PÚTAVÉ ČÍTANIE • RADY • ZAUJÍMAVOSTI • PRÍBEHY • SPRÁVY Z OBCE • PÍŠU AJ VAŠE DETI A MLÁDEŽ
OBECNÉ NOVINY OBYVATEĽOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE RABČA • OBČASNÍK • VYCHÁDZA OD 13. 4. 1993

Rabčiansky

|

3/2020
Bezplatne

1. miesto v celoštátnej
súťaži MIESTNE NOVINY
2007 a 2011

CHÝRNIK
Príhovor starostu... 1 – 2
Rabča zvláda pandémiu.11
Čo sa udialo v Rabči.... 3

„Návraty k drevu“ ....... 14
Klub dôchodcov ......... 24
Spievajúci seniori ...... 25

VÍTANIE NOVÉHO ROKA

Mikulášske „selfie“
Sochy obnovené .......... 22
Obnova kaplnky ........ 23

Uvítanie detí
Z murára reštaurátor . 18
Príbehy najstarších ... 16

Rabconek ......... Príloha 1
45-ročná Rabčanka .... 19
Úspešná jeseň v TJ .... 30

foto miro kovalíček

Príhovor starostu obce Rabča
MILÍ SPOLUOBČANIA, RODÁCI, PRIATELIA.
PRIATELIA
Ukončený rok 2020 zostane pre mňa
vždy synonymom a pripomienkou „sveta pred koronou a po korone“. Korona vírus nás pribrzdil v tom životnom
zhone, ktorý sa len stupňoval. Nebolo to len v rodinách, na pracoviskách,
školách, ale prejavilo sa to aj v živote
našej dediny. Boli zrušené kultúrne
a športové podujatia, ktoré sme radi
navštevovali. Z dôvodu nižších príjmov
do obecného rozpočtu sa nezrealizovali niektoré projekty, niektoré boli

pripravilo sa cca 100 nových parkovacích plôch, vysporiadali a skomasovaodložené a niektoré projekty neboli li sa desaťtisíce metrov štvorcových
schválené.
stavebných pozemkov cez pozemkovú
úpravu, alebo individuálne sceľovanie
Som rád, že aj v tak neľahkom roku parciel. Zrealizoval sa cezhraničný mik2020 sa nám podarilo urobiť veľa. Pri- roprojekt obnovy sakrálnych pamiatok,
budli nové ulice, vybudovali sa kilometre nové učebne v základnej škole, začala sa
obecného vodovodu, elektrického vedenia, výstavba detských jaslí pre 1 až 3 ročné
vedenia pre verejné osvetlenie, optických deti a prístavba k základnej škole (malá
káblov, splaškovej a dažďovej kanalizá- telocvičňa a 6 tried pre žiakov). Pripravili
cie. Tieto stavby si tak neuvedomujeme, sa nové projekty na vodozádržné opatpretože sú v zemi a nevidíme ich. Opäť renia, projekty na nové vetvy vodovodu
Pokračovanie na str. 2
sa urobili stovky metrov chodníkov,
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14. – 18. 9. 2020 Drevené plastiky z topoľa na Betlehem » viac na s. 5
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Príhovor starostu obce Rabča
Dúfam v zlepšenie našich medziľudských vzťahov, pretože rok 2020 nás
dostatočne naučil, aký vie byť život vrtkavý a pominuteľný. Cítili sme to v obmedzeniach pohybu, zatvorených škôl,
obchodov a firiem. A čo bolo najsmutnejšie, v strate našich blízkych. Zistili
sme, čo také malé, neviditeľné, dokáže
urobiť s ľuďmi. Dôležité je, aby sme si
z týchto skúseností zobrali len tie dobré. A to viac si vážiť zdravie, druhých
ľudí a hlavne život. Neznepríjemňovali
si medziľudské vzťahy schválnosťami,
ale skôr hľadať kompromisy a pokoru.
Upratať si v našich dušiach a vzťahoch,
aby sme z nich vytesnili také tie malé
„koronové“ zloby. Pretože keď im umožníme množiť sa, dokážu nás celkom
pohltiť a zmeniť na niečo iné...
Vstupujem do roku 2021 s týmto
želaním a budem vďačný za každého
bude zrealizovaných. Určite budeme z Vás, kto sa pridá. Všetkým prajem,
Dokončenie zo str. 1
a kanalizácie. Všetky investície majú pokračovať v obdobných investíciách aby Vás neustále sprevádzalo Božie
aj nepriamy efekt na počet stavebných a projektoch, ktoré boli v roku 2020. požehnanie, zdravie, pokoj, šťastie.
povolení rodinných domov, ktorých už Okrem toho podáme žiadosť o euro- Prajem Vám radosť zo života, veľa
5 rokov máme najviac na Orave. Takže fondovú dotáciu na výstavbu nového trpezlivosti, pochopenia, tolerancie
opäť celkom úspešný rok.
zdravotného strediska, zrealizujeme a dobrých ľudí okolo seba. Želám Vám,
parkovisko pri školskom areáli a v rám- aby to bol rok múdrych a správnych
Čo nás však čaká v novom roku
ci cezhraničnej spolupráce s Poliakmi rozhodnutí i úspechov v osobnom, či
2021?
vylepšíme námestie o projekt „Filagó- pracovnom živote.
Som presvedčený, že vstúpime doň po- ria – soľanka“. Mali by sa už konečne
silnení a väčšina plánov, ktoré máme, začať komplexné pozemkové úpravy.
Július Piták – starosta obce Rabča
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29. 10. 2020 Prvý výkop pre základný kameň prístavby Základnej školy v Rabči

Čo sa udialo v Rabči v roku 2020?
Tento rok bol veľmi špecifický. Celý
rok poznačila pandémia koronavírusu. Napriek tomu sa toho v našej obci
udialo viac než dosť.
Veľmi intenzívne sa začalo s nadstavbou materskej školy. Novovzniknuté priestory budú slúžiť ako detské
jasle pre deti od jedného do troch rokov. Rovnako tak sa začalo aj s prístavbou základnej školy v Gaceli: „Sme

radi, že sa nám s týmito stavebnými
prácami podarilo začať už tento rok.
Uvidíme, dokedy vydrží počasie, no počítame s tým, že počas zimy sa na týchto
veciach pracovať nebude. Verím však,
že stavebné práce na oboch projektoch
budú hotové do septembra budúceho
roka. Následne by deti a žiaci mohli
tieto nové priestory využívať už od začiatku roka 2022,“ hovorí starosta obce
Július Piták.

Ďalším zaujímavým projektom bol
projekt EÚ v spolupráci s českou družobnou obcou Šenov. Projekt „Sprievodca
malými kultúrno-sakrálnymi pamiatkami v našom pohraničí Rabča – Šenov“
z financií EÚ pomohol zrekonštruovať
5 sôch v okolí kostola v Rabči: „V prvej
etape bolo prevedené čistenie a lokálna
konsolidácia materiálu. Čistenie zahŕňala aj eliminácia parazitujúcich rastlín
Pokračovanie na str. 4

Sv. Ján Nepomucký

Sv. Donát

Sv. Florián

foto: v. briš

foto: v. briš

foto: v. briš
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Vyhradené parkovacie miesto za Zdravotným strediskom obce Rabča

Čo sa udialo v Rabči v roku 2020?
Dokončenie zo str. 3
viacnásobným postrekom prípravku Remers BFA. Predmety reštaurovania boli
následne prekryté fóliou, ktorá umocnila
eliminačné procesy,“ povedal na margo
reštaurovania Ján Telek, ktorý sochy
reštauroval. Projekt sa však nebude
týkať len reštaurovania sôch: „V našej obci je sakrálnych krížov a kaplniek
oveľa viac. Cieľom projektu je, aby sa
všetky pamiatky dali zmapovať, opísať
príbeh, odfotiť a zaznamenať do publikácie – brožúrky, kde bude aj história
nášho kostola. Táto publikácia by mala
vyjsť v januári alebo februári budúceho
roka,“ povedal kultúrny referent obce
Jozef Oselský.
Ak chceme hovoriť o tom, čo sa v Rabči udialo v uplynulom roku, rozhodne nesmieme zabudnúť na budovanie
ulíc a chodníkov: „Za tento rok sa nám
podarilo vybudovať štyri nové ulice.
Každá ulica potrebuje splaškovú a odpadovú kanalizáciu, vodu, elektrinu
a verejné osvetlenie. Nie na každej ulici
sme však tento rok vytvorili všetky tieto
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inžinierske siete. Napríklad na Adamovke III sme robili kabeláž k verejnému
osvetleniu, elektriku a odvodňovanie
blízkeho Soľného potoka. Najmä preto,
aby tento potok v budúcnosti nenarobil škodu blízkym domom,“ pokračuje
starosta Rabče. Chodníky sa v Rabči
budujú už dlhú dobu a práce na nich
pokročili aj v tomto roku: „Už máme
hotové chodníky v smere z nižného
konca obce až po Gaceľ. Rovnako tak
je hotový celý Grúň a v smere z Oravskej
Polhory po Zemanskú ulicu. V novom
roku budeme pokračovať v ostatných
častiach obce.“

Taktiež sa úspešne podarilo vyregulovať farský potok pri fare: „Dali sa tam
rúry, aby sa potok nevylieval, celé sa to
zasypalo zeminou a štrkom. Vzniklo tak
aj niekoľko nových parkovacích miest
v okolí kostola a domu smútku.“

Rok 2020 sa zapíše do dejín ako rok
pandémie koronavírusu. V prvej vlne
sa Rabča držala statočne. Na jeseň sa
situácia zhoršila nielen v Rabči ale
na Orave celkovo. Nasledovalo celoplošné testovanie, pričom v Rabči sme
mali až tri kolá testovania: „Z môjho
pohľadu bolo najťažšie prvé testovanie.
Testovalo sa od piatka do nedele, pričom
V dňoch 14. – 18. septembra sa v Rab- pokyny na papieri sme dostali iba deň
či uskutočnil aj drevorezbársky pléner pred testovaním. Samozrejme sme mupod názvom „Návraty k drevu“: „Bol to seli zabezpečiť zdravotnícky materiál,
projekt Oravského kultúrneho stredis- dezinfekciu a iné potrebné veci. V prvom
ka. Drevorezbári vyrezávali už vopred kole sme mali okolo 6% pozitívnych ľudí,
dohodnutý drevený Betlehem.
v druhom kole 2,47% a v treťom už len
0,57%. Z tohto pohľadu určite celoplošné
Ďakujem firme LESBORA a Dávidovi testovanie malo svoj význam a pomohlo
Boldovjakovi, vďaka ktorým sa nám po- v boji s touto chorobou,“ dodáva na záver
darilo zabezpečiť topoľové drevo na túto Július Piták
Martin Gábor
akciu,“ pokračuje starosta.

samospráva obce / cezhraničná spolupráca

UPOZORNENIE
Obec Rabča upozorňuje občanov obce, ktorí zamýšľajú vytvárať geometrické
plány mimo schváleného
územného plánu, aby sa pred
ich realizáciou prišli poradiť
a odkonzultovať na obecný
úrad v Rabči. Vyhnete sa tak
prípadným problémom, ktoré
vznikajú pri ich zápise do katastra nehnuteľnosti.
Ďakujeme za pochopenie.

Cezhraničná spolupráca obce Rabča s družobnou gminou Świnna z Poľska zastúpenou wójtom Henrykom Juraszom a mestom Šenov z Česka
v zastúpení starostom Ing. Jánom Blažekom naďalej úspešne pokračuje

Obecný úrad v Rabči má nového prednostu
Moje prvé kroky po ukončení vysokej
školy viedli do výrobnej spoločnosti
v našej obci, kde som získal za viac
ako päť rokov svoje prvé pracovné
skúsenosti v oblasti kvality, manažérskych systémov ISO9001 a ISO14001,
BOZP a PO. Následne som ďalšie tri
roky žil a pracoval v meste Hlohovec,
kde som získal ďalšie veľmi cenné
odborné skúsenosti. V práci som úspešne zaviedol a recertifikoval systém
kvality ISO9001 a spôsob nakladania s odpadmi. Taktiež som riadil
a koordinoval jedno z troch oddelení
spoločnosti, kde som mal na starosti
chod a správne fungovanie daného
oddelenia.

v našej obci. Táto ponuka pre mňa znamenala výzvu, ale aj poslanie. Preto
som sa rozhodol vrátiť späť do mojej
rodnej obce a využiť moje odborné skúsenosti pre ďalšie napredovanie obce.

Čo je hlavnou náplňou práce
prednostu, aký je tvoj cieľ a aké
máš plány?
V zmysle zákona o obecnom zriadení je
úlohou prednostu organizovanie a riadenie chodu obecného úradu. Mojím cieľom
je byť oporou pre starostu, poslancov,
kolegov, pracovníkov našich prevádzok
a pre občanov našej obce. Plánujem
optimalizovať obecný úrad, podieľať sa
na dokončení rozbehnutých projektov
a byť súčasťou nových projektov. Viac sa
Ste prednostom prakticky len pár
plánujem zamerať na komplexné pozemJe ním Tomáš Kekeliak, rodák z na- dní. Aké sú však Vaše prvé
kové úpravy, ktorých začiatok nás čaká
šej obce. Po troch rokoch sa vrá- dojmy z pracovného prostredia,
s najväčšou pravdepodobnosťou v roku
til z Hlohovca, kde žil a pracoval. kolegov či Rabče samotnej?
2021 a budú trvať niekoľko rokov. Chcem
Na obecnom úrade bude zastávať V úrade som len pár dní a svoju pracov- byť v prvom rade človekom pre všetkých
funkciu prednostu.
nú činnosť prijímam s pokorou. Rabča občanov našej obce. Chcem z obecného
je moja srdcová záležitosť, veď je to úradu vytvoriť miesto, odkiaľ budú obS Tomášom Kekeliakom sme sa moje, naše rodisko. V porovnaní s obca- čania odchádzať spokojní.
Martin Gábor
porozprávali o jeho predchádzajúcej mi zo západného Slovenska, ktoré som
práci, osobnom živote či o tom, prečo mal možnosť pozorovať počas môjho
sa rozhodol prijať prácu prednostu života mimo obce, môžem skonštatovať,
v našej obci.
že naša obec napreduje veľmi dobre.
Skúste sa v rýchlosti predstaviť
Toto si človek uvedomí až v momente,
ľuďom, ktorí vás nepoznajú.
keď žije s rodinou mimo Oravy.
Som rodák z Rabče, kde aj bývam. Mám
32 rokov, som ženatý a mám jedno dieťa.
Ľudia v Rabči sú stále priateľskí, emŠtudoval som na Technickej univerzite patickí a jeden druhému vedia pomôcť
v Košiciach, Fakulte výrobných tech- aj o polnoci. Verím, že moja práca bude
nológií, odbor Riadenie výroby.
prínosom pre našu obec.
Prečo si sa rozhodol prijať ponuku?
Kde ste predtým pracovali?
Už od mladosti ma zaujímalo dianie
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
Uznesenie č. 4/2020 z riadneho zasad- Obecné zastupiteľstvo schválilo od- Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav
nutia Obecného zastupiteľstva obce kúpenie medzi obcou ako kupujú- Jagnešák, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. RóRabča (OZ) z 30. 9. 2020 » skrátené. cim a vlastníkmi ako predávajúcimi bert Brišák, Mgr. Andrea Lubasová,
3/5-tinovou väčšinou všetkých po- PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef KoA) Berie na vedomie
slancov za cenu 1 € za parcelu z dô- valiček, Ján Maťuga t. j. 8 poslancov
1. Informácie starostu obce Rabča vodu rozšírenia miestnej komuniká- z prítomných 8 poslancov; ZDRŽAL SA:
Ing. Júliusa Pitáka od posledného za- cie o 1 m v Ul. Adamovka III. Náklady 0; PROTI: 0. Obec Rabča má 11 poslansadnutia OZ dňa 26. 6. 2020.
spojené s prevodom hradí obec Rab- cov OZ.
2. Kontrolu plnenia uznesení z riadne- ča. ZA hlasovali: Monika Adamčíko- 5. Odkúpenie parciel od vlastníkov
ho zasadnutia OZ obce Rabča zo dňa vá, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ing. Pavol na obec Rabča za cenu 1 € za parcely
26. 6. 2020, ktorú predniesla hlavná Jurčák, Mgr. Róbert Brišák, Mgr. An- Ul. Rovňová
kontrolórka obce Rabča JUDr. Zuzana drea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Predávajúci:
Lašťáková Spuchláková.
Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga t. j. 8 Matúš Skurcoňák, nar. …, trvale by3. Správy z výsledku kontrol hlavnej poslancov z prítomných 8 poslancov; tom 029 44 Rabča
kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča Jozef Korman, nar. …, trvale bytom
má 11 poslancov OZ.
Lašťákovej Spuchlákovej:
029 44 Rabča
Kontrola č. 1 – Kontrola zriaďovacej lis- 4. Odkúpenie parciel od vlastníkov Apolónia Pitáková, rod. …, nar. …, trtiny rozpočtovej organizácie s právnou na obec Rabča za cenu 1 € za parce- vale bytom 029 44 Rabča
subjektivitou – Základná škola s ma- lu v lokalite Adamovka III za účelom Margita Pitáková, ..., nar. ..., trvale
terskou školou, Rabčická 410, Rabča
rozšírenia miestnej komunikácie o 1 m: bytom 029 44 Rabča
Margita Kovaličková, rod. …, nar. …,
Kontrola č. 2 – Kontrola stavu, eviden- Predávajúci:
cie a vymáhania daňových pohľadávok Katarína Jurčáková, nar. ..., trvale trvale bytom 029 44 Rabča
Johana Dominová, rod. …, nar. …, tra poplatkov za rok 2019, Obecný úrad bytom 029 47 Oravská Polhora
Rabča
• parc. CKN č. 17587/2 – orná pôda o vý- vale bytom Rabča
Kontrola č. 3 – Kontrola hospodárnosti, mere 12 m2 a parc. CKN č. 17589/2 – orná Anna Maťugová, rod. …, nar. …, trvale
efektívnosti pri nakladaní s majetkom pôda o výmere 12 m2 vedená na LV č. bytom Rabča
obce Rabča – právne služby Bukna, 6093 v podiele 1/1-nina úč.,
• parc. CKN č. 3020/42 – ostatná plocha
advokátska kancelária, s.r.o., Obecný • parc. CKN č. 17584/2 – orná pôda o výmere 8 m2 vedená na LV č. 3482
úrad Rabča.
o výmere 2 m2 a parc. CKN č. 17586/1 – na meno Skurcoňák Matúš v podiele
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce orná pôda o výmere 2 m2 vedená na LV 1/1-nina úč.,
JUDr. Zuzany Lašťákovej Spuchlákovej č. 6151 v podiele 1/1-nina úč.,
• parc. CKN č. 3045/82 – TTP o výmere
k dodržaniu podmienok na prijatie ná- Obecné zastupiteľstvo schválilo od- 26 m2 vedená na LV č. 3489 na meno
vratnej finančnej výpomoci od Minis- kúpenie medzi obcou ako kupujúcim Korman Jozef v podiele 1/1-nina úč.,
terstva financií SR vo výške 110 101,00 € a vlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-ti- • parc. CKN č. 3045/83 – TTP o výmena kompenzáciu výpadku dane z príj- novou väčšinou všetkých poslancov re 9 m2 a parc. CKN č. 3045/84 – TTP
mov fyzických osôb v roku 2020.
za cenu 1 € za parcely z dôvodu roz- o výmere 8 m2 vedené na LV č. 5120
5. Požiadavku Arriva Liorbus, a.s. šírenia miestnej komunikácie o 1 m v Ul. na meno Pitáková Apolónia v podiele
Námestovo o zaslanie pripomienok Adamovka III. Náklady spojené s pre- 2/60-tin úč., Pitáková Margita v podiea návrhov k CP od 13. 12. 2020 s tým, vodom hradí obec Rabča. ZA hlasovali: le 2/60-tin úč.; Kovaličková Margita
že nikto z poslancov OZ a občanov
neposlal žiadnu požiadavku. Oznam
o podaní návrhov k CP bol zverejnený
na web stránke obce Rabča.
B) Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ján Maťuga; členovia: Ing. Pavol Jurčák a Mgr. Andrea Lubasová,
poslanci OZ.
2. Program rokovania OZ obce Rabča
bez zmeny.
3. Odkúpenie parciel od vlastníkov
na obec Rabča za cenu 1 € za parcelu v lokalite Adamovka III za účelom
rozšírenia miestnej komunikácie o 1 m:
Predávajúci:
Samuel Bugaj, nar. ... a manželka Dominika Bugajová, rod. ..., nar. ..., obaja
trvale bytom 029 44 Rabča, (BSM)
• parc. CKN č. 17521/3 – trvalý trávny
porast o výmere 33 m2 vedená na LV
č. 6957 v podiele 1/1-nina úč.,
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Výzva pre motorkárov,
štvorkolkárov…

Chceme opäť vyzývať a upozorniť tých občanov, ktorí jazdia na motorkách,
štvorkolkách, aby prestali ničiť súkromné pozemky a pôdu, na ktorej sú
zasiate poľnohospodárske plodiny.
Na základe sťažností a fotografií bude polícia prísnejšie dozerať na nezodpovedných a arogantných občanov. V roku 2018 bol však novelizovaný trestný
zákon, kde podľa § 305 odsek 2: „kto v rozpore so všeobecne záväznými
predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými
predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým
vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa
odňatím slobody až na jeden rok“. Takže polícia môže vykonávať náhodné
kontroly na týchto pozemkoch a vinníci budú potrestaní. Takže vyznávači
adrenalínových športov, majte sa na pozore. Snažme sa všetci rešpektovať
vlastnícke práva a buďme voči prírode tolerantní. Prestala sa totižto akosi
vážiť práca a majetok druhých ľudí, čo je naozaj nezodpovedné. Text J. O.

samospráva obce

11. 12. 2020 Účastníci posledného tohtoročného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča foto: jozef oselský
v podiele 1/30-tine úč., Dominová Johana v 15/216-tin úč., Maťugová Anna
v podiele 299/360-tin úč.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcim
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu
vyporiadanie a rozšírenie miestnej
komunikácie na obec Rabča do celku.
Náklady spojené s prevodom hradí obec
Rabča. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ing. Pavol
Jurčák, Mgr. Róbert Brišák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga t. j. 8
poslancov z prítomných 8 poslancov;
ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča
má 11 poslancov OZ.
6. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok
2020 – rozpočtové opatrenie č. 4/2020
schválené OZ 30. 9. 2020 v zmysle §
14 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým
sa vykonáva zmena rozpočtu Obec
Rabča na rok 2020 so súhlasom OZ,
rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Róbert Brišák, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga t. j. 8 poslancov
z prítomných 8 poslancov; ZDRŽAL
SA: 0; PROTI: 0.

7. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča,
Rabčická 410, Rabča na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 4/2020 schválené
OZ 30. 9. 2020 v zmysle § 14 zák. č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších noviel, ktorým sa vykonáva
zmena rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča na rok
2020 so súhlasom OZ v Rabči, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových
prostriedkov. ZA hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák,
Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Róbert Brišák,
Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín
Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga
t. j. 8 poslancov z prítomných 8 poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
8. Aby sa Návrh novej štúdie budovy na futbalovom ihrisku v Gaceli,
Ul. Športovcov súp. č. d. 305 presunul na pracovné stretnutie v mesiaci
október 2020, kde budú prizvaní aj
členovia komisií: Komisia životného
prostredia, verejného poriadku a výstavby, Finančná komisia, Kultúrna
komisia a Športová komisia.
9. Aby obec Rabča požiadala o bezúročnú a návratnú pôžičku z Ministerstva
financií SR na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020 v dôsledku pandémie
ochorenia COVID-19, ktorá pre našu
obec predstavuje sumu 110 101,00 €
s tým, že tieto finančné prostriedky budú použité na stavebné úpravy

a rekonštrukciu chodníkov a úpravu
a rekonštrukciu ulíc v k. ú. Rabča z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej
premávky a ochrany zdravia našich
občanov. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Ing. Pavol
Jurčák, Mgr. Róbert Brišák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga t. j. 8
poslancov z prítomných 8 poslancov;
ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
10. Zámer zriadiť v zmysle zák. č.
112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov zriadiť
sociálny podnik v obci Rabča. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav
Jagnešák, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Róbert Brišák, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga t. j. 8 poslancov
z prítomných 8 poslancov; ZDRŽAL SA:
0; PROTI: 0.
11. Zmluvu o nájme medzi obcou Rabča
a OVS, a.s. Dolný Kubín na kanalizáciu:
Ul. Radová a Rozšírenie kanalizácie
a vodovodu – SO 05 Nad ihriskom – kanalizácia, II. etapa.
12. Zámennú zmluvu medzi: Obec
Rabča, IČO: 00314838, 029 44 Rabča,
Hlavná 426
parc. EKN č. 1525/1 – TTP o výmere 1735
m2 v podiele 19/1600-tin úč. zapísaná
na LV č. 5027 na obec Rabča
Starosta obce Ing. Július Piták
Rabčiansky CHÝRNIK č. 3/2020 | 7
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

Príbehy zo ťivotaa

PRÍBEHY
NAJSTARŠÍCH

Predstavte si, že má váš otec či vaša babka 80 alebo 90 rokov. Zažili vojnu,
zažili front, kontingenty aj hlad. Každý deň vykonávali ťažké práce, majú
za sebou mnoho zaujímavých príhod a neuveriteľnú pokoru, sú to krásni
ľudia a vyžaruje z nich dobro.
Dnes ich tu máme, ale zajtra tu už
s nami nemusia byť. Preto je našou povinnosťou odpovedať si na otázku „Čo
s tým? Ako zachrániť aspoň časť z ich
príbehov a životného rozprávania?“
V obci Novoť sa práve v tomto momente vynakladá veľké úsilie na to, aby
rozprávania ich najstarších občanov
neupadli do zabudnutia. Hovoríme tu
o nich preto, aby to bol impulz, aby sa
podobný projekt možno zrealizoval aj
v Rabči:
V Novoti sa výpovede starých ľudí
vyrastajúcich v dobe, ktorá už neexistuje, teraz zachytávajú na video. Robia
sa pri tom aj veľmi kvalitné portrétové
fotografie. Všetko sa upravuje do takej podoby, aby bolo ich rozprávanie
vizuálne aj obsahovo atraktívne, aby
ich bolo možné ľahko ukázať našim
mladým súčasníkom a ešte viac ich
potomkom.
Skúste si teraz predstaviť, že rozprávanie vašej babky tu zostane na videu,
s krásnymi fotografiami a kvalitným
zvukom. Bol by bol obrovský a krásny
dar pre celú rodinu. Najmä po tom,
ako sa so svojim starým príbuzným
už navždy rozlúčia.
Presne takéto veľké dary teraz prinášame ľuďom v obci Novoť – pod hlavičkou neziskovej organizácie Najlepšie
z Oravy.sk a produkčnej spoločnosti
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Monumentaling s.r.o. Vďačíme za túto
príležitosť vzácnej iniciatíve starostu
Rada Kozáka, prednostu Michala Godiša a miestnych poslancov.
Hovoríme tu o výnimočných výpovediach starých ľudí o dobe, v ktorej
vyrastali. A o modernom spracovaní
ich rozprávania. Starí ľudia vo videu
hovoria historky a príbehy z ich detstva,
ale aj prekvapivé historické informácie. Ponúkajú nám a našim potomkom
obraz doby najmä z prvej polovici 20.
storočia.
Ide o vzácne spracovanie kultúrnej
pamäte ľudí s nesmiernym, najmä budúcim významom. Pretože v osobných
príbehoch týchto starých ľudí sa my
ostatní dozvedáme vzácne informácie o vojne, spoznávame rozdiel medzi
nemeckým vojakom a medzi ruským
vojakom, zisťujeme, že deti jedli kde
čo, napríklad aj vrany.
Istá pani, keď ako dieťa prišla domov,
našla v chodbe o reťaz priviazaného
chlapca. Jej dedo bol totiž richtár a ich
dom bol zároveň aj obecným úradom.
Chlapec kradol a jej dedo ho poriadne
zbil. Ale vraj to nepomohlo a do smrti
zostal nezbedníkom.
Je dôležité odovzdávať si tieto príbehy. Ich osobné príbehy sú zároveň
našimi osobnými príbehmi, lebo nám
ukazujú svet, z ktorého sme vzišli. Ukazuje sa, že Oravec vždy čelil ťažkým

spoločenským pomerom a útlakom
prírody. Tak sme zdedili – my, súčasní Oravci - húževnatosť, vynaliezavosť
a silu. Máme ju niekde v sebe.
Pre kultúrnu výchovu našich najmladších je dôležité pravidelne natáčať,
fotografovať a zachytávať rozprávanie
starcov súčasným a moderným spôsobom. Kým sú ešte s nami. Ak to neurobíme teraz, bude už neskoro. A ak to
neurobíme dobre, bude to pre našich
potomkov nezaujímavé a v toku času
sa to stratí.
Ak teda budete uvažovať o tom, čo
darovať svojim blízkym, ľuďom, na ktorých vám záleží, tak zvážte aj FOTOGRAFIU a VIDEO ako dar.
Zachytiť rozprávanie pamätníkov
je spôsob, ako dať potomkom našich
detí príležitosť nahliadnuť do našej
doby, zažiť dobrodružstvo a objaviť
tajomstvo. Je to darom pre všetkých
v rodine i mimo nej.
Osobný príbeh našich najstarších je
totiž jedným z mála predmetov na tomto svete, ktoré môžeme pomerne ľahko
odovzdať našim potomkom v budúcnosti. Lebo príbehy sú jedinečným úkazom, ktorý vie v podobe rozprávania
dobre existovať celé generácie. Zatiaľ
čo iné veci sa postupne niekam založia
a nakoniec úplne stratia v toku času.
Ak teda mám historku, ktorá je poučná a mravná, tak je spojená s povinnosťou odovzdať ju ďalej potomstvu,
aby ho povzbudila a inšpirovala ho
k dobrému konaniu. Aby ono mohlo
v čase čerpať z prameňa jej poučnosti, rozšíriť ju a zdokonaliť vo svojich
vlastných životoch.
Naši mladí súčasníci a ešte viac ich
potomstvo, majú preto právo žiadať
vyúčtovanie z toho, ako sa nám naše
posolstvá podarilo zachytiť a zaznamenať. Ako sme ich pripravili na cestu k nim samým a k ostatným ľuďom
v budúcnosti.
V obci Novoť na tom teraz v tomto
momente pracujeme a rozprávame sa so
starými ľuďmi, točíme ich na 2 kamery »

samospráva obce

DETSKÉ JASLE
budú
lákadlom
pre mladé
rodiny
Obec Rabča toto leto začala s realizáciou nadstavby detských jaslí nad
materskou škôlkou v Gaceli, ktorá
zabezpečí výchovu pre deti od jedného do troch rokov.

Starosta obce Ing. Július Piták informoval o nadstavbe detských jaslí, že
by mali byť ukončené práce už v júni
2021. Kapacita detských jaslí bude 12
detí, kde súčasťou stavby bude aj výťah,
ktorý zjednoduší vstup do jaslí aj pre
rodičov s kočíkom.
Nadstavbu nad materskou škôlkou
budeme financovať z nenávratného
finančného príspevku Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka,
v zastúpení Žilinským samosprávnym
krajom. Oprávnené výdavky z rozpočtu obce činia 26 071,76 € a príspevok
z ministerstva dostane naša obec
495 363,48 €.
Text: J. O., Foto: J. O.

» za prítomnosti profesionálneho fotografa. A môžeme aj v Rabči. Uvažujte
o tom, prípadne nás kontaktujte.

Miro Jagnešák
Nezisková organizácia
Najlepšie z Oravy.sk

Kontakt:
Monumentaling@gmail.com
0948 281 500
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V RABČI BOLI UŽ 3 KOLÁ TESTOVANIA
NA COVID-19
COVID-19 s antigénovými testami
Chceme poďakovať celému tímu z troch odberných miest – zdravotníkom, vojakom, policajtom, hasičom, červenému
krížu, zamestnancom obce, pracovníkom základnej školy v Rabči, dobrovoľníkom... a hlavne občanom za zodpovedný prístup.
Deti zo základnej školy 4. A triedy
Ďakujeme aj našim sponzorom, ktorí
a p. učiteľka Ľubomíra Slovíková poslaspríjemnili tieto neľahké dni, a to Moli kresbu ministrovi vnútra SR Jarovi
nike Adamčíkovej za výborné štrúdle
Naďovi, ktorý neváhal a na sociálnej
sieti sa podelil o radosť.
a samozrejme obedy, ktoré nám so
„TOTO MI UROBILO DEŇ “
svojimi pracovníkmi zabezpečovaAj deti zo ZŠ a MŠ na severe Slovenla, Oľge Klušákovej za super koláče,
Zdenke Brišákovej za vynikajúce šišky,
ska v obci Rabča vnímajú veci, ktorými
Libuši Jurčovej za chutné korbáčiky,
Andrei Lubasovej za darčekové balíčky
pre vojakov. Matúšovi Jašákovi ďakujeme, že sa postaral o kamery, cez ktoré
sme Vás informovali o stave čakajúcich
pred odbernými miestami. Veríme, že
to pomohlo pre plynulý priebeh testovania. Tretie kolo prinieslo samozrejme najmenej pozitívnych. V našej obci
po tretí krát bolo 2824 pretestovaných,
16 pozitívnych prípadov a dosiahnutý
0,57  % výsledok. Je to SUPER výsledok,
keď vezmeme do úvahy 6 % z prvého
kola a 2,47 % z druhého kola. Teraz
je dôležité, aby sme dodržiavali už
všeobecne známe zásady a prajeme
všetkým veľa zdravia.
Čakanie na výsledky testu v prvom
kole sme ľuďom spríjemnili kinom. Takto čas ubehne rýchlejšie. Boli to Vilomeniny natáčané v Rabči TV Markízou
Ilustračné FOTO z Vilomenín z 21. 3. 2008 od V. Briš » R A B Č A J A S Á !
pred cca 13 rokmi s Vilom Rozborilom.
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žijeme my dospeláci. Veľmi si vážim čas,
ktorý venovali tejto nádhernej kresbe.
Je pre mňa veľkým zadosťučinením, že
aj títo „malí/veľkí“ žiaci si uvedomujú dôležitosť celoplošného testovania.
Tento kreslený odkaz dnes odovzdám

náčelníkovi Generálneho štábu, aby sa
dostal medzi vojakov, ktorým právom
patrí! Ďakujem taktiež všetkým, vďaka

ktorým Spoločnú zodpovednosť vníma
verejnosť pozitívne! Kresbu poslali aj
miestnemu spolku Červeného kríža

v Rabči, za čo im členovia spolku veľmi pekne ďakujú.
Text: J. O., Foto: Ing. Július Piták
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DRUHÁ VLNA PANDÉMIE
Druhá vlna pandémie na COVID-19 po letných uvoľnených opatreniach prišla na Oravu a do Rabče a tak priniesla nové a prísnejšie opatrenia.
Obecný úrad v Rabči pracoval v obmedzenom režime. Pre ten účel boli
priestory Obecného úradu, kultúrneho
domu, klubu seniorov, verejného WC,
autobusových zastávok dezinfikované, aby sa naši občania cítili počas
stránkových dní bezpečne. Následne sa
dezinfikoval náš farský kostol a dom
smútku.
Chceme sa poďakovať Oravskému záchrannému systému a ich členom za pomoc a dobročinnosť pri dezinfikácii
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za nezištnú pomoc pri dezinfikácii
našej základnej školy, kde chodí 700
žiakov, materskej školy, kde chodí skoro 200 detí a obecného úradu, ktorý
navštevujú naši občania, ktorých je
už viac ako 5100. Zároveň ďakujeme
za 200 rúšok pre škôlkarov. Taktiež
pomohli dezinfikovať aj našu Základnú
školu s materskou školou pri kostole.
Ďakujeme chlapom za nezištnú pomoc,
vážime si to.
Text a Foto: Ing. Július Piták

samospráva obce

Prístavba telocvične sa začala
28. deň v októbri 2020, bol zaujímavý v tom, že sa urobil prvý výkop pre základný kameň prístavby Základnej školy
v Rabči pozostáva z malej telocvične a dvoch poschodí tried (telocvičňa a 6 tried).
Asistovali pri tom Ing. Anna Kornhauserová, riaditeľka ZŠ, a Ing. Július
Piták, starosta našej obce Rabča. Pred
necelým rokom, 17. 12. 2019, sme základný kameň slávnostne poklepali a tešili
sa z dotácie Ministerstva školstva vo

výške 200 tis €. V priebehu leta roku
2020 (po 1. vlne korony) sme pripravili verejné obstarávanie na zhotoviteľa.
Realizáciu diela, v rozpočtovej cene
850 tis. €, vysúťažil Stavebný podnik,
s.r.o., Námestovo za 600 tis. €. 15. 10.

2020 bola so zhotoviteľom podpísaná zmluva a tak konečne „kopeme“.
Do roka bude stavba dokončená a už
v školskom roku 2021/2022 využívaná
našimi žiakmi.
Text a Foto J. O.

Rozšírenia parkovacích miest
pri kostole
Sadenie stromov pre novú alej pri
našej fare a dome smútku v Rabči.
Tomu predchádzalo zatrubnenie
potoka a príprava na odstavné plochy
pre autá, ktorých je akútny nedostatok,
hlavne pri návšteve sv. omší v našom
kostole „Navštívenia Panny Márie“ alebo cintorína a domu smútku. Investícia si zatiaľ vyžiadala cez 30 tis. eur.
Veríme, že to našim občanom pomôže
a uvítajú nové parkovacie miesta.

Ďakujeme tak pracovníkom RabPo úprave terénu nás čaká ešte asčan obecné služby a Rabčan, s.r.o., faltovanie, ktoré budeme realizovať už
za vykonané práce pri rozšírení miest na budúci rok 2021
na parkovanie.
Text: Ing. Július Piták, Foto: J. O.
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obec rabča

foto: miro kovalíček

OBEC RABČA RASTIE A MENÍ SA KAŽDÝ ROK
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foto: miro kovalíček

Čo sa zmenilo za rok v Rabči? Všetko
sa mení, len jedno nie » naši ľudia
sú stále pracovití. Neustále vylepšujú a skrášľujú svoje obydlia. A nezabúdajú ani na vieru našich predkov.
Šikovné sú aj naše deti a mládež, ak
my vytvoríme vhodné podmienky

a dáme dostatok priestoru. Presvedčil
som sa o tom opäť pri sadzbe školského časopisu Rabconka, kde nás doslova „zaplavili“ peknými a zaujímavými
prácami. Najväčšie investície idú z obce do školstva. Školský areál sa neustále rozrastá a stále sa niečo stavia,

pristavuje, prerába. Je to správne,
lebo Rabča je stále mladou obcou
s viacdetnými rodinami. Investícia
do vzdelánia zvlášť dnes je tou najlepšou investíciou. Čo nám chýba, je,
že sme sa stále nenaučili dobre triediť
komunálny odpad. Text, foto: V. Briš
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triediť odpad a kompostovať je jednoduché » dokážeme to všetci.

Ako triediť odpad – čo kde patrí?

Keď je v kalendári uvedené
zber skla
Do vriec alebo kontajnerov na sklo
patria:
Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov,
poháre, sklenené nádoby, sklenené
črepy, tabuľové sklo (väčšie množstvo patrí na zberný dvor)
Nepatrí sem
• sklené obaly so zvyškami obsahu,
keramika
• žiarivky, porcelán, kovové uzávery,
zrkadlá
• drôtované sklo, autosklo, obrazovky, technické druhy skla

Keď je v kalendári uvedené
zber skla
Do vriec alebo kontajnerov na sklo
patria:
Neznečistené PET fľaše z nápojov,
plastové obaly z potravín (kečupov,
horčíc, jogurtov), plastové tašky
a vrecká, plastové obaly z pracích
alebo čistiacich prostriedkov alebo
kozmetiky (šampónov, saponátov,
aviváže)
Nepatrí sem
• znečistené plastové obaly a fólie
tetrapaky
• linoleum, guma, molitan, plasty
s prímesou iných látok (papiera,
kovu, dreva)

Do vriec alebo kontajnerov
na papier patria:
Noviny, časopisy, reklamné letáky,
katalógy, kancelársky papier, papierové obaly, krabice, kartóny a pod.
(väčšie množstvo patrí na zberný
dvor)
Nepatrí sem:
• papier kombinovaný
s iným materiálom
• znečistený papier (mokrý a mastný)
• celofán, hygienické potreby, plienky
• kovové či plastové časti papierových výrobkov
• tetrapaky (tzv. viacvrstvové kombinované obaly čiže krabice od mlieka a džúsov)

Patrí sem

Viacvrstvové kombinované materiály – VKM:
• nápojové kartóny od mlieka, mliečnych výrobkov, smotany
• nápojové kartóny od džúsov
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Viacvrstvové kombinované materiály treba pred vyhodením vyprázdniť,
vypláchnuť a stlačiť.

Čo urobiť s biologicky rozložiteľným odpadom?

Nepatrí sem
• tetrapakové obaly
znečistené zvyškami potravín
alebo iným odpadom

Kompostujeme ho v kompostovacích zásobníkoch
alebo vo vlastnoručne vyrobených
kompostéroch.

triediť odpad a kompostovať je jednoduché » dokážeme to všetci.

MNOHÍ Z NÁS NESEPARUJÚ
KOMUNÁLNY ODPAD
Neseparovaný odpad nebude odobratý na vývoz. Opäť upozorňuje
všetkých občanov, aby do smetnýchkuka nádob nedávali iný odpad ako
zmesový.

Patria:
• plechovky od nápojov, konzervy
bez zvyškov jedla, kovové uzávery
od kompótov
• uzávery z jogurtov
Nepatrí sem
• plechovky od farieb a chemikálií,
káble, kovové obaly kombinované
s iným materiálom

Pracovníci obecných služieb budú
pri každom vývoze odpadu kontrolovať smetné‑kuka nádoby. Urobili tak
námatkovo 23. 11., kde sa smetné-kuka nádoby odfotili a urobili záznam
na kameru.
V prípade, že sú tam uložené plasty,
sklo, elektronický odpad a iný odpad –
táto nádoba nebude odobratá na vývoz
a budú ponechané na pretriedenie. Taktiež upozorňujeme občanov, že vyvážať
odpad pred bránu zberného dvora je
zakázané.
Zberný dvor je otvorený v pondelok
od 10.00 – 14.00 hod., stredu od 10.00
– 17.00 hod. a v sobotu od 10.00 – 14.00
hod. Otváracie hodiny sú uvedené na web stránke a aj v obecnom
kalendári.
Prikladáme zoznam čo kde patrí:
SMETNÉ-KUKA NÁDOBY:
Popol – (nie horúci), plienky, keramika,
porcelán (taniere, hrnčeky a pod. ),zrkadlá, autosklo, dymové sklo, plexisklo,
hygienické vložky, použité papierové
vreckovky a utierky, obaly zo sladkostí,
sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), vata,
celofán, voskový papier, pokazené a poškodené kabelky, obuv, guma (rohož,
linoleum a pod.) jednorazové poháre
na nápoje, kapsule od kávy. (väčšie
množstvo patrí na zberný dvor)
Elektroodpad – patrí na zberný dvor
Pneumatiky – musí prevziať pneuservis
alebo odviesť na zberný dvor

Patrí sem
• tráva, lístie, kvety, vypletá burina, konáre
• zvyšky pestovania drevené, kôra,
zhnité ovocie a zelenia, piliny, studený popol z čistého dreva
Nepatrí sem
• kosti, masť, mäso, ryby, mliečne
výrobky
• mŕtve zvieratá, zvyšky zo zabíjačky, popol z uhlia

Drevený nábytok alebo sedačky – patria na zberný dvor
Lieky a liečivá – nespotrebované odovzdáme do lekárne
Oblečenie – darujeme, alebo dáme
do špeciálnej nádoby pri pošte, alebo
odovzdávame na zberný dvor
Farby, laky, oleje, obaly z nich – patria
na zberný dvor
Text a Foto: J. O.
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kultúra

Drevené plastiky z topoľa
na Betlehem
Zvukmi motorových píl a dlát ožili
priestory ihriska v obci Rabča od 14.
do 18. septembra 2020.

na námestí v Rabči. Betlehem budú tvoriť postavy sv. Jozefa s Pannou Máriou
a malé Jezuliatko Ježiško, traja králi
– Gašpar, Melichar a Baltazár, pastier,
Desiaty ročník rezbárskeho plenéru taktiež osol, teliatko a drevený strompod názvom Človek a drevo organizova- ček. Betlehem postupne dotvoríme
lo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom s miestnymi rezbármi o ovečky. Obec
Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej Rabča ďakuje kultúrnemu stredisku
pôsobnosti Žilinského samosprávneho v Dolnom Kubíne za dobrú spoluprácu
kraja, spoločne s obcou Rabča. Témou a firme LESBORA s.r.o. Jozefovi Bolaktuálneho tvorivého stretnutia je doviakovi za sponzorované topoľové
drevo na Betlehem a v neposlednom
Betlehem.
rade samozrejme veľké ďakujem patrí
Drevené plastiky z topoľa vyrezávali rezbárom za krásne výrobky – postavy,
ôsmi majstri rezbári z Ružomberka, Zá- ktoré sú naozaj majstrovské kúsky.
J. O.
kamenného, Cífera, Istebného, Hruštína
a samozrejme aj dvaja rezbári z Rabče.
Postavy, cca 130 cm vysoké, poslúžia
počas vianočnej výzdoby Betlehema
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samospráva obce / cezhraničná spolupráca

PRÍRODNÉ KLENOTY slovensko‑poľského
pohraničia č. INT/EB/ZA/1/V/A/0189
Obec Rabča začala s realizáciou mikroprojektu, ktorého hlavným cieľom
je sprítomnenie, pozdvihnutie a zvýšenie atraktivity využitia prírodného
dedičstva nášho regiónu návštevníkmi a obyvateľmi regiónu. Projektom
vytvoríme zázemie pre zatraktívnenie prihraničného regiónu.
Tento projekt je architektonicky navrhnutý ako jednopodlažný otvorený
altánok atypickou strechou rozdelenou
na 16 dielov so sklonom 35°. Pôdorys
v tvare obdĺžnika vychádza z funkčných
požiadaviek. Atypický tvar strechy odráža okolitú zástavbu a bude pôsobiť ako
akcent severozápadného rohu námestia.
V pôdorysnom strede bude realizovaná
stena rozdelená na dve polia pôdorysných rozmerov 3,75m x 1,0 m s výškou
4 m. Táto stena bude vyplnená vetvami
trnky, po ktorých bude stekať slaná voda.
Zo slanej vody stekajúcej pomedzi vetvy
trnky sa rozptýlia častice, ktoré sa prenášajú do vzduchu. Fyzikálno‑chemické
a bakteriologické parametre aerosólov
sú závislé na chemickom zložení slanej
vody, rýchlosti cirkulácie vody a exteriérových podmienkach. Plocha steny,

Starosta obce Rabča Ing. Július Piták spolu s Burmistrzom gminy Strumien
Annou Grygierek a ich realizačnými tímami
po ktorej voda steká je 60 m2. V podlahe
bude vyhotovený spád ústiaci k mriežke
na zachytávanie nečistôt, ktorou sa voda
vráti naspäť do nádrže. Okolo centrálnej

steny je možný pohyb spojený s inhalovaním liečivého vzduchu.
Ďalší prvok prírodného dedičstva
bude vytvorenie spoločnej propagačnej brožúry, ktorou spopularizujeme
kultúrne a prírodné dedičstvo regiónu.
Bude nepredajná a bude slúžiť k propagácii nášho regiónu a distribuovaná
do turistických centier, do knižníc, škôl.
Unikátnosť a jedinečnosť slanej vody
si chceme neustále pripomínať a zachovávať ju pre širokú verejnosť, aby
každý autenticky mohol okúsiť jej chuť,
dotknúť sa jej, či vdychovať jej výpary.
Jedná sa o projekt realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A Poľsko-Slovensko 20142020, kde partnerom projektu je gmina
Strumień.
Obdobie realizácie: 1. novembra 2020
do 31. októbra 2021. Celkový rozpočet
projektu: 58 756,65 eur.
– OcÚ
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životný príbeh

Z murára sa stal reštaurátor konských
chomútov a drevených valašiek
Rabča je s viac než päťtisíc obyvateľmi jedna z najväčších oravských obcí.
Preto nie je núdza o zaujímavých a šikovných ľudí, ktorí sa venujú zaujímavým veciam. Jedným z nich je určite aj
Ferdinand Zeman – reštaurátor drevených valašiek a konských chomútov.
Vydávam sa k starej drevenici, kde
má podľa mojich informácií pán Zeman
bývať. Brechotom ma vítajú psy, ale
spomínaného pána nikde: „On asi bude
v neďalekej krčme,“ hovorí mi suseda.
Idem teda k spomínanej krčme U bociana, kde na terase sedia asi štyriapiati starší páni: „Dobrý deň, hľadám
pána Zemana…“ oslovím ich. „To som
ja, čo potrebujete?“ ozve sa starší zarastený pán
Osudná sa mu stala Praha
Po krátkej debate na terase sa vraciame
spoločne k jeho drevenici: „Býval som tu
s rodičmi. Tí sú už po smrti, a keďže som
starý mládenec, bývam sám. Po škole
som robil či už na Slovensku, v Rusku
alebo aj v Prahe,“ hovorí vyučený murár.
A práve Praha sa mu stala osudnou, kvôli úrazu je už vyše 20 rokov
na invalidnom dôchodku: „Spadol som
z lešenia na stavbe. Vtedy sa skončila
moja murárska kariéra. Kvôli problémom s chrbticou a kĺbmi na nohách
som skončil na invalidnom dôchodku,“
pokračuje v rozprávaní.“
Na dôchodku našiel novú záľubu
Záľubu však našiel v reštaurovaní starých drevených valašiek a konských
chomútov: „Asi pred šiestimi rokmi prišiel za mnou jeden pán, či by som mu
nevedel opraviť jeden konský chomút.
Niekoľko dní som nad tým rozmýšľal,
ako to urobiť. Nakoniec som to zvládol
a chytilo ma to.“ Chomút je základná
časť konského postroja, ktorá sa upevňuje na krk koňa: „Pod chomút však
musíte dať koňovi tzv. vankúš. Inak by
ho to škrtilo. K ostatnému postroju sa
chomút pripína retiazkami a popruhmi.
Chomút sa kedysi používal aj na svadbách. Pri odčepčení nevesty, ako zvyk, že
mladý pán už je pod chomútom,“ dopĺňa
Ferdinand Zeman.
Okrem reštaurovania konských
chomútov tiež reštauruje drevené
valašky a zvončeky pre ovce: „Záleží
od toho, ako veľmi sú veci poškodené.
Niekedy ich stačí umyť, natrieť farbou
a nalakovať. Niekedy však musím toho
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urobiť viac, a to logicky trvá dlhšie.
Celkovo som už takto opravil asi 3035 konských chomútov, k tomu ešte aj
valašky a zvonce pre ovečky. Zvončeky mám od Milana Šteťára, ktorý robí
baču. V zime som mu opravoval asi
šesťdesiat zvončekov pre ovečky. Mal
som zábavku na celú zimu,“ hovorí pán,
ktorý sa v novembri dožije 60-tky.
Nikdy nemal koňa
Chomúty, ktoré reštauruje, buď vystavuje doma alebo v prípade záujmu

predáva. Všetky sú však jedinečné originály: „Snažím sa urobiť všetky chomúty a valašky tak, aby boli originálne.
Na všetkých je niečo iné. Či už iná farba
kože, iné kovanie, iná vlna alebo nitka.“
Jeho záľuba vyznieva o to zaujímavejšie, že nikdy nemal koňa: „Nie, koňa som
nikdy nemal. Dokonca ani moji rodičia
nemali toto zviera. Neviem či vôbec niekto na Orave robí niečo podobné, ako
ja. Myslím si, že nie,“ vraví na záver.
Martin Gábor

Adventné vence rozžiarili
námestia

Pri našom farskom kostole Navštívenia Panny Márie a pred kultúrnym
domom v Rabči sme pripravovali adventné vence na blížiace sa adventné obdobie. Biblia hovorí o venci ako
o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold Tomu, ktorý
je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako Kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec
vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože
on je „Svetlo sveta“. Ďakujeme ženám
a mužom z klubu jednoty dôchodcov,
členom Červeného kríža, pracovníkom
Obecných služieb v Rabči a Obecného
úradu v Rabči, že sme tak spoločnými
silami a spoločným úsilím vyzdobili
naše vytipované miesta, okolo ktorých
sa naviac pohybujeme a chodíme a tak
nám pripomínali príchod Mesiáša.

kultúra

Dychová hudba Rabčanka tohto roku
oslavuje 45 rokov účinkovania

2011 Dychová hudba Rabčanka

foto: v. briš

1977 Dychová hudba Rabčanka

archív ocú

2020 Dychová hudba Rabčanka » Dychfest v Námestove

archív ocú

2011

archív ocú

archív ocú 2002

Dychová hudba Rabčanka opäť na Dychfeste
Ďakujeme našej dychovke Rabčanka
za reprezentáciu na Dychfeste
v Námestove.
Sme radi že si nájdete čas a držíte
tradíciu. (píše starosta na facebooku)

Počas mesiaca júl, kedy boli opatrenia
a zákaz usporiadať podujatie alebo
akciu miernejšie, sa podarilo mestu
Námestovo zorganizovať Dychfest. Každoročne sa na podujatí podieľa svojou
aktívnou účasťou naša Dychová hudba

Rabčanka pod vedením Jána Adamčíka.
Prezentácie dychových hudieb sa zúčastnili: Hamuljak, Rabčanka, Kýčera,
Tvrdošanka a Námestovský Dixieland.
Text: J. O.
Foto: Ing. Július Piták
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vzdelanie » výstavba

Nadstavba materskej školy – skolaudovaná

Obec Rabča úspešne ukončila
a skolaudovala nadstavbu materskej školy v Gaceli, ktorá prebiehala od novembra 2018.

Našej obci sa podarilo ukončiť
projekt EÚ s názvom: „Nadstavba
a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči“. V praxi to
znamená, že od septembra môže obec
vyhovieť všetkým žiadostiam: „Sme
veľmi radi, že sa nám túto nadstavbu
podarilo ukončiť. Doteraz sme, žiaľ,
z kapacitných dôvodov nemohli vyhovieť všetkým žiadostiam o umiestnenie

dieťaťa v materskej škole. Museli sme
preto vymýšľať kľúč, podľa ktorého sme
niektoré deti uprednostnili a niektoré
museli odmietnuť,“ hovorí Július Piták,
starosta obce.
Nadstavba pomôže zvýšiť kapacitu škôlky o tridsaťosem detí v tomto
predškolskom zariadení. Celková kapacita škôlok v Rabči (aj pri kostole)
tak bude 214 detí.
Celková zazmluvnená cena projektu:
577 261, 45 € z toto 5 % je spoluúčasť
obce Rabča.
Text: M. G., Foto: J. O.
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samospráva obce / štátna správa

Predseda NR SR Boris Kollár na Orave
V stredu, 19. augusta 2020, sa
v Sihelnom uskutočnilo stretnutie starostov Námestovského okresu s predsedom NR SR Borisom
Kollárom a ministrom dopravy a výstavby SR Ing. Andrejom Doležalom
ako aj poslancami NR SR Petra
Krištúfková, Eva Hudecová, Ludovit
Goga, Miloš Svrček, Jozef Lukáč
a Ľuboš Krajčír.

Starosta obce Rabča, Ing. Július
Piták, apeloval otázkou na ministra
dopravy o dotácii na výstavbu chodníkov ako aj ich samotnú údržbu počas
zimných mesiacov, či plánovanú rekonštrukciu cesty I/78, ktorá je hlavným
ťahom v smere na Poľsko.
Následne sa celá delegácia presunula
do neďalekej obce Oravské Veselé, kde

navštívili firmu Materasso. Poslednou
zastávkou na Orave bola obec Klin, kde
predseda slávnostne položil kyticu
k soche Ježiša Krista.
Text: M. G., Foto: J. O.

Rabča má najviac stavebných povolení v okrese
Obec Rabča sa za posledné 3 roky
dosť značne rozrastá. Pred pol rokom sme na uvítaní detí privítali
do obce 80 novonarodených detí.
Ďalším faktorom nárastu je čoraz
viac nových ulíc a k tým aj bezprostredne patrí veľké množstvo stavebných
povolení, kde naša obec v okrese drží
prvenstvo vysokým počtom týchto stavebných povolení. Tieto čísla môžeme
považovať v rámci celej Oravy. Kdežto
v predošlých rokoch to bolo 16, 20, 25
stavebných povolení, dnes sa pohybujeme v číslach 37, 53, 40 .…
Každý rok nám pribúdajú cca 3
nové ulice, kde si ľudia vysporiadajú
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stavebné pozemky. S tým je spojený sil- služby pripravili rozvody pre verejné
ný tlak na vybavenie ulíc inžinierskymi osvetlenie a rozhlas. Obec každoročne
sieťami. Obec to nedokáže zvládnuť takto investuje veľké čiastky a bohulen zo svojho rozpočtu, preto vyzýva žiaľ navonok to nevidieť, pretože sú
majiteľov na spolufinancovanie – práce uložené v zemi a výsledok sa ocení
vykonajú svojpomocne a obec zabez- v priebehu nasledujúceho desaťročia.
pečí materiál. Alebo zložia finančný
príspevok a obec urobí aj práce. Pre
Ďakujeme občanom, že pochopili
príspevok sa rozhodli majitelia po- potrebu spolupodieľania sa na financozemkov na Grúni – ul. Klenčáková vaní a urýchlenia vybavenosti, pretože
a aktuálne pracovníci Rabčan, s.r.o. kompletné vybudovanie jednej ulice
budujú pre cca 25 pozemkov splaško- stojí cca 110 tis. eur. Za to je pre nich
vú kanalizáciu a dažďovú kanalizáciu. odmena v rýchlom vybudovaní ulice.
Predchádzalo tomu vybudovanie vodovodu, ktorý tiež realizoval Rabčan, – „KDE JE VÔĽA, TAM JE CESTA“ píše
s.r.o. z rozpočtu obce Rabča. Keď sa starosta obce Ing. Július Piták.
J. O. a starosta
riešila elektrifikácia, Rabčan obecné

rok 2018
SP iné

ÚR

zmena,p.t.v

ŠSD

Odvol.

Odstr..

SP RD

KR RD

2
2
7
4
8
2
5
2
5
4
10
3
10
1
4
6
7
6
4

1
1
4
0
2
2
0
0
0
2
2
2
5
1
1
0
0
1
0

6
3
10
7
11
18
4
8
9
12
9
10
19
9
10
5
4
30
11

3
0
1
1
4
1
0
1
1
3
9
2
7
9
4
0
0
4
1

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
2
3
0
0
1
0
0

0
0
0
1
3
0
0
1
3
1
7
0
5
2
1
1
0
3
1

2
9
27
5
5
17
6
4
21
11
16
36
53
7
16
12
0
52
18
1 082

4
5
21
3
7
7
1
4
12
12
16
12
21
10
11
3
2
21
20

SP gar.,
HB
0
3
1
0
1
2
1
2
2
2
6
3
14
5
0
1
3
5
0

KR gar.,
HB, iné
4
3
4
7
4
5
3
0
4
5
5
6
14
3
1
0
6
12
4

rok 2019
SP iné

ÚR

zmena,p.t.v

ŠSD

Odvol.

Odstr.

3
5
9
2
6
8
1
2
0
12
14
5
21
4
5
3
2
20
6

1
3
7
1
0
1
1
1
1
1
0
0
6
0
0
0
1
7
2

2
5
14
2
20
15
4
1
10
15
19
11
11
9
5
6
7
24
9

1
5
2
1
0
2
1
2
1
0
1
8
13
2
6
1
0
9
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
2
0
0
0
1
1
2
4
3
1
3
1
1
4
3
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DOKONČILI SA REŠTAURÁTORSKÉ PRÁCE
aj kamenného stĺpa Jána Nepomuckého pred
kostolom Navštívenia Panny Márie v Rabči
Kamenný stĺp so sochou sv. Jána
Nepomuckého pochádza z roku 1821
a obnovovaný bol v rokoch 1863,
1990, 2003 a terajšia obnova reštaurátormi v r. 2020 s novým podstavcom a schodiska, keďže pôvodný sa
nezachoval.
Tieto sochy sú väčšinou vyobrazené
– kňaz s biretom na hlave a piatimi
hviezdami okolo nej v ruke drží kríž,
prípadne tiež palmovú ratolesť. Palma
je symbolom víťazstva, hviezdy zastupujú legendu, podľa ktorej vltavskí rybári našli po smrti Jánove telo. Iným
atribútom je jazyk, ktorý vysvetľuje
nevyzradenie spovedného tajomstva
(mlčal som). Hviezdy okolo hlavy sú
atribút medzi svätcami veľmi zvláštny, pretože s hviezdami okolo hlavy
je zobrazovaná iba Panna Mária. Nachádzajú sa najmä na mostoch (patrón
vôd), ale na brehoch riek.
Všetky kamenné sochy na priečelí kostola a na vstupnej bráne sú už
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v tomto roku zreštaurované vďaka
projektu cezhraničnej spolupráce so
Šenovom. Výsledkom bude brožúra
Sprievodca sakrálnych pamiatok, kde

budú spomenuté všetky kamenné kríže, kamenné sochy, murované kaplnky, novodobé kaplnky a drevené kríže
v obci Rabča.
Text a Foto: J. O.

rímskokatolícka cirkev, farnosť rabča

Obnova kaplnky pri Budzeľoch s dobrovoľníkmi
Mnohí tí, ktorí potrebujú zažiť ten pocit, že niečo chcem urobiť pre to svoje
„duchovno“, ponúkam tú možnosť zažiť v tomto čase pandémie.
Hľadám takýchto dobrovoľníkov
na opravu kaplnky. Kaplnka potrebuje tzv. „prvú pomoc“. Potrebuje nové
okná a dvere, opraviť schody, lebo sa
klimatickými podmienkami rozpadajú, natrieť strechu, aby nehrdzavela,
namaľovať omietky, aby boli pekné.,
potrebuje naše ruky.

Nové dvere a mreža

V sobotu 10.10. budeme vymieňať okná
a vstupné dvere. Ak chceš prehĺbiť zážitok tohto duchovna, tak sa prihlás
a do správy mi napíš, že chceš pomôcť.
Po výmene okien budú potrebné ďalšie nadväzujúce práce. Nemusí robiť
všetko „projekt“, či prevádzka alebo
obec. Pravý zmysel tohto typu prác je
v nás ľuďoch. Naše ruky, naša sila, naša

myseľ upriamená kdesi tam hore. Veď
niekto to tu postavil a zanechal pre nás.
TV-LUX zaujala upútavka na facebooku. „Oprava kaplnky na báze dobrovoľnosti.“ Uvítali sme spolupatričnosť

a na základe výzvy cez facebook sa aj
viacerí prihlásili. Mnohí si tak svojou
prácou ku kaplnke vytvoria vzťah, ktorý
ich milo poznačí.
V interiéri kaplnky sa už práce blížia ku koncu, ale všetky vonkajšie sa
už tento rok nestihnú, na jar budeme
s opravou pokračovať. Vďačíme za to
Mariánskym ružiam v Rabči, farskému a obecnému úradu a dobrovoľným
prispievateľom, ktorí finančne pomôžu
zrealizovať opravy na kaplnke.
Text a Foto: J. O.
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aktivity seniorov

Klub Jednoty dôchodcov v Rabči smúti
V máji 2014 založilo 14 dôchodcov na podnet
p. P i ndjakovej
a p. Pitákovej
spoloč enstvo dôchodcov v Rabči.
Zobrali sme si príklad z Bobrova,
Námestova a Klina, kde už podobná
organizácia fungovala. Po propagácii
v obci sa na prekvapenie hneď v 1. roku prihlásilo za členov 40 osôb a každým rokom sa prihlasovali ďalšie
seniorky a seniori. V tomto roku má
klub 96 členov.
Stretnutia sa konali pravidelne prvý Prežili sme pekný duchovný zážitok
pondelok v mesiaci, okrem tohto roku, a posilnení účasťou nášho p. farára
keď aj našu krajinu zasiahla pandé- vdp. Petra Bolibrucha. Ešte v septembri,
mia COVID‑19. Pretože koronavírus je za pekného počasia, sme boli účastní
infekčný, vláda a odborníci nariadili na sv. omši pri Rabčiciach pri kaplnke
prísne opatrenia na zabránenie šírenia Sedembolestnej P. Márie.
vírusu, preto sme sa od marca tohto
To bola posledná akcia v tomto roku.
roku stretávali len sporadicky. Ešte Bola zrušená aj návšteva obľúbených
v období bez obmedzení sme zorga- kúpeľov vo Vyšných Ružbachoch. Mnonizovali maškarný ples, tzv. batôžkový, hým chýbajú stretnutia, na ktorých sa
vo februári tradične „pochovali basu“ podebatovalo i zaspievalo. Seniorky
a stretli sme sa s kandidátmi na po- doniesli ku káve koláče alebo dobrý
slancov do národnej rady.
domáci chlebík či kabáč – moskoľ.
Počas zmiernenia vládnych opatVeľmi rada chodila medzi nás už
rení sa nám podarilo v júli napiecť nebohá Marta Pňačková. Rada spiezáviny a tak spríjemniť naše odpus- vala, bola členkou súboru Marana-tha
tové dni. Na výborovú schôdzu Jedno- od jeho založenia. Opustila nás 2. 11.
ty dôchodcov boli pozvaní a ocenení 2020 vo veku nedožitých 68. rokov.
členovia, ktorí sa dožili veku 70 a 80 Náš smútok je o to väčší, že bola veľmi

rokov svojho života. Absolvovali sme
kúpeľnú liečbu v Sklených Tepliciach.
Dňa 30. augusta prebehol už 7. ročník
akcie „Spievajúci seniori“ za účasti
súborov z Or. Jasenice, Sihelného, Žiliny,
Bytčice a našich 2 súborov. Ako hosť
vystúpil súbor Mladý heligón z Rabčíc.
Dňa 7. septembra sa vybrali naši seniori na púť do Skalného sanktuária
Božieho milosrdenstva na hore Butkov.
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aktívna, nechýbala pri žiadnej akcii.
Nech ju Pán prijme k nebeskému chóru.
Česť jej pamiatke. Veríme, že dobrotivý
Pán a naša Nebeská Matka čoskoro
zbavia svet tejto pandémie.
Anna Ratičaková, Margita Pindjaková

aktivity seniorov

Spievajúci seniori na veselú nôtu
V nedeľu 30. augusta 2020 sa v Rabči
uskutočnil VII. ročník podujatia
Spievajúci seniori.
Do kinosály kultúrneho domu si
našlo cestu až deväť speváckych súborov. Okrem Spievajúcich seniorov
a Maranathy z Rabče to boli Tropekovci z Rabčíc, súbory zo Sihelného
a Oravskej Jasenice, Jas a Country Jas
(oba z Bytčice), súbor Priatelia a Tri
doliny zo Žiliny. Celé podujatie sprevádzala veselá atmosféra a znejúce tóny
ľubozvučnej harmoniky, heligónky, saxofónu a huslí. Po ukončení programu
boli všetci pozvaní na malé občerstvenie a guláš.
Text: M. G., Foto: M. G.
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Svätá omša PRI K APLNKE
Sedembolestnej Panny Márie
Dňa 15. septembra o 14:00 si Sviatok Sedembolestnej Panny Márie uctili
veriaci z Rabče a okolitých obci sv. omšou pri kaplnke na chotári (Rabča
– Rabčice).
O 13. hodine sa moli veriaci pripo- a spevom doprevádzali Jozef Oseljiť do sprievodu, ktorý išiel z Gaceľa. ský, Natália Jochimová a Marianna
Sv. omšu celebroval dp. kaplán Brišáková.
Autor fotografií: Miro Kovalíček.
z Rabče Bystrík Dubovecký, hudbou

OĽGA GLUŠTÍKOVÁ,
GLUŠTÍKOVÁ, mladá poetka
s jedinečným básnickým štýlom
Informácia z knižnice obce Rabča
Milí čitatelia, dávame do pozornos- a bola ocenená Prémiou Literárneho
ti našu bývalú čitateľ ku, rodáčku fondu za pôvodnú slovenskú tvorbu
v kategórii poézia a tiež Prémiou Miz Rabče.
lana Rúfusa za poéziu 2017 od Spolku
Oľga Gluštíková vyštudovala žur- slovenských spisovateľov.
nalistiku. Žije a pracuje v Bratislave.
Debutovala zbierkou básní Uložená
Útle knižky našej rodáčky nájdete
do stromov. Jej druhá kniha básní At- aj v našej knižnici.
Autor: Bc. Ružena Galčíková
las biologických žien vyšla v roku 2017
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XXII. ročník Rabčianskeho kruhu
s viacerými novinkami

foto: v. briš

Obec Rabča spolu s Oravskou bežeckou ligou, MS SČK, DHZ Rabča a animátori MAK zorganizovali už 22. ročník Rabčianskeho okruhu. Tentokrát
s viacerými novinkami.
Netradične v piatok 28. augusta
v podvečerných hodinách sa v Rabči
uskutočnil už 22. ročník Rabčianskeho
okruhu. Na krátku trať okolo smrečkov
bola potrebná ponad potôčik lavička.
Miestni naši hasiči využili z chodníkov panel, ktorý položili ponad potok,
doplnili zábradlie a mohli tak bežci
kratšou trasou bezpečne prejsť na druhú stranu potoka a pokračovať v trase
bezpečne do cieľa.
Na štart sa dohromady postavilo až
160 pretekárov. Hlavnú 10,2 km trať
odbehlo 68 súťažiacich a krátku 4,6 km
trať zvládlo 60 bežcov.
Súťažiaci si mohli po pretekoch vychutnať kofolu alebo pivo a párky. Okrem toho si prítomní mohli v areáli ZŠ
Rabča vyskúšať aj lukostreľbu. Obec
Rabča ďakuje Oravskej bežeckej lige,
DHZ Rabča, MS SČK v Rabči a všetkým
ostatným, ktorí nemalou mierou prispeli k organizácii dvadsiateho druhého
ročníka tohto podujatia: „Keby sme nemali čo zlepšovať, tak by sme mohli rovno
skončiť. Ale my sa ani náhodou nechystáme skončiť. Tento rok sme prichystali
nové trate, aby sme ich v nasledujúcich
rokoch viac nemuseli meniť. Ďalšou novinkou bola trať pre malé detičky či beh

foto: jozef oselský

foto: miro kovalíček

foto: miro kovalíček

foto: v. briš

foto: miro kovalíček

foto: miro kovalíček
s kočíkom. Verím, že sa ľuďom páčilo,
vyšlo nám aj počasie, takže sme spokojní.
Dúfam, že do Rabče prídu ľudia aj o rok
ďakujem všetkým, ktorí prispeli k organizácii,“ povedal organizátor podujatia
Juraj Maxa z Oravskej bežeckej ligy.
Text: M. G.
Výsledky a celý fotoalbum z podujatia
» http://obl.sk/category/vysledky/

foto: miro kovalíček

foto: miro kovalíček
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Prvé kolo Hornooravskej hasičskej ligy v Zuberci
Dňa 2. 6. 2019 sme sa zúčastnili 1. kola v Zuberci. Skončili sme na 3. miesHornooravskej hasičskej ligy (HOHL) te s časom 15,71 (lepši L.terč 14,49).
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V pohárovej časti sme skončili neslávne s časom 20,xx.

šport » florbal

Raptori začali sezónu úspešne
Veľmi krátka no
zároveň úspešná. Takto by sa
dala zhodnotiť
jeseň v podaní
florbalistov FBK
RAptORs.
Do sezóny 2020/2021 stihli nastúpiť
len muži a dorastenci Raptorov. Oba
celky si však počínali veľmi úspešne.
Po dlhej prestávke od florbalu mali
muži vo svojej tretej sezóne v celoštátnej 1. lige senzačný vstup do súťaže.
V úvodnom dvojkole porazili obe bratislavské mužstvá na ich palubovkách.
Raptori v premiérovom zápase sezóny
dokázali poraziť Hurikán Bratislava
5:3, a to najmä vďaka pozornej obrane
a výborne zvládnutým protiútokom.
V druhom zápase cestovali do Záhorskej Bystrice, kde si zmerali sily s veľkým favoritom súťaže Capitol Floorball
Club Bratislava. Proti tímu tvorenému
z niekdajších extraligistov a niekoľkých bývalých reprezentantov podali
Hornooravci fantastický výkon, keď súpera prevýšili najmä v hre v strednom
pásme, v obrane a pred brankárom
Bratislavčanov a nakoniec zvíťazili
5:7. Po dvoch výhrach nasledovali
Družinu spod Babej hory domáce zápasy, v ktorých ich čakali nováčikovia
z Dolného Kubína a Mútneho. Proti D.
Kubínu dokázali domáci vyhrať v pomere 6:4, no v hornooravskom derby
proti výborne braniacemu Mútnemu,
kedy Raptorom chýbalo 6 hráčov zostavy, nedokázali získať ani bod pri
futbalovej prehre 1:2. Ďalšie zápasy 1.
ligy boli odložené z dôvodu zhoršenia
pandemickej situácie, Raptori teda zimujú na poprednych priečkach 1. ligy.

Prvýkrát v histórii sa klub rozhodol
prihlásiť do súťaže aj celok dorastencov.
Vedenie klubu tak reagovalo na úspešný ročník, ktorý v kategórii starších žiakov dokázal postúpiť na majstrovstvá
Slovenska. Za účelom neskoršieho plynulého začlenenia dorastencov do tímu
mužov sa vedenie rozhodlo na úkor
mužov angažovať trénera Martina Tomagu, ktorý má extraligové skúsenosti.
Tréner začal s dorastencami trénovať
už začiatkom augusta, no s tímom stihol odohrať len 2 súťažné zápasy proti
Breznu a Zvolenu, v ktorých Raptori
dominovali výsledkami 11:3 respektíve
11:2, zvyšná časť súťaže bola odložená. Starší a mladší žiaci Raptorov nestihli odohrať žiadne súťažné zápasy.
Všetky súťaže pod hlavičkou Slovenského zväzu florbalu sú z dôvodu
zhoršenej pandemickej situácie prerušené na neurčito.
Martin Gábor, Martin Adamčík
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ÚSPEŠNÁ JESEŇ v podaní TJ ORAVAN
Jeseň z pohľadu TJ Oravan Rabča sa dá považovať za úspešnú, hoci bola o čosi kratšia,
než bolo plánované.
Stolnotenisový a futbalový oddiel
TJ Oravan Rabča do sezóny 2020/2021
nakoniec vstúpil so šiestimi tímami.
Mužstvo futbalistov štartovalo v VI.
lige, dorast v V. lige, žiaci v IV. lige
a prípravka hrala tradičným turnajovým spôsobom. Našim mužstvám sa
darilo veľmi dobre. Škoda len, že pre
pandémiu COVID-19 sa neodohrala
kompletná jesenná časť súťaže.

VI. liga Dospelí

Muži
Oproti minulosezónnej jeseni nastalo výrazné zlepšenie. Minulý rok
boli na predposlednej 13. priečke, keď
nazbierali len desať bodov. Túto jeseň
skončili na 3. mieste s dvadsiatimi tromi bodmi.
Mužstvo doplnilo aj šesť dorastencov,
ktorí nastupovali pravidelne v základnej zostave. Tím trénera Ignáca Hrkeľa
bol najmladším v VI. lige. Veľkú zásluhu na doterajšom umiestnení majú
najmä brankár Filip Polťák, najlepší
strelec tímu Patrik Krivanka a mladý Stanislav Kekelák, ktorý odohral
kompletnú minutáž v drese mužov aj
dorastu. Motorom mužstva bol záložník Michal Kumor a mužstvo výborne
koučoval tréner Ignác Hrkeľ a vedúci
mužstva Jozef Skutka.

V. liga dorast U19

Žiaci IV. liga U15
34 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 3/2020
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

VI. liga Dospelí
1. Zubrohlava 10 9 1 0
2. Leštiny
11 9 0 2
3. Rabča
10 7 2 1
4. Liesek
10 7 1 2
5. Breza
10 6 3 1
6. Novoť
11 5 2 4
7. Hruštín
10 5 1 4
8. Klin
11 4 2 5
9. Zákamenné 11 2 4 5
10. Zuberec
11 2 3 6
11. Žaškov
11 2 1 8
12. Zázrivá
10 1 3 6
13. Pribiš
11 1 3 7
14. Istebné
11 0 2 9

40:7
30:12
20:11
41:10
18:11
35:29
38:30
17:21
27:25
18:27
13:33
14:31
11:30
11:56

28
27
23
22
21
17
16
14
10
9
7
6
6
2

Dorast
Dorastenci boli na jeseň najlepším
rabčianskym celkom. V V. lige sa
stretávajú s tímami z Oravy, Liptova
a Turca. V minulej sezóne skončili
na 6. mieste, tento rok po jeseni vedú
tabuľku V. ligy. V desiatich zápasoch sa
deväťkrát radovali a len raz remizovali.
Veľkú zásluhu na prvom mieste majú

šport

Kapitán dospelých Patrik Krivánka dáva z jedenástky rozhodujúci gól 20. 9. 2020
Rabča – Zázrivá 1:0 (1:0)
foto: v. briš
výsledkom bolo prvé miesto v tabuľke.
Je veľká škoda, že taká veľká obec, ako
Rabča, nedokáže nájsť 11 hráčov z obce,
ktorí by dokázali reprezentovať svoju
dedinu.
22 8. 2020 Rabča – Ľubochňa 2:1 (1:0
V zápase o prvenstvo dáva Pavol Pikoš
krásny a rozhodujúci gól
najmä hráči, ktorí hrávajú aj za mužov
(Iskierka, Kekelák, Maslaňák, Pikoš
a Chromčák). Dorast má veľmi úzky
káder, no tréner Marek Adamica ho
dokázal stmeliť a s vedúcim mužstva
Petrom Briliakom odvádzajú dobrú
prácu. Dorastenci rovnako ako muži
však budú mať náročnú jar, keď okrem
plánovaných zápasov budú dohrávať
aj tri zápasy z jesene.
V. liga dorast U19 skupina B
1. Rabča
10 9 1 0 50:4
2. Chlebnice
10 9 0 1 41:7
3. Ľubochňa
11 8 1 2 53:11
4. Lipt. Sliače 11 7 2 2 45:12
5. Lipt. Hrádok 11 6 1 4 30:19
6. Záv. Poruba 11 6 0 5 31:17
7. Istebné
11 5 1 5 31:32
8. Černová
10 5 0 5 26:22
9. Bešeňová
10 4 2 4 24:30
10. Or. Polhora 10 3 0 7 22:32
11. Likavka
11 3 0 8 17:50
12. Diviaky
10 2 0 8 12:41
13. Lipt. Lúžna 11 2 0 9 10:52
14. Trstená
9 0 0 9
5:68

28
27
25
23
19
18
16
15
14
9
9
6
6
0

Žiaci
Žiakom reálne hrozilo, že sa do IV.
ligy neprihlásia z dôvodu nedostatku
hráčov. Tréner Peter Mulinka prilákal
do Rabče deväť hráčov zo susedných
Rabčíc, ktorí svojich hráčov do súťaže neprihlásili. Títo hráči boli veľkou
vzpruhou, keďže sa pravidelne zúčastňovali tréningov aj zápasov, čoho

1. Rabča
2. Novoť
3. Or. Polhora
4. Hruštín
5. Beňadovo
6. Sihelné
7. Or. Veselé
8. Podbiel
9. Vitanová

Žiaci
8 6
7 5
7 5
8 4
7 2
7 2
6 2
7 2
7 1

0
2
1
0
1
1
0
0
1

2 40:11
0 29:10
1 18:9
4 18:21
4 19:23
4 17:28
4 21:24
5 12:40
5
9:17

18
17
16
12
7
7
6
6
4

Prípravka
Prípravkári stihli pod vedením Dušana
Raticu a Michala Fernezu odohrať len
dva turnaje, tzn. 6 zápasov. Skončili
však na prvom mieste, čo je oproti minuloročnému druhému miestu zlepšenie. Dobrá bola aj spolupráca rodičov
detí, ktorí často vozili deti na tréningy
a zápasy. Za ich pomoci sa podarilo aj
zakúpiť dresy s menami hráčov.
Stolný tenis
Do súťažného ročníka 2020/21 boli prihlásené dve mužstvá. Rabča A hrala
krajskú IV. ligu. Rabča B hrala oravskú V. ligu. Oba celky stihli do prerušenia súťaže odohrať len po tri kolá.
Na fungovaní stolnotenisového oddielu
nemalou mierou prispeli Ján Bandík,
Jozef Gužík a Igor Palider.
Jozef Havlíček

foto: v. briš

foto: v. briš

16. 8. 2020 Rabča – Žaškov 1:0 (1:0)
Ako vždy s plným nasadením dorastenec
a vynikajúci strelec Pavol Pikoš dáva
foto: v. briš
víťazný gól

foto: v. briš
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Počet obyvateľov Rabče k 30. 11.
2020 je spolu 5128. V tabuľke je
rozdelenie počtu obyvateľov podľa
mesiaca narodenia:
Január ................................... 487
Február ................................. 385
Marec . ....................................416
Apríl . .................................... 423
Máj . ....................................... 453
Jún ......................................... 457
Júl ...........................................451
August ................................... 424
September ............................ 500
Október . ............................... 394
November ............................. 385
December . ............................ 383
Mgr. Eva Grancová

Mesiac október – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Tento rok na nám nepodarilo zorganizovať Deň pre seniorov, našich starkých, babky
a dedkov, mám a otcov, ktorí dovŕšili 62 rokov a viac. Napriek tomu sme sa snažili
malým darčekom pripomenúť, že na nich myslíme.
Troška z „Goralského okienka“
Pôslali me vom zbonecek, zebe šče se
mogli zojš na mlikô do Gaceľa, dô automatu, aliebo zebe šče se mogli iš jakô
kiedeši dô karcmy na pivô, aliebo jak
beeče u suseda bič švine, no to zeby vom
viedželi pôslač kvašnice ve zbonecku ze
zabijacky, bô to kiedeši še tak vôznošilo,
alie de negvare ze teroz še nevôznoši,
alie juz asi ňi tak censtô jakô še bilo

švine kiedeši. Pšed gôdami še šviňa bila
puno v kôzdem dumie. Pôtem môzeče se
zojš i dô Picereje, no de dô Môniky zebe
vom pôľefke mogla bedži do zbonecka
dač i beeče mieč gôtove i na viecur, tak
kapke pôchlipač pôlifky, tô dôbže padne a jesce takô čieplo, jujujúúúj radôš
pôješ tak. No tô džerče še, byčče zdrovy,
nek vos Pon Bug pôzegno a Panenka
Mareja vôchraňuje, zebe me še na rôk

zešli v kultúrnem dumie kie
bee tô stretnučie
dochôdcuf. Pon
Bug zaplac.
Text
a Foto J. O.
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Časopis žiakov Základnej školy s materskou školou v Rabči
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Rabča
Milí naši rodičia, starí rodičia
i spoluobčania,
Rozhodli sme sa podeliť s Vami
o našu prácu, ktorú robíme v škole.
Samozrejme, aj sa učíme, ale okrem
toho sa venujeme strašne veľa rôznym činnostiam. Ani by ste neverili,
že v škole sa iba nudne nesedí s rukami za chrbtom. Vymýšľame, kreslíme, píšeme, i hráme sa. Všetky tieto aktivity nám pomáhajú zvládnuť
učivo, vypestovať v nás vlastnosti
dobrých ľudí zábavnou formou. Pani učiteľky neúnavne hľadajú nové a nové nápady, ktoré my potom
s radosťou zrealizujeme. Uvedomujeme si, že nie všetci v obci si vedia
pozrieť naše aktivity na školskej
webovej stránke, a preto sme sa
rozhodli vstúpiť k vám domov takto. Dúfam, že to pre vás bude pekný
a poučný zážitok. V našej prílohe
nájdete naozaj iba zlomok toho, čo
v škole robíme. Tak prajeme príjemné čítanie.

Usmiate deti pri Betleheme

Zimná ochutnávka
V čase, kedy sme tvorili tieto práce, nebolo o snehu ani chýru, ani
slychu.
Napriek tomu sa deti tešia na čas
Vianoc, adventu a zimné radovánky.
Preto aj svojimi prácami ukazujú, ako
sa na zimu tešia. Znova predviedli svoje
tvorivé umenie a kreativitu. Samozrejme, toto je len začiatok. Malá ukážka
prác, ktoré sú so zimnou tematikou,
iste poteší. Viem, že zimné obdobie je
pre dospelých náročné, mnohokrát nepríjemné. Skúsme sa preniesť do svojich
detských čias, keď sme zimu milovali,
robili snehuliakov, sánkovali sa, guľovali. Možno vás tieto práce nakopnú tak, že si to zopakujete so svojimi
ratolesťami.
Rabconek č. 2/2020
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POVZBUDENIE
k Vianociam
a do nového
roka 2021
Dnes, uprostred
tejto ťažkej doby, ktorú by sme
ani pred rokom
neboli predvídali a nepovažovali
za reálnu skutočnosť, na mnohých
nás doľahol smútok a vážnosť
situácie.
Skúsme sa však vžiť do neľahkej situácie Panny Márie a svätého Jozefa,
ktorí nemali ani poriadny dopravný
prostriedok, len somárika, a predsa sa

Máriina prosba: „Máriina sláva je v mlčaní, ale keď zúboženie iných ju zabolí,
jej hlas je činom, zázraky tvorí…“
Aj my máme nádej do ďalších dní
práve cez Pannu Máriu, ktorá je tým
svetlom v tmách a živou nádejou v temnote dnešnej doby. Nebojme sa postaviť
Pána Boha na prvé miesto vo svojom
živote, ako to urobila Panna Mária,
keď sa v pokročilom požehnanom stave
rozhodla ísť do Betlehema. Ona je tým
naším živým príkladom, ako je možné viac veriť a žiť v nádeji pre svoju
šťastnú večnosť.
Sabína Bjalončíková, 9.A
vydali na ťažkú dlhú cestu do Betlehema, aby splnili Božiu vôľu. No s Pánom
Bohom v srdci, vo viere a nádeji na lepší
zajtrajšok to zvládli.
I katolícky spisovateľ Karol Strmeň
nám ponúka motiváciu vo svojej básni

Radostné posolstvo Vianoc nech aj
nás nadchne pre živý vzťah s Bohom,
aby sme dobre a správne zvládli svoje životné skúšky. Toto povzbudenie
ukončím opäť slovami spisovateľa Karola Strmeňa: „Aké je svieže, mladé je
tajomstvo dobrej nádeje!“
Mgr. Mária Zaťková

Mikulášska KARANTÉNA
Jeden rok sa stala na Mikuláša
zvláštna vec. Nikto z detí nedostal
ani jeden darček.

Samuel Michaľák, 3. B

Jožko Mrkvička sa nahneval, tak
sa vydal na dlhú cestu. Zbalil sa, vzal
nohy na plecia a šiel sedemmíľovými
čižmami na Severný pól. Ako prvú vec
stretol soby Santa Klausa, skoro mu oči
z jamiek vypadli. Potom našiel obrovské vrece s darčekmi a nakoniec našiel mikulášsku
chalúpku. Bál
sa zaklopať.
Zaklopal,
a nič. Druhý
raz zaklopal a otvor i l,
mu

Adelka Skurčáková, 3. D
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Lea Zboňaková, 6. B

sob. Sob ako pracovník u Santu
povedal Jožkovi: „A ty si kto?“
Jožkovi vypadol jazyk z pusy. Odpovedal: „Ja som Jožko Mrkvička
a prišiel som niečo povedať Santovi.“ Sob odpovedal: „Santa nemôže, je chorý.“ Jožko nakukol
a videl tam Santu s Mikulášom
a Deda Mráza, ako ležia s rúškami v posteli. Sob zatvoril dvere
a Jožko sa rozhodol, že pomôže Santovi. Vzal si soby, vrece
s darčekmi, ale uvedomil si, že
nemá sane. Tak sa pozrel do garáže a videl tam nádherné sane.
Vzal ich, priviazal soby k saniam
a rozdával celú noc darčeky, pretože je negatívny (covid).
Tatiana Slovíková, 5. D

tvorba

Október – mesiac úcty k starším
Každý mesiac v roku je symbolom alebo sviatkom niečoho.
Napríklad marec je mesiac
čítania, apríl je mesiac lesov
a vtákov, október mesiac
úcty k starším.
V škole sa pani učiteľky
popri učení snažia s deťmi
venovať aj týmto témam.
Či už výtvarnými prácami, súťažami alebo literárnou tvorbou. Aj keď je to
v súčasnej dobe veľmi

náročné. Október je už tradične mesiacom úcty starším. Preto sme v tomto
mesiaci venovali naše práce aj
naším seniorom. Vyrábali sme
tematické pozdravy, ktoré deti odniesli svojím starkým.
A samozrejme, nasledujúci
deň s nadšením rozprávali, ako sa ich babka, stará
mama, či dedko potešili.
Pani učiteľky sa snažili
vytvoriť nápadité a pôsobivé výtvory, ktoré zvládnu
aj mladšie deti. A myslím,
že sa im to aj perfektne
podarilo. Nepodarilo sa
nám zachytiť všetky, ale
nájdete tu aspoň malú ochutnávku.

Telefonický rozhovor
s dedkom (dialóg)

Adam a dedko
Natália Gabrielová, 4. B

A: Ahoj dedko, čo robíš?
D: Nic, leze, jakoši jeg chory.
A: Mám ti prísť s niečím pomôcť?
Nakúriť alebo narúbať drevo?
D: Netrša, patykuf mom narombanyk doš.
A: Jedol si? Nie si hladný?
D: Nejod jeg jesce, mom len navaržony
čaj, ale dol by jeg se svapke s mlikym.
A: Dobre dedko, prídem a naškrabem ti švábku a cestou k tebe kúpim
mlieko.
D: Dobrže, přidž.
A: Ahoj dedo, prídem.
Adam Perveka, 9. C
Rabconek č. 2/2020 | 3
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Farebná jeseň
Jesenné obdobie býva väčšinou pochmúrne a zamračené. My sme si
v škole jeseň spestrili farbičkami
a krásnymi nápadmi.
Deti pod vedením svojich pani učiteliek vytvorili nádherné a farebné
dekorácie do svojich tried.
Každá trieda ožila rôznymi šarkanmi, strašiačikmi, či mnohofarebnými
stromami. Kreativita
nemala žiadne medze.
Pri prezeraní prác môže
človek iba žasnúť.

Klárka Kozáková, Timotej Juritka 4. D

Šarkaniáda
Ku správnej jeseni nesmie chýbať
šarkan.
A v našej škole ich bolo veru
neúrekom. Deti
sa totiž zapojili
do súťaže o najkrajš ie ho šarkana. S pomoc o u
rodičov, svojej fantáz i e
a šikovných rúk vytvorili naozaj
úžasné a kreatívne dielka. Všetci
, samozrejme, niečo dostali a najkrajší stáli na stupni víťazov. Práce
niektorých dokonca reprezentovali
našu školu na výstave v obchodnom
centre Klinec v Námestove, ktorú
organizovalo Centrum voľného času
v Námestove. Tie najlepšie vám teraz
predstavujeme. Chceme poďakovať
rodičom za trpezlivosť, s ktorou naším najmenším pomáhali. Predsa
len, nemajú ešte takú zručnosť, i keď
nápadov majú za vagón :D
4 | Rabconek č. 2/2020
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Riško Vnenčák, 3. B

Barborka Jančová, 5. C

Bianka Kormanová, 2. B

Dávid Boldovjak, Tomáš
Parigal, Timotej Juritka, Rudko Žilák

tvorba

POĎAKOVANIE ZDRAVOTNÍKOM
od 4.  A
Dnes sme robili poďakovanie zdravotníkom, ktorí sa
starajú o chorých pacientov s covidom–19. Bavilo
nás to. Každý mal krásny
obrázok. Niektorí tam mali srdiečka, rúška, dezinfekcie, sanitky, doktorov,
sestričky.
Bola som rada, že sme im
urobili poďakovanie, aspoň
im urobíme radosť. Lekári sa

starajú o všetkých pacientov,
aj keď majú vážny problém, aj
keď maličký, o každého. Lekári majú dôležité povolanie.
Tieto poďakovania pošleme
poštou do rôznych nemocníc
na covidové oddelenie, napr.
do Trstenej, Dolného Kubína,
Bardejova, Martina, Bojníc,
Liptovského Mikuláša, Ružomberka, Čadce a Žiliny.
Ďakujeme zdravotníkom!
Agátka Tisoňová 4. A

Projekt: ,,
,,Poďakovanie
Poďakovanie
zdravotníkom a armáde pri
celoplošnom testovaní
a v boji proti pandémii
Covid-19“
Covid-19
“
S nápadom p. učiteľky Lenky
Cubinkovej Bajkovej a realizáciou p. uč. Slovíkovej a výtvarným poďakovaním žiakov 4. A sme zrealizovali náš
malý projekt ,,Poďakovanie
zdravotníkom a armáde
pri celoplošnom testovaní a v boji proti pandémii
Covid-19.“

Poďakovanie sme odoslali
poštou na adresy vybraných
nemocníc – covidového oddelenia a jednotlivé vojenské
útvary pre armádu.
ĎAKUJEME.
Mgr. Slovíková,
Mgr. Cubinková Bajková
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zo života školy
pracovné listy s tematikou
mlieka, básničky o mliečku,
ktoré si žiaci prepísali na písaní a na hudobnej výchove
sa naučili spievať pesničku
o mlieku. Spoločne si pozreli
Cestu mlieka, kde im kravička Elička rozprávala o živote kravičiek v kravínoch.
Na záver tohto dňa sme sa
spoločne odfotografovali vo
svojich triedach.
PaedDr. Helena Grobarčíková

Deň mlieka
V piatok 25. 9. 2020 sme si
na našej škole pripomenuli
Deň mlieka.
Žiaci, aj pani učiteľky,
prišli v bielych tričkách
a priniesli si mliečnu desiatu. Pani učiteľky pripravili

DN EŠNÁ DOBA J E V EĽ M I Z V L ÁŠTNA
» zasiahla nás choroba Covid-19,
ktorý nám siahol do života aj v škole.
Pohľad žiakov 4. A na dnešnú situáciu. Mgr. Ľ. Slovíková

COVID
6. marec – Deň, ako každý
iný, no predsa sa zapíše
do našej histórie epidémie,
ktorá bola vo svete a dostala sa až k nám na Slovensko.
Prvý prípad a ľudia dostali paniku. Začali bezhlavo nakupovať ryžu, múku,
rúška a trvanlivé potraviny.
Po čase zatvorili obchody, školy, kostoly a celé
rodiny. Nemohli sme ísť
ani na návštevu k starým

rodičom, to bolo na tom
to najsmutnejšie. Ja som
však so svojimi starými
rodičmi komunikoval cez
Skype, čo bolo veľkou výhodou, avšak moja babka
pri každom telefonovaní
prízvukovala: „Marianku, cego me še to duozyli.
Je to vieľge nestensce pře
caly šviat. Strasne še buojime vo šebie, ale i vo vos.
Nejvinci jako še bedymeše
muoc chruonič. A bardzo
sy vozyme a dženkujeme
za potraviny, ktuore nom
davoče před džviře. Bedyme
radži, kje še zaš zejdyme
při spoulecnej poludžinku.“
Boli to od babky veľmi silné
a pokorné slová, ktoré mi
ostanú navždy v pamäti.
Dnes už môžem povedať,
že sme všetci obstáli v zdraví a som za to nesmierne
vďačný.
Majo Piták, 9. A
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COVID-19 je veľmi zlá
chrípka. Zomrelo na ňu
veľa ľudí. Kvôli COVIDU-19
sme neboli dlho v škole.
Museli sme volať cez aplikáciu Zoom, bolo to pre nás zlé.
A preto nechcem, aby zase
zavreli školy. Prvej to bola
sranda, ale potom to začala
byť veľká nuda. A teraz je
na Orave veľa nakazených
ľudí. Kvôli COVIDU-19 zavreli aj športovú halu. Preto
sme väčšinou v škole a máme nejaké aktivity.
Máximo Miklušák 4. A
COVID-19 je hrozný.
Zatvárajú školy, triedy,
domovy dôchodcov.
Na Orave je teraz najviac
pozitívnych prípadov. Podľa mňa nám za chvíľu zavrú
školy, ale aj štát. Bojím sa, že
ho dostanem aj ja. Z mojej
rodiny ho zatiaľ nik nedostal.
COVID-19 sa povie aj korona
alebo koronavírus. COVID-19
sa začal v Číne. Slovensko prvej nemalo žiadnych pozitívnych. Všetko nás to obišlo až
potom to začalo. Pred COVIDOM-19 boli už tiež smrteľné
chrípky napr. Španielska »

JA A COVID-19
COVID-19 nemám rada.
Musíme nosiť rúška.
Keď prvý raz zavreli školy, tak som sa zo začiatku tešila, ale potom som
veľmi chcela ísť do školy.
COVID-19 je nebezpečný.
Veľa ľudí už muselo kvôli nemu byť v nemocnici.
COVID-19 je vírus. Prišiel
k nám až z Číny. Niektorí
sa už nakazili. Ešte sme
zatiaľ neboli v karanténe.
COVID-19 zasiahol veľmi
veľa štátov. Niektorí kvôli
COVID-19 prišli o prácu.
V našom štáte sa veľa vecí
zmenilo. Ja som vždy chodila do školy cez COVID-19,
len keď som nebola chorá.
Agáta Tisoňová 4. A
COVID-19 je zlá choroba. Musíme nosiť rúška
a dezinfikovať si ruky.
V kostole môže byť max.
50 ľudí. Keď sú ľudia chorí,
tak musia byť v karanténe.
Ja som ešte v karanténe
nebola a ani nechcem byť,
preto sa musíme chrániť.
Musíme dodržiavať odstupy
2 m. Na COVID už zomrelo veľa ľudí. Chcem, aby
odišiel.
Vanesa Podstrelená 4. A
Covid‑19 sa veľmi rozširuje,
ale stále chodíme do školy.
V škole sa mám dobre. Covid
-19 už ukazujú v správach
každý deň. Igor Matovič už
zavrel pár škôl. Zavrel aj niektoré materské školy. A stále nosíme rúška a máme si
často umývať ruky. A máme
dodržiavať aj odstupy.
Eliška Skočíková 4. A
Rúško nosím stále so sebou.
Covid-19 mi zmenil život.
V škole máme stále rúško.
Najradšej by som bola, keby
odišiel. Sprísnili už opatrenia. Najviac môže byť 6 ľudí
v jednej miestnosti. Hlavne
nechcem, aby zavreli školu.
Lea Krivanková 4. A
» chrípka a mor. Som rada,
že ho zatiaľ nemám.
Emma Slovíková 4. A

tvorba / príbeh

Príbeh starej
fotografie
Čo sa asi deje na tejto fotke? Keď
sa niekto pozrie na túto fotografiu, vidí len ženu odetú v bielych
šatách a muža vo vojenskom oblečení, ale ja vidím zaujímavý
príbeh.

Martina Ratičáková, 9. C

Všetko sa to začalo v roku 1948.
Ľudia zase pokročili v modernizácii
a tešili sa na lepšiu budúcnosť. Práve
v tomto roku sa mala konať svadba
mojich prastarých rodičov. Prípravy
boli v plnom prúde celý rok, pretože
všetko sa nedalo kúpiť na jednom
mieste, ako dnes.
Keď už sa písal dátum 27. 8.
1948, moja prastará mama bola
vo veľkom strese a pochybách, či si
berie toho správneho muža, ktorý
je vojak a každú chvíľu môže ísť
naspäť do vojny. „Ale všetko ukáže
čas.“ Túto vetu si stále opakovala
počas obliekania si krásnych, vtedy
moderných, bielych a čipkovaných,
svadobných šiat.
Keďže moja prastará mama bola silno veriaca žena, svadbu mali
v kostole pred Bohom. Keď pri oltári
uvidela pradeda stojaceho vo vojenskom oblečení, hneď vedela, že robí
správnu a dobrú vec. Povedali si svoje
áno a stali sa manželmi. Hostina
nebola veľká, ale aspoň nejaká bola.
No a táto fotka vznikla počas fotenia sa mladomanželov na pamiatku
svojho najkrajšieho dňa.
Kto by to bol vtedy povedal, že
práve teraz, v roku 2020, budem písať
o tejto fotografii. Kedy a ako vznikla,
a aký príbeh v sebe ukrýva.
Marián Vargončík, 8. A
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tvorba

Adelka Skurčáková, 3. B

SPOMIENK Y
NA GORALČINU
V našej škole sa rozbehla súťaž, ktorá podporuje zachovanie nášho kultúrneho dedičstva.
Veď goralské nárečie patrí k nášmu národnému pokladu. Žiaci dostali za úlohu napísať príbeh, v ktorom
použijú aj slová z goralského nárečia.
Príbeh môže mať formu básne, textu,
rečňovanky a podobne. Deti tiež môžu nakresliť, ako naši predkovia v minulosti žili a pracovali. Súťaž našich
školákov veľmi zaujala, o čom svedčí aj
množstvo prác a výkresov. Táto aktivita
určite podnietila aj diskusie v rodinách
o dobe, ktorú si naši malí veľmi nepamätajú. Prispeje tak k utužovaniu
rodinných vzťahov, a samozrejme,
pomôže vytvoriť deťom aspoň malú
predstavu o tom, ako žili ich rodičia
a prarodičia. A naši starkí si určite
radi zaspomínajú na svoje mladé časy.
Nielenže súťaž spojí viac generácií, ale
pomôže deťom aj vytvoriť si pozitívny vzťah k minulosti svojich predkov.
Z prác vidieť, že deti sa naozaj poctivo
pripravovali a zisťovali. Veríme, že sa
vám dielka detí budú páčiť.
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Peter Glovaťak, 3. B

Martin Žitňák, 3. B

Diana Laštiaková, 4. D

Agáta Tisoňová, 4. A

Sára Pilarčíková, 3. B

Adelka Michaľaková, 1. B

tvorba

RODŽINA
Rodžina je vieľgy dar,
kozdemu je Pan Bug dol.
Mamka, očec, šostra, brat,
kozdy kozdego mo rod.
Roboty je v dome doš,
sici majo z nij radoš.
Aj džečocky pomogajo,
dakedy še i zabavajo,
a tie mlodse še len grajo.
V potocku še mocajo,
zabky, rybky tam chytajo.
Staro babka bavi džecko,
je to od nij robota vieľgo.
Mamka mo roboty kupe,
upiece nom vdy buchte.
Na poli je roboty kupe,
pomogo rodžina calo.
Džeči gnšy zagaňajo,
aj na vode chodzivajo.
Očes svojho kuňa mo,
při roboče mu pomogo.
Sičke polia poorajo,
a aj šano pozbirajo.
Džadek pasie krovy,
doneše mleko pře džeči.
Viecor pikne sici spolu,
Šadno se k jednemu stolu.
Dže Bug hospodaři,
tam še dobře daři.
Adelka Skurččáková, 3. B

Jakub Skurčák, 3.B

Samuel Michaľák, 4. A
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tvorba

Emka Porvichová, 3. B

BABKA A DŽADEK – ŽIVOT
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna
babka Emília. Mala džadka, ktorý še
volal Emil – chodila š ní vorač na zogon a sadžič svopke.
Mo vnuka Jonka a ten jej pročivy
jako pľuha. Chodži jej po izbe v botak
a roznoši jej bloto, nechce še mu nic
robič, jace šedži a kuko še do bedne.
Ky mu povym nech se idže popřontač
izbe, to mi povie ze še mu nechce a ze
go boľo renky. Ale kie go zavolom ze
nek idže ješ to leči ako pervy. Ej ten
muj džadek tiež jace biatko že še jus

narobil doš, šadne ku pivu a zre jako
duha. Mne môze i šlak trafič. Třa mi
zreč navarič, koloc upiec, pomič gorky,
poprontač, muse iš do poľa pateky ponošič bo nebedeme mať čim klaš do päca,
do stajne porobič, kurom trove nakošič.
Jo še nimom kiede naješ bo mom teľo
roboty a tyn muj starý kuň ješče biatko
ky mu kozem iš vorač. Viecor še vomyje,
pomodle še ruzanec a legne a spie. Zaš
še zobudze, bo džadek, harcy – stuchne
go, zaš še pomodle a vo piontyj stane
i zaš to isté od vôkola...
Jakub Hrubjak, 4. D

Muja rodno džedžina Rabca
Bvom v džedžine Rabca. Zje še nom
dobře. V Rabci zje 5900 ľudži.
My byvome na Gruňu. V džedžine
mome dvje skoly, pikny koščul, hriska, vobchud. Cez džedžine čece krásno
řeka Polhoranka. Po džedžine še potuluje kupe psuv. Nas starosta ktorego

mome radži organizuje chodžjake vstpnia. Kolo drugi nom spravili pekné
chodniky. V blizkošči nasj skoly som
hojdačky, preliesky, smykacky. Nasa
skola še zapojo do chodžjakých gier.
Jo rod chodze do skoly. Jo jek rod ze
bvom v džedžine Rabca.
Timotej Juritka, 4.D

Riško Vnenčak, 3. B

Marcel Brezoňák, 3. B
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Matej Huba, 3. B

Klárka Kozáková, 4. D

tvorba

ZÁPLAVA PROJEKTOV
Každý určite vie, aká je práca v škole náročná. Veď zvládnuť minimálne
dvadsať neposedných žabiek, ktoré
vám svojimi neustálymi otázkami nedožičia minútku pokoja, dá
zabrať.
A rodičia o tom iste vedia svoje. Preto
sme radi, že takto podporujú aktivity
svojich detí a prostredníctvom rôznych
projektov pomáhajú deťom zvládnuť už
i tak náročné učivo. Názornosť a uvedomelosť sú jedny z najdôležitejších
zásad pri vyučovaní. A ak žiak vytvorí
projekt na akúkoľvek tému, prinesie

ho do školy ukázať svojim spolužiakom, je to neoceniteľná pomoc nielen
pre neho, ale aj pre nás. Veľká vďaka
patrí rodičom, bez ktorých by to asi
nešlo. Tí starší si vedia poradiť sami,
ale mladším treba určite pomôcť. Preto stále nevychádzame z úžasu, aké
krásne veci vedia deti s rodičmi vytvoriť. Je to dôkaz, že sme na jednej
vlne a naším cieľom je, aby z našich
detí vyrástli vzdelaní a slušní ľudia.
Mali by ste vedieť ten hrdý pohľad, keď
sa dieťa „vytasí“ so svojím projektom.
Možno niektorým poslúži naša ukážka
na inšpiráciu.

Peter Glovaťák, 3. B

Adelka Skurčáková, 3. B

Oliver Slovík, 3. A
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tvorba

Adelka Skurčáková, 3. B

Samuel Michaľák, 3. B
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Martin Žiťňák, 3. B

zo života školy / tvorba

Tešíme sa s Mikulášom
Je krásne vidieť pocity v detských
očiach, keď viete, že veria zázrakom. Takým bol aj deň, kedy prišiel
do školy Mikuláš so svojím pomocníkom anjelom a čertíkom.
Obdiv a vďaka patrí tým, ktorí sa
na to podujali. Odmenou im bol úsmev, radosť a možno aj nejaká slzička,
pretože emócie boli rôzne. O to viac,

že deti tento rok naozaj Mikuláša nečakali (mysleli si, že je v karanténe
:D). V neľahkej dobe aj nám, dospelým,
radosť detí zahriala srdiečko.
Pár pocitov sme zachytili s deťmi
na papier. Prosím, ospravedlňte ich
za chybičky, nechali sme ich postrehy autentické.
Fotky zachytávajú len niektoré momenty, veľa ďalších si môžete pozrieť

na web stránke školy. Ďakujeme, že
sa tešíte s nami.

A je t u záve r…
Tak, a sme na konci. Dúfame, že
sa vám naše práce páčili, lebo nám
sa páčia veľmi: D Už teraz pracujeme
na nových veciach, ktoré vám ukážeme v ďalšom roku. Blížia sa Vianoce,
užívajte ich v zdraví a pohode. Šťastie

totiž nie je v materiálnych veciach.
Nech vám srdcia zohreje láska a vďaka
vašich najbližších. Prajeme úspešné
vykročenie do Nového roka 2021.
Texty autorsky
spracovala Mgr. Hvolková
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zo života školy

ŠKD = ŠKOLSKÝ
KLUB DETÍ
Jesenné obdobie v ŠKD bolo celé
popretkávané rôznymi protiepidemiologickými opatreniami, rôznymi
nariadeniami, zákazmi, čo veľmi ovplyvnilo i našu činnosť.
Toto obdobie sme prekonávali i prekonávame s veľkým rešpektom. Práca
v ŠKD je v tomto období oveľa náročnejšia (vzhľadom na dané opatrenia),
nakoľko deti v ŠKD nemôžu len sedieť
v laviciach ako na vyučovaní. Bolo a je
ťažké hľadať hry a aktivity, pri ktorých
sa deti nedotýkajú, nemôžu si hádzať
loptu… Pokiaľ nám to počasie umožňovalo, zdržiavali sme sa v prírode, ale
vzhľadom na ročné obdobie tieto pobyty
nemohli byť veľmi dlhé. Ako sa hovorí,
„robili sme, čo sa dalo“, plnili sme si
povinnosti do školy, venovali sme sa
rôznym zábavným a tvorivým aktivitám, aktivitám na utvrdzovanie učiva.
Priblížili sme sa k najkrajším sviatkom,
ktorými Vianoce určite sú. V tomto
predvianočnom adventnom období sa
s deťmi zamýšľame nielen nad tým, čím
by sme prekvapili svojich najbližších,
ale vedieme deti k tomu, aby chápali
aj duchovné hodnoty predvianočného
a vianočného obdobia – rodinu, lásku

v nej, priateľstvo, spoločné radostné okamihy prežité spolu. Venujeme a budeme
sa venovať aj výrobe rôznych dekoračných a darčekových predmetov, tiež si
budeme pripomínať tradície a zvyky,
ktoré sú typické pre náš región.
Želáme nielen všetkým deťom, ale
všetkým ostatným, aby nasledujúce
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obdobie bolo už len obdobím dobrých
správ, obdobím plným zdravia, aby sme
nasledujúce vianočné sviatky mohli
prežívať v zdraví, v radosti a hlavne
spoločne, so všetkými, na ktorých nám
záleží.
KRÁSNE VIANOCE
Mgr. Elena Škorvánková

zo života školy
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Terezka Božeňáková, 5. B
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