ani domov.
Túlalo sa po svete
úplne samo. Každý večer svoju hlávku nakláňalo k hviezdam a potichúčky šepkalo nejaké slová. Nebolo ich počuť. A tu znenazdajky
pribehol jeleň, na chvíľku sa zastavil, majestátne zdvihol parohy
a zadíval sa na dievčatko. Malá Lucka sklonila
hlavičku a vyriekla slová: „Chcem maminku
a ocinka.“
Jeleň poskočil a už ho
nebolo. Dni utekali jeden za druhým. Až prišli Vianoce. A tu prišla

Naša tvorba
Chlapček a hviezdička
V jednom domčeku býval malý chlapček so svojím psíkom.
Každý večer, keď sa zotmelo, sedel pod nočnou oblohou a pozoroval hviezdy.
Raz, ako ich pozoroval, tak sa mu jedna hviezda prihovorila:
„Čo si dnes taký smutný?“ Chlapček smutne
povedal: „Mal som jediného kamaráta a ten
sa mi stratil, je to môj
psík.“ Hviezdička mu
dala otázku: „Aký je
tvoj psík?“ Chlapček
troška veselším hlasom
odpovedal: „Bol rýchly ako vetrík, jeho očká ma už z diaľky vide-

k malému dievčatku neznáma teta, podala mu
ruku a pozvala ho k sebe domov. Jej muž a deti ju privítali a zahriali Luckino srdce. A tak
Lucka získala nový domov.
Jedného dňa, keď už
bola slečna, bola na
prechádzke. Na zasne-

ženej lesnej ceste jej
skrížil cestu majestátny
jeleň. Sklonil hlavu, potom náhle sa rozhliadol
k hviezdam a už ho nebolo.
Lucke sa z oka vykotúľala slzička a tíško,
aby ju počul iba nekonečný vesmír, povedala:
„Ďakujem.“

li a jeho noštek ma tiež
zacítil.“
Hviezdička mu poradila: „Choď na miesto,
kde si s ním najradšej
chodieval.“
A chlapček hneď pochopil.
Martinka
Adamčíková, 6. B
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Motýľ a včielka
Raz jeden motýľ letel,
trepotal krídlami a vra
vel si: „Som najkrajší,
som najkrajší!“ V tom
okolo letela včela a mie
rila k tomu najkrajšie
mu kvetu na lúke. Motýľ
už zďaleka na ňu kričal:
„To je môj kvet, to je môj
kvet, na čo si sadnem ja,
krásavec!“ Včielka rad
šej odletela a šla tam,

kde bolo veľa kvetov, ale
aj motýľov a včiel. Motýľ
zostal na svojom najkraj
šom kvete sám. Okolo ti
cho. Nemal sa s kým ani
porozprávať. A tak za
kričal: „Poďte sem, poď
te sem!“ Nikto si ho však
už nevšímal. Veď kto by
aj šiel k takému pyšnému
motýľovi?
Jožko Iskerka, 6. B

Zima

Učíme sa milovať prírodu
Žiaci tretieho ročníka
ZŠ v Rabči sa prvýkrát zú
častnili dvojdňovej príro
dovedno-vlastivednej ex
kurzie. Podnetom bola
možnosť zapojiť sa do dl
hodobého prírodovedné
ho projektu v rámci štá
tov EÚ. Organizátormi bo
li učitelia: Mgr. L. Miško
vičová, Mgr. M. Hvolko
vá a Mgr. M. Ciba. Do pro
jektu sa zapojili i rodičia
žiakov: M. Kubášová, A.
Iskierková, I. Miklušáko
vá. Za pomoc im ďakuje
me. Tútormi projektu sú za
lesníkov Ing. M. Kozák a za
zdravotnú prípravu zodpo
vedá MUDr. G. Jatyelová.
Úlohou daného projek
tu je poznatky z prírodove
dy a vlastivedy využiť v prí
rode, učiť sa v priamom
kontakte s prírodou, vytvo
riť si vo vzťahu k nej správ
ne hodnoty a plniť úlohy
spojené s ochranou príro
dy v CHKO – Horná Orava.

Organizátori pre žia
kov súťaž 5-členných druž
stiev, úlohou ktorých bo
lo samostatne sa pohybo
vať vo vyznačenom teréne,
hľadať rôzne značky, odpo
vedať na otázky o ochra
ne prírody… Pri vyhodno
tení činnosti v projekte bo
li najlepšie družstvá odme
nené. Pri presunoch v oko
litej prírode sa žiaci zapo
jili do čistenia okolia les
ných chodníkov a nazbie
rali množstvo odpadu do
pripravených igelitových
vriec, ktorý tam zanechali
ich dospelé „antipríklady“.
Dojmy detí z tohto poduja
tia boli takéto:
Naučila som sa strieľať,
stavať búdky, viazať rany.
Ako sa mám zachovať v prírode. Že v prírode neodhadzujeme odpadky, viem rozoznať papraď. Veľmi sa mi
páčili prednášky od lekárky,
zverolekára, lesníkov. Aj turistika na hájovňu, opekač-

ka, jedlo, ktoré tety a pani
učiteľky navarili. Teším sa
na budúci rok.
K. Brandysová 4. B
Páčilo sa mi šplhanie
po lane, skákanie cez potok, rozdelenie do izieb,
čistenie lesa, zbieranie
chrobákov, zbíjanie búdky, parohy. Viem už podať
prvú pomoc, ako sa prenáša besnota, i ako vyzerajú
lapače na chrobáky.
M. Kozáková, 4.B
Z chaty sa nám nechcelo, no vieme, že se tam neboli posledný raz a že nám
sponzori pomáhajú zaplatiť pobyt.
M. Tisoňová, 4. B
Dobré jedlo a aj dobré tety. Viem kamarátovi obviazať ruku. A. Kubaš, 4. B
Veľa som sa naučila od
lesákov o parohoch, od doktory prvú pomoc a od zverolekára o mnohých zvieratách. Páčilo sa mi čistenie
prírody. K. Brišáková, 4. A

Zima, zima, zimička,
aká si krásna bielučká.
Nasyp toho ešte viac,
veď zima nie je každý raz.
Nech sú plné snehu dvory,
veď zo snehu sa všeličo
tvorí,
snehuliaci, bunkre nové,
na tom dvore radosť
detí vždy je.
Timea Metesová, 5. A

Nikola Turacová
Prišla jeseň
Koniec leta nastal čas,
pestrá jeseň je tu zas.
Vietor fúka od rána,
poďme púšťať šarkana.
Aj zvieratá cítia ranný

Katka Budzelová
Jarná krása

mráz
čoskoro do brlôžkov
zájdu zas.
A na koniec pani Zima,
príde k nám jak biela víla.
Michaela Mlinarčíkvá, 7. A

Zimný čas sa kráti,
vtáky lietajú do jarnej krásy.
Kvety začínajú rozkvitať
a my začíname
po lúke behať.
Zvieratká sa radujú
a spolu s nami tancujú.
Mária Somsedíková, 5. A
Kvapka
Na lúke žiari tráva
ako žabí kvet,
ktorý práve zasiahlo slnko.
Už padá dážď do vody,
čo to žblnklo?
Krásna kvapka práve uvidela svet.
Keď si spadla do
mojich rúk,
pocítila som vôňu
krásnych lúk.
A kvapka vysychala
bez prestania,
odišla kvapka do skonania.
Emília Žiláková, 7. A

Kobyliak
Srdce a rosa
Ráno padla veľká rosa.
Chodím po nej rada bosá.
Ale keď raz vetrík sfúkne,
už aj zdvihne všetky sukne.
Srdce mi veľmi búši,
lebo málo spím.
Ja už asi všetko tuším,
ale čo je s ním?
Simona Vnenčáková 7. A
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Ivana Balcieraková
Vánok
Jesenný vánok len
tak si veje,
akoby nič, ale
aj tak veje.

Katarína
Šurinčíková, 8. A
Učiteľka
Ide učka po kopci,
hneď sa na nás nazlostí.
My sme bledí ani stena,
veď nevieme podstatné mená.
A kto nevie pády,
nedá si s tým rady.
A kto všetko vie,
ľahko sa mu žije.
Beatka Kudjaková, 5. A
Dieťa

Je ako jemné
pohladenie na líčko,
ako keď slnečné
lúče žiaria na jabĺčko.
Ale keď ustane,
všetko sa zmení,
prišlo zimné obdobie,
nič sa už nezelení.
Ani len to steblo trávy
tam na chotári,
ani stromček osamelý,
bútľavý.
Dozrelo posledné jablko,
nastal čas studený.
Už nemá zmysel
púšťať šarkany.
No nebuďte smutní,
veď aj zima má
v sebe veľa krás,
vždy, znova a zas.
Eva Garajová, 7. A

V detských očiach vidíme
len lásku a nehu.
Sú také čisté
ako lúka plná snehu.
Dieťa je krehké stvorenie.
Má plno snov na splnenie.
Niekedy je ako anjelik,
Inokedy zas ako čertík.
No predsa je to dieťa krásne,
nemôže byť vždy poslušné.
Mária Barnašová, 7. A
Jeseň
Jeseň je veľmi farebná,
všade počuť padať listy.
Každý vie, že je nádherná
a ticho tečie potok čistý.

Alex. Floreková, 8. A
Je to krásne obdobie
farebné ako dielo maliara.
A každý to už iste vie,
že jeseň školu otvára.
Katarína Garajová, 7. A

Rozhovor so školníkom
Základná
škola
Rabča tvorí komplex
niekoľkých
budov.
O to, aby tu všetko bolo v poriadku,
funkčné, opravené,
urobené, sa stará veľa ľudí. Dôležitú polohu na každej škole.
plní školník a údržbár. Roboty majú
vždy neúrekom, lebo zariadenie školy nielen udržiavajú
opravujú, montujú,
ale pomáhajú aj pri
stavebných prácach
a úpravách školy.
Samozrejme, že ich
zamestnávajú aj naši žiaci, ktorí nechtiac ale hlavne naschvál ničia školský
majetok – stoličky,
lavice, steny, dvere...
Niet vari ani jedného
dňa, aby k školníkovi
nekráčal žiak so zničenou stoličkou. Na
vine je „nekvalitná
stolička“.
Po týchto aj iných
veciach sme sa porozprávali so školníkom O. Pindiakom
v odpovediach mu
pomáhal aj údržbár
M. Kovalíček.
P. Pindiak, Ste tu zamestnaný druhý rok, čo
vás po príchode do nového zamestnania najviac
prekvapilo?
p. Pindiak
• Prekvapilo ma, ako
si deti nevedia vážiť dobré a pekné veci, veľa ničia
veci, ktoré im škola dá.
Kolektív ma prijal dob-

re. Roboty je tu naozaj dosť,
človek sa má čo obracať.
Vy najviac prichádzate
do styku s poškodeným majetkom. Stáva sa, že zvyčajne tí istí žiaci všetko ničia.
Vieme, že v decembri jeden
žiak – deviatak na našej
škole pobodal ostrým predmetom naschvál štyri lavice. Ako by ste riešili tento
problém?
p. Pindiak
Takíto žiaci by mali byť
stíhaní, keď sa im to dokáže. Ak ide o úmyselné poškodenie, mali by si to zaplatiť. Poškodíme aj omylom,
ale úmyselné poškodenie by
sa malo nahradiť, potrestať. Napr. keď niekto chodí neprezutý, nech si umyje triedu.
Ako sa k vám správajú
žiaci?
p. Pindiak:
Dá sa to vydržať. Ale je
to čím ďalej horšie. Nadávať nám nenadávajú. Možno za chrbtom. Rešpekt majú však menší ako v minulosti, kedysi mal školník prirodzenú autoritu podporovanú aj rodičmi. V niektorých

prípadoch človek nenachádza slov a nastupuje krik.
Všetci sme si mysleli, že
keď žiaci nastúpia do krásnej, vynovenej školy, tak ich
bude prostredie pozitívne
ovplyvňovať a budú si ho
viac vážiť. Ako je to?
p. Pindiak
Hneď, ako nastúpili do
školy, ničili nové záchody.
Boli to starší žiaci v novej
budove. Je to rovnaké. Nič
sa nezmenilo.
Je veľa poškodeného majetku. S čím žiaci najviac
prichádzajú za vami?
p. Pindiak
Najviac kazia stoličky,
dvere, záchody a skrine.
Každý z nás by bol rád,
keby niektorí vandali konečne „zobrali rozum do hrsti“
a prestali ničiť všetko okolo
seba. Chcete im niečo odkázať?
Asi toľko. Oni svoje činy
pochopia, až keď aj im niekto bude škodiť, ničiť ich
prácu. Prestanú ničiť, až
keď dospejú.
Rozhovor pripravili a realizovali: E. Ptačinová,
G. Kolčaková 8. A
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miou nácvik. Žiaci si pri
pravovali čísla, ktorými
chceli prekvapiť svojich ro
dičov. A určite sa im to po
darilo. Scénky, tance, pies
ne recitácia detí boli čas
to odmenené spontánnym
potleskom a smiechom ro
dičov, ktorí sa prišli po
zrieť na svoje deti. Bezpro
strednosťou zaujali hlavne
menšie deti, starší prekva
pili niekedy až profesionál
nymi tanečnými a herec
kými výkonmi.
Druhá časť akadémie
prebiehala v sále kultúrne
ho domu. Rodičia si mohli
pozrieť pestrú prezentáciu

práce žiakov aj učiteľov.
Čakali ich hotové výrob
ky, makety, maľby, kresby,
projekty, nástenky, z kto
rých získali prehľad záuj
mov a schopností žiakov,
prehľad o akciách, ktoré
škola organizuje.
Dojmy rodičov z aka
démie boli veľmi pozitív
ne. Ocenili náročnú prá
cu učiteľov a tiež boli mi
lo prekvapení, aké zruč
né dokážu byť ich deti,
keď sú správne motivova
né. Takže poďakovanie za
úspešnú akciu patrí žia
kom aj ich učiteľom.
M. Rímska

17. 12. 2006 Slávnostná akadémia II.

Slávnostná akadémia
Na Základnej škole v Rabči pred dvoma
rokmi vznikla zaujímavá akcia, ktorá sa určite
stane tradíciou – Slávnostná akadémia.
Práca učiteľa nie je jed
noduchá, je však zaujíma
vá, tvorivá. Na vyučova
cích hodinách musí učiteľ
vynaložiť veľa fantázie, tr
pezlivosti aj umenia, aby
svojich žiakov zaujal. Mno

ho rodičov si to vôbec ne
vie predstaviť. Cieľom aka
démie je toto všetko uká
zať rodičom detí. Záro
veň však ukázať aj to, aké
sú ich deti šikovné a pod
správnym vedením učiteľa
schopné všeličo vytvoriť,
zhotoviť, zahrať.
Akadémia mala dve čas
ti – v jednej si deti pripravi
li kultúrny program; v bu
dove školy prebiehal nie
koľko týždňov pred akadé

Čo sme diagnostikovali v 3. a 4. ročníku
Čítanie je prirodze
ná a najdôležitejšia forma
vzdelávania sa. Čítaním sa
rozširuje celkový rozhľad
a slovná zásoba. Deti s po
mocou učiteliek od I. roč
níka postupne spoznáva

jú písmená, slabiky slová
a vety. Z ročníka do roční
ka sa postupne zdokona
ľujú vo výslovnosti, v arti
kulácii, v správnej intoná
cii, v dýchaní a v rýchlos
ti prečítaného textu. (Pre

porovnanie – šikovné 10ročné dieťa prečíta 100 –
120 slov za minútu. Do
spelý človek prečíta 180 –
200 slov za minútu).
V decembri 2006 sme
na ZŠ v 3. a 4. ročníku uro

Tatiana Kobyliaková, 8. A

bili diagnostiku čítania.
(zisťovanie úrovne číta
nia). Využili sme neznámy
text z rozprávkovej knihy.
Každé dieťa malo ten is
tý text, čítalo individuálne
v kabinete. Zisťovali sme
plynulosť, rýchlosť, into
náciu, správnosť a hlavne
porozumenie testu. Výsle
dok? Zistili sme že, niekto
ré deti veľmi dobre čítajú,
rozumejú textu, svojím vy
jadrovaním potvrdili širo
ký rozhľad. No niektorým
to ide slabšie, pomalšie,
nevedia vyjadriť myšlienky
z prečítaného textu. Ak bu
de aj naďalej dieťa čítať po
maly a zle, bude mať urči
te horšie výchovno-vyučo
vacie výsledky vo vyšších
ročníkoch. Práve preto
apelujeme na vás, rodičia,
aby ste nám pomohli viac
kontrolovať domáce číta
nie vášho dieťaťa. Skús
te svojim deťom kúpiť ob
čas knihu. Nech si ju číta

jú nahlas alebo potichu, to
je jedno. O prečítanej kni
he sa porozprávajte s die
ťaťom, určite to upevní váš
vzťah k dieťaťu, rozvinie to
jeho obzor a vyjadrovanie
schopnosti. Vieme, že kni
hy sú v dnešnej dobe drah
šie, preto môžete prihlá
siť svoje dieťa do obecnej
knižnice. Zistite, o aký žá
ner má Vaše dieťa záujem.
Pútavou knihou ho určite
odpútate od sledovania te
levízie a nekonečného hra
nia sa pri počítači. Skús
te, neobanujete. Určite sa
Vám to vráti a hlavne po
môže vášmu dieťaťu.
Veľkú pochvalu si zaslú
žia najrýchlejší a najlepší či
tári: Rastislav Bublák 4. A,
Rebeka Chutniaková 4. A,
Laura Kudjaková 4. A, Mi
chaela Maxová 4. B, Mária
Kozáková 4. B, Mária Ti
soňová 4. B, Peter Mačinec
4. C, Klaudia Babinská 4.
C, Juraj Ptačin 4. C, Rebe
ka Dominová 3. A, Klaudia
Fernezová 3. B, Juraj Ma
xa 3. A.
Eva Raticová
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Najaktuálnejší problém – šikanovanie a násilie v školách
Súčasná doba znásobuje rizikové faktory násilia medzi ľuďmi. Keď
dospelého niekto udrie,
kopne, nadáva mu, existuje na to celá rada pomenovaní: násilné napadnutie, ublíženie na
zdraví, nactiutŕhanie...
Keď sa niečo také stane
dieťaťu alebo tínedžerovi,
väčšinou sa hovorí o šika
novaní. Tento problém nie
je už neznámy aj pre deti
našej základnej školy.
Ani jeden rodič si nemô
že byť istý tým, že jeho die
ťa nebude týrané, že sa zo
šikanovaním nikdy nestret
ne, alebo práve naopak, sa
mo nebude týrať iné deti.
Šikanovanie je celosve
tový problém, vo väčšej či
menšej miere sa vyskytu
je všade. Nie je pred ním
imúnny žiadny typ školy.
Vyskytuje sa i tam, kde by
to nikto nepredpokladal.
Šikanujú väčšinou tí,
ktorí potrebujú mať nad
každým prevahu, tú
žia ovládať, manipulovať
s druhými, bezohľadne sa
presadzovať na úkor iných,

majú potrebu ubližovať
druhým ľuďom. Z bolesti
druhého sa tešia, nezaují
majú ich pocity toho dru
hého, týraného. Ten, kto
šikanuje, často k sebe pri
tiahne tkz. pätolízačov –
vtierky, ktorí sa zo strachu,
aby sami neboli obeťami ši
kanovania, pripoja.
Ani naša škola v Rab
či nie je od šikanovania
uchránená. Skupina chlap
cov vydierala peniaze, vy
skytlo sa fyzické napadnu
tie žiaka po vyučovaní ces
tou zo školy, bežné je vy
smievanie sa, hlavne deťom
zo slabších sociálnych sku
pín, strkanie, dosť časté sú
aj bitky jednotlivcov, nieke
dy končiace aj modrinami.
Pri overovaní učitelia
často dostávajú odpoveď:
„Veď my sa len hráme.“
Takéto prípady nemôže
me prehliadať. Veľkou vý
strahou je smrť školáka
z Topoľčian prebodnutého
štetcom.
Existujú určité prejavy detí, ktoré signalizujú
u dieťaťa, že je šikanované. Ktoré sú to?

Najkrajší dar
Strom snáh a túžob
konečne zarodil. V období po zbere úrody
z polí a záhrad sme otvorili 27. októbra 2006
aj našu športovú halu.
Bola to skvelá úroda.
Niekoľko tisícok Rabčanov uzrelo novučičkú
budovu centra športu.
Štafetu do cieľa doniesla hŕstka cieľavedomých odvážnych ľudí. Keď už málokto veril, že škola bude mať telocvičňu, vyrástla akoby zo zeme nová budova. Tešíme sa z nej všetci. Potvrdilo sa, že človek dosiahne svoj cieľ
a netreba sa vzdávať ani
po dlhoročných neúspechoch.
Konečne si vydýchli
aj telocvikári a žiaci. Nemusia sa obávať rozmarov počasia a oravskej
nekonečnej zimy. Nemusia tŕpnuť na hodinách telesnej výchovy,
že žiaci sa porania na

tvrdom podklade šmykľavých chodieb.
Naša športová hala do
stala pri príležitosti svojho
otvorenia veľkú kyticu (vďa
ky) rôznorodého programu.
Milým úvodom boli sláv
nostne oblečené mažoret
ky, ktoré boli osviežením po
dujatia. Talentovaná žiačka,
Evka Ptačinová, zaspieva
la a zahrala humornú sklad
bičku. Rozveselila publi
kum, ktoré reagovalo spon
tánnym smiechom. Žiaci
so svojimi športovými záuj
mami sa predstavili v špor
toch: futbal, volejbal, hádza
ná, basketbal, stolný tenis,
gymnastika, cvičenie na ná
radiach. Pozvaní hostia bo
li nadšení pri prehliadke no
vej modernej haly a vraj by
sa radi vrátili do vynovených
tried a boli znovu žiakmi!
Neskrývané nadšenie spre
vádzalo pozvaných hostí po
čas celého popoludnia.
Dúfame, že nadšenie
z novej haly tak rýchlo ne

• dieťa nemá ani jedné
ho kamaráta, s ktorým by
trávilo voľný čas, odmie
ta chodiť do školy, aj keď
predtým ju malo rado,
• chodí zo školy hladné
(zobrali mu desiatu),
• dieťa je často smutné,
nedokáže sa sústrediť na
učenie, často označuje stra
tu vecí, má výkyvy nálad,
zmieňuje sa o samovražde,
• sťažuje sa na bolesti
hlavy, brucha, ráno vracia,
snaží sa zostať doma, svoje
zdravotné ťažkosti prehá
ňa, simuluje,
• býva agresívne vo
či súrodencom alebo iným
deťom, prejavuje zlosť svo
jim rodičom, môže krad
núť peniaze.

a považovať ho za priestu
pok, ktorý súvisí s vekom.
Nebuďme slepí voči vášmu najbližšiemu
okoliu, nezatvárajme oči
pred realitou, ktorá sa

Ako pomôcť svojmu
dieťaťu?
Poskytujme mu maxi
málnu oporu, rozprávaj
me sa s ním o problémoch,
verme mu, berme jeho slo
vá vážne. Určite navštívme
triedneho učiteľa, riadite
ľa školy a spoločne tento
problém riešme.
Problém šikanovania
nesmieme zjednodušovať
vyprchá a povzbudí žia
kov na hodinách telesnej
výchovy a pri športovaní
v poobedňajších hodinách
a cez víkendy.
Viera Kojdjaková
Aj keď obnovená základ
ná škola a telocvičňa sú pre
nás už samozrejmosťou,
nedá nám, aby sme sa k tej
to významnej udalosti ne
vrátili aj v časopise Rabco
nek. Takéto boli prvé doj
my žiakov po príchode do
obnoveného areálu:
Nový školský rok nás
očaril tým, že keď sme prišli, bolo tu všetko vynovené.
Škola bola zafarbená veselými farbami a mali sme aj
novú telocvičňu, ktorá určite potešila všetkých.
Adriána Štepanáková 8. A
Keď som prišiel prvý deň
do školy, tak som sa zarazil. Čakala nás vymaľovaná škola. Keď som vošiel
do školy, tak tam bolo ešte
krajšie, nové gumy, podlaha – v triedach modrá. Aj
v záchode bolo všetko nové. Ale aj tak mi do oka naj-

bolestne dotýka aj nás.
Nezabúdajme, že keď sa
tento problém nerieši, ťahá sa celým životom šikanovaného dieťaťa.
E. Kolčáková

Silvia Čajková
viac padla telocvičňa – pekná, farebná obrovská. Keď
som vošiel dnu prvýkrát,
tak som sa nemohol vynadívať. Je tam šesť košov, dokonca dva na motor. No museli sme mať obuv, ktorá má
bielu podrážku.
Jakub Koľada, 8. A

Začali sme sa učiť v novom prostredí. Naša škola
je krajšia ako predtým. Určite každý žiak a žiačka sa
tešia. Našli sa aj výnimky,
ktoré nás dosť prekvapili –
to sú lotri, ktorí školu ničia
aj po opravách. Prečo?
Zuzana Iskierková, 8.A

V októbri sa otvorila naša
telocvičňa. Je to super. Ale čo
ma zarazilo, bolo, že žiaci
rozbili záchody. Nechápem,
prečo to robia. Jedna z dobrých vecí je aj to, že kúpili nové stolnotenisové stoly.
Jozef Ganobjak, 8. A

V novej škole a telocvični
sa nám učí oveľa lepšie. Niektorí žiaci si to však neuvedomujú. Za tieto podmienky sa chceme poďakovať pánovi riaditeľovi, starostovi
našej obce a EÚ.
Magdaléna Čulová, 8. A

M. Gáborová, 6. B
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Boli sme v Osvienčime
Osvienčim!
Synonymum hrôzy, strachu, utrpenia, smrti. Toto mesto v južnom Poľsku je známe a navštevované ľuďmi celého sveta.
Žiaci 9. ročníkov sa oboznamujú na hodinách dejepisu s hrôzami, ktoré
sa udiali počas 2. svetovej
vojny a k tomu neodmysliteľne patria aj koncentračné tábory. A pretože Osvienčim je od Rabče „čo by kameňom dohodil“, rozhodli sme sa,
že by to mohlo byť miesto
exkurzie našich deviatakov. Problém bol v tom,
že nie všetci deviataci
mali občiansky preukaz.
Keď sa nám podarilo vyriešiť aj tento problém,
už nám nič nestálo v ceste, aby sme zrealizovali
naše plány.
Rodičovské združenie
preplatilo vstupné do
koncentračného tábora,
takže žiaci si hradili len
cestovné.

Milo nás prekvapila re
akcia našich deviatakov.
Pre veľký záujem išiel v jú
ni 2006 do Osvienčimu
nie jeden, ale hneď dva au
tobusy s 92 žiakmi. Nakoľ
ko záujem neutíchal, 14.
septembra toho istého ro
ku sme tam išli opäť s to
horočnými deviatakmi. Po
doterajších skúsenostiach
sme sa rozhodli, ak bude
záujem, absolvovať takú
to exkurziu každoročne so
žiakmi 9. ročníkov.
Nie nadarmo sa hovo
rí, že lepšie je raz vidieť ako
stokrát počuť. O Osvien
čime to platí dvojnásobne.
Nebudeme sa tu veľa roz
pisovať, za všetko hovo
ria reakcie našich žiakov –
Vašich detí na toto miesto.
Vieme, že mladosť je nosi
teľkou rána, a aj tento „zá
žitok“ našim mladým ur
čite pomôže formovať ich
ďalšie životné cesty, zamys
lieť sa viac nad tým, čo má
me, vážiť si to a uvedomiť
si, čo všetko sa môže stať.

V Osvienčime sme videli, aká krutá bola 2. svetová
vojna. Ako tam ľudia trpeli
a umierali len preto, že boli Židia. Sú tam ukryté spomienky na všetko, čo sa tam
stalo. Ľudia umierali ako
zvery. Niektorých zastrelili,
otrávili. Iní umierali od zimy, hladu alebo smädu.
Žili v strašných podmienkach.
A. Pitáková 9. A
Úsmev zmizol, každý pozorne počúval, čo bolo, čo
sa vlastne stalo. Objavili sa
slzy v očiach.
L. Iskerková, 9. A
Exkurzia v Osvienčime bola asi najzaujímavejšia zo všetkých exkurzií. To,
čo som tam videla, sa nedá opísať pár vetami. Musíte to vidieť, aby ste pochopili, čo sa dialo počas 2. sv.
vojny za vlády najkrutejšieho a najrasovejšieho vládcu Hitlera.
M. Revajová, 9. A

Kam na strednú školu
Toto je otázka každého
deviataka. Dnešný výber je veľmi rozsiahly,
záleží už len na deťoch
a ich rodičoch, aby
si vybrali ten správny smer svojej budúcnosti.
Milí deviataci
Napadlo Vám nieke
dy premýšľať, prečo ľu
dia pracujú? Práca je pre
mnohých ľudí predovšet
kým spôsob, ako si zarobiť
peniaze pre živobytie.
Ako ste na tom vy? Ho
voríte si, že peniaze sú sí
ce dôležité, ale chcete mať
z práce aj radosť, chcete
robiť niečo, čo má zmysel,
niečo, kde budete môcť
rozvíjať svoje schopnosti? Chcete sa sebarealizovať?
Nie každému sa poda
rí robiť to, čo ho baví, ale
platí pravidlo – ak niekto
niečo veľmi chce a ak sa
tomu s plným nasadením
venuje, tak to spravidla aj
dosiahne. Záujem, schop
nosti a vytrvalosť tvoria
základ úspechu aj v povo
laní a pri jeho výberu. Ne

zabudnite, že budete pra
covať niekoľko desaťročí,
že človek prežije zo svojho
života 35 až 40 rokov v prá
ci. Kľúč k šťastiu a úspe
chu môžete nájsť len v se
be samých. Týmto kľúčom
sú vaše záujmy, schopnos
ti a ciele, vaše predstavy
a túžby, vaša odvaha a vô
ľa, vaša nezdolnosť ktorá
vás bude viesť.
Milí rodičia
Naši žiaci majú dobrý
prehľad o stredných ško
lách. V spolupráci s PPP –
Námestovo naša škola dňa
24. 1. 2007 umožní všet
kým deviatakom absolvo
vať testy profesijnej orien
tácie a dňa 24. 10. 2004 sa
zúčastnili na „Burze po
volaní“ v Mestskom kul
túrnom podniku Námes
tovo, kde prezentova
lo svoju činnosť 18 stred
ných škôl. Žiaci si mohli
zobrať potrebné materiály
o jednotlivých školách, vi
deli praktické ukážky škôl
atď...
Toto im však nestačí.
Sú potrebné aj ich študij
né výsledky. Naši učite

lia robia všetko preto, aby
ich čo najlepšie pripravi
li na prijímacie pohovory.
Niektorí žiaci to však ešte
stále berú akosi ľahostaj
ne. Preto je potrebné, aby
ste aj „vy“ rodičia moti
vovali svoje deti k učeniu,
pretože môže nastať situ
ácia, že sa nedostanú na
tú strednú školu, kam by
chceli, a potom už bude
neskoro si hovoriť „Mo
hol som sa učiť skôr, lep
šie sa pripraviť na prijí
macie skúšky.“ Konku
rencia medzi žiakmi je
dnes veľmi veľká. Hovor
te svojim deťom, aby na
ozaj do prípravy na SŠ
dali maximum svojich síl.
Vo februári píšu deviata
ci tzv. „monitoring“ čo sú
testy zo slovenského ja
zyka a matematiky, tieto
známky budú mať napí
sané aj na prihláškach na
SŠ, môžu ovplyvniť ich
prijatie. Niektorí sa však
ešte stále neučia a be
rú to ľahkovážne. Skús
te byť v tomto smere na
svoje deti trošku prísnejší
a v budúcnosti Vám určite
za to poďakujú.

25. januára 2007
Je tam pár budov oplotených elektrickými plotmi. Podľa slov sprievodkyne, koncentrák bol prísne
strážený.
Na obrázkoch môžeme
vidieť obrovské masy nič netušiacich ľudí. Vo výkladoch ľudské vlasy, zuby, hrnce, topánky, šatstvo.
Odporúčam navštíviť,
aby sme všetci pochopili,
aké to bolo strašné.
neznáma
Cestu sme mali príjemnú a nik si neuvedomoval,

že miesto, kam ideme, na
nás zanechá také pochmúrne spomienky. Prechádzali sme rôznymi blokmi a pritom počúvali našu sprievodkyňu, na ktorej bolo vidno, že celé to prostredie ju
dojíma.
Vo mne to zanechalo veľa spomienok, úctu k ľuďom, ktorí tu trpeli. Prebudilo vo mne aj nenávisť
k ľuďom, ktorí vytvorili toto miesto, kde prišlo o život
nesmierne množstvo nevinných ľudí.
S. Kornhauserová, 9. A

AKCIE literárneho
krúžku
Od októbra 2006 pra
cuje na škole literárny
krúžok s počtom desať
žiakov. Sú to žiaci ôsmych
ročníkov. Činnosť krúžku
pozostáva z vlastnej lite
rárnej tvorby, žiaci pris
pievajú do časopisu Rab
conek, overujú si svoje ve
domosti pomocou testov,
riešia rôzne jazykové hla
volamy, doplňujú si lite
V januári bude rodičov
ské združenie deviatych
ročníkov, kde sa dozvie
te podrobnejšie o prijíma
cích skúškach atď...
S akýmikoľvek otázka
mi sa môžete obrátiť ke
dykoľvek na výchovnú po
radkyňu v ZŠ Rabča.
Informácie o stredných
školách nájdete na interne
tovej stránke: www.strednaskola.sk, www.povolania.sk.
Aktuálne informácie
o termínoch podávania
prihlášok na SŠ
Podávanie prihlášok
na stredné školy, ktoré vy
žadujú overenie špeciál
nych schopností a zruč

rárne poznatky o spisova
teľoch a tvorbe, vypracú
vajú referáty o autoroch
a dielach. Besedujú o pre
čítaných knihách.
Myslím si, že tieto lite
rárne aktivity rozšíria ob
zor žiakov a pomôžu im
pri skončení základné
ho vzdelania a počas stre
doškolského štúdia.
V. Kojdjaková
ností (talentové skúšky)
do 15. 2. 2007. Podávanie
prihlášok na ostatné štu
dijné odbory nevyžadujú
ce talentovú skúšku do 1.
4. 2007.
Podávanie prihlášok na
8-ročné gymnázia do 20.
4. 2007.
Talentové skúšky bu
dú prebiehať 20. 3. – 10.
4. 2007; ďalšie kolo prijí
macích skúšok bude pre
biehať 7. 5. 2007 a 10. 5.
2007; ďalšie kolo prijíma
cích skúšok bude prebie
hať 12. 6. 2007.
Prijímacie skúšky na 8.
ročné gymnázia 5. 6. 2006.
PaedDr. Marcela
Adamčíková, výchovná
poradkyňa ZŠ Rabča

Soňa Metesová, 1. B
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Aktivity na hornej ZŠ a MŠ
Záujmové útvary
V škol. roku 2006 / 2007
majú žiaci možnosť navšte
vovať mnohé záujmové út
vary na škole, a to aj vďa
ka vzdelávacím poukazom.
Na hornej škole funguje
druhý rok záujmový útvar
– Literárny klub, v ktorom
sa stretávajú milovníci det
skej literatúry. Navštevujú

Čo nás čaká
v novom roku?
V januári nás čaká
prednáška o správnej
dentálnej hygiene, ktorú
nám prídu odprednášať
študenti stomatológie.
HZŠ s MŠ sa zapojila
do projektu „DENTAL
ALARM“, v ktorom sa
žiaci naučia správnej
technike čistenia zubov
a získajú viac informácií
o zuboch. Maškarný ples
nás čaká vo februári,
v marci sa uskutoční
plánované pokračovanie
akcie „Podeľ sa s knihou“, v apríli nezabudneme ani na „Bláznivý
aprílový deň“, na máj sa
tešia milovníci „Pexesového šampionátu B,
jún ukončíme športovým
popoludním a naplánovaný je aj školský
výlet a plaváreň
v 3. ročníku.
Máme sa načo tešiť!

ho žiaci druhého a tretie
ho ročníka. Zdokonaľujú si
svoje čítanie a pokúšajú sa
v ňom aj o vlastnú tvorbu,
ktorú prezentujú v škol
skom časopise. Žiaci majú
možnosť učiť sa cudzí jazyk
– angličtinu, za ktorým mu
sia cestovať do ZŠ v Gaceli.
Angličtinu sa učia hravou
formou, pri ktorej si osvoja
mnoho slovíčok a viet.

Exkurzia z prírodovedy a vlastivedy
V jedno prekrásne sl
nečné jesenné popoludnie
sa konala exkurzia pre žia
kov 3. C triedy. Cieľom bo
lo pozorovať deje v prírode
a vedieť sa orientovať pod
ľa svetových strán. Nachá
dzali sme sa v chránenej
oblasti Babia hora – Sla
ná Voda. Bola tam diviačia
obora s diviakmi a ich mlá
ďatami. Dozvedeli sme sa
viac o ich spôsobe života.
Ukázali nám chov pstru
hov v rybníku. Mohli sme
si vyskúšať aj lov pstruhov,
ale nepodarilo sa nám nič
uloviť. Ujo lesník nám po
rozprával nielen o pstru
hoch, ale aj o vtákoch.
Ukázal nám vtáčie búd
ky pripravené na zimu. Do
zvedeli sme sa viac o chrá

nených rastlinách, zvie
ratách, o ochrane prírody
a starostlivosti o ňu. V prí
rode sa správame slušne,
nekričíme, neodhadzuje
me odpadky. Stromy nám
dávajú kyslík potrebný
pre život. Neničme si svo
je okolie, nechajme stro
my rásť.
Táto exkurzia sa nám
veľmi páčila, hlavne odvoz
na Ávii, v ktorej sa vozia te
ty, ktoré pracujú v lese. Ďa
kujeme lesníkom Ing. Ra
ticovi a p. Gluštíkovi, ktorí
nás sprevádzali exkurziou.
Rozprávali nám rôzne zau
jímavosti o prírode a zvie
ratkách, o ktoré sa s nami
podelili.
Reportáž spracovala:
Lucka Raticová 3. C

Matematická pytagoriáda
Nadaní matematici sa
zúčastnili (29. 11.) na rie
šení školského kola mate
matickej pytagoriády pre
3. ročník. Na 3. mieste

boli Veronika Vnenčáko
vá a Michal Hrubjak s rov
nakým počtom bodov, 4.
miesto získala Lucka Ra
ticová.

Slávnostný obed

lami vydaril a žiakom veľ
mi chutil.
Okrem varenia sa žiaci
neskôr naučili aj zásadám
a etikete stolovania. Teore
tické vedomosti si vyskúša
li v praxi. Pripravili si sláv
nostne prestretý stôl a s chu
ťou sa pustili do jedla, ktoré
im navarili pani kuchárky.

Na hodinách pracov
ného vyučovania v 3. roč
níku v rámci vyučovacích
tém sa žiaci pripravujú na
rodinný život, napríklad
aj prípravou jednoduché
ho jedla, akým je puding.
Puding sa spoločnými si

Školská knižnica
Naďalej funguje naša
školská knižnica, ktorá je
otvorená každú stredu od
12.15– 1245 hod.. Máme ver
ných čitateľov medzi dru
hákmi a tretiakmi, ale roz
širujú sa rady aj o začína
júcich čitateľov-prvákov.

V marci bude pokračovať
akcia „Podeľ sa s knihou“,
ktorej cieľom, tak ako vlani
(v mesiaci kníh), bolo daro
vaním získať knihy do našej
knižnice.
Čítaním si žiaci zdoko
naľujú nielen techniku číta
nia, ale aj čítania s porozu
mením.

Priania, súťaž, literárna tvorba
ANKETA
Čo si praješ na
Vianoce?
Čo si praješ na Vianoce?
Na anketovú otázku
odpovedali žiaci 2. D
triedy.
Janka: Prosím si, aby
som poslúchala mamičku a otecka.
Peťo: Chcel by som robota na ovládanie, lebo sa
mi páči.
Monika: Aby som sa
dobre učila, aby sa ľudia
mali radi.
Paľko: Ja si prajem novú
tašku a pastelky.
Evka: Aby boli ľudia
zdraví a školáci dobrí.
Maroško: Prosím si
ozajstný telefón.
Deniska: Aby sa deti
v škole nebili, lebo je veľa
zápisov.
Veronika: Ja si prajem,
aby bol Tibor lepší.
Tibor: Ja si želám autodráhu, a to je dosť.
Martin: Aby nikto neodvrával pani učiteľke.
Zdenka: Ja si prosím,
aby bola naša rodina zdravá a aj pani
učiteľka.
Zuzka: Ja si prajem
knihy, lebo chcem lepšie
čítať.

Hláskovacie majstrovstvá
V našej škole sa kona
li v stredu 25. 10. 2006
majstrovstvá v hlásko
vaní. Zúčastnili sa na
nich žiaci z 1. C, 2. D,
3. C triedy.
Pravidlá súťaže boli
nasledovné:
• podľa tried sme boli
rozdelení na 3 kategó
rie,
• pani učiteľky po
vedali slovo a každý sú
ťažiaci musel slovo vy
hláskovať.
Postupovali sme po
správne
vyhláskova
nom slove do ďalšieho
kola. Všetci sme sa sna
žili a chceli sme vyhrať
pekné ceny.
Víťazom 1. kategórie
bol Dalibor Boldovjak
z 1. C, 2. kategórie bola

Deniska Brandysová z 2.
D, 3. kategórie bola Mar
celka Bušková z 3. C, ktorá
obhájila vlaňajší titul.
Reportáž spracovala
Veronika Vnenčáková 3. C
Snežik a snehuliačik
Padá snežik pomaličky
na líčka a ručičky.
Cencúľ v nose vyrastá
stále viac prerastá.
Snehuliačik maličký
raduje sa zo zimičky.
A pri tom je veľmi rád,
že sa môže s niekým
hrať.
Marcelka Bušková 3. C
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Vylúštenie tajničky aj s prilepeným kupónom odovzdajte E. Ptačinovej z 8. A.
Traja vyžrebovaní dostanú pekné odmeny.

KUPÓN

VsK

PRAVIDLO
PRESNOSTI
Keď pracuje na riešení turistka
nejakej … (tajnička) podvečer

tískalo

zlatá oriezka
Pomôcky:
v knihe
Helada,
MPZ
Aza,
Kamerunu
aorta

1

značka
rádia

fyzikálna drobné citoslov.
atmos škodlivé prasknu
féra
motýle tia

kód Španielska
oddeľ

aleba
vylučova
lo moč
staroveké
Grécko
blkotavo
(kniž.)

zákonník
práce
omámi
vie
príprav
lúpaním
zvyčajný
stav
panák
(hovor.)

ŠPZ okr.
Levice
priateľ
(hov., exp.)
pokopeme

Kultúrny
život

čarovala
(kniž.)
chorobná
zúrivosť
ťapnutie

odstránil
saním

kráčajú
citoslov.
dupnutia

šklbnúť

kapor, po
česky
metla na
vymeta
nie pece

2
odťal

spálenina
(poet.)
žni
srdcovnica

úradovňa
(zried.)

VsK

staroar
menské
mesto

nedospelý
živočích
Olympia
(dom.)

ide dozadu

Autor:
-kami-

3

nepotreb.
kopem zvyšky
po česky meno Komenského

policajný
zbor
hromada
praskol
citoslov.
prekvapenia

zaviň do
plienok
značka
hliníka
spieval
(bás.)
Adriána
(dom.)
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Výchovno-vzdelávacia činnosť ZŠ a MŠ, jej výsledky
a podmienky za školský rok 2005/06
V súčasnosti už aj
základné školy začínajú
súťažiť o rodičov, aby
dali študovať deti do
ich školy, lebo je lepšia.
Aby si rodičia mohli vybrať, ktorá škola je lepšia, potrebujú vedieť
v čom škola dosahuje
vynikajúce výsledky.
Pri rozhodovaní im
má uľahčiť podrobná
výchovno-vzdelávacia
správa, ktorú podľa
vyhlášky ministerstva
školstva vypracovalo aj
vedenie Základnej školy
a MŠ v Rabči. V článku
je správa skrátená. Celý
text je zverejnený na
www.rabca.sk v časti
školstvo.
Základné údaje
Základná škola s materskou
školou, Rabčická ulica 410,
029 44 Rabča; tel.: 55 941 16, email zsrabca@stonline.sk, riaditeľ Mgr. Ján Pienčak, zástupcovia: 1. – 4. ročník Mgr. Eva Raticová; 5. – 9. r. ZRŠ Mgr. Emília Brinziková; MŠ: Otília Pitáková; výchovný poradca a špeciálny pedagóg: PaedDr. Marcela Adamčíková; vedúca školskej
jedálne Mária Kovaličková.
Rada školy: predseda Oľga Prisenžnáková, pedagogickí zamestnanci: Mgr. Helena Grobarčíková, Mgr. Slávka Kovaličková, Ľudmila Ptačinová, ostatní zamestnanci: Miroslav Kovaliček, zástupcovia rodičov: Oľga
Gluštíková, Ing. Eva Motýľová,
zástupca zriaďovateľa: Bc. Dana
Kvasňáková, Ján Adamčík, Ján
Matuga, ml., za ZO OZ pri ZŠ
s MŠ: Mgr. Viera Tvarožková,
iní: Mgr. Milan Prídavok.
Počet žiakov školy: 765, počet
tried: 30, počet žiakov v MŠ 119.
Počet žiakov 1. r. k 15. 9. 2005:
súčet/počet dievčat 89/46.
Ukončenie šk. dochádzky na ZŠ
k 30. 6. 2006: 4. r. 3, 9. r. 90, spolu 93 žiakov.
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ: gymnázium 8 ročné: prihlásení 4, prijatí 3; gymnázium 4 ročné: prihlásení 13, prijatí 13; SOŠ: prihlásení: 41, prijatí 41; SOU: prihlásení 30, prijatí 30; iné: prihlásení: 6, prijatí 6. Celkové percento
úspešnosti je 99 %.
Klasifikácia tried – správanie:
II. stupeň: 11 žiakov, III. stupeň
10 žiakov, pokarhaní 34.
Prospech žiakov: 1. A, C, D:

neklasifikovaní, 2. A: 1,49; 2. B:
1,53; 3. A: 1,76; 3. B: 1,83; 4. A:
1,97; 4. B: 2,15; 4. C: 1,89; 5. A:
1,71; 5. B: 2,50; 5. C:2,39; 6. A:
1,64; 6. B: 2,48; 6. C: 2,41; 7. A:
2,49; 7. B: 2,49; 7. C: 2,49; 8. A:
1,84; 8. B: 2,48; 8. C: 2,27; 9. A:
1,89; 9. B: 2,21; 9. C: 2,44.
Výsledky externých meraní –
monitoring – slovenský jazyk
a literatúra: 90 žiakov dosiahlo
61,4 % úspešnosť z toho 2 žiaci
100 %; matematika: 90 žiakov
dosiahlo 52,7 % úspešnosť z toho 1 žiak 52,7 %.
Zamestnanci ZŠ: počet pedagogických pracovníkov 43, počet nepedagogických pracovníkov 12; školský klub detí: počet
pedagogických pracovníkov 2,
MŠ: počet pedagogických pracovníkov 9, nepedagogických 4;
školská jedáleň: počet nepedagogických pracovníkov 4, na dohodu: nepedag. pracovníci 3.
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov: nekvalifikovaných učiteľov v ZŠ 5, kvalifikovaných 38, spolu učiteľov v ZŠ 48; počet učiteľov v MŠ
kvalif. 9, spolu učiteľov MŠ 9;
kvalif. vychovávateľ 1, spolu nekvalif. 6, kvalif. 48.
Aktivity a prezentácia na verejnosti – školské akcie
• Kvíz zo SJ k Medzinárodnému týždňu vzdelávania – 3 kolá; • Literárny kvíz k mesiacu
knihy; • Súťaž z nem. jazyka –
3 kolá; • Akcie pri príležitosti
návštevy družobnej školy z Nemecka; Súťaž Dejiny Rabče – 5
kôl; • Súťaž z anglického jazyka – 3 kolá; • Výstava žiackych
prác – technická výchova; • Súťaž „Najkrajší Mikuláš“ spojená
s výstavou; • Slávnostná akadémia čítania –1. r.; • týždeň hlasného čítania: 1. – 4. r. , Rozprávková noc v ZŠ – 4. r., súťaž v čistote tried; • Učíme sa cudzie jazyky (program v angličtine a nemčine pre rodičov); • Slávnosť
pri jedličke; • Detský karneval;
• Športovo-spoločenský program k MDD. • Exkurzie: dejepis: Martin – Banská Bystrica
– 9. r., Osvienčim: 9. r., zemepis: Oravská Polhora – Pilsko
8. r., prírodopis: transf. hemat.
stanica D. Kubín 7 r. , Zvolen –
Banská Bystrica: 5. – 8. r., Banská Štiavnica: 8. r., invázne a ruderálne rastliny: 5. r. nemocnica Trstená: 7. r., chémia: čistička odpadových vôd Námestovo
8. r., výtvarná výchova: ľudové
remeslá: Oravský hrad 6. r., slo-

venský jazyk: D. Kubín, Jasenová: 7. r., divadelné predstavenie
Žilina: – 9. r.. • Kultúrne podujatia – divadelné predstavenia:
Ako Anička slúžila, Začarovaný
kruh, Na skle maľované; hudobné predstavenie: Škola hrou; výchovný koncert: Ľudové piesne
a nástroje; filmové predstavenia. • Zbery: liečivých rastlín,
pomarančovej kôry
Predmetové súťaže podporované MŠ SR a iné – najväčšie
úspechy: • Matematická olympiáda: 2. miesto v okr. kole; Pytagoriáda: 1. m. v okr. kole; Olympiáda zo slovenského jazyka: 2.
a 3. m. v okr. kole; • Chemická
olympiáda: 1. a 2. miesto v okr.
kole, úspešný riešiteľ v kraj. kole; • Spoznaj dejiny Oravy: 2. m.
v okr. kole; • Geografická olympiáda: 2. m. v okr. kole, úspešný
riešiteľ v kraj. kole; • Slávik Slovenska: 1. m. v okr. kole; • Stolný tenis: 2. m. v okr. kole; • Majstrovstvá okresu v ľahkej atletike: 2. m. v okr. kole; • Malý futbal – žiaci, žiačky 3. m. v kraj.
kole; Basketbal – žiaci, žiačky:
3. m. v okr. kole; • Hádzaná: 2.
m. v kraj. kole; • Atletický štvorboj: 1. m. staršie žiačky; Cezpoľný beh: 1. m. na Majstrovstvá
Slovenska; • Turisticko‑branné
preteky: 3. miesto v okr. kole.
Školský časopis Rabconek
Redakčnú radu tvoria žiaci 7.A
triedy. V časopise sa snažíme
všetkých oboznámiť so životom
školy, prezentovať názory žiakov na aktuálne problémy školy a doby a vlastné umelecké výtvory žiakov. Časopis má vždy
zábavnú časť. V každom časopise máme uverejnený rozhovor podľa želania žiakov. Vychádza ako príloha obecných novín, a tak sa dostáva do rúk širokej verejnosti Rabče. Vyšlo jedno zimné a jedno letné vydanie.

učujúci, ktorí majú úlohy z projektu zakotvené v o svojich plánoch. Projekt pozostáva z dvoch
časti. Na r. 1.– 4. ho realizujeme
pod názvom „Podpora zdravia
ústnej dutiny“ a na r.5. – 9. pod
názvom „Škola plná pohybu“.
Dôkazom toho, že projekt pozitívne zasiahol do života našich
žiakov, sú výsledky prieskumu
o pravidelnom čistení detského
chrupu. Pani učiteľkám sa podarilo u väčšiny žiakov vypestovať návyk pravidelného čistenia
zubov. Veríme, že tento trend
bude naďalej pokračovať.
• V r. 5. – 9. sa nepodarilo úspešne dotiahnuť do konca úlohu so
zavedením osobných kartičiek,
kde si žiaci mali zaznamenávať
svoje výkony. O splnenie tejto
úlohy sa budeme usilovať v nasledujúcich rokoch. Celá činnosť
v rámci projektu je monitorovaná na nástenkách, kde sa žiaci dozvedajú o plnení úloh a dosiahnutých výsledkoch. V rámci
zdravých psychohygienických
návykov sme v mesiaci december pod patronátom žiackeho
parlamentu uskutočnili Týždeň
čistoty. • Projekt Infovek úspešne napreduje a zrekonštruovanú
počítačovú miestnosť, chceme
využívať aj na vyučovanie iných
predmetov, hlavne jazykov.
Projekty vytvorené školou
• V minulom školskom roku boli školou vypracované 2 projekty s protidrogovou tematikou:
• Dni boja proti drogám: úspešne prešiel výberovým konaním
a finančné prostriedky v hodnote cca 35 000 Sk budú použité pri vzdelávacích akciách s danou tematikou pre žiakov 9. r.;
• Prírodovedno‑vlastivedný projekt pre žiakov 3. r.: žiaci sa počas 3 dní venovali akciám zameraných na poznávanie a ochranu prírody.

Záujmová činnosť
V školskom roku pokračovalo financovanie záujmovej činnosti formou vzdelávacích poukazov. Škola prijala 500 vzdelávacích poukazov a do záujmovej činnosti sa zapojilo viac ako
65 % žiakov. Pracovalo 43 záujmových útvarov: počítačový 6,
anglický jazyk 5, športový 14,
matematický 3, šikovných rúk
3, chemický 1 literárny 2
Dlhodobé projekty
• Už piaty rok úspešne pracujeme na projekte Škola podporujúca zdravie. Do jeho realizácie sú zapojení všetci žiaci a vy-

Výsledky inšpekčnej činnosti
V školskom roku 2005/2006 bola vykonaná inšpekčná kontrola zameraná na integrované deti. Hodnotenie: škola dodržiava všeobecne záväzné predpisy
v oblasti školskej integrácie.
Materiálno-technické
podmienky ZŠ
Hodnotíme ako vyhovujúce. Vyučujúci majú dostatočný arzenál učebných pomôcok vo všetkých predmetoch. Ako každoročné aj v tomto školskom roku
venovalo rodičovské združenie
na nákup učebných pomôcok

sumu 60 000 Sk a priebežne sa
doplňujú aj z rozpočtu školy. ZŠ
je vybavená špeciálnymi učebňami prírodopisu, fyziky, chémie, počítačov a jazykov. Každý
predmet má svoj kabinet. K dispozícii aj žiacka a učiteľská knižnica. Pri ZŠ je dobre vybavený
športový areál, ktorý zahŕňa hádzanárske, basketbalové a dve
volejbalové ihriská. K tomu atletická dráha 50 sektormi na skok
do výšky, diaľky a vrh guľou.
Nová športová hala svojimi parametrami spĺňa tie najprísnejšie kritériá. Jej prevádzkovaním
odstránime vyučovanie telesnej
výchovy na chodbách.
MŠ: v tomto školskom roku sme
začali práce na výmene vchodových dverí, balkónových okien
v MŠ II. Taktiež sme uskutočnili rekonštrukciu WC v MŠ I. Vybavenie učebnými pomôckami
v MŠ je vyhovujúce.
ŠJ: zmodernizovali sme vybavenie ŠJ, ktoré vyhovuje súčasnému štandardu.
Po skončení rekonštrukcie budov získala ZŠ status Moderná škola na úrovni Európskej
únie.
Plány v ZŠ
• dokončiť výmenu školských
lavíc v SP; • dať do užívania
športovú halu, zriadiť počítačovú učebňu pre roč. 1. – 4.; • pristúpiť k rekonštrukcii vonkajšieho areálu, MŠ – pokračovať vo
výmene okien, ŠJ – naďalej modernizovať vybavenie ŠJ.
Rozpočet ZŠ, ŠKD, MŠ, ZŠJ
ZŠ: príjmy: dotácia zo ŠR na
žiaka 17770000 Sk, vzdelávacie poukazy 387520 Sk, investičné – výstavba telocvične
1 000 000 Sk, ostatné 277675 Sk,
výdavky: mzdy 9 908 312 Sk, odvody 3579785 Sk, ostatné bežné
výdavky 4559578 Sk, investičné
výdavky 1000000 Sk, vzdelávacie poukazy mzdy 196560 Sk,
odvody 30492 Sk, učebné pomôcky 160468 Sk.
ŠK-D: príjmy: príspevky od rodičov 34 800 Sk, ost. 212 308 Sk,
výdavky: mzdy 138353 Sk, odvody 48 367 Sk, ost. bežné výdavky 60388 Sk.
MŠ: príjmy: príspevky od rodičov
120 308  Sk, ost. 3 780 876 Sk,
výdavky: mzdy 1 890 122 Sk,
odvody 674 809 Sk, ost. bežné
výdavky 1336253 Sk.
ZŠ-J: príjmy: ost. 1 113 277 Sk,
výdavky: mzdy 486 433 Sk,
Pokračovanie na 16. strane
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Výchovno-vzdelávacia činnosť ZŠ a MŠ, jej výsledky…
Dokončenie z 15. strany
odvody 170 238 Sk, ost. bežné
výdavky 456 606 Sk.
Úspechy a nedostatky
Profilácia a koncepcia rozvoja
ako strategický plán školy na 5ročné obdobie obsahuje jednotlivé oblasti života, kde je vždy
formulovaný jeden hlavný cieľ.
Jeho napĺňanie sa realizuje cez
úlohy v ročných plánoch práce.
Školský rok 2005/2006 sa
jednoznačne zapíše zlatými písmenami do činnosti ZŠ v Rabči.
V jeho závere sa začalo s realizáciou projektu „Moderná škola na úrovni EU“. Práce veľkého
rozsahu v hodnote cca 26 mil.
korún sa podarilo realizovať na
90 % v priebehu letných prázdnin. Ďalším dlho očakávaným
objektom, ktorý už je dokončený, je športová hala. Jej prínos
vidíme: • vyučovanie povinnej
telesnej výchovy, kde očakávame zvýšenie účinnosti rozvoja
pohybových schopností, • v rozvoji záujmovej a výkonnostnej
športovej činnosti, • vo vyššej
efektivite vyučovania ostatných
predmetov, ktoré už nebudú rušené vyučovaním telesnej výchovy na chodbách.
Plnenie strategického plánu
ZŠ podľa jednotlivých oblastí
za posledný rok
1. Oblasť pôsobenia na žiaka.
Úloha sa úspešne plní, aj keď
nie celkom podľa našich predsavzatí. Vyučujúci hľadajú také
riešenia, ktoré by zmenšili menej významnú časť učiva, nechávajú väčší priestor na samostatnú prácu žiakov, minimalizujú množstvo predkladaných hotových poznatkov, ťažisko práce
sa snažia preniesť na skupinovú, tvorivú prácu. Napriek veľkej snahe sa nám nedarí zlepšiť správanie, aj keď tomuto bodu venujeme čas na každej pracovnej porade. Ku každému závažnému prípadu pozývame rodiča a s najviac neprispôsobivými žiakmi pracuje náš špeciálny
pedagóg. Triedni učitelia každý
incident riešia pred celou triedou, kde nechávajú priestor aj
na vyjadrenie sa ostatným žiakom. Hodnotenie: v oblasti tvorivosti, samostatnosti žiaka –
mierne pozitívny vývoj a v oblasti slušného správania a tolerancie – stagnácia
2. Oblasť práce s učiteľským
kolektívom. Základ práce s učiteľským kolektívom je postavený na budovaní dobrých medziľudských vzťahoch jasným konkretizovaním úloh, dobrou ko-

munikáciou medzi vedením
a učiteľmi a učiteľmi navzájom.
Hodnotenie: mierne pozitívny
vývoj.
3. Oblasť vzťahov učiteľ – žiak.
V školskom prostredí najdôležitejší vzťah chceme budovať
na vzájomnej úcte, dôvere a rešpektovaní sa. Aj keď veľká väčšina žiakov sa vie slušne správať a má záujem dosahovať dobré vyučovacie výsledky, takmer
v každej triede sa nájdu neprispôsobiví jednotlivci, ktorí často
dokážu paralyzovať vyučovanie.
Hodnotenie: aj v tomto školskom roku vytvára priateľskejšia atmosféra, učitelia vystupujú menej autoritatívne, nechávajú väčší priestor na vyjadrenie
žiaka. Negatívne tendencie vidíme u neprispôsobivých jedincov
– mierne pozitívny vývoj
4. Oblasť environmentálnej
výchovy. Naším zámerom bolo určenie patronátu nad čistotou areálu školy jednotlivým
triedam a v školskom parku vybudovať areál zdravia. Pre nedostatok finančných prostriedkov sme tento zámer nerealizovali. Hodnotenie: mierne pozitívny vývoj.
5. Oblasť protidrogovej činnosti. Naším cieľom je neustále zvyšovať informovať žiakov
o škodlivosti používania návykových látok prostredníctvom
prednášok alebo rôznych tém
priamo vo vyučovaní. Pre žiakov
9. r. sme na konci školského roka
opäť pripravili akciu „DNI BOJA PROTI DROGÁM“, kde sme
prizvali zástupcov prokuratúry,
polície, sexuológa. Hodnotenie: nezaznamenali sme žiadne
užívanie drog alebo omamných
látok – pozitívny vývoj.
6. Oblasť výchovy k manželstvu a rodičovstvu. Hlavná náplň je umiestnená do vyučovacích hodín prírodopisu a občianskej výchovy, no je súčasťou
vyučovania aj ostatných predmetov. Dôraz bol postavený na
zodpovednom prístupe každého jednotlivca. Na konci školského roka bol pre žiakov 9.ročníka pripravený program, v ktorom mali možnosti besedovať
a získať nové informácie z oblasti dospievania, rodinného života, sexuality. Hodnotenie: pozitívny vývoj
7. Oblasť rozmiestnenia žiakov na stredné školy spolupráce s PPP. Práca špeciálneho pedagóga. Podarilo sa nám
skĺbiť prácu výchovného poradcu s prácou špeciálneho pedagóga v jednej osobe, čo sa nám
javí ako jednoznačne pozitívne.

Osamostatnili sme miestnosť
pre výchovného poradcu a špeciálneho pedagóga, kde uskutočňujeme pohovory so žiakmi s rôznymi poruchami učenia
a správania. Máme záujem angažovať školského psychológa.
Uskutočnili sme prednášky na
plenárnom rodičovskom združení k problematike správania
sa detí. Prebiehali individuálne pohovory s rodičmi a zabezpečujeme psychologické vyšetrenia v PPP. V spolupráci s PPP
žiaci absolvovali testy, ktoré zisťovali ich predpoklady na štúdium na stredných školách.
8. Oblasť starostlivosti o integrované deti. Po zriadení funkcie
špeciálneho pedagóga hodnotíme prácu na tomto úseku veľmi
pozitívne. Deti sú sledované už
v MŠ za účelom včasného odhalenia telesného alebo duševného postihnutia. Uskutočňujeme
pohovory a konzultácie s rodičmi postihnutých detí. l x štvrťročne na pedagogickej rade prehodnocujeme ich výsledky a navrhujeme opatrenia. Hodnotenie: pozitívny vývoj.
9. Oblasť záujmovej činnosti. Celkove sa do záujmovej činnosti zapojila takmer polovica
žiakov a učiteľov. Na škole pracovalo 40 ZÚ. Zúčastnili sme sa
súťaži v matematike, dejepise,
zemepise, v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku, v hudobnej, výtvarnej a telesnej výchove. O výsledkoch v jednotlivých súťažiach referujú vyučujúci pravidelne na pracovných
poradách a žiaci sú s výsledkami oboznámení na nástenkách.
Hodnotenie: pozitívny vývoj
10. Oblasť zapojenia sa do projektov. Už štvrtý rok úspešne pracujeme na projekte Škola podporujúca zdravie. Do jeho realizácie sú zapojení všetci
žiaci a vyučujúci. Celá činnosť
v rámci projektu je monitorovaná na nástenkách, kde sa žiaci dozvedajú o plnení úloh a dosiahnutých výsledkoch. V r.u 1.4. je zameranie na hygienu ústnej dutiny a v r.u 5. – 9. na športovú činnosť. (viď prílohy)
Po zrekonštruovaní počítačovej učebne sa nám nepodarilo
realizovať zámer túto vo zvýšenej miere využívať na vyučovanie jazykov. V oblasti boja proti
drogám boli vypracované 2 projekty. Jeden bol úspešný a škola
získala finančnú dotáciu vo výške 35 000 Sk. Hodnotenie: pozitívny vývoj.
11. Oblasť materiálneho vybavenia a údržby
V oblasti údržby objektov bol

tento rok prelomový a po realizácii projektu „Moderná škola
na úrovni EÚ“ bude možné finančné zdroje presmerovať do
oblasti materiálneho vybavenia.
Pokračovali sme vo vybavení
učebni novými stoličkami, stolmi a ďalším potrebným nábytkom. Úmerne dnešným podmienkam je aj zabezpečenie vyučovania učebnými pomôckami. Rodičovské združenie každoročne prispieva na nákup
učebných pomôcok sumou 40 50 tisíc korún. Pozitívne hodnotíme vybavenie dielne školníka
a údržbára, kde aj väčšie opravy je možné realizovať svojpomocne. Hodnotenie: pozitívny vývoj.
12. Oblasť vzťahov rodičia –
škola. Najčastejšia spolupráca sa uskutočňuje cestou rodičovských združení. Raz ročne, v novembri sa uskutočňuje plenárne rodičovské združenie a dvakrát ročne triedne rodičovské združenie. Plánované rodičovské združenie za účasti rodič – žiak – učiteľ sa nepodarilo
realizovať ani v tomto školskom
roku. Podarilo sa nám zapojiť
rodičov do výchovno-vzdelávacích aktivít školy štyria rodičia
vedú ZÚ. No ich záujem o školskú problematiku je stále nedostačujúci. Rodičovský ples sa pre
malý záujem v tomto roku neuskutočnil. Hodnotenie: mierne
pozitívny vývoj
13. Oblasť spolupráce so školským úradom. Spolupráca prebiehala v rovine poradenskej
činnosti a hodnotíme ju pozitívne. ŠÚ v súčasnosti spína funkciu koordinátora metodickej
činnosti, poradenstva a kontrolóra v legislatívnej oblasti. Hodnotenie: pozitívny vývoj.
14. Úzka spolupráca s obcou.
Charakterizuje aj častá materiálna pomoc pri drobnej údržbe. Riaditeľ školy sa pravidelne
zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva, kde informuje
o výchovno–vzdelávacích výsledkoch a o ekonomických problémoch školy. V súčasných podmienkach už sponzoring nehrá takú dôležitú úlohu pre školu a pomoc obce bola orientovaná na výstavbu športovej haly.
Hodnotenie: pozitívny vývoj
15. Oblasť práce s prevádzkovými zamestnancami
V oblasti zabezpečenia prevádzky sme postupne v priebehu sledovaného obdobia dokázali vybaviť školníka a údržbára takmer kompletným strojovým vybavením potrebným na základnú údržbu. Aj keď pre uprato-

vanie sme zabezpečili výkonný
čistiaci stroj, s prácou nie všetkých môžeme vyjadriť spokojnosť. Je len na vedúcich pracovníkoch ako správne zadeliť pracovné činnosti, aby tieto zariadenia boli čo najefektívnejšie
využité.
Využitie potenciálu strojového
vybavenia a zamestnancov ušetrí finančné prostriedky, ktoré
využijeme na iné účely. Hodnotenie: pozitívny vývoj
16. Oblasť spolupráce s odborovou organizáciou
Aj v tomto školskom roku sa
uskutočnili rokovania na príprave kolektívnej zmluvy a zadelení
finančných prostriedkov sociálneho fondu, ktoré boli zavŕšené
podpisom kolektívnej zmluvy.
Odborová organizácia sa vyjadruje ku všetkým závažným rozhodnutiam vedenia školy v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a zákona o výkone práce vo verejnom záujme. Hodnotenie: pozitívny vývoj
17. Oblasť práce so začínajúcimi pedagogickými pracovníkmi
V školskom roku 2005/2006
sme mali jedného začínajúceho pedagogického pracovníka,
ktorý bol prijatý na zastupovanie. Uvádzajúci učiteľ vypracoval plán činnosti. Po ukončení
stanoveného obdobia uvádzajúci učiteľ informoval o dosiahnutých výsledkoch vedenie školy.
Proces ale nebol ukončený z dôvodu odchodu pracovníčky na
materskú dovolenku. Hodnotenie: pozitívny vývoj
18. Oblasť vnútro školskej
kontroly, hospitačná činnosť
Úlohami z kontrolnej činnosti
sa vedenie školy zaoberá raz týždenne alebo podľa nutnosti a závažnosti aj častejšie. Máme vypracovaný plán pedagogických
pozorovaní, ktorý sa nám nepodarilo naplniť. Zvýšenú pozornosť bude potrebné venovať
výchovným problémom, ktoré
často negatívne ovplyvňujú úroveň vyučovania. Hodnotenie:
mierne pozitívny vývoj
19. Oblasť personálnej práce
V oblasti personálnej práce
došlo postupne aj zásluhou zákona k zvýšeniu kvalifikovanosti a odbornosti vyučovania.
V závere školského roka sme
úspešne dotiahli jednania, keď
v budúcom školskom doplníme učiteľský zbor kvalifikovaným učiteľom matematiky a fyziky a učiteľkou študujúcou anglický jazyk.
Hodnotenie: stagnácia, pre
budúci školský rok – pozitívny vývoj. Mgr. Ján Pienčak,
riaditeľ ZŠ a MŠ v Rabči
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Zabudnutý darček
Najväčšiu
radosť
s Vianoc majú asi deti.
Túto radosť spôsobujú
najmä darčeky. Aj dospelí, pri pohľade na
deti trhajúce papier,
ktorý ukrýva túžobne
očakávané prekvapenia,
zaspomínajú na chvíle,
keď aj oni netrpezlivo
čakali, kým skončí štedrá večera, aby sa mohli
vrhnúť na predmety
uložené pod stromčekom. Vo všeobecnosti
platí pravidlo o priamej
úmere: čím viac darčekov, tým viac radosti. Je
to však naozaj tak?
Dar nie je len vec, ktorá
sa dáva a jej hodnota je vy
jadrená v cene, ktorú sme
museli zaplatiť na jeho zís
kanie. Dar je predovšet
kým osobné posolstvo, kto
ré hovorí “mám ťa rád a zá
leží mi na tebe”. A niečo ta
ké sa peniazmi nedá vyjad
riť. V darčeku - pokiaľ je dá
vaný z úprimného srdca
-  dávame totiž sami seba.
Takto pochopený dar urobí
Vianoce ešte krajšími.
Pri dávaní darčekov kla
dieme dôraz aj na to, aby

sme ho pekne zabalili. Pre
to keď sa chceme na Viano
ce jeden druhému dávať,
urobme to v peknom ba
lení, to znamená v pokoji
a dobrej nálade.
Keď sme už pri darče
koch, nemožno nespome
núť jeden dar, ktorý do
stávame všetci. Je to dar,
ktorý spĺňa všetky krité
riá skutočného daru. Je to
malé dieťa, ktoré nám dáva
samo seba. Možno na prvý
pohľad vyzerá úplne bez
mocne ako všetky malé de
ti. V sebe však ukrýva silu,
ktorá zachráni svet.
Žiaľ tento darček ostane
častokrát ležať nepovšim
nutý pod stromčekom. Os
tatné dary si rýchlosťou
svetla rozoberieme a na
tento zabudneme. A predsa
je pre každého životne dôle
žitý. Boh vo svojej láske da
roval ľuďom svojho Syna.
Poslal ho na zem, aby nám
otvoril cestu k naplnené
mu životu. Ježiš zomrel za
naše hriechy a tým nás za
chránil pre večný život. Boh
nám dal to najdrahšie. My
sa však radšej zaoberáme
bezcennými vecami, ktoré
sa nám aj tak časom zunu

jú a pritom nám tento pravý
a jedinečný dar uniká. Mali
by sme si včas uvedomiť, čo
je pre nás skutočne hodnot
né. Treba to urobiť čím skôr.
Život je príliš krátky na to,
aby sme mohli strácať čas
neužitočnými vecami.
Nezabudnime pri svetle
vianočných sviečok a det
ských očí rozbaliť aj ten
posledný dar. Ním do sve

ta vstupuje niečo zvlášt
ne a vzácne, ako výzva
pre všetkých. Tak budú aj
pre nás Vianoce zvláštne
a vzácne, aj keď ich slávime
už ktovie po koľký krát.
Vianoce zostanú chudobné,
Pokiaľ nám pôjde len
o krásne darčeky.
Hodnotu dostanú iba
vtedy,

keď prijmeme do svojho
života Ježiša,
ktorý bol poslaný ako
Boží dar
pre tento nešťastný
a beznádejný svet.
On je darom od Boha,
nad ktorý nič nie je vzácnejšie.
Bohaté
Vianoce všetkým praje
Milan Prídavok

Nové posily
„Aj my sme raz začínali
a z vlastnej skúsenosti vie
me, že to vždy nebudete
mať ľahké. Preto vám pra
jeme veľa síl a chuti na ces
te, ktorú ste si vybrali. Va
ša cesta smeruje ku mláde
ži a ku práci s ňou.“
Tak takto nejako zne
li slová starších animáto
rov a nášho pána kaplána
pri imatrikulácii nových
animátorov našej farnos
ti. Imatrikulácia, čiže sláv
nostné prijatie sa konalo
v dňoch 24. – 26. novem
bra na chate pri vleku v Ná
mestove. Užili sme si tam
kopec zábavy. Mali sme
rôzne súťaže po Námesto
ve, Katarínsku zábavu, na
ktorú mali nielen Katarí
ny vstup zdarma, hrali sme
rôzne scénky, v ktorých
niektorí odkryli svoj skry
tý herecký talent. A ešte aj
mnoho ďalších aktivít, pri
ktorých si budúci animá
tori vyskúšali svoje organi
začné schopnosti.

Samozrejme, že nešlo
len o zábavu. Boli aj chvíle,
keď sa väčšina z nás tvárila
vážne. Hlavne tí, ktorí ma
li prijať poslanie animáto
ra farnosti Rabča. Toto sa
udialo v jeden, pre niekto
rých nezvyčajný sobotňaj
ší večer. Myslím si, že väč
šina na tento večer v nikdy
nezabudne.
Veď prečo by mala? Bol
neobyčajný,
slávnostný
a výnimočný až natoľko, že
na niekoľkých tvárach sa
objavili slzy. Pri slávnost
nom ceremoniáli nám bo
li odovzdané stužky a cer
tifikát, ktorý potvrdzoval
naše zapájanie sa do akti
vít s mladými.
Touto cestou chceme
poďakovať nášmu páno
vi kaplánovi, vďaka ktoré
mu sme na chate boli obo
hatení aj o duchovné posil
nenie, pretože každý deň
odslúžil svätú omšu. A bo
kom nesmieme nechať
ani našich „starých“ ani

mátorov, ktorí nás jeden
a pol roka pripravovali na
„animátorskej univerzite“
a ktorí sa nám snažia veno
vať všetok svoj voľný čas.
ĎAKUJEME
Anna Kudjaková

Oprava zvonov
V októbri 2006 prebehla rekonštrukcia kostolných
zvonov. Na všetkých troch zvonoch bolo urobené no
vé zavesenie a ložiskové uloženie. Rekonštrukciou
prešla aj elektrifikácia zvonov. Veľký a stredný zvon
dostali nové srdcia.
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Ako sme obnovili zašlé čaro Vianoc

podával gazdinke polaz
ník, s ktorým chodieva
la na jar vyháňať kravy na
prvú pašu. Druhým chle
bom sa odvďačila rekto
rovi (po novom organis
tovi), ktorý do každej do
mácnosti prinášal oblátky
na sviatky.
Tretí chlieb sa delil ko
ledníkom, ktorí chodieva
li spievať a vinšovať popod
okná.
Otec prinášal z lesa
jedličku, ktorú ozdobova
li deti slamenými ozdôb
kami, orechmi a salónka
mi, ktoré plnili kockami
zo zemiakov alebo aj koc
kami cukru.
Popod stôl sa ukladala
slama, ktorá symbolizo
vala úrodnosť obilia v bu

Ľudové zvykoslovie, taký bol názov
divadelného predstavenia, ktoré sa uskutočnilo 26. decembra
2006 v kinosále kultúrneho domu .
Mnohí, ktorí prijali
pozvanie, si zaspomínali
na zvyky, ktoré nesmeli
chýbať na Štedrý deň.
Pre mladšie generácie
to bolo niečo nové.
Spomínali sme na to, čo
nesmelo chýbať na štedro
večernom stole.
Najprv však prebiehali
prípravy. Je veľa vecí, kto
ré treba urobiť ešte pred
večerou, a to hlavne na
piecť chleby. Jeden pastie
rovi, ktorý pri vinšovaní

Aktivity kresťanskej mládeže: „Mikuláši prvýkrát rozdávali darčeky
aj najstarším“

dúcom roku.
Nohy štedrovečerné
ho stola sa spájali reťazou,
aby rodina počas celého
roka držala pohromade.
Pod obrus sa dávali pe
niaze, aby v budúcom ro
ku nechýbali.
Na stole horela sviečka
a okolo boli uložené všet
ky plodiny ako hrach, ci
buľa, mak, obilniny a sym
bol zdravia cesnak. Jed
li sa tradične jedla.   Ob
látky, kapustnica, haluš
ky, šúľance, pirohy a kolá
če. Najprv gazdiná pome
dila svoje deti, aby boli ta
ké dobré, ako je ten med
a dcéru, aby sa páčila mlá
dencom.
Na štedrý večer veštili
z jablka a orechov, aby ve

deli, či budú zdraví v bu
dúcom roku.
Po večeri prišli koled
níci zavinšovať, zaspievať
a popriať veselé Vianoce
a šťastný nový rok.
Privítali betlehemcov
s betlehemskou hrou o na
rodení malého Ježiška.
Toto podujatie pripra
vili mladí z Rabče v spo
lupráci so Súkromnou zá
kladnou umeleckou ško
lou, ktorá prispela svoji
mi skladbami v hre na kla
víri, husliach, harmonike
a heligónke, pod vedením
Gabriely Čulovej.
Poďakovanie
patri
Oravskému múzeu so síd
lom v Dolnom Kubíne,
a sídlom riaditeľa v Orav
skom Podzámku. Pani
riaditeľke PaedDr. Má
rii Jagnešákovej za za
požičanie rekvizít, ktoré
pripomínali minulé časy
a zároveň dodali efekt au
tentickosti doby z prelo
mu 19. a 20. storočia. Ďa
lej treba poďakovať vedú
cemu kultúrneho stredis
ka p. Adamčíkovi za po
skytnutie priestorov a je
ho ochotu pomôcť pri
príprave predstavenia.
Taktiež ďakujem rodi
čom účinkujúcich detí, že
mali trpezlivosť a ocho
tu pustiť deti na nácvik
tohto podujatia. Neraz
sa pýtali, kde sú ich deti.
Mali toho veľa, veď hneď
ako prišli zo školy muse
li sa učiť tak najviac do
pol šiestej a potom ute
kať na nácvik, ktorí neraz
trval aj do deviatej hodi
ny večera. Po boku mo
jej pravej ruky stála oso
ba, bez ktorej by to priam
ani nešlo. Pán kaplán Mi
lan, ktorý vedel poradiť
a hlavne podporiť, aby
človek neklesal na duchu,
lebo takéto podujatie nie
je na organizáciu jedno
duché. Na to treba vyna
ložiť veľa síl a mať po bo
ku veľa dobrých priateľov
ako sú aj naši rabčianski
animátori.
Preto veríme, že tí, ktorí
prišli neobanovali, ale od
išli plní dojatia z našich de
ti a mládeže, ktorí sa sna
žili vytvoriť tú pravú orav
sko-vianočnú atmosféru.
S pozdravom
organista
Jozef Oselský
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Výsledky zimnej halovej futbalovej ligy – 1. ročník 2006/07
Futbalisti privítali otvorenie športovej haly
v Rabči a rozhodli sa
usporiadať 1. ročník
ZHFL. Do súťaže sa
prihlásilo 10 družstiev.
Z toho 8 z Rabče, jedno
z Rabčíc a Sihelného.
Doterajší
priebeh
ligy ukázal, že záujem
o futbal je veľký čo potvrdzuje fakt, že súťaží
vyše 100 hráčov a nemalý počet divákov
chodí na zápasy povzbudzovať. Zápasy sa
nesú v športovom duchu. V družstvách štartujú futbalisti od 15 do
60 rokov, nielen aktívni, ale aj rekreační. Zápasy majú veľmi dobrú
športovú úroveň. Hráči
hrajú rýchlo, technicky
a padá aj hodne gólov.
Hráči podávajú väčšinou výborné výkony.
1. kolo 17. 12. 2006 :
Seniori (Iskierka) – Stará
pošta (Prisenžňák) 4 : 4,
Fešáci (Kvasňák) – ME
CENGA (Adamčík) 3 : 2,
Diabli (Skurcoňák) –LES
BORA (Ratica) 4 : 7, La
verna (Harbut) – Devils
(Kolčák – Rabčice) 4 : 4,
UNI TEAM (Kozák) – KO
BAV (Kolčák – Sihelné)
8 : 3.
2. kolo 23. 12. 2006: Stará
pošta – KOBAV 2 : 9, DEV
ILS – UNI TEAM 2 : 4,
LESBORA – LAVERNA
1 : 9, MECENGA – Diabli
6 : 2, Seniori – Fešáci 5 : 1.
3. kolo 17. 12. 2006 :
Fešáci – St. pošta 7 : 0, Dia
bli – Seniori 2 : 3, LAVER
NA –MECENGA 3 : 2, UNI

TEAM – LESBORA 2 : 4,
KOBAV – DEVILS 8 : 3.
4. kolo 30. 12. 2006 : Stará
pošta – DEVILS 2 : 2, LES
BORA – KOBAV 0 : 10,
MECENGA – UNI TEAM
4 : 6, Seniori – LAVERNA
2 : 5,Fešáci – Diabli 7 : 2.
5. kolo 6. 1. 2007 : Diabli –
Stará pošta 3 : 6, LAVER
NA – Fešáci 1 : 1, UNITE
AM – Seniori 9 : 3, KOBAV
– MECENGA 3 : 3, DE
VILS – LESBORA 2 : 2.
6. kolo: Stará Pošta – LES
BORA 3:5, MECENGA
– DEVILS 3:2, Seniori –
KOBAV 4:3, Fešáci – UNI
TEAM 5:8, Diabli – LA
VERNA 2:11.
7. kolo: LAVERNA – Sta
rá Pošta 10:1, UNI TEAM
– Diabli 9:4, KOBAV – Fe
šáci 6:3, DEVILS – Seniori
4:1, LESBORA – MECEN
GA 3:3.
Tabuľka po 7. kole
1. UNI TEAM 7 6 0 1 46:25 18
2. LAVERNA 7 5 2 0 43:13 17
3. Sihelné
7 4 1 2 42:23 13
4. LESBORA 7 3 2 2 22:33 11
5. Fešáci
7 3 1 3 27:24 10
6. Seniori
7 3 1 3 22:28 10

Obecná halová futbalová liga v novej športovej hale
7. MECENGA 7 2 2 3 23:22
8. Rabčice
7 1 3 3 19:24
9. St. pošta 7 1 2 4 18:40
10. Diabli
7 0 0 7 19:49
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Najlepší strelci:
1. Martin Grobarčík
(UNITEAM) 15, 2. To
máš Sivka (Uniteam) 12,
M. Ferneza (Kobav Sihel

Volejbalový turnaj – 1. ročník
V no
vej via
cúčelo
vej špor
tovej ha
le sa za
čal hrať
ďalší druh športu, ktorý
doteraz v Rabči chýbal
– volejbal. Nemohol sa
počas zimy hrať, preto
že chýbala športová ha

la. Záujemci sa našli a tak
sa volejbal začal hrať.
Na prvom ročníku vo
lejbalového turnaja „O po
hár starostu obce Rabča“
sa stretlo 6 mužstiev. Ví
ťazom sa stalo ORAGRO
Or. Veselé. Ďalšie poradie:
2. Vidiek A, 3. Vidiek B, 4.
Zubrohlava B, 5. Zubro
hlava A, 6. Špecialisti.
Jozef Tvarožek

né) 11, Š. Revaj ml. (Me
cenga) 11.
Zostávajúce zápasy:
8. kolo 28. 1. 2007 : 1300
St. pošta – MECENGA,
1400 Seniori – LESBORA,
1500 Fešáci – DEVILS, 1600
Diabli – KOBAV, 17 00 LA
VERNA – UNITEAM;

foto – v. briš

9. kolo 4. 2. 2007 : 1300
UNI TEAM – St. pošta,
1400 KOBAV – LAVERNA,
1500 DEVILS – Diabli, 1600
LESBORA – Fešáci, 1700
MECENGA – Seniori.
O turnaj je veľký záujem.
Rabčianskí futbalisti trénu
jú už aj v zime. Futbal zno
Jozef Havlíček
vu ožil.

DAMIAN obchod a služby
Predajňa v Rabči v budove pošty na
poschodí ponúka
predaj
• hračiek • bižutérie • papiernictvo
• kozmetiky • domáce potreby
A služby
• kopírovanie • internet • solárium
Otvorené denne 8.00 – 15.30 hod.
Tel. : 0910 912 457

Vyžrebovanie a výsledky zápasov ORAVAN Rabča v stolnom tenise ročník 2006 – 2007, 2. časť
Dátum
13. 1. S
20. 1. S
26. 1. P
3. 2. S
9. 2. P
17. 2. S
23. 2. P
2. 3 P
10. 3 S
16. 3. P
24. 3. S

4. liga

Výsledok Dátum

L. Sliače – Rabča
13 : 5
Rabča – Demänová
11 : 7
Lokca – Rabča
Rabča – Ľubela
D. Kubín B – Rabča
Rabča – Námestovo
Ružomberok C – Rabča
SCP Ružomberok – Rabča
Rabča – L. Mikuláš
Hruštín – Rabča
Rabča – Lisková

21. 1. N
28. 1. N
4. 2. N
11. 2. N
18. 2. N
25. 2. N
4. 3. N
11. 3. N
18. 3. N

Výsledok
Rabča B – 1. trieda
Rabča B – Lokca C
17 : 1
Rabča B – Sihelné
14 : 4
Rabča B – Zuberec
Bziny B – Rabča B
Rabča B – Breza B
Hruštín C – Rabča B
Rabča B – Mutné B
D. Kubín C – Rabča B
Rabča B – Námestovo C
Lokca C – Rabča B

Hrací deň: piatok o 17 30, nedeľa o 10 00 h.
Výnimky: sobota (aj Rabča A)
Hracia miestnosť: športová hala ZŠ Rabča o 1600 h v sobotu

Body Rabča A / B
M. Bandík 2, M. Ferneza 2, J. Žitňák 1 / J. Bandík 4.5, M. Bandík 4.5, J. Gužík 4.5 …
M. Ferneza 4.5, M. Kutlák 3.5, J. Žitňák 1.5, M. Bandík 1.5 / J. Bandík 4.5, J. Gužík 4.5
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Vianočná latka XIV.
29. 12. 2006, nová športo
vá hala ZŠ
Dorastenky
1. Katarína Hrubjaková
150 cm
2. Veronika Štyráková
140 cm
3. Mária Revajová 140 cm
4. Veronika Kvietková
130 cm
5. Zuzana Kovalíčková
130 cm
6. Lívia Pitáková 120 cm
Dorastenci
1. Lukáš Kaco 175 cm
2. František Miklušák
175 cm
3. Vladimír Metes 165 cm
4. Lukáš Žitňák 165 cm

KINO ORAVA
P R E M I E T A
21. 1.		Iluzionista,
thriller, USA, MP 12
28. 1.		 Adrenalínové šialenstvo, akčný
USA, MP 12
4. 2.		Stor mbre aker, akč.-dobrodr.
NEM/USA, MP
11. 2.		 Náš
otec
pes, dobr._rom. kom.,
USA MP 12
18. 2.		 Zapichni to!
komédia, USA MP 12

5. Vladimír Skurcoňák
165 cm
6. K Juraj ovalíček 160 cm
7. Ondrej Bruncko
150 cm
8. Lukáš Kutlák 145 cm
Muži
1. Ján Kovalíček ml.
185 cm
2. Michal Čul 185 cm
3. Ivan Doroš 170 cm
4. Martin Kozák 170 cm
5. – 6. Štefan Revaj 165 cm
5. – 6. Michal Miškovič
165 cm
7. Ján Kovalíček st.  
160 cm
8. Ján Kvasňák 155 cm
9. Pavol Kovalíček 150cm

Vianočná latka prvýkrát v novej športovej hale

VianočnÁ latkA
DOPOSIAĽ
1. Ročník 1993 Juraj
Sahúľ 165 cm, Eva Mla
dá 135 cm, 22 súťažiacich
(ďalej len s);
2. Ročník 1994 Ján Ko
valíček st. 170 cm, 15 s;
3. Ročník 1995 Ján Ko
valíček st. 177 cm, Andrea
Kovalíčková 125 cm, 23 s;
4. Ročník 1996 Ján Ko
valíček st. 170 cm, Eva
Skutková 135 cm, 27 s;
5. Ročník 1997 Ľudovít
Barnáš 170 cm, Elena Bo
rovková 145 cm, 19 s;
6. Ročník 1998 Ján Ko
valíček st. 170 cm, V. Pri
senžňáková 130 cm, 22 s;
7. Ročník 1999 Ivan Do
roš 185 cm, Anna Kvasňá

ková 135 cm, 23 s;
8. Ročník 2000 Ivan
Doroš 186 cm, M. Kovalíč
ková 135 cm, 20 s;
9. Ročník 2001 K Ján
Kovalíček ml. 187 cm, M.
Kovalíčková 140 cm, 16 s;
10. Ročník 2002 Kovalí
ček Ján ml. 170 cm, Adriana
Pienčáková 145 cm, 14 s;
11. Ročník 2003 Ján
Kovalíček ml.
192 cm, Adriana Pienčá
ková 146 cm, 12 s;
12. Ročník 2004 Michal
Čul 185 cm, Adriana Pien
čáková 147 cm, 16 s;
13. Ročník 2005 Ján Ko
valíček ml. 185 cm, Adriana
Pienčáková 140 cm, 12 s.
14. Ročník 2006 Ján Ko
valíček ml. 185 cm, Ka-

Oravské súťaže v stolnom tenise
Rabča B je tiež nováčikom súťaže. Vlani
hrali v 2. triede, ktorú
vyhrali. V novom ročníku si vytýčili cieľ postúpiť do 5. ligy.
Za B družstvo štar
tujú: Ján a Michal Ban
dík (otec so synom), Pe
ter Herud, Jozef Kornhau
ser, Ondrej Pindiak st. Ján
Somsedík, Jozef Gužík st.,
Martin Šurin.
Rabča A je nováčikom
IV. ligy, kde postúpili z 1.
triedy. Po polovici súťaže
je na 6. mieste, čo je veľký

úspech. Za družstvo štar
tujú títo hráči: Maroš Fer
neza, Michal Kutlák, Jo
zef Žitňák a Michal Ban
dík. Najstarší hráč má 17
rokov, najmladší 15. Preto
do budúcnosti majú dobrú
perspektívu. Pod ich dob
rými výkonmi sa podpísa
la výborná tréningová mo
rálka (trénujú skoro kaž
dý deň).
1. trieda – 9. kolo
Rabča B ide jasne za svo
jím cieľom, keď v tomto ko
le jasne porazili C-čko Lo
kce. Výsledok: Rabča B –

Lokca C 17:11, Bandík 4,
5; M. Bandík 4,5;  J. Gužík
4,5; P. Herud 3,5; M. Ši
mulčík 1.
Tabuľka po 9. kole
1. Bziny B 9 8 0 1 120:42 25
2. Mutné B 9 7 0 2 97:65 23
3. Rabča B	 9 6 1 2 100:61 22
4. Zuberec 9 5 2 2 107:55 21
5. Nám. C 9 5 1 3 93:69 20
6. Hruštín C 9 5 0 4 94:68 19
7. Breza B 9 3 0 6 62:100 15
8. D. Kub. C 9 2 0 7 58:104 13
9. Sihelné 9 1 0 8 49:113 11
10. Lokca C 9 1 0 8 29:143 11
Jozef Havlíček

tarína Hrubjaková
150 cm, 23 s.

foto – m. kovalíček

Mgr. Ján Pienčák,
hlavný rozhodca

Zvíťazil aj vo Varšave
Začiatkom decembra sa vo Varšave
konal Svetový pohár
v pretláčaní rukou.
Medzi svetovou elitou borcov nechýbal
Jaroslav
Jagnešák
a opäť zvíťazil.
Súťažil v kategórii do
78 kg, kde dokázal nap
riek veľkej konkurencii
a zraneniu zvíťaziť. Pri
čom v každej kategó
rii súťažilo 15 elitných
športovcov.
Cesta k víťazstvu ne
bola ľahká. Podarilo sa
mu zvíťaziť s Poliakom,
porazil aj Bulhara Cve

tana Gaševského. Pri sú
boji s Rusom Sergejom
Pisarkovom sa zranil, ale
súboj napriek bolesti vy
hral. Ďalší súboj pre bo
lesť s Kazachstancom pre
hral. Zdalo sa, že pre zra
nenie už nebude pokračo
vať. Po dôkladnom ošetre
ní sa nevzdal a pokračoval
v súboji ďalej. Podarilo sa
mu ešte 2x vyhrať v semifi
nále napriek všetkým ťaž
kostiam a stať sa celkovým
víťazom.
Okrem Seneckej ruky
v marci by sa chcel ešte zú
častniť na prestížnej súťaži
profesionálov Over the Top
v Amerike.  
(red)

Trojkráľová muška
Mladší žiaci
1. Andrej Kornhauser
2. Žaneta Koňarčíková
3. Kamila Spuchľáková
Starší žiaci
1. Marek Lubas
2. Jozef Slovík
3. Daniel Jagnešák
Dorast
1. Dávid Brišák
2. Ján Ferletiak

3. Tomáš Skutka
Ženy
1. Monika Spuchľáková
2. Eva Raticová
3. Ľudmila Djubeková
Muži
1. Štefan Ratica
2. Jozef Kornhauser
3. Jozef Belkotiak
Alojz Spuchľák
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