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POŽIAR NA BABEJ HORE NÁS OHROZIL
Za to, že nám ešte tečie pitná voda v kohútikoch, vďačime pralesom na Babej
Hore a novým porastom,
ktoré vysadili štátne lesy po víchriciach v rokoch
2004 a 2008. Pralesy sú
posledná veľká „špongia
zadržiavajúca vody, aby
mala čas vsiaknuť do skalnatých puklín flyšového
podložia. Takú špongiu už
začínajú plniť aj novovysadené lesy. O babiohorské lesy je našťastie postarané, lebo sú to ochranné
a štátne lesy.
O lesy sa treba starať
a nie ísť len ťažiť zdravé
drevo. Už som v Chýrniku viackrát upozorňoval,
že naše smreky schnú a sú
ich celé „kolesá“, ktoré sú
vlastníkmi súkromných
lesov nechané na osud, kedy ich niečo zapáli a môže
vzniknúť požiar nedozerných následkov.
Ing. V. Briš,
šéfredaktor RCH

NOVÝ
PLÁN
ROZVOJA
Obec pripravuje
na schválenie nový
Program rozvoja
obce Rabča 2015
– 2022. Návrhy
a pripomienky
zasielajte
na podatelna@
rabca.sk
VIAC –» s. 8 – 9
V. Briš

1. – 3. 9. 2015 HORELO RÚBANISKO NAD PALKOČOM NA BABEJ HORE. Požiar sa im po
3-dňovom boji aj s helikoptérami podarilo uhasiť. Bolo sucho, horúčava, silný vietor, nedostatok vody. Veľká vďaka patrí
hasičom, ktorí v dyme riskantne bojovali dňom a nocou s požiarom, aby sa nerozhorel na celú Babiu Horu … foto v. briš

ŽIJEME
v DEDINE
Ak chceme žiť spoločne v dedine a využívať spoločné
výhody, ktoré spolužitie prináša, musíme vedieť aj spoločne prispieť. Žiaľ
sú aj takí, ktorí nie
sú ochotní prispieť
ani na spoločné cesty
– nech prispejú tí, čo
majú lacnejšiu ZEM.
V. Briš

Do 1 600 €
POKUTA
za pálenie
BIOODPADU
Ešte stále sa nájdu
medzi nami takí, čo
v čase sucha si dovolia zapáliť suchú slamu … BIOODPAD
SA ZHODNOCUJE!
V. Briš

Kanalizačné
PRÍPOJKY

Zabezpečte si
psov! Schránky
na bránke,
hláste …

Občania, Vy rozhodujete, kde Vám
dajú kanalizačPSOV SI ZABEZnú prípojku na príPEČTE, ABY NEOpojkovom liste.
HROZOVALI ĽUDÍ!
Žiadajte ich umiestKaždý dom má mať
niť do Vašich dvorov
na bránke POŠTOVÚ
– šetrite si peniaze.
SCHRÁNKU!
Kým sa neskoNAHLASUJTE
lauduje kanalizácia
nebezpečné miesta
a kanalizačná prína obecný úrad – mob.
pojka, sami sa ne0903/659 113. – OcÚ
smiete pripojiť! – red
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
2 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 2/2015

21. 9. 2015

samospráva obce

23. 7. 2015 Rabča – dolný koniec zo zubrohlavských Kopaníc

POSLANCI OBCE ROZHODOVALI,
SCHVAĽOVALI
ZO ZASADNUTÍ
V SKRATKE
• UZNESENIE č. 8/2015
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ) 21. 8.
2015
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 12. 6. 2015
a 24. 7. 2015, ktorú predložila Mgr. Janka Prisenžňáková, hlavná kontrolórka obce Rabča.
2. Informáciu starostu obce Rabča o jednaní z 20. 8.
2015 na základe námietky
p. Antona Pitáka, Rabča.
B. Schvaľuje
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej na II. polrok 2015.
4. Zámenu pozemkov
s obcou Rabča na základe žiadosti Michala Gužíka a manželky Kataríny
Gužíkovej, bytom Hlavná
78, Rabča za časť v obecnej parcely č. 2718 o výmere 153 m2 k. ú. obce Rabča podľa priloženého návrhu za podmienky, že žiadatelia zamenia obci Rabča
adekvátnu výmeru 153 m2
za pozemok v 1/1-nine pri
obecnom pozemku.
5. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícii v podmienkach obce Rabča s účinnosťou od 1. 9. 2015.
6. Odpustenie nájmu pre
Asociáciu športových Klubov Orava, Ľubomír Jagnešák, Rabča, Adamovka
558, IČO 42218381 na ak-

ciu Kasprof Security Liga
dňa 26. 9. 2015 v Športovej
hale v Rabči.
7. Žiadosť Ing. Veroniky
Jagelkovej, bytom Rabča,
Adamovka 512 o schválenie priestorov v nadstavbe nad lekárňou v ObZS
Rabča za účelom finančného sprostredkovania
stavebného sporenia – ide
o priestor v obecnej budove súp. č. d. 329, Ul. Rabčická, LV č. 1283 o výmere
52,21 m2 priamo za ročný
nájom vo výške 1 027,33 €
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, …. Poslanci prenájom
obecného majetku schválili 3/5-tinovou väčšinou
s tým, že nájomná zmluva
so žiadateľkou bude uzavretá od 1. 9. 2015.
8. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 –
rozpočtové opatrenie č.
7/2015 schválené OZ 21. 8.
2015 v zmysle par. 14 zák.
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách …,
ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča
na rok 2015 so súhlasom
OZ, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov … .
9. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2015 –
rozpočtové opatrenie č.
8/2015 schválené OZ
21. 8. 2015 v zmysle par.
14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších noviel,
ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča

na rok 2015 so súhlasom
OZ, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov … .
10. Zmena rozpočtu CVČ,
Hlavná 426, Rabča na rok
2015 – rozpočtové opatrenie č. 1/2015 schválené OZ
21. 8. 2015 … .
11. Žiadosť MUDr. Silvia
Letavayová – detskej lekárky ObZS Rabča, Kindermed, s.r.o., Rabča 331
o finančnú podporu pri
rekonštrukcií toaliet pred
deti a rodičov v OZS Rabča
s tým, že žiadateľka uskutoční komplexnú rekonštrukciu vstupnej chodby ambulancie, čakárne
a priestorov ambulancie,
spolu s ich novým zariadením na vlastné náklady
cca 6 000 € za predpokladu, že obec Rabča zabezpečí rekonštrukciu toaliet pre deti a rodičov v cene
cca 4 500 €. Poslanci súhlasia s predloženým pomerov nákladov. Obec zároveň umožní odpísanie
rekonštrukcie z ceny nájomného v najbližších mesiacoch po rekonštrukcii a to po dobu 20 mesiacov zo sumy 4 500 €, kde
mesačný nájom predstavuje 224,47 €. Nájom bude odpustený po ukončení prác. Žiadateľka predloží vizualizáciu a rozpočet
do konca budúceho týždňa
na Obecný úrad v Rabči.
Žiadateľka vstúpi priebežne do jednania s RABČAN, s.r.o. Rabča.
12. Schvaľuje 5 % spoluúčasť obce Rabča na projekt
nakladania s biologickými
odpadmi (nákup kompos-

térov, elektrické kompostovacieho zriadenia, drviča a osveta) v max. sume 8 000 €, ktorý podáva
Mikroregión Biela Orava.
13. Hlavnej kontrolórke obce Rabča Mgr. Janke
Prisenžňákovej v zmysle §
18 ods. 1) zák. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení na jej žiadosť, že môže podnikať
alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.
C. Volí
1. Do rady školy ZŠ s MŠ,
Rabčická 410 Rabča týchto poslancov:
1. PhDr. Augustín Piták
2. Ján Maťuga
3. Mgr. Pavol Revaj
4. Katarína Budzelová
s účinnosťou od 21. 8. 2015.
2. Do Rady školy CVČ,
Hlavná 426, Rabča týchto
poslancov:
1. Mgr. Andrea Lubasová
2. Mgr. Gabriela Čulová s účinnosťou od 21. 8.
2015.
D. Neschvaľuje
1. Žiadosť o dotáciu na rok
2015 pre Asociáciu športových Klubov Orava, Ľubomír Jagnešák, Rabča, Adamovka 558, IČO:
42218381 na športové aktivity vo výške 800 € na akciu Kasprof Security Liga
dňa 26. 9. 2015 v Športovej
hale v Rabči.
2. Na základe žiadosti zriadenie Súkromnej základ-

nej umeleckej školy HEURÉKA, ZŠ s MŠ Nová
361, 029 42 Bobrov v obci
Rabča.
E. Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na základe žiadosti Jozefa Bugeľa a manželky Daniely Bugeľovej, bytom Rabča, Mlynská 355 za účelom
osadenia garáže o výmere 19 m2 pri bytovom dome č. 393, Ul. Soľná, v ktorom vlastnia byt – ide o pozemok vo vlastníctve obce
parc. CKN č. 4464/18, LV
č. 1283 priamo za ročný
nájom vo výške 2,0746 €/
m2/rok na dobu určitú 1 rok na dohodnutý
účel… . Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov OZ.
2. Aby Komisia ŽP, VP a výstavby prejednala žiadosť
p. Margity Prisenžňákovej,
bytom Or. Polhora a Marcely Mačincovej, bytom
Rabča odpredať časť obecného pozemku, ktorý sa
nachádza pri rieke na parc.
č. 6632 v dĺžke cca 154 m2
k. ú. obce Rabča, ktorý budú žiadateľky v budúcnosti
využiť ako príjazdovú cestu k ich pozemkom. Komisia zároveň prizve na jednanie aj ostatných vlastníkov súvisiacich s obecným
pozemkom.
F. Ruší
1. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Rabča
schválené OZ 19. 5. 2010
uznesením č. 5/2010.

21. 9. 2015

samospráva obce

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 2 /2013| 3

foto v. briš

G. Odvoláva
1. K dnešnému dňu doterajších členov za zriaďovateľa v Rade školy ZŠ
s MŠ Rabčická 410 Rabča: PhDr. Augustína Pitáka, Ing. Karola Sahuľa,
Mgr. Pavla Revaja a Katarínu Budzelovú.
H. Ukladá
1. Poslancom OZ, aby najneskôr do 10. 9. 2015 zaslali na Obecný úrad v Rabči svoje pripomienky resp.
návrhy k cestovnému poriadku SAD LIORBUS a to
pre linky, ktoré prechádzajú našou obcou a Obecný úrad v Rabči zverejni
na stránke obce a oznámi
v obecnom rozhlase, aby
občania zaslali na Obecný úrad v Rabči v termíne
do 10. 9. 2015 svoje pripomienky a návrhy k cestovným poriadkom. Termín:
do 10. 9. 2015; Z.: poslanci OZ, OcÚ Rabča
2. Komisii ŽP, VP a výstavby pripraviť návrh osadenia garáži pri Ul. Soľnej
pri bytovom dome č. 391
v spolupráci s vlastníkmi
bytov v termíne do 30. 10.
2015. Termín: do 30. 10.
2015; Z.: v texte
3. Komisii ŽP, VP a výstavby zvolať spoluvlastníkov
ulice Konečnej, aby sa vyjadrili a odsúhlasili vybavenie stavebného povolenia výstavbu Ul. Konečnej
(asfaltovanie, dažďová kanalizácia).
4. Aby obecný úrad urgoval odpoveď na Slovenskú správu ciest D. Kubín
o opravu mostu cez rieku
Polhoranku smerom na Sihelné, nakoľko je most
v zlom technickom stave a na našu žiadosť o jeho
opravu neodpovedali.
Termín: do 31. 8. 2015;
Zodpovedný: v texte

5. Aby obecný úrad vstúpil
do jednania s Ing. Pavlíkom,
Spoločný obecný úrad Zákamenné, ohľadne odstránenia zhoreniska Šašina
a postupoval v zmysle stavebného zákona. Termín:
do 15. 9. 2015; Z.: v texte
6. Aby RABČAN, obecné služby Rabča vstúpil do jednania a pripravil splátkový kalendár pre

UZNESENIE č.
8/B/2015
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 21. 8. 2015
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov Doplnok č.
2/2015 k VZN č. 60/2009 –
Štatút obce Rabča.

23. 7. 2015 Rabča v detaile
MUDr. Jozefa Hornáka.
V prípade, že bude dlžník
dodržiavať splátkový kalendár OZ sa vráti k preriešeniu dlhu po roku. Termín: do budúceho OZ;
Zodpovedný: v texte
7. Predsedom Komisií OZ
predložiť do budúceho OZ
návrh tajomníkov jednotlivých komisií. Termín:
do budúceho OZ; Zodpovedný: v texte
8. Mgr. Margite Kvasničákovej začať s vybavovaním stavebného povolenia
na Ul. Konečnú (asfaltovanie, dažďová kanalizácia).
Ing. Július Piták, starosta
obce Rabča, v. r.
Zapísal: Bc. Jozef Oselský,
poslanec OZ a predseda návrhovej a volebnej komisie.

A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka
o stave a problémoch na kanalizácii v obci Rabča.
2. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o štádiu príprav na vysporiadanie Ul. Grúňanskej.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú a volebnú ko-

e-foto v. briš

2. 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov Doplnok č. 4/2015 k VZN č.
54/2009 – o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabča.
3. 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 – Povodňový plán záchranných prác
obce Rabča spolu s pripomienkami.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča v. r.
UZNESENIE č. 7/2015
z. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 24. 7. 2015

misiu v zložení: predseda: Ján Maťuga – členovia:
Monika Adamčíková a Pavol Kobyliak, poslanci OZ.
2. Program rokovania
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča bez zmien.
3. V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR, kód
výzvy KaHR-22VS-1501:
a) predloženia žiadosti
o NFP v rámci opatrenia
2.2 OP KaHR na realizáciu
projektu: „Obnova verejného osvetlenia obce Rabča“, korý je realizovaný obcou Rabča,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci ,
c) zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufi-

nancovanie realizovaného
projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
4. Rozpočet projektu:
„Obnova verejného osvetlenia obce Rabča“ v sume 276 468,32 € s DPH.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav
Jagnešák, Monika Adamčíková, Bc. Ľudmila Rešutíková, Mgr. Andrea Lubasová, Pavol Kobyliak, Ján
Maťuga, t. j. 6 z prítomných 6 poslancov; ZDRŽAL SA – 0; PROTI – 0.
5. Aby Centrum voľného
času, Hlavná 426, Rabča
pripravilo štúdiu a zámer
horolezeckej steny v športovej hale v Rabči.
C. Ukladá
1. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby p. Štefanovi
Raticovi v prípade schválenia žiadosti o verejné
osvetlenie, aby demontované svietidla riadne zaevidoval, riadne uskladnil
a v prípade potreby použil na ďalšie osvetlenie vedľajších a nových ulíc v obci. Po demontáži bude vedúci informovať poslancov
o stave a počte demontovaných svietidiel.
Termín: po schváleni žiadosti na verejné osvetlenie;
Zodpovedný: v texte
2. Tým poslancom, ktorí sa prihlásili na návštevu
Wolfersheimu v Nemeckej spolkovej republike,
aby bezodkladne oznámili na Obecný úrad v Rabči
o aký druh ubytovania majú záujem: hotel, penzión
alebo ubytovanie v rodine.
Termín: najneskôr do 15. 8.
2015; Zodpovedný: v texte
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča v. r.
Pokračovanie na str. 4
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31. 7. 2015 Rabča – stred z úpätia Magury

POSLANCI OBCE ROZHODOVALI, SCHVAĽOVALI
Dokončenie zo str. 3
UZNESENIE č. 6/2015
z. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 12. 6. 2015
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení zo dňa 9. 4. 2015 a 15.
5. 2015, ktorú predložil
Ing. Vladimír Briš, prednosta OcÚ v Rabči.
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke
obce Rabča za rok 2014,
ktorú vykonal Ing. Igor
Šramka, CA č. 609 dňa 11.
5. 2015.
3. Vzdanie sa členstva
p. Jána Adamčíka v Komisii kultúry v obci Rabča
k 31. 5. 2015.
4. Informáciu starostu obce o prihlásených poslancov OZ a zástupcov zložiek
obce Rabča na družobnú
návštevu do Wölfhersheimu v dňoch od 1. – 4. 10.
2015.
5. Žiadosť Mgr. Lucie Tomovčíkovej, Rabča, Grúňanská 1262/156 o ukončenie nájomnej zmluvy na prenajaté priestory v priestoroch nad lekárňou, Rabčická 329, Rabča.
6. Návrhy predsedu vlády SR, ktoré prezentoval
na 26. sneme ZMOS.
7. Rozbor hospodárenia
obce Rabča za rok 2014.
8. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabča za rok
2014.
9. Rozbor hospodárenia
CVČ, Hlavná 426 Rabča
za rok 2014.
10. Rozbor hospodárenia
RABČAN, obecné služby
Rabča za rok 2014 s pripomienkami poslancov.
11. Hospodársky výsledok
RABČAN, s.r.o. Rabča

za rok 2014 s pripomienkami poslancov.
12. Žiadosť občanov z Ul.
Konečná o urýchlenú nápravu Ul. Konečná a konštatuje, že v danej veci
obec koná a ulica je zaradená medzi ulice, na ktoré sa bude robiť projekt.
Uvedené už bolo schválené
na OZ č. 5/2015 zo dňa 15.
5. 2015.
13. Žiadosť o opätovne
prehodnotenie rozhodnutia riaditeľstva ZŠ s MŠ
Rabča o priestoroch pre
výtvarný odbor ZUŠ I.
Kolčáka v Námestove, elokované pracovisko Rabča na šk. rok 2015/2016
s tým, že táto situácia bude trvať len rok a vyučovací proces ZUŠ nebude narušený.
14. Informácie starostu
obce Rabča.
B. Schvaľuje
3. Záverečný účet obce
Rabča a celoročné hospodárenie za rok 2014 bez výhrad … .
4. Prebytok rozpočtu zistený podľa § 10 ods. 3 písm.
a) upravený o nevyčerpané
účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom
roku v sume 426 225,30 €,
ktoré sú zdrojom rezervného fondu.
5. Na základe návrhu Komisie športu poskytnúť
dotáciu pre Marián Oselský, Rabča, Hlavná 1131
vo výške 400 € z požadovanej sumy 800 € na rozvoj športových zručností a vedomostí u mladých
hokejistov s tým, že dotácia bude riadne zúčtovaná
do 15. 12. 2015 TJ Oravan
Rabča.
6. Aby atrakcie na odpust

a Dni Rabče boli umiestnené tak ako doteraz pri
ihrisku v Gaceli.
7. Predĺženie termínu
Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Rabča na roky 2015 –
do roku 2022.
8. Aby obec Rabča začala majetkovo-právne vysporiadavať Ul. Grúňanskú, ktorú zameral geodet
Ing. Jozef Revaj, Hviezdoslavova 45, Námestovo
dňa 20. 5. 2015 geometrickým plánmi č.: 4196224963/2015 a č. 4196224964/2015.
9. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod novú ulicu pri Luscoňovi:
Predávajúci:
Fidriková
Anna, Rabča Garaj Emil,
Rabča Garaj Ignác, Rabča Garaj Ľudovít, Rabča
Garajová Margita, Rabča Gluštík Ľudovít, Rabča Gužíková Mária, Rabča Korman Vladimír, Rabča Luscoň Marián, Rabča
Oselská Oľga, Rabča Ratulovská Anna, Rabča Sivka Štefan, nar. a manželka Terézia Sivková, obaja Rabča Šurin Ján, Rabča parc. CKN č. 7319/4
– orná pôda o výmere
39 m2 zapísaná na LV č.
3407 na meno Garaj Ľudovít v ¼-tine úč., Gužíková Mária v ¼-tine úč., parc.
CKN č. 7319/5 – orná pôda o výmere 37 m2 zapísaná na LV č. 3375 na meno Sivka Štefan a manželka Sivková Terézia v BSM
v 1/9-tine úč.; Fidriková
Anna v 2/3-tinách úč., Šurin Ján v 2/9-tin. úč., parc.
CKN č. 7320/11 – TTP
o výmere 49 m2 zapísaná na LV č. 4430 na meno
Korman Vladimír v 1/6-ti-

ne úč., Garajová Margita
v 3/16-tin úč., Garaj Emil
v 3/16-tin úč., Garaj Ignác
v 3/16-tin úč., Oselská Oľga v 1/12-tine úč., Ratulovská Anna v 3/16-tin úč.
parc. CKN č. 7320/12 –
TTP o výmere 174 m2 zapísaná na LV č. 3408 na meno Korman Vladimír
v 5/144-tin úč., Garajová
Margita v 9/128-min úč.,
Garaj Emil v 9/128-min
úč., Garaj Ignác v 9/128min úč., Oselská Oľga
v 5/288-min úč., Garaj Ľudovít v 1/16-tin úč., Gužíková Mária v 1/16-tin úč.,
Gluštík Ľudovít v 1/6-tin
úč., Sivka Štefan a manželka Sivková Terézia v BSM
v 1/36-tin úč., Fidriková
Anna v 1/6-tin úč., Šurin
Ján v 1/18-min úč., Ratulovská Anna v 9/128-min
úč., parc. CKN č. 7389/40
– orná pôda o výmere
132 m2 zapísaná na LV č.
2472 na meno Marián Luscoň v 1/1-nine úč. .
Všetky parcely sú zamerané geometrickým plánom
č.
17883369-107/2014
Ing. Ferdinand Bolibruch
20. 1. 2015 – GEODET, Jozef Kupčulák – GEODET,
Hattalova 341, Námestovo
20. 1. 2015, vyhotovil
Ing. Ferdinand Bolibruch.
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € s tým, že
náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu uhradí obec Rabča. 10.
Na návrh starostu týchto členov dozornej rady:
Ing. Jaroslav Jagnešák, Ján
Maťuga, Mgr. Andrea Lubasová, Jozef Balek, Alojz
Spuchľák.

11. Aby sa obec Rabča prihlásila do výzvy na verejné osvetlenie s projektom „Obnova verejného osvetlenia obce Rabča.“ 12. Zmena rozpočtu
obce Rabča na rok 2015
– rozpočtové opatrenie č.
6/2015 schválené OZ
12. 6. 2015 v zmysle par.
14 zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších noviel,
ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce Rabča
na rok 2015 so súhlasom
OZ, rozpočtovým opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov:
Bežné výdavky / schválený / upravený / rozdiel /
rozpočet:
01.1.1. Obec KZ
41 637005 Poplatky právnické / 2000,00 / 7000,00
/ 5000,00
04.5.1. Cestná doprava KZ
41 / 635006 Údržba ciest
/ 112000,00 / 107000,00 /
-5000,00
SPOLU: 114000,00 /
114000,00 / 0,00
Presunom rozpočtových
výdavkov sa celkové výdavky nemenia.
13. Aby obec podala žiadosť na výzvu číslo III. Prezídia Policajného zboru
2015 o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly
MV SR s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti na cestách
v obci Rabča“ s tým, že sa
obec Rabča bude podieľať vo výške najmenej 5 %
z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných
zdrojov a to v sume: 840 €.
C. Neschvaľuje
1. Uzavretie nájomnej
zmluvy medzi obcou Rabča a PD Magura Rab-
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ča na prenájom obecných parciel o celkovej
výmere 212 m2 na parc.
CKN č. 4992/110 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 84 m2 v podiele 10973/17280-tin úč., čo
predstavuje 1,3 m2; parc.
CKN č. 4992/111 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 507 m2 v podiele 166417/259200-tin úč.,
čo predstavuje 208,7 m2
a parc. CKN č. 4992/112
– zast. pl. a nádvoria o výmere 122 m2 v podiele
10973/17280-tin úč., čo
predstavuje výmere 2,5 m2
za cenu 0,017 €/m2, čo je
v prepočte 3,60 €/rok.
2. Vypracovanie štúdie na oplotenie fontány
a šachovnice na námestí
v Rabči.
3. Zatiaľ žiadosť MUDr. Jozefa Hornáka, Rabča, Bystrá 337 o odpustenie dlhu
na dodávku tepla v priestoroch, v ktorých mal zriadenú stomatologickú ambulanciu v ObZS, Rabčická 330. Žiadosť bude opätovne prejednaná na budúcom OZ, kde sa k žiadosti po preverení nájomnej zmluvy vyjadrí hlavná
kontrolórka obce Rabča.
4. Žiadosti o udelenie výnimky v rámci VZN č.
2/2015 o poskytnutí jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného
domu vo výške 500 € pre:
Anton Domiňák a manželka Lucia, Rabča, Mlynská
361; Tomáš Brišák a manželka Jana, Rabča, Radová 471; Dominika Sivková a manžel Tomáš, Rabča
Hlavná 613.
5. Zatiaľ Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov a petícii
v podmienkach obce Rabča s účinnosťou od 12. 6.
2015 s tým, že sa presunú

na prejednanie do budúceho OZ.
D. Doporučuje
1. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na základe žiadosti Ing. Veroniky Jagelkovej, Adamovka 512, Rabča za účelom
umiestnenia
finančného sprostredkovania stavebného sporenia v obec-

poslancov OZ. Bc. Ľudmila Rešutíková, Monika Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček,
Pavol Kobyliak, Ján Maťuga, t.j. 11 z prítomných 11
poslancov; ZDRŽAL SA –

4. 9. 2015 Obraz dnešnej rozkopanej Rabče na Hlavnej ceste
nej budove nad lekárňou
– ide o priestor v obecnej
budove súp. č. d. 329, Ul.
Rabčická, LV č. 1283 o výmere 52,21 m2(miestnosť
o výmere 45,22 m2 + časť
soc. zariadenia 0,81 m2
a časť chodby + schodisko
6,18 m2) priamo za ročný
nájom vo výške 1027,33 €
na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná zverejniť – zámer prenajať majetok obce v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. v platnom
znení najmenej na dobu 15
dní na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Poslanci predmetný zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých

0, PROTI – 0. Obec Rabča
má 11 poslancov.
2. Aby poslanci OZ dostávali kontrolu plnenia uznesení e-mailom ešte pred
zasadnutím OZ.
3. Aby pri návšteve
Wölfhersheimu v SRN,
boli poslanci obce Rabča
a zástupcovia ostatných
zložiek v obci, ubytovaní
spoločne v jednom hoteli.
E. Volí
1. Na základe tajného hlasovania za hlavnú kontrolórku obce Rabča p.:
Mgr. Janku Prisenžňákovú s nástupom do funkcie
1. 7. 2015 s úväzkom 0,25/
mesiac.
F. Ukladá
1. Komisii ŽP, VP a výstav-

by prerokovať žiadosť Spoločenstva domu Soľná 392
o neprideľovaní ďalších garáží na Ul. Soľná pred bytovým domom 392.
Termín: do 2 mesiacov;
Z: PhDr. Augustín Piták,
predseda komisie
2. Komisii ŽP, VP a výstavby zvolať jednanie na tvárnosti miesta na základe
ústnej žiadosti p. Margity

foto š. ratica

Pindjakovej, Rabča, Vysoká 270 a preveriť jej spor so
susedom Ing. Jaroslavom
Jagnešákom.
Termín: do budúceho OZ;
Z: PhDr. Augustín Piták,
predseda komisie
3. Obecný úrad Rabča
v spolupráci s obcou Sihelné požiadať Slovenskú
správu ciest Dolný Kubín
o opravu mostu cez rieku
Polhoranku smerom na Sihelné, nakoľko je most
v zlom technickom stave.
Termín: do budúceho OZ;
Zodpovedný: OcÚ Rabča
4. Aby Obecný úrad Rabča dal vypracovať predbežnú cenovú kalkuláciu
na opravu mostu cez rieku
Polhoranka v smere od baru MIMO na Ul. Pod Magurou.

Termín: do budúceho OZ;
Zodpovedný: Mgr. Kvasničáková
5. Aby Obecný úrad Rabča opätovne požiadal SSC,
Dolný Kubín o vyznačenie
priechov pre chodcov a to
hlavne na ceste I. triedy,
nakoľko ich vôbec nevidno. Termín: do budúceho
OZ; Z: v texte
6. Aby Obecný úrad Rabča opätovne preriešil možnosť odstránenia zhoreniska Šašiny (bývalého pohostinstva).
Termín: do budúceho OZ;
Z: v texte
7. Mgr. Kvasničáková
Margita preveriť, či bola zahrnutá výstavba brány za Kultúrnym domom
v Rabči pri rekonštrukcii
kultúrneho domu.
Termín: do budúceho OZ;
Zodpovedný: v texte
8. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby rozpísať
do budúceho OZ, čo predstavuje v rozbore hospodárenia za rok 2014: všeobecné služby a všeobecný materiál. Termín: do budúceho OZ; Z: v texte
9. RABČAN, obecné služby Rabča predložiť na budúce OZ zoznam všetkých
dlžníkov na nájme obecného majetku vrátane bytov.
Termín: v texte; Zodpovedný: v texte
10. Konateľovi RABČAN,
s.r.o. do budúceho OZ pripraviť:
– spotrebu pitnej vody od r.
2010 do 31. 12. 2014
– vyčísliť záväzky a pohľadávky organizácie ku koncu roka 2014
– predložiť stav účtu
– HV za rok 2014 predložiť
podľa stredísk, tak ako bol
predkladaný po minulé roky. Termín: do budúceho
OZ; Zodpovedný: v texte
11. Hlavnej kontrolórPokračovanie na str. 6
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31. 7. 2015 Rabča – Grúň – z Kráľovky

POSLANCI OBCE ROZHODOVALI, SCHVAĽOVALI
Dokončenie zo str. 5
ke obce Rabča Mgr. Janke Prisenžňákovej preveriť
a podať informáciu o uzavretej nájomnej zmluve medzi RABČAN, obecné
služby Rabča a MUDr. Jozefom Hornákom, Rabča, Bystrá 337 na nebytové obecné priestory, ktoré
mal v prenájme MUDr. Jozef Hornák do 30. 4. 2015
ako stomatologickú ambulanciu. Termín: v texte;
Zodpovedný: v texte
12. Prednostovi OcÚ pripraviť doplnok č. 1/2015
k VZN obce Rabča č.
2/2015 o poskytovaní jednorazového kolaudačného príspevku pri skolaudovaní nového rodinného
domu na základe návrhov
poslancov k Adamovke III.
Termín: do budúceho OZ;
Z.: prednosta OcÚ
13. Prednostovi OcÚ
Ing. Vladimírovi Brišovi preposlať poslancom emailom do budúceho OZ
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností, podnetov
a petícii v podmienkach obce Rabča. Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný:
prednosta OcÚ
14. Prednostovi OcÚ
Ing. Vladimírovi Brišovi pripraviť návrh – doplnok č. 1/2015 k VZN obce Rabča č. 54/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zriadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabča pre
materské školy zo sumy
7 € na 10 € a zverejniť ho
na úradnej tabuli. Termín:
do budúceho OZ; Zodpovedný: prednosta OcÚ.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča v. r.

UZNESENIE č. 5/2015
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 15. 5. 2015
A. Berie na vedomie
1. Vzdanie sa členstva
p. Ilony Pitákovej, by-

tia finančnej komisie zo
dňa 10. 4. 2015 vo veci preverenia legálnosti súťaže
na dodávku uhlia na RABČAN, s.r.o. Rabča.
5. Informácie Mgr. Lubasovej o jej pripravovaných
aktivitách v obci Rabča

ulíc nasledovne. Poradie
nie je záväzné.
5. Predložené návrhy obnovy obecných budov nasledovne: príprava projektov – ObZS a budovu štadióna TJ k.ú. obce Rabča.
6. Rozpočet na „Multi-

11. 9. 2015 Pracovníci obecných služieb upravujú Grúňanskú ulicu
tom Rabča, Gaceľovská
1167/8 vo Finančnej komisii od 12. 4. 2015.
2. Nesúhlasné stanovisko OR PZ, ODI, D.
Kubín
č.
ORPZ-DKODI1-25-063/2015 zo dňa
7. 5. 2015 o zriadenie nového priechodu pre chodcov
z Ul. Radová smerom k súp.
č. d. 487 a to z dôvodu, že
po oboch stranách komunikácie nie sú vybudované
chodníky pre peších.
3. Informáciu starostu obce o návšteve mesta Wölfersheimu v Nemecku,
v rámci partnerskej spolupráce, v termíne od 1.
10. 2015, kde bude aj prezentácia našej obce na jarmoku – stánok. Organizáciu návštevy má na starosti Mgr. Janka Michaľáková.
4. Informáciu zo zasadnu-

pre deti, ktoré organizuje v spolupráci CVČ Námestovo, ZŠ s MŠ Rabča
a CVČ Rabča.
B. Schvaľuje
3. Zmenu výberového konania na funkciu „Hlavný kontrolór obce Rabča“
na deň 12. 6. 2015 o 1630
hod. (piatok) s tým, že ostatné náležitosti ostávajú
nezmenené.
4. Zoznam ulíc: 1. Grúňanská; 2. Športovcov; 3. Konečná; 4. Radová; 5. Adamovka; 6. Mlynská; 7. Bystrá; 8. Krížna; 9. Nad riekou; 10. Šviderkova; 11.
Vysoká; 12. Rovňová; 13.
Osadská za účelom vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukcie miestnych komunikácii
alebo vytvorenie nových
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funkčné ihrisko“ v k.ú.
obce Rabča vo výške
114 076,87 € s DPH s podielom spoluúčasti obce Rabča vo výške 56% t.j.
64 118,07 € z rozpočtu obce Rabča.
ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Jozef Oselský, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták,
Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adamčíková
t.j. 10 z prítomných 10 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
7. Aby obec Rabča uzavrela zmluvu o nájme na parc.
CKN č. 614/6 – TTP o výmere 1173 m2 k.ú. obce Rabča, vedenú na LV
č. 1493, podľa geometric-

kého plánu č. 4196224969/2015 zo dňa 5. 5. 2015
vyhotoveným GEODET,
Ing. Jozef Revaj, Hviezdoslavova 45, Námestovo
za účelom zriadenia multifunkčného ihriska s dobou
prenájmu 20 rokov za 1 €/
ročne.
8. Žiadosť spoločnosti BELLIDENTI, s.r.o.,
MDDr. Kristína Gašparová, Rabčická 330, 02944
Rabča, sídlo spoločnosti: Na Vynohrady 1, 91105
Trenčín o prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce za účelom zriadenia stomatologickej ambulancie.
Ide o priestor: v Obvodnom zdravotnom stredisku
v Rabči, Ul. Rabčická 330,
vo vlastníctve obce Rabča
LV č. 1283, na 1. poschodí, parc. CKN č. 5099/2,
výmera priestoru: ambulancia – 13,09 m2, prechod k zubnému laboratóriu o výmere 18,59 m2, čakáreň – 24,91 m2, sociálne zariadenia 1/7-mina –
1,80 m2 a zádverie vstupná
hala 1/14-nina – 6,97 m2
za cenu: ambulancia –
23,322 €/m2/rok a ostatná
plocha 11,0084 €/m2/rok
na dohodnutý účel.
Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 22. 4. 2015
do 7. 5. 2015.
9. Žiadosť MUDr. Magdaléna Šelianová, MDDr. Alexander Šelian, Hviezdoslavova 49, 02901 Námestovo o prenájom nebytových
priestorov za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie v obci Rabča. Ide
o priestor nachádzajúci sa
v obci Rabča, Ul. Rabčická 329, priestor Nadstavba nad lekárňou vo výmere
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67,69 m2, zapísaná na LV
č. 1283 na obec Rabča a to:
miestnosť č. 1 o výmere
28,56 m2, miestnosť č. 2
o výmere 19,40 m2, miest-

nosť č. 3 o výmere 4,10 m2,
sociálne zariadenie o výmere 5,5 m2, miestnosť č. 5
o výmere 5,4 m2, časť osc.
zariadenia (1/5-tin) o vý-

KONTAKTY NA STAROSTU OBCE RABČA
A ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
Mobil – starosta: 0903/538 529, tel.: 043/28 121 20,
e-mail: starosta@rabca.sk
alebo nepriamo cez podateľňu podatelna@rabca.sk
Prednosta Obecného úradu v Rabči
– Ing. Vladimír Briš
Tel.: 043/28 121 17, mob.: 0908/627 868;
email: prednosta@rabca.sk
Hlavný kontrolór obce Rabča
043/28 121 12; e-mail: kontrolor@rabca.sk
Mgr. Eva Grancová
podateľna, poskytovanie informácii, drobné
stavby, zapisovateľka, 043/28 121 11,
*043/55 942 19, e-mail: podatelna@
rabca.sk, e-mail: info@rabca.sk
Ing. Dana Kvasniaková
Účtovník, ekonóm: tel. 043/28 121 19,
dana.kvasniakova@rabca.sk
Bc. Ľudmila Lubasová
Správa daní z nehnuteľnosti, poplatkov
a majetku obce, evidencia odpadov, stavieb:
tel. 043/28 121 21, ludmila.lubasova@rabca.sk
Mgr. Margita Kvasničáková
Sociálne veci, príprava projektov a verejného
obstarávania: mob.: 0911/659 219, 043/28 121 13,
margita.kvasnicakova@rabca.sk
Oľga Bolibruchová
Podateľňa, pokladňa, archív, vyhlasovanie
v rozhlase: tel. 043/28 121 15, olga.
bolibruchova@rabca.sk
Ľudmila Iskierková
Úsek matriky, úsek organizačný
a vnútorných vecí, evidencia obyvateľstva:
tel. 043/28 121 15, matrika@rabca.sk
Mária Fusková
Pozemky: tel. 043/28 121 22,
maria.fuskova@rabca.sk
Helena Chromčáková
Doručovanie, upratovanie: tel. 043/28 121 12
Vedúci Miestneho kultúrneho strediska:
mob. 0903/386 021, tel. 043/28 121 12, jan.
kultura@rabca.sk;
Ružena Galčíková – vedúca obecnej knižnice
tel. 043/55 941 03, okrabca@stonline.sk

mere 0,81 m2 a časť chodby + schodisko (1/5-tina)
o výmere 3,92 m2 za nájom
vo výške 23,322 €/m2/rok
za priestory ambulancie

Rabča na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 5/2015
schválené OZ.
15. 5. 2015 v zmysle par.
14 zák. č. 583/2004 Z. z.
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ča, Hlavná 1131 vo výške 800 € na rozvoj športových zručností a vedomostí mladých hokejistov s tým, že túto žiadosť

Návrh riaditeľky ZŠ a MŠ na dopravné ihrisko medzi základnou a materskou školou
a 11,0084 €/m2/rok za sociálne zariadenie a chodbu
na dohodnutý účel. Uvedený zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce Rabča od 22. 4. 2015
do 7. 5. 2015.
10. Rozpočet na objekt SO
01 – oprava Obecnej hasičskej stanice (OHS) vo výške
59 992,06 € s DPH, ktorý
sa upraví formou Dodatku
č. 1/2015 k Zmluve o dielo
č. 3/2015 medzi obcou Rabča a RABČAN, s.r.o. Rabča
z 22. 1. 2015 na zhotovenie
diela „Oprava OHS“.
11. Rozpočet na objekt
SO 02 – kotolňa, uhoľňa vo výške 25 983,34 €
s DPH (znížený o sumu
9 743 €), ktorý sa upraví
formou Dodatku č. 1/2015
k Zmluve o dielo č. 4/2015
medzi
obcou
Rabča
a RABČAN, s.r.o. Rabča
zo dňa 22. 1. 2015 na zhotovenie diela „Oprava SO
02 Kotolňa, uhoľňa, SO 03
Zdravotné stredisko“.
12. Zmena rozpočtu obce

o rozpočtových pravidlách…, ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu obce
Rabča na rok 2015 so súhlasom OZ, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov:
Kapitálové výdavky /
schválený / upravený /
rozdiel / rozpočet:
06.6.0. Rozvoj obcí KZ
41 635006 Oprava a údržba budovy Hasičskej stanice 50 000,00 / 86 000,00 /
36 000,00;
04.5.1 Cestná doprava
KZ 41 716 (príprava proj. dok. MK) 0,00 /
136 000,00 / 86 000,00
Schválením rozpočtových
výdavkov sa celkové výdavky zvyšujú o 86 000 €.
C. Neschvaľuje
1. Aby komisie OZ mali schválené rokovacie poriadky.
2. Zatiaľ poskytnúť dotáciu na rok 2015 na základe žiadosti p. Mariána Oselského, bytom Rab-

do budúceho OZ prehodnotí športová komisia.
D. Doporučuje
1. Komisiám OZ dodržiavať Štatút obce Rabča,
hlavne v časti popisujúcej
činnosť obecných komisií.
2. Aby obecný úrad požiadal Coop Jednota, SD Námestovo o možnosť zriadenia inzertnej tabule
v priestoroch predajne Coop Jednota Supermarket
1-25 Rabča – Gaceľ.
D. Ukladá
1. Komisii športu prehodnotiť žiadosť o poskytnutie
dotácie na rok 2015 p. Mariána Oselského, Rabča,
vo výške 800 € na rozvoj
športových zručností a vedomostí mladých hokejistov.
T: do budúceho OZ;
Z: Predseda Komisie športu, Ing. Jozef Kovaliček
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča v. r.
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8 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 2/2015

21. 9. 2015

program rozvoja rabče 2015 – 2022

CBS
16. 5. 2015 Pohľad na dnešné správne centrum obce Gaceľ

Letecké foto Rabče – autor: CBS spol, s.r.o.

PROGRAM ROZVOJA RABČE 2015 – 2022
Prepracovanie doteraz platného Plánu sociálno-ekonomického rozvoja Rabče 2004 – 2020 z roku 2004 vyžaduje zákon o regiónálnom
rozvoji č. 539/2008 Z. z. a musí ho mať obec schválený, ak chce v budúcnosti čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ. Všetky informácie
o novom Programe rozvoja obce Rabča 2015 – 2022 sú priebežne zverejňované na www.rabca.sk/uzemny-plan.html. PRIPOMIENKY,
NÁVRHY, ZASIELAJTE PÍSOMNE, najlepšie emailom na: podatelna@rabca.sk v termíne do 12. 10. 2015.
Program rozvoja obce nenahrádza platný
územný plán ale ho dopĺňa o konkrétne programy, ktoré Obecné zastupiteľstvo obce Rabča
schváli.
Schváleniu predchádza dôkladná analýza obce, aby sa vedelo čo treba
kedy a ako realizovať, vedieť či sa to dá zaplatiť.
Stručne uvediem najdôležitejšie údaje o obci

Rabča: k. ú. 2515,6164 ha:
tr. tr. porast 940,21 ha
(37,4%), lesné pozemky
847,58 ha (33,7%), orná
pôda 434 ha (17,25%), ost.
pl. zastavaná plocha a nádvorie 146,75 ha (5,83%),
110,67 ha (4,4%), vod. pl.
31,68 ha (1,26%), záhrady 4,53 ha (33,7%). Počet obyvateľov Rabče je
k 28. 8. 2015 4869. V Rabči je 1008 trvale obývaných domov a 77 bytov

v bytovkách, neobývaných rodinných domov je
112 (11,1%). Najviac je počet domácnosti s piatimi
obyvateľmi 170, so štyrmi 164, so šiestimi 141
a s jedným
obyvateľom
134. Rabča má 28,64 km
miestnych komunikácii.
Cez Rabču vedie cesta I.
triedy o dĺžke 6 km okolo ktorej býva 1805 obyvateľov (37%) s 401 domami
(39,8%). V Rabči pripadá

1950 Rabča – Polia, lesy, háje pod urbárskou Hájkou. Taká bola krásna krajina Rabče

5,88 km/1000 obyvateľov
(ZA 2,868, BA 1,332).
Z rozboru investičných
akcií realizovaných obcou
v r. 2004 – 2014 vyplynulo,
že obec z rozpočtu každoročne investovala do investícii 145 tis. eur. V danom
období bolo v obci preinvestovaných 7,648 mil. eur
(z toho poskytli: EÚ 4,384
mil. eur, štát 973,668 tis.
eur, zostatok obec a ďalšie
cudzie zdroje).

Ročné priemerné investičné zdroje obce vo výške 145 tis. eur nestačia bez
cudzích doplnkových zdrojov na realizáciu väčších investičných akcií. Pre väčšie
projekty bude nutné získanie finančných prostriedkov z cudzích zdrojov, predovšetkým z fondov EÚ.
Podrobné informácie budú uverejnené v Programe
rozvoje Rabče na www.rabca.sk/uzemny-plan.html.

Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
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CBS
16. 5. 2015 Letecký pohľad na celú Rabču s okolím od Šelcyka
NÁVRHY NAJMÄ: Z ROZ
POČTU OBCE: oprava II.
vodojemu na Mihalákovke; obnova poškodených
miestnych ciest po kanalizácii s odtokmi na dažďovú
vodu; výstavba nových ciest
na Adamovke podľa výstavby; prípojky na kanalizáciu;
malé pozemkové úpravy;
Z FONDOV ŠTÁTU a EÚ:
ihrisko pri fare, obnova ve-

Letecké foto Rabče – autor: CBS spol, s.r.o.
Vízia Rabče

RABČA JE PEKNÁ STREDISKOVÁ DEDINA,
V KTOREJ SA DOBRE ŽIJE.
Goralská dobre spravovaná stredisková dedina
s prevažne mladým obyvateľstvom
s pekne upravenými domami, záhradami a cestami,
v krásnom údolí soľných riek a čistých potokov, s krovinami,
lúkami, hájmi,
obkolesenej horami.

CBS
Pôvodný charakter osídlenia

1950 Rabča – Magura, Gaceľ s okolím

Predpokladom naplnenia
tejto vízie je splnenie týchto strategických zámerov
v obci:
PORIADOK, VZDELANIE, PRÁCA, ODDYCH.

CBS
Nový charakter osídlenia
rejného osvetlenia, zateplenie hornej ZŠ, doplnok
k územnému plánu, zateplenie domu kultúry, rekonštrukcia obecného úradu,
protipovodňové opatrenia;
veľké pozemkové úpravy,
bezp. chodníky, nadstavba
MŠ v Gaceli, prístavba ZŠ,
garáže pri kostole, denný
stacionár, plaváreň s vykúrovaním zo zeme.
V. Briš

Zdroj: http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/
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XV. DNI RABČE
Tento rok vyšlo počasie na jedničku s hviezdičkou. Žiadna búrka, mraky, len teplo. Najväčšia akcia obce XV. Dni Rabče bola aj tento rok
opäť úspešná s veľkým počtom ľudí z Rabče aj okolia. Tento rok do Rabče zavítalo asi v histórii obce najviac jarmočníkov s predajnými stánkami, ktoré boli pekne rozmiestnené po celom obvode. Prvýkrát na návrh starostu sa konala tombola, výťažok ktorej sa odovzdal na opravu zatekajúcej vežičky nášho kostola. Tento deň využilo viacero záujemcov, aby si pozreli Rabču zhora vyhliadkovým letom na helikoptére
štartujúcej z futbalového ihriska v Gaceli.

2. 7. 2015 Rabčiansky odpust

Vystúpenie hudobnej skupiny OLDIES BANDS
té slnečné lúče, to všetko
nám vyludzovalo na tvári úspech a v srdci pohodu. Nikomu sa síce nechcelo tancovať, ale hudba sa
páčila.

2. 7. 2015 Štvrtok
RABČIANSKY ODPUST
• Jarmok, kolotoče
• Slávnostná odpustová
sv. omša

4. 7. 2015 Sobota
– ŠPORTOVÝ DEŇ
• Florbalový turnaj
Od 900 – 1300 Športový
areál ZŠ
Za nádherného počasia
sa pri škole v sobotu hral
florbal na ihrisku s umelým trávnikom. Mladí si
zasúťažili, zahrali do chuti
a o to na týchto turnajoch
najviac ide.

• Od 1900 – 2100 Pódium na
námestí v Gaceli: Vystúpenie hudobnej skupiny
OLDIES BANDS
Bol krásny letný podvečer, lúče slnka a príjemná
hudba hudobnej skupiny
OLDIES BANDS vytvorila pohodu na námestí. Pivko chutilo, príjemne sa počúvalo, fontána zvlhčovala vzduch, deti šantili a zla-

• Tradičný futbalový
turnaj medzi krčmami
Od 1300 – 1900 Futbalové
ihrisko v Gaceli
Bol to opäť zlatý klinec
soboty. Už nemali nezdolateľné mužstvo Kovalíčkovcov, a tak ambície byť prví mali viacerí. Džamila sa
omladila a chcela vyhrať,
vyhrať chcel aj Gaceľ a dobre pripravená bola aj Sivá.

Rabčičania sa tiež nechceli
zahanbiť. Bojovalo sa.
Po
tuhých
bojoch
na trávniku aj v zákulisí
vyhral Gaceľ pred AC Sivou, Rabčicami a FC Bocianom U FC Bocianoch
sa ukázalo, že posily mladých ešte musia nazbierať
medzinárodné skúsenosti.
• Večer bar MIMO usporiadal diskotéku pri ihrisku.

4. 7. 2015 Florbalový turnaj

5. 7. 2015 NEDEĽA
Námestie v Gaceli od 1500
– 1900
Od rána prišlo plno stánkarov a jarmočníkov. Toľko ich v Rabči ešte nebolo. Organizátori ich usporiadali po obvode námestia. Už po jednej poobede helikoptéra začala lietať so záujemcami ponad
Rabču, aby si mohli po-

foto v. briš

zrieť dedinu, hory, krajinu
zhora. A bolo ich dosť. Deň
bol nádherný, viditeľnosť
tiež. Žiadna hrozba búrok,
dažďa.
• O tretej poobede moderátorka Mgr. Oľga Gluštíková otvorila maratón vystúpení.
• Prvé vystúpili mladšie
mažoretky z CVČ Rabča.

foto v. briš

21. 9. 2015
• Najprv sa prihovoril divákom starosta obce Ing.
Július Piták. Privítal ich.
Uviedol, že sú to už 15. Dni
Rabče, ktoré obec každoročne organizuje ako spomienku na vznik obce Rabča – prvá zmienka je z roku
1550 a odvtedy ubehlo 465
rokov. Už sa stalo tradíciou,
že sa tu schádzajú 15 rokov
aj celé rodiny s príbuznými
a priateľmi. Prichádzajú aj
naši rodáci, ktorí už v Rabči nebývajú, aby si tu zaspomínali. Radi sa tu k nám
vracajú. Uviedol, že okrem
pekného počasia a bohatého kultúrneho programu je
pripravená aj tombola s vystavenými cenami výťažok
ktorej pôjde na opravu malej vežičky nášho kostola.
Poprial im všetkým príjemný zážitok.
(Poznámka: „V roku 1608
sa zemepán Juraj Thurzo rozhodol Rabču opäť
osídliť. Touto úlohou poveril Jána Ramzu z Horného
Štefanova. Dňa 9. augus-

kultúra

ta vydal listinu, v ktorej
Ramzu ustanovil za richtára (šoltýsa) s povinnosťou usadiť v Rabči päť valaských kolonistov).
• Detský FS „Goralecki“ z Rabče je naším jediným nositeľom nášho rabčianskeho goralského skutočného folklóru. Goralecki tento rok prvýkrát sprevádzal na harmonike Miroslav Jagnešák. Goralecki vystupujú vďaka tvorkyni a režisérke Ľudmile Ptačinovej. Tento rok vystúpili
s pásmom „Vo tych nasich
rabcanských mamách“.
• Marana Tha – speváčky
z Rabče pod vedením Kataríny Budzelovej. Účinkujú už 20 rokov a prišli v nových ušitých krojoch. Okrem piesní prišli aj
s vlastnou piesňou, v ktorej zaspievali o našej krásnej Rabči.
• Heligón z Rabčíc – vynikajúci mladí heligónkari so
speváčkami aj z Rabče pod
vedením Miroslava Tropeka st. príjemne naladili prítomných.
• ĽH Hajduki z gminy
Świnna – Poľsko s pásmom Muzika Goralov Živieckých a Sliezkých. Ich
temperamentné vystúpenie s rezkou ľudovou hudbou a spevom sa vždy páčia početnému obecenstvu
a páčili sa aj teraz.
• VYVAS DANCE GROUP
Žilina – z ľudovej nôty

Príhovor starostu obce

Červený kríž ponúkal domáce zemiakové placky foto v. briš

4. 7. 2015 Aj druhá AC Sivá sa, cítila ako víťaz

Boj o 1. miesto

foto v. briš

foto v. briš

5. 7. 2015 Goralecki predvádzajú pôvodný folklór z Rabče

na moderné tance, ktoré
predviedli štíhle dievčatá
zo Žiliny.
• FS Terchovec a ĽH
Martinky Bobáňovej bola
hlavným vystúpením tohto podujatia. Terchovská
muzika aj spev nám vždy
rozprúdi krv v žilách a bolo tomu aj teraz.
• Gajdoš Ferdinand Skurčák z Rabče a Martin Talaga s Jožkou Talagovou
Ferdinand okrem originálnej hre na gajdách opäť
prekvapil vlastnou úsmevnou piesňou o Rabči samozrejme „po nasymu po goralsky „Ej Rabca, moja
Rabca...“ Talagovci zahrali na gajdách a zaspievali
hôľnu ťahavú Ej... voľajo še
chmury spoza Babji Gury...“
• Harmonikári Budzeľovci – zahrali zaspievali niekoľko piesní z ich bohatého repertoáru.
Pokračovanie na str. 12

Gajdoš Ferdinand Skurčák
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Mladšie mažoretky

Pravý včelí med z Rabče

Osvieženie vo fontáne na námestí

foto v. briš

4. 7. 2015 Víťaz futbalového turnaja Gaceľ

foto v. briš
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XV. DNI RABČE

VIAC » foto – video: www.rabca.sk – v časti kultúra
foto v. briš

rovi Mgr. Petrovi Bolibruchovi.“

Harmonikár F. Budzel
Dokončenie zo str. 11
• Imitátor Samuel Lőrinčik – zaimitoval piesne
známych spevákov, zavtipkoval.
• Detská ĽH Machajdovci
z Or. Polhory ukázala bohatstvo tunajšieho goralského folklóru v speve aj
tanci v sprievode ich ľudovej hudby.
• Vylosovanie
tomboly.
Jedna z cien bol aj vyhliadkový let helikoptérou ponad Rabču.
Poznámka: „Na opravu
zatekajúcej vežičky rabčianskeho kostola sa vyzbieralo 532 €, ktoré starosta obce so zástupcom Ing. Pavlom Jurčákom odovzdali vdp. fará-

• FS GORAL zo Suchej
hory – veľký 30-členný
súbor predstavil goralské
spevy a tance.
• FS Mútňanka z Mutného – v pekných farebných
krojoch zatancovali goralský, aj tanec z východného
Slovenska.
• Staršie
mažoretky z Rabče – zakončili
3,5-hodinový maratón vystúpení.
• Od 1900 hod. Hudobná
skupina GALAXIA z Nižnej hrala na spríjemnenie
večera po kultúrnom programe.
Za dobrý priebeh je potrebné poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na tomto najväčšom a najúspešnejšom podujatí obce Rabča. Vynikajúco sa
uchytil Mgr. Róbert Brišák, ktorý zastupuje vedúceho kultúry Jána Adamčíka – ten to celé organizačne režíroval. DO VIDENIA O ROK.
V. Briš

FS Terchovec a ĽH Martinky Bobáňovej

Hajduki z družobnej gminy Świnna z Poľska

Heligón z Rabčíc

Marana Tha v nových krojoch ospievala Rabču

Poľovnícke združenie sa postaralo o chutný guláš

21. 9. 2015
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Informácie o poľnohospodárskom družstve MAGURA,
o urbáre a lesnom združení súkromných vlastníkov lesa

NOVINKY z Poľnohospodárskeho družstva Magura Rabča
Vlani 31. 5. 2015 nečakane skončila vedenie poľnohospodárskeho družstva
Magura Rabča Mgr. Ľud
mila Mokošáková, ktorá
bola predsedníčkou PD Magura Rabča od 31. 5. 2009.
Členská schôdza PD Magura Rabča 26. 9. 2014 zvolila
nové vedenie – nové predstavenstvo: – predseda:
Ing. Igor Grajciar; – členovia: Mgr. Slavomír Stančík,
Dušan Piták, Ján Domin,
Jozef Pienčák. Viac o situácii na družstve sa dozvieme
z informácií poskytnutých
pre Chýrnik novým členom
predstavenstva družstva
p. Dušanom Pitákom.

Ako sa darí novému
vedeniu poľnohospodárskeho družstva MAGURA Rabča?
Dušan Piták: Vlani,
pred rokom, viedla predsedníčka družstvo tak, že
družstvo mal už exekútor a hrozilo jeho ukončenie. Podpredseda družstva a jeden ďalší člen
predstavenstva ma prizvali na jedno sedenie,
kde mi vysvetlili, aká situácia na družstve je, čo
všetko sa chystá, že chcú
do družstva vstúpiť s majetkom dvaja akcionári, a to Ing. Grajciar Igor
a Mgr. Stančík Slavomír,
ktorí mali záujem vstúpiť do družstva – to nenavrhovala predsedníčka. Na stretnutí, ktoré sa
uskutočnilo v zasadačke
urbáru Rabča, nás s plánom oboznámil pán Grajciar a pán Stančík. Tam
sa hneď navrhlo aj predstavenstvo; oni chceli najskôr len trojčlenné, aby
k nim dvom pristúpil len
jeden člen predstavenstva;
ja osobne som s tým nesúhlasil, lebo by oni dvaja sami mohli rozhodovať
o družstve. Tak sa dohodlo, že predstavenstvo bude
5-členné. Na členskej schôdzi 26. septembra 2014
boli do predstavenstva navrhnutí: Ing. Igor Grajciar,
Mgr. Stančík Slavomír, Jozef Pienčák, Dušan Piták
a Ján Domin; za predsedu

revíznej komisie bol navrhnutý Ing. Vladimír Piták,
ktorý sa vzdal a bol potom
navrhnutý Pavol Kudják.
Táto členská schôdza celé predstavenstvo ako som
ich menoval, schválila aj
Pavla Kudjáka do funkcie
predsedu revíznej komisie.
Predsedom družstva sa
stal Ing. Igor Grajciar.
V. Briš: Ale on je predsedom predstavenstva

ce vyplatené mzdy dojič- čené – zvýšilo sa nájomné
ky. Tiež sa urobil poriadok na 30 €/ha – doteraz bolo
s niektorými pracovník- 10 €/ha. Robia sa dodatmi: dojičkami, pastiermi ky k pôvodným nájomným
a hlavne s kŕmičmi. Teraz zmluvám. Ďalej, 2 budovy
družstvo zamestnáva len sú už predané: JUZO
16 pracovníkov. Družstvo a MIEŠAREŇ. Predali sa
je v súčasnosti stabilizova- našim občanom – získané
né. Bola už aj druhá člen- peniaze boli hneď účelovo
ská schôdza po ukončení použité do záručnej banky,
účtovného roku tento rok kde sa dlh vyrovnal – v záv marci, kde boli predlože- ručnej banke je už vyrovnané aj plány do budúcna.
ný dlh. Takže momentál-

22. 3. 2015 Z výročnej schôdze URBÁRu Rabča, pozemkového spoločenstva. Zľava: Dušan Piták – podpredseda urbáru, Ing. Jaroslav Jagnešák, predseda urbáru foto j. adamčík

viacerých družstiev podľa výpisov z obchodného
registra?
Dušan Piták: Áno.
V. Briš: To nevadí?
Dušan Piták.: Nevadí. Takto fungujú viaceré
družstvá, pretože inak by
zanikli. Družstvo MAGURA už bolo za pôsobenia
predsedníčky v takom stave, že malo na krku exekútora. Nové vedenie hneď
po zvolení vstúpilo do jednania s exekútorom, aby
zastavili exekučné konania, stretlo sa s veriteľmi
– družstvo dlhovalo veriteľom 650 tis. eur, čo nebola malá čiastka, bolo to
hrozivé. Exekútor súhlasil s navrhnutým plánom
a predstavami nového vedenia družstva.
V. Briš: A čo nevy
platené mzdy pracovníkom
– dojičkám, počul som,
že ich nemali vyplatené
od júna?
Dušan Piták: Všetky
dlhy sa doplatili, pretože
tam nemali asi 3 mesia-

Družstvo v súčasnosti obhospodaruje cca
800 ha pôdy, má 102 ks
dojníc, z toho dojí 80 ks.
Plánom družstva do
budúcna je mať maximálne 130 dojníc, aby sa dosiahla priemerná dojivosť
okolo 60 tis. litrov mlieka mesačne. Teraz je mesačná dojivosť v prieme 48 tis. litrov. Postupne znižujeme aj nákladovosť družstva – vedenie
družstva sa presťahovalo
z
mechanizačného
strediska na Šíravu do farmy dojníc – tam si vytvorilo
kancelárske priestory a už
sa nemusia presúvať ani
vedúci
hospodárskeho
dvora, lebo sú priamo pri
dojniciach, kravách.
Pristúpilo sa aj k zníženiu dlhu – predstavenstvo odsúhlasilo aj predaj
budov, pretože na takú výmeru aká je teraz a táto
výmera sa moc neplánuje
zvyšovať, ak by len nájmom
– pripravujú sa aj nové nájomné zmluvy. Sú už vytla-

ne družstvo z pôvodných
650 tisíc eur má po roku
dlh 380 tis. eur. Niektorí ľudia sú netrpezliví, nespokojní – ja to prirovnám
k novomanželom, keď sa
hneď zoberú, nemajú hneď
rodinný dom ani deti, postupne všetko majú. Takže
treba ešte počkať ...
V. Briš: Ale teraz sú
problémy s odbytom mlieka pre jeho nízku výkupnú cenu?
Dušan Piták: Na mlie
ko je zabezpečený trvalý

odbyt odber mlieka, pretože Ing. Stančík pracuje v spoločnosti, ktorá sa
zaoberá výkupom mlieka.
Tiež pribudli aj záujemci
o kúpu ďalších budov
na mechanizačnom stredisku. O budovu, v ktorej
boli dielne na Farskom,
má záujem doterajší prenajímateľ, ktorý má záujem tieto priestory odkúpiť a prenajímať ich terajším prenajímateľom, tak,
ako to robilo družstvo.
Aj o budovu, v ktorej boli
kancelárie a kuchyňa, má
tiež záujem občan Rabče.
Je potrebné sa s ním stretnúť. Títo záujemcovia sa
chcú stretnúť aj s naším
p. farárom, pretože budovy sú na cirkevnej pôde a musia si dohodnúť
podmienky, či budú mať
50-ročný nájom alebo...
Keďže majú investičný zámer a chcú dostať dotáciu z EÚ, musia mať buď
dlhodobú nájomnú zmluvu na 50 rokov alebo si tieto pozemky odkúpiť. Je to
v štádiu riešenia. Pripravuje sa rokovanie s pánom
farárom, aby sa dohodlo
na spôsobe.
Môj názor je taký, že
od toho 26. septembra
2014 za takú krátku dobu sa stihlo pomerne
dosť. Dlh sa znížil.
Úbohá situácia bola
aj v chove jalovíc. Aj tu sa
stav zlepšil, lebo v záujme zvýšenia dojivosti sa
zakúpil aj plemenný býk
a tým družstvo nie je odkázané na inseminátora,
čím sa znížili náklady.
A nakoniec by som
chcel povedať, že predstavenstvo
družstva
Pokračovanie na str. 14

DRUŽSTVO
Upozornenie pre tých, ktorí obdržia nové nájomné zmluvy – sú to väčšinou len dodatky k pôvodným
zmluvám.
K zmene došlo len pri výške nájmu, doterajšie nájomné zmluvy zostali nezmenené. Nové zmluvy boli vyhotovené len v tých prípadoch, kde došlo ku zmnene vlastníka pôdy či už to bolo dedením, resp. kúpou pôdy a pod.
Chcel by som vyzvať vlastníkov pôdy, aby k týmto zmluvám pristupovali zodpovedne a tým pomôžu k rozvíjaniu nášho družstva. Čím viac pôdy, ktorú nestačí obrábať vlastník pôdy, bude mať v nájme družstvo, tým bude dosahovať lepšie hospodárske výsledky. Zvýšila by
sa tým aj zamestnanosť na družstve.
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Informácie o poľnohospodárskom družstve MAGURA,
o urbáre a lesnom združení súkromných vlastníkov lesa
Dokončenie zo str. 13

pripravilo prekvapenie pre
členov družstva, ktorých je
102, že po dlhých rokoch
dostanú naturálie a to
v množstve 0,5 q na člena
družstva asi v októbri.
V. Briš: Doteraz sa nedávali?
Dušan Piták: Nie.
URBÁR RABČA
– pozemkové spoločenstvo
V. Briš: Aj tu na poslednej
schôdzi došlo k väčšej obmene výboru ...
Dušan Piták: Myslím si,
že v terajšej dobe pracuje urbár lepšie, ako po iné
roky. Máme v 9-člennom
výbore 30% zastúpenie
žien až 3 ženy vo výbore
urbáru, čo nebolo doteraz...
V. Briš: Sú prínosom?
Ide o lesy.
Dušan Piták: Áno. Ženy
sú vždy zvedavé, bez
urážky. Navrhli aj stretnutia a zasadnutia výboru
v teréne, aby na mieste videli, ako sa robí ochrana lesných porastov. Takéto zastúpenie žien je
aj v kontrolnej komisii:
dvaja muži, jedna žena.
Pre tých, ktorí nevedia,
tak rabčiansky urbár má
približne 96 hektárov so
430 podielnikmi a týchto
430 podielnikov má 720
podielov.
V. Briš: Ako sa darí plniť
lesohospodársky plán?
V. Briš: Ako dopadol?
Dušan Piták: Štátny
dozor z odvetvia lesného hospodárstva bol
po 10-tich rokoch skontrolovať plnenie lesohospodárskeho plánu. Kontrolný orgán vyslovil spokojnosť nad hospodárením urbáru až na menšie
pripomienky. Boli spokojní s plnením.
V. Briš: Vieme, že Hájku postihla veľká víchrica najmä v roku 2006
– darí sa ju zalesňovať?
Dušan Piták: Musí, veď
to kontroluje lesný úrad.
V. Briš: A už sa nezalesňuje len smrekom, ale
v kombinácii smrek, jedľa, buk?
Dušan Piták: Áno.
Chcem ešte povedať, že
na jeseň 2013 začala

hliadková činnosť, to znamená, že 2-členné a neskôr1-členné hliadky chodili na kontrolu do urbárskeho lesa počas týždňa,
tým sme nemali prípady
krádeží a nepovoleného
vstupu do urbárskeho lesa. Teraz sa hliadková
činnosť sústreďuje najmä
na víkendy.
Využíva sa naplno aj
nadstavba domu služieb,
ktorá je vlastníctvom urbáru. Máme ročný príjem
z nájmu 8500 eur, z toho
50% ide na náklady budovy a 50% predstavuje čistý
zisk pre urbár.
Nesmieme zabúdať aj
na to, že pri kalamite v roku 2014 padol najlepší porast v Hájke – cca 800 m3
kvalitného dreva. Pri veternej kalamite v roku 2006
padlo až 5000 kubíkov
dreva, preto musíme
opatrne hospodáriť tak,
aby aspoň každý druhý rok
boli nejaké podiely, lebo podiely sa môžu vyplatiť len
z toho, keď bude zisk, a ten
býva malý. Nemôžme počítať, že dostaneme podiely na úkor kalamity, to by
sme z Hájky nemali nič.
Musíme si nechávať
finančné prostriedky aj
na horšie roky, pretože zalesňovať bude treba
každý rok, aj ochrannú
a pestovnú činnosť. Lesohospodársky plán sa v lese musí plniť.
Ľudia
nech
sa
nespoliehajú na podiely
z urbáru, pretože máme jeden z najmenších
urbárov v rámci Slovenska, iba málo obcí má
ešte menšie urbáre. Nemôžme si dovoliť ľuďom
poskytovať palivové drevo
z toho, čo vznikne z kalamity, čo odpíli z úžitkového dreva – lebo je to veľmi malé množstvo. Jediné, čo môžeme, je pomôcť
pri živelných pohromách.
V. Briš: To urbár vždy
poskytoval... a zostalo ešte dačo zdravého dreva?
Dušan Piták: Zostalo. Ešte uvediem, že výbor
pracuje pravidelne. Každý druhý mesiac sa schádza podľa pracovného plánu. Už pri zvolení
Ing. Jaroslava Jagnešáka za predsedu urbáru si

ma vybral ako zástupcu,
takže odvtedy robím podpredsedu urbáru.
LESNÉ ZDRUŽENIE
obce Rabča
V. Briš: Bol si predsedom Lesného združenia
obce Rabča pre súkromné lesy, ktoré vlani zaniklo výmazom z registra
združení – prečo?
Dušan Piták: Všetky vtedajšie organizácie,
ako urbáre, lesné združenia a iné organizácie museli prejsť preregistráciou
na právnu subjektivitu –
to znamená, že na Valnej
hromade lesného združenia by musela byť prítomná nadpolovičná väčšina
členov združenia – u nás
v Rabči to nebolo možné, pretože v súčasnosti
je cca 1500 členov vlastníkov súkromných lesov a z tých by sa muselo stretnúť viac ako 750,
čo nie je možné – veď
na schôdzach ich vždy
bolo maximálne 150.
Aj napriek zániku lesného združenia stále
mám záujem pomáhať
súkromným vlastníkom
lesa. Chodia za mnou sa
pýtať, aký je postup, keď
chce ísť ťažiť do súkromného lesa?
Tí ktorí sú poctiví, čo
to myslia dobre s našimi
lesmi a nechcú ich hneď
povytínať, upozorňujem
vždy, aby každý, keď ide
do lesa, nech sa dohodne vždy s pravým a ľavým susedom, že idem
do lesa, že idem vyťať,
aby sa vedelo a nedošlo potom k hádke, pretože to potom vždy končí na polícii a nedobre
to
robí
vzájomným
medziľudským vzťahom.
Už boli aj také prípady, že
udáva brat brata polícii.
Na ťažbu treba využívať, keď nie je v lese vegetačný kľud; ísť vtedy
do lesa, ako to hlásilo aj
predstavenstvo družstva,
pretože sa potom robia aj
škody na pozemkoch, keď
sa ťahá drevo, keď nie je
zem primrznutá. Prípravu palivového dreva treba
robiť v neskorom jesennom období alebo na začiatku jari, prípadne aj
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Treba si urobiť v súkromných
lesoch poriadok
„Iná vec ma veľmi prekvapuje. Nechápem, že
vlastníci nechajú stromy
napadnuté kôrovcom, kým
z nich kôrovec nevylieza
potom im ďalej ničí les, ich
majetok. Sami sebe si tak
ničíme zdravie. Rozprávame o pitnej vode, o tom,
koľko platíme za vodu, ale
ak bude takýmto tempom
pokračovať vysychanie lesa, nestarostlivosť o les,
môže sa stať, že tu žiadna voda nebude a budeme
ju musieť dovážať. Aj ja som vlastník niekoľkých hektárov lesa, ale takto nechať si chátrať a ničiť vlastný majetok by som nenechal. Mám iný vzťah k lesu, zrejme je to
tým, že som robil v lesníctve. Čo sa týka druhovej skladby porastu, zmena lesnej skladby začala už pred nejakými
10 – 15 rokmi. Dnes je už samozrejmá povinnosť, že každý má zalesňovať, a to: 50% smrek, 30% buk, 20% jedľa alebo smrekovec. Kto chce vidieť, ako vyzerá takýto nový porast, nech sa pozrie do rabčanskej Hájky, kde je už
15-ročný zdravý porast. Ak sa zabezpečí opatera o lesy
a výsadba, o 10 rokov už budú zdravé mladiny a nebude
také vyschýnanie, ako teraz. Treba si v lesoch urobiť poriadok. Keď si všetci urobia poriadok v lese, tak bude šanca na záchranu smrekových lesov. V opačnom prípade bude les ubúdať a chrobák prevládne, a to by bolo pre nás
všetkých smutné. Treba hľadať aj cestou obecného zastupiteľstva a starostu obce, aby sa zlepšila starostlivosť o les
v Rabči rôznym spôsobom, aj prostredníctvom daní. Aby
lesný hospodár umožnil ľuďom spracovať kalamitu, zobrať si ju, aby neboli s tým problémy. Ľudia sa dajú presvedčiť rôzne. Je veľmi dôležité, aby sa ľudia starali o svoje lesy. Áno, lesy ma trápia zo všetkého najviac. Veď som
dennodenne v lese. Možno, že si to nechceme priznať, aký
skutočne smutný je pohľad na naše súkromné lesys
Uviedol v rozhovore ešte v roku 2006 pre Rabčiansky chýrnik Ing. Jozef Djubek. Odvtedy ubehlo 9 rokov
a čo sa zlepšilo?
Len to, že naozaj nám hrozí nedostatok pitnej vody, lebo je tu čoraz suchšie – preschnuté oslabené hory
ako keby už nevládali donútiť mraky, aby z nich spŕchlo.
Spomínam si, ako chlapec, keď sme sušili seno, tak
sme sa museli poriadne obracať, aby sme ho stihli dať
do kôpky, búdy a uchrániť pred dažďom – vtedy pršalo
z každej chmáry!
– red

vtedy, keď je priaznivá zima.
Mám záujem ešte pomôcť pri rozmeraní – doteraz sme urobili 5 lesných šnúr, ktoré boli opätovne premerané, ľudia
sa dohodli na podmienkach vstupu do lesa. Keď
sa dohodnú vlastníci, dá
sa využiť aj pomoc geodeta, ktorý vytýči body. Aj
to sa dá, len treba si dať
požiadavku. Pre toho,
kto si chce ozrejmiť vlastníctvo lesa, je k dispozícii pracovníčka na obecnom úrade pani Mária

Fusková, ktorá je ochotná vždy poradiť a pomôcť
pri identifikácii jednotlivých šnúr.
V. Briš: Ďakujem
za rozhovor.
SÚKROMNÉ LESY
Upozornenie pre tých,
ktorí by chceli vo svojich
lesných šnúrach urobiť
holoruby pritom nehľadia na to, že drevo či už čo
bude palivové alebo užitkové, budú potrebovať aj tí
mladší, či sú to ich deti, ale
aj vnúčatá. Prosím buďme
opatrní pri rúbaní lesa.
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VIAC » foto – video: www.rabca.sk – v časti záujmy

II. SPIEVAJÚCI SENIORI UPÚTALI VYSTÚPENÍM
V kinosále domu kultúry sa 30. augusta v nedeľu poobede od tretej hodiny uskutočnil druhý ročník veľkého a krásneho podujatia Spievajúci
seniori II. Bol to skutočne pekný a zaujímavý dvojhodinový program, ktorý by určite potešil najmä staršiu generáciu, no žiaľ ako je v Rabči
tradíciou nechodiť na kultúrne podujatia, tak aj na toto prišlo zopár divákov z Rabče – cudzích seniorov bolo oveľa viac. Na www.rabca.
sk v časti kultúra som urobil zostrih a je tam si možné v šiestich dieloch pozrieť najzaujímavejšie časti najmä našich účinkujúcich z Rabče.
Je tam aj fotogaléria z podujatia. Odporúčam si to pozrieť. A teraz k tomu, ako prebiehalo podujatie.
Podujatie moderovali Ján Jagnešák a Marianna Brišáková. Na úvod sa
prihovoril starosta obce
Ing. Július Piták. Srdečne
privítal účastníkov podujatia. Poprial príjemný zážitok a účinkujúcim, aby
si to užili. Prítomní diváci dostali trhacie lístočky
a po poslednom vystúpení
sa rozhodli, ktoré dajú preč
– odtrhnú a účinkujúcim,
ktorí sa páčili, dali do spočítania všetkých hlasov –
dali im divácky hlas.
Ako prví sa predstavili
„mladí speváci“ – zoskupenie seniorov – mužov
z Rabče – speváci: Jozef
Adamčík, Ferdinand Turac, Július Kubasák, Jozef
Galis s ozembuchom, Štefan Pienčák, Miroslav Jagnešák s harmonikou. Bolo to ich prvé oficiálne vystúpenie na takom podujatí. Spevácku skupinu založil Miroslav Jagnešák,
ktorý je jej vedúcim. Mali pekné vystúpenie, v ktorom okrem samých mužov
upútal najmä obsah pesničiek so zameraním na náš
krásny kraj, naše krásne
hory s Babou Horou a Pilskom; dokonca si sami zložili vlastnú hymnu aj pesničku o Babej Hore.
Seniorov zo Zubrohlavy reprezentovali manželia speváčka Mária
a na harmonike Michal
Chabadovci. Je to skúsená
zohraná dvojica, ktorá vie
dobre zabaviť. A tak tomu
bolo aj tomto vystúpení.
Seniori z Klina – vy-

stúpili 2 ženy a dvaja muži
v krojoch, ktorí zaspievali
pekné málo známe slovenské ľudové pesničky, upútala pesnička „O starobe.“
V červenej farbe obce
(bývalého mestečka) seniorky so seniormi z Bobrova sa prezentovali krásou slovenčiny v speve, kde
ospievali krásu Oravy.
Spevácka
skupina
SENKOVA z Podbieľa
predviedla, ako sa dá jednoducho a názorne ukázať
kus dávnej histórie z ľanárstva pomocou spevu a rekvizít s krásnou ľubozvučnou slovenčinou v tradičných jednoduchých a pekných krojoch z ľanu.
Mladí moderátori Ján
Jagnešák a Mariána Brišáková osviežili prestávky
niekoľkými vtipmi. Jeden
uvediem pre čitateľov:
Ešte Vám poviem, čo
ujko vravel:
„Minule prišiel z roboty,  ľahol do postele, unavený i zobudil sa na fackanie.
Tresk jedna tresk druhá
i hovorí on jej: „Čo si zošalela?“
Ona: „Tak ty nepoznáš
že ja som Anča?! A ty celú noc zo sna len Máreša
Máreša Máreša.“
On: „Reku defča maj
rozum, bol som na družstve, družstevníci sa chceli pochváliť, všetko mi poukazovali, medzi tým aj
kravu rekordérku dojnicu tá sa Mareša volala
a o nej sa mi snívalo.“

30. 8. 2015 Senior klub Rabča – muži získali cenu diváka
O týždeň prišiel ujko
z roboty, ešte len dvere otvoril:
„Tresk jedna, tresk
druhá“
On: „Reku čo je?!
Ona: „ ... písala ti to tá
krava z družstva!“
Seniori zo Zákamenného svojím precíteným
spevom ospevujúcim krásy nášho oravského kraja
rozozvučali žilky prítomným rodákom.
Divadelná scénka Babky tárajky z Rabče v podaní Johany, Mariše a Žofie rozveselila prítomných.
Scénku pripravil Jozef
Oselský s ďalšími mladými
talentovanými hercami.
Seniori z Oravskej
Lesnej: trio žien a šiestich muži v krojoch s dvoma harmonikármi ukázali niekoľko pesničiek v slo-

venčine aj goralčine, ako
budú reprezentovať seniorov z námestovského okresu vyššie.
Cez
filmové
plátno v štýle nemého ale už
ozvučeného filmu priamo
z www.youtube.com mohli sa prítomní opäť zasmiať
na dokrutkách Babiek tárajok z Rabče.
Posledné vystúpili seniorky z Rabče speváčky Marana Tha, ktoré pod
vedením Kataríny Budzelovej prekvapili populárnymi pesničkami z mladých čias.
Všetky vystúpenia boli prítomnými oceňované
pekným potleskom a prítomní sa aj neraz zapojili
do spevu s účinkujúcimi.
Tu by sa mali fanúšikovia
z futbalu prísť poučiť, ako
sa vzájomne povzbudzuje.

foto v. briš

Po vystúpení speváčok
z Rabče nasledovalo vyhodnotenie CENY DIVÁKA, ktorú získali Senior
klub Rabča – MUŽI. Cenu im od Jednoty dôchodcov Slovenska odovzdala
Oľga Slovíková, predsedníčka Jednoty dôchodcov
na Slovensku z námestovskej oblasti. Vedúci seniorov spevákov z Rabče Miroslav Jagnešák poďakoval
a uviedol, že táto cena ich
zaväzuje, aby v speve naďalej pokračovali.
Nasledovalo odovzdanie Ďakovných listov všetkým účinkujúcim, spoločná pieseň aj fotografia.
Po tejto súťaži sa seniori presunuli do tanečnej sály, kde sa občerstvili
a spoločne si zaspomínali.
Iniciátorka podujatia predsedkyňa Jednoty dôchodcov v Rabči Margita Pindjáková zhodnotila podujatie
Pokračovanie na str. 16
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II. SPIEVAJÚCI SENIORI UPÚTALI VYSTÚPENÍM
Dokončenie zo str. 15
ako veľmi dobré; uviedla,

že chce v tomto podujatí
pokračovať v Rabči každý

rok a nezabudla poďakovať aj za vynikajúcu spolu-

30. 8. 2015 Babky tárajky z Rabče v podaní Johany, Mariše a Žofie

foto v. briš

Oľga Slovíková z Bobrova

Seniorka z Klina

prácu s mladými, ktorí jej
pomohli pripraviť podujatie. O perfektnú organizačnú prípravu sa postaral
Mgr. Róbert Brišák s priateľkou Zuzkou a ďalšími
pomocníčkami a zabudnúť nemožno na výborné
ozvučenie Matúša Jašáka.
Je naozaj škoda, že

od Rabčanov o takúto peknú pripravenú akciu bol nulový záujem.
Tí, čo ho nevideli, si majú možnosť doma pozrieť
zostrih z celého podujatia vo forme videí aj fotografií na webe obce Rabča www.rabca.sk v časti
kultúra.
V. Briš

V Rabči dobrovoľne tiekla krv

Rabča – 15. jún 2015
V priestoroch
Kultúrneho domu
v obci Rabča sa konal
už piaty rok odber krvi,
ktorý sa niesol pod
názvom Dovolenková
kvapka krvi.
Pravidelné darcovstvo
krvi každoročne organizuje miestny spolok Slovenského červeného krí-

ža v Rabči (SČK). Tento
rok sa zúčastnilo 76 oficiálnych darcov, z ktorých
desiati darovali krv po prvýkrát v živote. Odber zabezpečovala
Martinská
transfúzna služba. Všetkým dobrovoľníkom bolo k dispozícii občerstvenie, nápoje a menšie sladkosti. „Sme veľmi vďační všetkým darcom, ktorí nám prišli dobrovoľne a ochotne darovať túto
vzácnu tekutinu. Rovnako
sme boli veľmi milo prekvapení z takého hojného počtu
všetkých darcov, ktorí prišli aj z okolitých dedín. Zúčastnilo sa veľa mladých ľudí a rodín, čo bolo veľmi pozitívne“ – povedala predsedkyňa miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Rabči, Pavlína
Oselská. Darcovstvo každý rok pomáha zachrániť
mnohé životy. Ďalší odber

je v dedine Rabča naplánovaný na 12. október 2015,
s podtitulom Študentská
kvapka krvi.
„Určite chceme popriať
všetkým budúcim, ale aj
stálym darcom zdravie, aby
neváhali a prišli darovať
krv, a aby sa naďalej darilo úspešne zachraňovať životy ľudí“
– dodala na záver Pavlína Oselská.
Miestny spolok Slovenského červeného kríža
v Rabči organizuje trikrát
do roka akciu Kvapka krvi,
v spolupráci s Martinskou
transfúznou službou, kde
môže darovať krv každý
človek, ktorý dovŕši osemnásť rokov života. Pravidelné darcovstvo sa každý
rok nesie s rôznym heslom
a podtitulom.
Text a foto:
Mgr. Róbert Brišák
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RODÁK Z RABČE POMÁHAL PRI PÔRODE
– NA RUŠNEJ ULICI V BRATISLAVE
Mediálne známym
otcom sa stal nedávno
rodák z Rabče,
Jozef Revaj. Jedna
z televízií na Slovensku
odvysielala reportáž
o tom, za akých
netradičných okolností
sa koncom mája
narodil jeho syn Matúš.
Je štvrtok, 21. mája
2015 predpoludním, a Jozef vezie svoju ženu Martinu domov z bežnej lekárskej kontroly v Bratislave. Lekár im potvrdil, že je
všetko v poriadku a dieťa
má prísť na svet o pár dní.
Po príchode domov, do dediny Rovinka, kde manželia Revajovci bývajú už
osem rokov, sa však všetko v okamihu úplne zmení.
Obaja manželia nasadajú
naspäť do auta, na svet sa
totiž rozhodol prísť malý
Matúško. A to veľmi rýchlo, doslova na rušnej ceste
do pôrodnice.
Bocian priletel príliš
rýchlo
Narodenie malého človeka, ktoré sa za bežných
okolností udeje v pôrodnici, zažil Jozef Revaj ako
otec v priamom prenose
a musel to zvládnuť v aute sám so svojou manželkou. Keď prišiel bocian,
rodák z Rabče akurát šoféroval auto do nemocnice. Trúbil, prekročil povolenú rýchlosť, predbiehal iné autá… Išlo pred-

sa o život jeho ženy a dieťaťa. Do nemocnice však
prísť nestihol, bocian bol
totiž rýchlejší. „Zastav!
Zastav! Ja už rodím, už cítim hlavičku,“ kričala Martina na svojho manžela.
A tak musel Jozef zastaviť
svoje auto v Mlynskej doline, v bočnej uličke na priechode pre chodcov. „Mal
som strašný stres a nevedel
som, čo mám robiť,“ hovorí Jozef. Hneď nato bábätko prišlo na svet. „Chytil
som malého obomi rukami
– najprv hlavičku, potom telíčko. Bol celý fialový a mal
pupočnú šnúru omotanú
okolo krku. Preložil som mu
ju za hlavičku, a položil ho
svojej žene na hruď. To sa už
malý nadýchol a začal plakať,“ opisuje šťastný otec.
Šťastná mamina dodáva:
„Za chvíľu začal ružovieť,
pritúlil sa ku mne a plač
ustal. Vtedy som už vedela,
že všetko bude v poriadku.“
Televízia, ktorá dostala tip
na reportáž, nazvala svoj
príspevok názvom: Pôrod priamo na rušnej ulici
v Bratislave.
Pomohli im aj okoloidúci
Je júl 2015. Od narodenia Matúša prešiel mesiac
a pol a celá rodina Revajovcov s úsmevom spomína na všetko, čo sa v ten
deň dialo. Martina Revajová vyzerá s malým synom v náruči veľmi spokojne. Mali totiž veľké šťastie. Napríklad aj preto, že

jej muž, Jozef Revaj zachoval duchaprítomnosť, že
po ceste nehavarovali, že
sa jej ani dieťaťu nič nestalo a všetko dobre dopadlo.
Po tom, čo sa Matúš narodil, pomohli rodine aj okoloidúci. Jedným z nich bol
pohotový pracovník poisťovne, ktorý sa spolu s dvomi pracovníčkami práve
vracal z obedu. Ten privolal sanitku. Manželia mali šťastie aj v tom, že blízko bola lekárka – pediatrička. Tá poskytla rodičke
aj dieťaťu základnú prvú
pomoc. Cez telefón jej pri
tom pomáhali aj záchranári z operačného strediska. Onedlho prišla aj sanitka. „Lekár – pôrodník

mi neskôr v nemocnici povedal: Si dobrý kolega, dobre si to zvládol! Ale miešaš
sa mi do remesla,“ smeje sa
rodák z Rabče.
Ani otcovia to nemajú
ľahké
Malý Matúš je tretie dieťa rodiny Revajovcov. Narodil sa na pravé poludnie
– o 12:00 hod. Do rodného listu mu rodičia chceli zapísať ako miesto narodenia: Auto KIA, Mlynská dolina. Nebolo to však
možné. Okrem neho má
rodina aj 9-ročného syna Dominika a 15-ročného syna Mateja. Jozef Revaj odišiel z Rabče do Bratislavy pred 24 rokmi.

Do našej dediny sa však
vracia pri každej príležitosti, a to aj so svojou rodinou. Jeho žena Martina
pochádza z Oravskej Polhory a na osudný deň spomína s úsmevom. Zvládli to.
A čo by hrdý otec odkázal všetkým rabčianskym
otcom?
„Nebojte sa a buďte nápomocní svojím ženám. Nie
je to hanba, je to život. Podporujte svoje ženy, lebo podpora by tam mala byť, a to
aj v takýchto nečakaných
situáciách. Utužíte si tak
vzťah,“
hovorí Jozef Revaj.
(og)

RABČA JE NA FACEBOOKU
Od 31. mája 2015
sa obyvatelia Rabče
môžu tešiť z novej
facebookovej stránky
obce Rabča.

bo aj videá. Na stránke sú
k dispozícii aj kontaktné
údaje, ako adresa, telefónne číslo či emailová adresa
a webová stránka.

Stránka slúži predovšetkým ako zdroj informácii, kde sa priebežne
pridávajú príspevky, ktoré sa týkajú samotnej obce
a jej okolia.

Priestor na zverejnenie
príspevkov majú aj samotní obyvatelia obce.

Fanúšikovia na nej môžu pravidelne nájsť rôzne
pozvánky, podujatia, fotografie z udalostí obce ale-

Po zaslaní a skontrolovaní príspevku, ktorý je
vyhodnotený ako vhodný,
je možné jeho uverejnenie.
V prípade, že zaslaný obsah nebude súvisieť

s obcou alebo bude nevhodný, tento príspevok
nebude uverejnený.
Na časovú os môžu
prispievať pravidelne aj
užívatelia stránky, ktorí

nie sú priamymi obyvateľmi obce Rabča.
Stránku môžete nájsť
priamo na tomto internetovom odkaze: www.facebook.com/ObecRabca

Pre získavanie aktuálnych informácii o dianí v obci, je potrebné túto
stránku označiť ako „Páči
sa mi to“.
Text a foto:
Mgr. Róbert Brišák
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Pavol Šurin

XIII. DEŇ TANCA
* 1. 8. 1927 – † 15. 9. 2015
V mene najbližších ,
v mene občanov našej

obce sme sa so zosnulým
Pavlom Šurinom rozlúčili 17. septembra 2015
o 1500 hod. v kostole Navštívenia Panny Márie
v Rabči. Vo veku 88 rokov
nás opustil dobrý, skromný, húževnatý a pracovitý
človek.
Jeho život bol popretkávaný radosťami, úspechmi, ale i starosťami a skúškami. Bol nápomocný nielen prácou, ale i dobrou radou.
V rokoch 1960 až 1970

bol predsedom MNV, neskôr pôsobil ako tajomník
MNV v obci. Bol veľmi aktívnym človekom. Stál pri
vzniku prvej obecnej prevádzky aj novej školy v Gaceli. Celý svoj život sa podieľal na rozvoji obce. Aj
v dôchodkovom veku sa
zaujímal o dianie v obci.
Bol skromný a rodinne založený človek. Odmenou
za nezištnú pomoc mu bol
pocit z dobre vykonanej
práce, spokojná rodina.
Odišiel tak, ako odchádza deň – nenápadne.
– OcÚ

Ján Iskierka
Vážená smútiaca rodina,
vážení spoluobčania, nečakane, po krátkej a vážnej chorobe Ján Iskierka zomrel 7. septembra
2015 vo veku nedožitých
53 rokov svojho života.
Posledná rozlúčka so zosnulým pánom Jánom Iskierkom bola 10. 9. 2015
v
Rímskokatolíckom
kostole v Rabči.

Oravský festival
detského moderného
tanca v Rabči sa
uskutočnil po 13.-krát.
Podujatie je každoročne
venované 1. júnu –
Medzinárodnému dňu
detí.
V rámci festivalu sa
v krásnu slnečnú nedeľu 31.
mája zo začiatkom od 1500
hod. divákom v kinosále Domu kultúry v Rabči
predstavili detské tanečné
skupiny z Oravy. Podujatie moderovala Bc. Zuzka
Budzáková. Starosta obce
Ing. Július Piták všetkých
privítal a poprial účinkujúcim veľa zdaru.
Ako prvé vystúpili mladšie mažoretky z CVČ Rabča.
Po nich vystúpili „sladké“
Lentilky – tanečná skupina tmavo oblečených dievčat predviedla tanec s červenými dáždnikmi Sunshine
a po nich tanečná skupina
Mickey s ich pomádou, kde
3 dievčatá vo svetlých tanečných úboroch predviedli s dvoma chlapcami ukážku Rock‘n Roll. Po nich vystúpila, ako uviedla moderátorka, trefne a poeticky „krásna, rozkvitnutá“ tanečná skupina Flower tiež z CVČ Tvrdošín –
predviedla náročnú choreografiu muzikálu rozprávky s dobrým koncom. Minonky z CVČ Tvrdošín v rifľových bundách predviedli moderný tanec Digi-digi.
Nasledovala tanečná skupi-

na temperamentných mladých dievčat Mickey z CVČ
Tvrdošín Medvedzie v teplákoch a tričkách predviedli ukážky moderného tanca
dnešnej mládeže Hip-Hop.
Z CVČ Tvrdošín Medvedzie
ukázali, čo dokážu tvrdošínske mažoretky. Tanečné vystúpenia uzavreli vystúpením staršie mažoretky
z CVČ Rabča.
Na záver všetci účinkujúci boli odmenení starostom obce, ktorý im poďakoval za vystúpenie a udelil všetkým účinkujúcim
ďakovný list.
Zúčastnené detské kolektívy odišli domov s diplomom, spomienkovým
predmetom a dúfame, aj
s príjemnými spomienkami na zaujímavé podujatie
venované ich sviatku.
Tanečný festival detského moderného tanca pripravilo Oravské kultúrne stredisko v D. Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s OcÚ – MKS v Rabči.
M. Janotíková

Mal veľkú chuť žiť a najmä, postarať sa o svojich
najbližších. Práca bolo to,
čo ho vždy napĺňalo. Rád
a ochotne pomáhal druhým. Bol plný optimizmu
a elánu.
Venoval sa verejnému životu v obci. Bol dlhé roky poslancom obecného zastupiteľstva. Pracoval na obci. Venoval sa
futbalu a neúnavne vychovával mladých futbalových športovcov. Patril
aj dlhé roky medzi dobrovoľných hasičov v obci.
Chcel toho ešte veľa stihnúť, ale smrť si ho

našla prekvapivo rýchlo
a zmarila všetko, čo chcel
ešte urobiť. Ján už viac nebude s nami, no ostávajú
spomienky. Opustil tento
svet, no to, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej.
Bude s nami práve v našich spomienkach, v našich srdciach.
Vážená smútiaca rodina, dovoľte nám vysloviť
úprimnú sústrasť pri strate
Vášho manžela, otca, dedka a brata.
Lúčime sa s ním v mene
zamestnancov obce, poslancov obecného zastupiteľstva, členov Telovýchovnej jednoty Oravan Rabča
a Dobrovoľného hasičského zboru v Rabči.
„A vďaka za všetko....
Za lásku aká bola. Za život
aký bol.“
Pán Boh nech ťa príjme
do svojej náruče!!!!
ROZLÚČKA OD TJ
ORAVAN RABČA
Aj športovci Telovýchovnej jednoty Rabča sa

* 26. 12. 1962, † 7. 9. 2015
lúčia so zosnulým p. Jánom Iskierkom, ktorý dlhé
roky patril medzi ich členov. Najskôr ako výborný
hráč futbalu, neskôr ako
rozhodca. Najviac rokov
pôsobil ako tréner žiakov,
dorastencov a mužov. Bol
aj členom výboru telovýchovnej jednoty.
Janko, všetci futbalisti ti
ďakujú za to, že si ich mnohému naučil z futbalovej
abecedy. Lúčia sa s tebou,
ako aj funkcionári a športoví priatelia a ďakujú ti za
pomoc pri riadení športu
v Rabči. Nikdy na teba nezabudneme!!! Česť tvojej
pamiatke!!!
– OcÚ

VIAC » foto – video: www.rabca.sk – v časti kultúra
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VIAC » foto – video: www.rabca.sk – v časti zdruzenia

X. HASIČSKÝ DEŇ

Za nádherného počasia sa uskutočnil 15. 8. 2015 už v poradí desiaty Hasičský deň. Zúčastnili sa ho dve družstvá z Rabče: muži a ženy, družstvo z gminy Świnna a družstvo
z českej Řeky. Hasičský deň začal pri hasičskej zbrojnici. Hasiči sa tam zišli za účelom
požehnania pamätnej tabule NA POČESŤ ZOSNULÝM HASIČOM z Rabče. Od vzniku hasičského spolku od mája 1926 ich zomrelo 1184. Prítomní hasiči a ďalší si ich uctili minútou ticha. Požehnanie previedol vdp. farár Mgr. Peter Bolibruch.
Starosta obce Ing. Július Piták v príhovore uviedol – pripomenul zosnulých hasičov,
ktorý svojou prácou a zásahmi pomohli ľuďom a tým aj k tomu, že dobrovoľná hasičská činnosť v Rabči nielen že nezanikla, ale že sa aj naďalej rozvíja. Poďakoval prítomných hasičom za doterajšiu prácu, poprial príjemný deň aj hasičský deň.
Po tradičnom požiarnom útoku a štafeta tohtoročným prekvapením hasičského dňa bola súťaž vždy dvoch 4 (3)-členných
družstiev s ručnou striekačkou na cieľ. Bolo treba
nádobkami čo najrýchlejšie
naliať do ručnej striekačky vodu, pribehnúť k cieľu,
priskrutkovať hadicu, natlakovať vzduchom vodu
v ručnej striekačke a trafiť
cieľ. To všetko na čas. Bola to osviežujúca disciplína, ktorá všetkých rozoh-

riala od povzbudzovania
a aj od smiechu. Súťaž vyvrcholila súťažou družstva
starostu so staršími hasič-

mä súhra celého súťažiaceho družstva hasičov pri
dodržaní bezpečnostných
predpisov. Súťaže pre-

ka s 6 bodmi, 4. Rabča
A so 4 bodmi. Každé družstvo bolo ocenené za účinkovanie Ďakovným listom
aj symbolickými pohármi.
Zvlášť sa poďakovalo
tým, ktorí hasičom prispeli na obnovu vybavenia po požiari 10. januára
mi a družstva z družobného nemeckého Wölfersheimu, kde Anna Küchenmeisterová (Ratičáková) s manželom Thomasom a ro
dinkou si zasúťažili s rabčianskymi hasičmi.
Celkovo v súťažiach sa
najlepšie darilo Rabči B.
Aj keď v týchto súťažiach
nie je dôležité, kto vyhrá, dôležité je, že sa precvičí požiarny útok a najbehli bez problémov, všetko išlo, ako malo ísť. Hasiči si vedia rozdeliť úlohy a vždy dobre zorganizovať podujatie. Majú dobre zabezpečené zásobovanie tak o občerstvenie ráno
klobáskou a po súťažiach
chutným gulášom bolo
dobre postarané.
Výsledky: 1. Rabča B – ženy s 11 bodmi,
2. Świnna s 8 bodmi, 3. Ře-

obecnej centrálnej kotolne, kedy nad ránom vyhorela aj hasičská stanica. Starosta udelil Ďakovný list za finančnú alebo hmotnú pomoc od gminy Świnna, DHZ: Or. Veselé, Or. Jasenica, Beňaďovo
a mestu Šenov.
Nový Senior klub muži
Rabča spríjemnil spevom
aj hrou na harmonike posedenie hasičov po súťažiach. Bolo to ich prvé vystúpenie. Senior klub Rabča muži vznikol z iniciatívy speváka a harmonikára
Miroslava Jagnešáka.
V
peknom
počasí
pri dobrom guláši, pivku sa družne diskutovalo
do podvečerných hodín.
Text a foto V. Briš
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GORALI NA ORAVE
Nie je ťažké písať o goraloch, keď sa v goralskom prostredí narodíte, žijete s goralmi v jednej komunite. Medzi goralov patrím aj ja. Narodila
som sa v Námestove, ale žijem pod Babou horou, ktorú často voláme „Kilimandžáro“ v Rabči, v druhej najväčšej dedine na Orave. Obidvaja moji rodičia pochádzajú z Rabče. Zosobášili sa v roku 1950. Zaujímavosťou však bolo, že mojich starších súrodencov a aj mňa od malička rodičia učili po slovensky. Nikdy som sa na dôvody nepýtala, ale domnievam sa, že asi aj preto, lebo môj otec pri svojich pracovných cestách spoznával nielen nových ľudí, ale získaval aj cenné životné skúsenosti.
A tak nadobudol presvedčenie, že komunikácia v slovenskom jazyku je
pre nás – jeho deti najdôležitejším aspektom, ktorý
nám pomôže pri vzdelávaní a napĺňaní svojich životných snov. Som presvedčená aj o tom, že chcel okolie
upozorniť na svoje národné presvedčenie, že je Slovák. Goralčinu sme sa automaticky naučili, veď sme
ju počúvali každý deň od rodičov, susedov, kamarátov a rozumeli sme všetkému, teda aj goralské nárečie
nám nebolo cudzie a dokázali sme aj my rozprávať goralským nárečím. Moji vrstovníci v tom období rozprávali len po goralsky. Prvý kontakt so slovenčinou
mali deti až v škole, keď mali šesť rokov. Prevažná väčšina detí rozprávali v škole iba po goralsky, učitelia
pochádzali z rôznych kútov Slovenska a spočiatku
goralčine nerozumeli, a tak
sme ja a moji súrodenci robili tlmočníkov. „Úradný jazyk“ v goralských obciach
bola goralčina. Po goralsky sa rozprávalo v obchode, na pošte či v úrade. Často sa mi stávalo, že sa mi deti v škole vysmievali, že som
slovenka a že rozprávam
po slovensky.
Spomínam si, keď som
bola ešte malá, možno som
mala 5 rokov, ako som prišla k susedom a tí sa ma spytovali, kde sme dnes boli.
Detsky úprimne, netušiac
žiaden výsmech, som odpovedala, že sme boli kosiť
ďatelinu. Oni na to: „Koničinu ste už pokosili?“ Odpovedala som, že koničinu ešte nie. Začali sa veľmi
smiať, a ja som stála zmätená, netušiac dôvod ich
smiechu. Až potom mi vysvetlili, že ďatelina sa v goralčine povie koničina. Nachytali ma. Niektoré goralské slová som pochytila aj od nich, ako napríklad: „pantel‘ony“ – nohavice, „vyrek“ – posteľ a pod.
Prešlo pár desaťročí a všetko sa zmenilo. V našej obci
si už len málo rodín zacho-

váva tradíciu a učí svoje deti
rozprávať po goralsky. Mladí ľudia sa hanbia rozprávať
po goralsky a dnes sa deti
v škole či na ulici vysmievajú zase tým, ktorí rozprávajú po goralsky. Možno o 2 –
3 generácie goralčina úplne
vymrie, ale to by sme nemali dopustiť. Našou povinnosťou je zachovávať si zvyky a tradície našich predkov, pamätať na ich rodnú
reč a odovzdávať kultúrne
dedičstvo ďalším generáciám a riadiť sa v živote biblickým: „Dedičstvo našich
otcov zachovaj nám Pane.“
Nezabúdajme na hrdosť
goralského obyvateľstva,
na jeho slovenské národné povedomie. Hoci dialekt
goralského nárečia má zreteľný poľský základ, predsa
gorali boli vždy dušou a presvedčením Slováci.
Goralské nárečie patrí medzi najťažšie a je výnimočné práve tým, že ľudia, ktorí ho počujú prvýkrát, mu veľmi ťažko porozumejú. Goralčina je podľa môjho názoru skoro ako
cudzí jazyk, veľa slov je podobných s poľštinou, preto
aj gorali sa vedia dobre dohovoriť s Poliakmi.
Môj bratranec, žijúci v Bratislave, pri sčítaní ľudu do kolonky materinský jazyk uviedol – goralčina. Keď sa ho opýtali
na dôvod, prečo to tak napísal, uviedol, že goralčina bola prvým jazykom,
ktorým sa mu prihovárala matka. Aj napriek tomu,
že už viac než štyri desaťročia žije v hlavnom meste, učí na vysokej škole, sa
u neho prejavila hrdosť goralov a ku goralom sa vždy hrdo hlási. Jeho dcéry sa
veľmi radi vracajú na Oravu, naučili sa už veľa goralských slov a piesní. O goraloch sa hovorilo, že sú to nezlomní ľudia. Niet sa čomu
čudovať, veď vyrastali v tvrdých podmienkach, na poli
bolo treba veľmi ťažko pracovať, aby sa im čo to urodilo. l keď mnohí z nich neboli študovaní a mali iba základné vzdelanie, nechýbal

im zdravý sedliacky rozum,
ktorým sa v živote riadili.
Môj dedo z otcovej strany bol v Rabči richtárom,
dokázal urobiť také veci,
ktoré dnes robia veterinári. Keď sa telila krava a nemohli si sami ľudia pri pôrode poradiť, obracali sa
na neho. V zime chodieval robiť zabíjačky, pravdepodobne bol dobrý odborník, keď ho volali aj do iných
dedín. Gorali boli poctiví
a čestní ľudia. Keď potrebovali vymeniť pozemok s nejakým susedom, vedeli sa
vždy dohodnúť. Pri poháriku si „ťapli“ rukami a nepotrebovali žiadne písomné
zmluvy, platila ústna dohoda. Slovo robilo chlapa, môj
otec hovorieval: „Na gline
nezgyne“ v preklade to znamená, že na hline nič nezhynie. Opäť sa prejavila múdrosť našich predkov, aká
je investícia do pôdy a pozemkov výhodná. Bohužiaľ
dnes už také dohody medzi
ľuďmi neplatia. Týka sa to
tých, ktorí zdedili pozemky
po starých rodičoch a tieto
ich staré dohody nerešpektujú. Správajú sa neúctivo
k svojim predkom, pýtajú
si za tie pozemky, ktoré boli
kedysi vymenené znovu zaplatiť a nie malé sumy. Keby sa naši starí rodičia prebudili, iste by sa im takéto
správanie ich potomkov nepáčilo. Goralské rodiny boli zväčša viacdetné. Moja
mama pochádzala z 13-tich
a otec z 11-tich súrodencov. Stará mama sa vydávala veľmi mladá, mala iba 16
rokov a zobrala si za manžela jediného syna z málopočetnej rodiny, čo bolo v tej
dobe raritou. Rodila každý druhý rok. Starý otec zomrel pomerne mladý a celá
výchova a gazdovanie ostalo na pleciach starej mamy
a na jej najstaršie deti. Mala
veľmi ťažký život. Gazdovstvo bolo veľké. V maštali mali 2 kone, 4 kravy, prasatá, sliepky …Bolo sa treba
dobre obracať, aby uživila
celú rodinu.
Bola to silná a statočná
žena. Ako príklad uvediem

pôrod mojej mamy. Moja mama sa narodila v septembri ako piata v poradí.
Vtedy sa kopali zemiaky.
Stará mama išla kopať zemiaky veľmi blízko od domu „iba dole pod cestu,“
keď odrazu prišli na ňu pôrodné bolesti. Nestihla sa
už vrátiť domov a porodila
v poli, pupočnú šnúru preštikla nechtami, zabalila
mamu do zástery a potom
sa vybrala domov. Aj to je
len jeden z príkladov, ktoré
uvádzam, aké boli ženy statočné a silné. V tom období ženy rodili doma a chodievali ich odrodiť babice.
V Rabči bola známa babica – Pavľušorka,“ za vydatá Prisenžniaková, ktorá
bola jedinou sestrou môjho
starého otca. Keď boli krsty,
tak sa na „goščine“ – hostinu pozýval a najbližšia rodina a kmotrovci na tzv.:
„pmpkove“ - pupkové. Brat
starej mamy žil v Amerike a ako darček k narodeniu dieťaťa jej poslal „posejku“– perinku na krst, ktorá bola exkluzívna a požičiavali si ju na krst aj do ostatných rodín. Stará mama
okrem svojho manžela pochovala aj štyri deti. Jedno malé dieťa, troch dospelých mládencov, z ktorých
najstarší syn padol na fronte v Rusku. Veľmi rada som
k nej s rodičmi každú nedeľu chodievala na návštevu.
Tešila som sa na jej čierny
domáci chlieb, ktorý bol zabalený v plátennom obrúsku, na vrchu posypaný makom alebo v ňom bola popichaná slanina. Nezameniteľná chuť chleba a jeho
vôňa mi dodnes pripomína
moju starú mamu. Čierny
chlieb bol aj akýsi symbol
chudobných. Takýto chlieb
pečie ešte aj dnes moja teta
a naučila som sa ho od nej
piecť aj ja. Je výborný, v obchode takýto nenájdete. Aj
napriek tomu, že stará mama nemala peňazí navyše, vždy som od nej dostala cukrík či mincu. Aj tu sa
prejavila ďalšia z vlastnosti goralov štedrosť a dobrosrdečnosť. Nikdy na ňu ne-

zabudnem, mala som ju veľmi rada a vždy na ňu s láskou spomínam. Bola to tá
najlepšia stará mama, akú
si len viete predstaviť, možno taká ako Babička z knihy
Boženy Němcovej. Na goralské pomery patrila už naša rodina k moderným, lebo
sme boli iba traja súrodenci.
Otec chodil do práce, mama bola domáca a do práce začala chodiť, až keď som
bola prváčka. Rodiča nás
vychovávali v skromnosti.
Mali sme peniaze, hoci ich
nebolo veľa, ale naša generácia už nikdy nezažila čo
je to hlad. Môj otec bol veľmi zručný, vyučil sa za pánskeho krajčíra. Ako spomínal, bol hádam prvým krajčírom v Rabči. Jeden rok sa
učil za krajčíra u majstra
v Ružomberku, kde im musel pomáhať aj v domácnosti a dva roky sa učil v Zubrohlave u majstra Klinovského. Každý deň absolvoval
cestu z Rabče do Zubrohlavy pešo a domov prichádzal
neskoro večer. V období,
keď on chodil do školy, len
veľmi málo rodín si mohlo dovoliť dať dieťa študovať. Spočiatku sa živil ako
krajčír, ale neskôr, keď bolo treba oplácať vysokú živnosť, sa rozhodol zamestnať. No remeslo mal v rukách, aj ja som mala veľké
výhody, lebo mi ušil, čokoľvek som si vymyslela a mala som v šatníku výnimočné
kúsky, ktoré sa nedali kúpiť v obchode. V našom jedálnom lístku sa objavovali jedlá typu: polievky fazuľová alebo hrachová, prívarky zo strukovín, kapusta,
zemiaky s kyslým mliekom,
detská krupica, šúľance so
strúhankou či s makom, rezance s tvarohom, zemiaky
na kyslo, zemiakové placky
a pod. Boli to jednoduché,
chutné a zdravé jedlá. Mäso
zvyčajne mávali iba v nedeľu a vo sviatok, polievka bývala buď slepačia alebo hovädzia. Každú nedeľu sme
mali aj nejaký múčnik, buď
jablkový, alebo makový závin, šišky, buchty s lekvárom či tvarohom, palacin-
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ky, medvedie labky, špecialitou mojej mamy boli punčové rezy. Veľmi rada
som mala aj našich susedov
a často som k nim chodievala. Boli to jednoduchí starí
ľudia, ktorí boli chudobní.
Mali malý drevený domček
s kuchyňou a jednou izbou.
Predjatou – to bola dreváreň, mali komoru, v ktorej
bola aj jama – diera na zemiaky. Boli veľmi pobožní,
hlavne tetka – teta, každý
večer sa spoločne celá rodina spolu s deťmi modlili ruženec. Chlieb u nich bol zamknutý v skrini, vchodové
dvere nemali zámok, zatvárali sa hasprou a jedlo varili na peci na otvorenom ohni, na tzv. jame. Varili také jedlá, ktoré sme my doma nevarili. Chutili mi zemiaky pokrájané na plátky
opečené na bľache – na kovovej platni sporáka a trošku po solené a keď bolo domáce masielko, tak trochu
aj omastené. Často robievali moskole, boli to placky zhotovené z múky, vody,
trochu soli, pečené na peci
a na vrch sa dal kúsok masla. Výnimočná bola aj kuľasa – kaša z kukuričnej múky, ktorá sa jedla s kyslým
mliekom či s rozpráženou
slaninou alebo drygonty –
halušky zo zemiakového
cesta, ktoré sa hádzali lyžicou do horúcej vody a jedli sa so sladkým mliekom.
Ako malé dieťa ma u susedov zaujalo sadlo – tuk. Používali ho na omastenie rôznych pokrmov, dokonca ho
jedli aj s chlebom. Na výrobu sadla som sa opýtala mojej 87 ročnej mamy, ktorá
mi vysvetlila, že sadlo sa vyrábalo nasledovne: z prasacej kože aj s tukom sa vyrezali dva veľké kruhy o priemere 50 – 60 cm, tuk narezali na malé štvorce, do kruhu vložili všetok loj z prasaťa, poriadne všetko posolili, po okrajoch pozošívali
hrubou niťou a zavesili nad
murovanú pec, kde sa sadlo sušilo niekoľko dní. Bol
to určitý spôsob konzervovania. Sadlo potom zavesili v komore a podľa potreby
z neho ukrajovali a pridávali do jedál ako kapusta, fazuľa a pod. Kapusta neodmysliteľne patrila k základným potravinám, ktorú mali v každej domácnosti a natlačili si ju aj do dvoch sudov. Gorali boli veľmi spätí s prírodou a zvierata-
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mi. Každá rodina mala veľa hospodárskych zvierat,
ktoré im zaobstarávali potravu a živobytie.
Ľudia si potrebu a úžitok
svojho statku uvedomovali a preukazovali zvieratám
úctu. Pamätám sa, keď moja babka vždy pri zabíjačke sedela v kuchyni a plakala za prasaťom. Na štedrý deň, skôr ako sme zasadli k štedrovečernému stolu,
sme sa najskôr išli pomodliť
do maštale a otec ako hlava rodiny doniesol časť pokrmu zo štedrovečernej večere aj zvieratám, ako pre-

niec sme za pluhom, ktorý
ťahal kôň, sadili zemiaky.
Aby bola pôda dobre prerobená, 2 – 3 týždne po zasadení sme zemiaky prekopávali a keď vyšli zo zeme, tak
sme ich porúšali - skyprili
zem okolo zemiakov a nakoniec okopávali. Na jeseň
sme zemiaky vykopávali
buď ručne, alebo za kopačkou. Celý deň sme od rána do večera fyzicky pracovali. Dnes už viem, že nám
to nebolo na škodu, naučili sme sa nielen pracovať,
ale získali sme aj dobrú telesnú kondíciu (fitnes za-
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ciach a vyzval žiakov, aby
zodvihli ruky hore tí, ktorí ešte žijú s rodičmi v drevenici. Drevenica bola tiež
symbol chudobných. V dave žiakov zodvihlo ruku
len zopár a ja som bola medzi nimi. Veľmi som sa vtedy hanbila, že aj ja patrím
medzi tých chudobných,
ktorí žijú v drevenici. Všetci, aj na čele s riaditeľom,
si nás obzerali. Cítila som
sa ponížená, no dnes viem,
že môj otec bol veľmi múdry človek, keď začiatkom
50-tych rokov, v dobe, keď
sa už stavali murované do-

Rabča, 2009 Johana Šurinová a Jozef Adamčík – rabčianski GORALI Ilustračné foto V. Briš
jav vďačnosti za potravu.
Štedrý deň – „Švyjnto vylijecka,“ Vianoce – „gody“.
Rodičia nám kupovali veľmi praktické vianočné darčeky. Zvyčajne pozostávali z čiapky, rukavíc, svetra,
pančucháčov, pomarančov
a sladkostí. Len výnimočne to bola nejaká maličká
hračka, lebo hračka, to už
bolo niečo navyše rodinného rozpočtu. Dary, bez ktorých sa dalo žiť, boli považované za prepych. Nemôžem nespomenúť, akú veľkú zodpovednosť sme mali už ako deti. Bola som len
druháčka na základnej škole a už som musela chodiť
pásť kravy a nielen ich pásť,
ale aj podojiť. Poľnohospodárske stroje a zariadenia
pomáhali človeku pri manuálnej práci, ale nedokázali ľudskú prácu nahradiť. Spomeniem, čo všetko
sme museli urobiť okolo zemiakov, aby bola čo najlepšia úroda. Na pole sme rozviezli maštaľný hnoj, ktorý sme ručne porozhadzovali. Potom sme dali pole
prekultivatorovať a nako-

darmo), a keďže nie všetci
sme mali vzťah k poľnohospodárstvu, naučili sme sa
aj určitej dávke trpezlivosti. V porovnaní s poľskými
goralskými dedinami, kde
je ešte aj dnes veľa dreveníc,
na hornej Orave v 70 – 80
tých rokoch takmer všetky
drevenice zmizli a nahradili ich veľké murované domy. Bola som žiačkou na II.
stupni základnej školy, keď
riaditeľ sústredil všetkých
žiakov na chodbu a prednášal na tému kolektivizácia. Prehováral žiakom
do duše, aby svojim rodičom povedali, aké je dôležité, vstúpiť do jednotného
roľníckeho družstva. Mnoho ľudí nechcelo o družstve ani počuť. Učitelia robili v dedine osvetu o družstvách, navštevovali rodiny a vysvetľovali, aké je výhodné vstúpiť do družstva.
Rozprávali ľuďom, že vstupom do družstva bude stúpať aj životná úroveň ľudí
na dedine. Riaditeľ základnej školy medzi iným povedal, že v Rabči už len zriedka ľudia bývajú v dreveni-

my, postavil drevenicu, síce
už nie klasickú ako sa stavali kedysi, ale drevenicu,
ktorá mala štvorcový pôdorys. Som mu za to veľmi
vďačná, veď v nej po komplexnej modernizácii žijem
dodnes. Drevo bolo aj vtedy, tak ako je tomu aj dnes,
vzácny a drahý stavebný
artikel a v dreveniciach je
bývanie zdravé. Paradoxom je, že dnes skôr bohatí ľudia začali znovu stavať
drevené zruby. Po pôvodných starých dreveniciach
je veľký dopyt, bohužiaľ,
dnes ich je už len veľmi málo. Gorali boli aj veľmi zábavní ľudia. Radi spievali,
hrali na hudobných nástrojoch a tancovali. Folklór sa
zachoval až dodnes. Goralské piesne a tance sú veľmi
temperamentné, plné optimizmu, žartovných textov.
Obľúbeným tancom goralov bola smykano – šmýkaná. Ako príklad uvediem
jednu slohu goralskej piesne z Hojdana: „A muj vočec
ku mamuši a mamuša pjuře
dře, a muj vočec na mamuši a mamuša he – he – he.

„V preklade: „A môj otec
je pri mame a mama perie
pára a môj otec je na mame a mama sa smeje he –
he –he. „
Tancovali a spievali pri
rôznych životných udalostiach aj na prucky – páračkách či priadkach. Na páračky peria – prucky, kedysi ešte za čias, keď bola moja mama dievka, mohli chodiť iba dievčatá, ktoré dovŕšili 18 rokov. Preberali sa
tam rôzne strašidelné príbehy, čo sa kde stalo a všetci počúvali tetky – tety s otvorenými ústami. Na zábavu im postačilo bojisko –
humno či príroda. Svadobné hostiny sa odohrávali v humne, tam sa aj jedlo,
pilo a tancovalo. Svadobné jedlá pozostávali z kuracej polievky, mäso bolo
buď z hydiny, alebo bravčoviny (z prasaťa), nechýbala kapusta, prípadne kvašnica – kapustnica, koláče
a záviny plnené šípkovým
alebo borovkovým – čučoriedkovým džemom, ktorý bol dostupný, lebo plody nazbierali vo voľnej prírode. Deti sa nemohli len
tak voľne po večeroch túlať. Ak mládenci videli večer po zotmení sa potulovať neplnoletého chlapca,
natiahli mu do rukávov kabáta drevenú tyč a išiel domov s upaženými rukami,
aby ho všetci v dedine videli
a bola to preňho veľká hanba, lebo sa večer po určitej
dohodnutej hodine nemal
túlať. Goralov aj dnes považujeme za usilovných, pracovitých, múdrych a vzdelaných ľudí, ktorí sa hrdo hlásia k svojmu etniku.
Stačí sa len prejsť po goralských obciach hornej Oravy a budete prekvapení ako
dnes tieto obce vyzerajú.
Nádherné domy, upravené záhrady, v oknách kvetinové výzdoby. Kedysi „Bohom zabudnutý kraj,“ patrí
dnes medzi najkrajší región
Slovenska.
Je tu nádherná príroda,
dobrosrdeční a úprimní ľudia, ktorí si stále vážia tradície a duchovné hodnoty
svojich predkov.
PaedDr.
Mária Jagnešáková
Úryvok z knihy GORALI
na Orave, ktorú vydalo
Orav
ské múzeum P. O.
Hviezdoslava v Dolnom
Kubíne v roku 2013
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XVIII. DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ
Dňa 12. 7. 2015 sa
v Rabči uskutočnil
18. ročník DPP.
Akcia sa mala začať
o 13°° v školskom
parku, no malí
nezbedníci sa nevedeli
dočkať a prišli už
v predstihu.
Celý park sa behom
chvíle zaplnil detskou
radosťou, smiechom
a samozrejme aj
nedočkavosťou.
Konečne nastala trinásta hodina a súťaže sa mohli začať. Najskôr sa deťúrence museli zapísať do prezenčnej listiny. Pri zapisovaní dostali všetky potrebné pokyny a peknú nálepku
s tohtoročným logom. Tento ročník mal približne 400
detských účastníkov, čo bolo viac ako po minulé roky.
Po zapísaní sa deti rozpŕchli
po celom parku a zábava sa
mohla začať. Celý program
sa niesol v znamení hesla:
Skáčme, bežme, len nehrešme! S hrdosťou môžeme povedať, že rabčanské deti sa
týmto heslom pekne riadili.
Deň plný prekvapení sa
ani tento rok nezaobišiel bez
kartičky, ktorá obsahovala
zoznam pripravených súťaží. Každé dieťa dostalo túto
kartičku pri prezenčke. Úlohou našich súťažiacich bolo
aspoň jedenkrát prejsť všetky súťaže, pričom pri každom stanovišti dostali pečiatku od animátora. Keď
deti nazbierali všetky pečiatky, mohli kartičku vhodiť do tombolovej krabice
a byť zaradení do žrebovania o pekné ceny.
Na záver ďakujeme všetkým za pomoc. Naša vďaka patrí hlavne sponzorom, pretože bez ich pomoci by nebolo možné túto akciu zorganizovať. Veľká vďaka patrí aj všetkým
animátorom a ľuďom, ktorí
akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu. A ďakujeme aj vám deti! Bolo nám
s vami super. Neviem, kto
mal z tejto akcie väčšiu radosť: vy, alebo my? Najväčšia vďaka však patrí nášmu
Bohu za to, že sa postaral
o pekné počasie.
Tešíme sa na vás opäť
o rok. S láskou vaši animátori.
Marcela
Oselská, animátorka

12. 7. 2015 A to nie sme všetci! Videozostrih aj fotoreportáž si môžete pozrieť na www.rabca.sk,
ďalšiu prezentáciu aj na www.fararabca.sk
autor foto v. briš okrem tejto spodnej, ktorú zaslala autorka článku
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13. 9. 2015 Rabča – Novoť 5 : 5 (2 : 3). Najlepší strelec 2. triedy František Masničák (11 gólov) so spoluhráčmi sa tešia z gólu

foto v. briš

Vyhodnotenie súťaže ročníka 2014 – 2015
Dorast – 4. liga

1. Or. Veselé 26 20 2 4 73:28
2. Rabča 26 17 1 8 76:40
3. Trstená 26 13 3 10 52:49
4. D. Kubín 26 13 2 11 68:45
5. Ludrová 26 12 5 8 65:48
6. Kvačany 26 11 3 11 38:47
7. Liesek 26 11 5 11 42:48
8. Vavrečka 26 9 5 12 48:43
9. Or. Polhora 26 10 2 14 35:49
10. Likavka 26 9 5 12 43:68
11. Černová 26 10 2 14 37:64
12. Z. Poruba 26 9 3 14 46:57
13. Chlebnice 26 9 3 14 43:63
14. Lisková 26 6 5 15 34:51
dorastenci: +13b31:39 20

62
52
42
41
41
36
35
32
32
32
32
30
30
23

TJ Oravan Rabča mal
vo futbalových súťažiach
zapojených 5 družstiev,
z toho 4 mládenícke.
Dorastenci
štartovali v 4. lige, starší a mladší žiaci v 3. lige, prípravka hrala turnaje a muži štartovali v 2. triede.
Najúspešnejším
tímom boli dorastenci, ktorí v súťaži obsadili 2. miesto za Or. Veselým, ktoré postúpilo do 3. ligy, hoci ich naši porazili v oboch
zápasoch (vlani 10. miesto). V tabuľke Pravdy majú z našich najviac kladných bodov. Úspešní boli v domácich zápasoch, aj
na ihriskách súperov. Odohrali 26 zápasov, v ktorých strelili 76 gólov (najviac zo všetkých) priemer
na zápas sú tri góly. Najviac gólov zaznamenali:
Maroš Gluch a Filip Jagelka po 18, Adam Ladňák 13,
Martin Adamčík 9. Najviac
zápasov odohrali: Dalibor Herud (všetky), Vladimír Pikoš, Ján Klinovský,

Muži – 2. trieda

1. Or. Poruba 22 19 2 1 82:15 59
2. Istebné 22 12 2 8 61:35 38
3. Medzibrod. 22 11 4 7 46:32 37
4. Zázrivá 22 10 5 7 33:31 35
5. Hruštín 22 9 3 10 40:34 30
6. Lokca
22 8 6 8 37:36 30
7. Leštiny 22 8 4 10 39:42 28
8. Or. Lesná 22 7 5 10 28:52 26
9. Podbiel 22 7 4 11 30:60 25
10. Veličná 22 7 2 13 31:57 23
11. Rabča 22 7 1 14 39:59 22
12. Veličná 22 6 4 12 27:40 22

Tabuľka Pravdy muži -10 bodov

Martin Brezoňák, väčšinu:
Ladňák, Adamčík, Gluch,
Majerčík, Havlíček, F. Jagelka, Skurčák, M. Gura,
Garaj a Pindiak. Celkove
27 hráčov nastúpilo. Niektorí dorastenci nastupovali aj z mužov (najčastejšie A. Konhauser, P. Brezoňák, F. Jagelka). V doraste končia hráči narodení v roku 1996 – 9. Veríme,
že budú pokračovať v mužstve. Dorast v súťaži viedli
Miroslav Adamčík st. a Ján
Iskierka.
Muži už mnoho rokov nedopadli tak zle, ako v tomto ročníku. Sklamali herne, aj výsledkami. Pred súťažou sa očakávalo, že budú bojovať o návrat do 1.
triedy. Nakoniec sa len
so šťastím zachránili v 2.
triede (rozhodli vzájomné
zápasy so Sihelným). Prehrávali zápasy doma, aj
vonku a v tabuľke pravdy
majú preto minusové body. Najviac gólov dali Lukáš Brišák a Patrik Kvasňák po 5, Maroš Gluch 4.
Najviac zápasov odohrali:
Kvasňak, L. Brišák, M. Ja-

Starší žiaci – 3. liga

1. Vrútky 20 16 1 3 72:19 49
2. Zuberec 20 15 3 2 77:33 48
3. Trstená 20 14 0 6 81:36 42
4. Dlhá
19 12 2 5 89:39 38
5. Klin
20 10 0 10 58:42 30
6. Liesek 20 8 4 8 40:40 28
7. Rabča
20 8 4 8 31:39 28
8. L. Hrádok 19 6 2 11 31:39 20
9. Lisková 20 6 1 13 34:87 19
10. O. Podzám. 20 4 3 13 31:46 15
11. Or. Lesná 20 0 0 20 18:142 0

Mladší žiaci – 3. liga

1. Dlhá
19 15 2 2
2. Liesek 20 13 4 3
3. Rabča 20 11 4 5
4. Trstená 20 10 3 7
5. Zuberec 20 10 1 9
6. L. Hrádok 19 9 3 7
7. Klin
20 10 0 10
8. Vrútky 20 8 4 8
9. Lisková 20 5 1 14
10. O. Podz. 20 5 1 14
11. Or. Lesná 20 1 1 18

95:39 47
79:36 43
71:55 37
84:53 33
76:63 31
54:48 30
57:59 30
64:42 28
45:91 16
34:82 16
33:124 4

st. žiaci-2b

ml. žiaci: +7b

gelka, P. Brezoňák, J. Galis, T. Sivka, A. Kornhauser, M. Chutniak. Tréneri:
F. Jagelka, M. Brišák, M.
Kozák a M. Madleňák. Celkovo nastúpilo 32 hráčov.
Tréneri: Jozef Kornhauser,
Jozef Skutka.

coch druhým najúspešnejším kolektívom futbalového oddielu TJ.
Najviac gólov dal Stanislav Kekeľák a to 35, čo
je najviac v tretej lige, Pavol Pikoš dal 12 a Matúš
Jancé 8. Najviac zápasov
odohrali Kekeľák, Pikoš,
Ľ. Jaššák, Jančo po 19,
väčšinu: Juritka, Skurcoňák, Kobyľák, P. Piták, A.
Jaššák, Kobyľák, J. Skutka a P. Iskierka (hrával aj
za starších). Celkove: 28
hráčov. Tréner: Ferdinand
Poláček.

Starší žiaci po vlaňajšom
treťom mieste už v tomto súťažnom ročníku neboli už tak úspešní. Káder
hráčov nebol taký kvalitný a bol úzky a tomu zodpovedali aj výsledky a postavenie v tabuľke. Najlepším srelcom bol Dalibor Boldovjak s 10. gólmi. Všetkých 20 zápasov
odohrali Dalibor a Dávid
Boldovjak, Dušan Bango,
Miro Pikoš, Ján Kubasák
a Marián Ferneza. Väčšinou: Marek Dibdiak, Dávid Mucha, Ľuboš Skurčák, Adrián Kovaliček
a Dalibor Gluch. Hráči narodení v roku 2000 končia
a môžu pokračovať v doraste. Trénerom bol Pavol
Boldovjak.
Mladší žiaci obhájili vlaňajšie tretie miesto v Tabuľke a boli po dorasten-

Prípravka (najmladší žiaci) boli tiež úspešní. So
svojimi súpermi odohrali
šesť turnajov, obsadili druhé miesto, len jeden bod
za Or. Polhorou.
Najviac zápasov odohrali: Miloš Hadár, Klára
Adamčíková, Matej Kolčák, Martin Kubasák, Patrik Cubínek, Jozef Neupaver, Patrik Kutlák, Kevin
Vedel, Jozef Žitňák menej: Filip Bandík, Monika Jagnešáková, Ján Bartvkovjak, Martin Grobarčík, Lukáš Chutňák, Ti-

Tabuľka prípravky sk. B

1. Or. Polhora12 7 3 2 56:36 24
2. Rabča 12 7 2 3 67:33 23
3. Or. Veselé 12 1 1 10 16:70 4

motej Pindiak, Sebastián
Chromek. Celkove nastúpilo 19 hráčov. Najviac
gólov dali: Klára Adamčíková, M. Kolčák, M. Ferneza, M. Kubasák, M. Jagnešáková. Tréneri: Dušan
Ratica ml., Jozef Havlíček,
Miroslav Adamčík ml.
Napomínaní hráči boli žltými a červenými kartami.
Najviac kariet dostali muži – 31 žltých a dve červené, dorastenci – 16 žltých,
1 červená, st. žiaci – 10 žltých, ml. žiaci a prípravka
0 kariet.
Od 2. augusta 2015 prebieha nový súťažný ročník
2015 – 2016. Priaznivci
futbalu, funkcionári a tréneri si želajú, aby si naši
futbalisti počínali tak úspešne, ako v minulom.
Veľké zlepšenie očakávame od mužov. Prispieť
k tomu môžu aj diváci slušným povzbudením našich
hráčov, aj vtedy, keď sa im
hra nedarí.
Vekové kategórie:
muži narodení v r. 1996
a starší; dorast narodení v r. 1997, 1998, 1999,
2000; starší žiaci: narodení v r. 2001, 2002; ml. žiaci
narodení v r. 2003, 2004;
prípravka: narodení v r.
2005 – 8; prestupy: od 1. .
do 30. 9. 2015, každý deň
(aj hosťovania).
Jozef Havlíček
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XXXXI. ROČNÍK FUTBALOVÉHO
TURNAJA „O POHÁR SNP“

foto v. briš

VIAC » foto – video: www.rabca.sk – šport

Tento rok bol zaujíma- že s nimi do polčasu už
vý tým, že prvýkrát prehrávali 3:0!
v histórii turnaja vyhral
dorast, ktorý na jedeNa treťom mieste
nástky vo finále zdolal skončili futbalisti z Pemužov, napriek tomu, wel Ślemieńska z gmiDOM KULTÚRY
AKCIE 2015
3., 10., 17., 24., 31. 10. .Svadba
4. 10. ....... Prenajatá kinosála
6. 10. .................... Stretnutie
8. 10. ........ Predaj JUMATEX
12.10. ................. Odber krvi
13. 10. ........ Predaj BLAŽEK
16. 10. . ......... Politická akcia
19.  10. .......... Predaj MITEX
20.  10. ......... Predaj RUCEK
23.  10. ................... Stužková
28.  10. .... Predaj LANTASTIK
2.  11. ....... Obec Zákamenné
7.  11. ........................ Svadba
9 .  11. ....... Predaj  JUMATEX
13.  11. ................... Stužková
14., 22.  11. ................. Oslava
18. 11. . ........ Predaj MITEX
20. 11. .................. Stužková
25.  11. .................. Prenájom
26 . 11. .... Predaj LANTASTIK
4., 6.  12. ................. Mikuláš
7.  12. ........... Predaj RUCEK
8.  12. .......... Predaj BLAŽEK
13.  12. ...... Vianočný koncert
14.  12. ...... Predaj MASNICA
15.  12. .......... Predaj MITEX
16.  12. .....Predaj JUMATEX
17.  12. .... Predaj LANTASTIK
19. ?, 20. 12. .... Vianočné trhy
31. 12. Silvestrovský prechod
ODPOČINUTIE VEČNÉ DAJ IM, PANE …
Margita Labudjáková
* 22. 10. 1937,
† 19. 5. 2015;
Karol Cigaňák
* 26. 7. 1955,
† 30. 5. 2015;
Jozef Iskerka

ny Świnna a štvrtí z Trzebinie.
Najlepším strelcom
jedenástok pre rok 2015
sa stal Matúš Chutniak
a vyhral sud piva. V. Briš

VITAJTE MEDZI NAMI – narodení
Viktória Kšenzuliaková, Dominika Dibdiaková, Liliana Adamčíková, Naomi Mulama, Matúš Parigal, Martin
Balvan, Adam Skurčák, Ema Jagnešáková, Kiara Maslaňáková, Veronika Tatarková, Barbora Ganobjaková, Sebastián Štefaňák, Jakub Žaťko, Dominika Jaňáková, Hana Záhumenská, Ema Kozáková, Rebeka Pitáková, Anna
Kováliková, Sintia Sviteková, Dominik Vargončík, Dávid
Tyrol, Lukáš Brišák, Richard Ferleťák, Nela Kovalíčková
* 8. 1. 1938,
† 1. 6. 2015;
František Habiňák
* 25. 2. 1951,
† 11. 6. 2015;
Mária Tvarožková
* 7. 6. 1947,
† 9. 7. 2015;
Terézia Garajová
* 16. 6. 1930,
† 22. 7. 2015;
Albína Vorčáková
* 3. 1. 1961,
† 27. 7. 2015;
Ľudovít Oselský
* 22. 4. 1944,

† 22. 8. 2015;
Miroslav Miklušák
* 10. 5. 1969,
† 29. 8. 2015;
Johana Kozáková
* 5. 11. 1925,
† 6. 9. 2015;
Ján Iskierka
* 26. 12. 1962,
† 7. 9. 2015;
Pavol Šurin
* 1. 8. 1927,
†15. 9. 2015;
Justína Šurinová
* 30. 7. 1943,
† 13. 9. 2015

VYUŽITE MOŽNOSTI PONUKY CENTRA
VOĽNÉHO ČASU RABČA PRE DETI
CVČ v Rabči organizuje tieto záujmové útvary a činnosti, ktorých sa Vaše dieťa môže zúčastňovať počas školského roku 2015/2016 po vypísaní žiadosti:
A. ŠPORT
1. Florbalový (1. – 3. ročník)
2. Florbalový (4. – 5. ročník)
3. Florbalový (6. – 7. ročník)
4. Florbalový (8. – 9. ročník)
5. Futbalový (2. – 3. ročník)
6. Futbalový (4. – 5. ročník)
7. Futbalový (6. – 7. ročník)
8. Futbalový (8. – 9. ročník)
9. Stolný tenis
10. Bojových umení a sebaobrany
B. POHYBOVO-TANEČNÝ
1. Guralecki
2. Mažoretky (mladšie)
3. Mažoretky (staršie)
C. SPEVÁCKO-HUDOBNÝ
1. Spevácky
D. VZDELÁVACO-SPOZNÁVACÍ
1. Dopravno-bezpečnostný
2. Informačný, komunikačný a novinársky
JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ
CVČ V ŠK. ROKU 2015/2016
1. Návšteva plavárne
2. Lyžiarsky výcvik
3. Deň plný prekvapení
4. Sv. Mikuláš
5. Deň detí
6. Vianočná akadémia
7. Deň matiek
8. Marec mesiac knihy
9. Rabčiansky okruh
10. Školská akadémia
11. Slávik
12. Deň tanca
13. Mesiac úcty k starším
14. Snehové bytosti
15. Dni boja proti drogám
16. Športové súťaže (okresné, krajské)
17. Týždeň plný prekvapení
18. Rôzne kultúrne podujatia (divadlo, kino,
poznávacie zájazdy, návšteva ZOO, ...)
19. Rôzne súťaže (spevácke, tanečné,
divadelné, prírodovedecké, …)
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PROJEKTY S PODPORO U EÚ

"Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2"
Otoutkó uodótcn1kó 1poločno1ť, o.I.
Byrtcrcckó '2180, 0'26 Ol Dolný Hubln

operačny

program

ž 1votné prosLred1e

"Investícia do Vašej budúcnosti"
vrásky nám robí postup prác

Oravská vod á renská s p o l oč n os ť a .s. nap Íňa projekt realizácie
zásobovania vodou a
kan alizácie oravského
regiónu , eta pa 2. Na
novú ka n a li zač nú s i eť
sa môže nap oji ť 18 801
o b yva te ľov zo siedmich
obcí: Vav reč k a , Hruštín, Zákam enné, Novoť, R a b ča , Oravs ká
Polhora a Sihelné. Prevažná časf nákladov je
hradená z prostriedkov E urópskej únie,
ďa l š i a zo zdroj ov investora a zvyšok z celoslovenských zdroj ov.
Ako pri ot vorení prác
na realizácii projektu
zd ôraznil generá lny
ri adite ľ Oravskej vodá renskej s po l oč nos ti ,
a.s. Ing. Milan Ďaďo, v
regióne rastie spotreba
vody a zvyšuje sa populácia, ta kže j e naj vyšší čas oč i sty Oravy.
R a b ča má v s ú ča nosti 4 860 o b yva te ľov,
je to druh á n aj väčš i a
obec na Orave a je spádovou obl ast'ou pre sused né ded iny Orav ká
Polhora, Sihelné a Rabč i ce. Keď sme sa v marci
tretli so starostom obce
Júliusom Pitáko m. oce-

ňova l vý tav bu kanalizác ie, ktorá odstráni
zá pac h, tak typický v
niek torých čas ti ac h obce. Záro veň sa pos ťažo
val. že výstavba sa nereali zuje tak, ako si obec a
jej o b ča ni a predstavovali . Konkrétne sme boli
na VPV - v l , kde sa pracovalo v ča:e, keď neboli vhodné klimatické
pod mienky, bolo vlh ko
(pred pár d ňam i tu bola
záfaha snehu ) a o b ča
no m sa n e p áč i lo, že
iažké mechani zmy prechádzali cez ich pozemky a tak na ne ·tiahli
kmene
tromov, aby

o hra ni č ili prís tup mechanizmov. T aktiež sa
im n epáč il o, že k eď sa
po uk o n če n í stavebných
prác robí pätný zásy p,
na ceste je bl ato a ľudi a
sa vo ve ľkej mi ere siažuj ú. Obec vstúpi la do
jednania s in ves torom,
realizátormi a snažila a
ituáciu ri eš iť tak , aby sa
zasypáva lo štrkodrvo u.
avyše v marci mali
stav bári z n ač n ý s kl z,
k eďže z 22 km dÍžky
kanali zác ie ukroj ili iba
dva kil o metre. A do
ko nca roka by sa mala
rea l izovai ko mplex ná
kanali zácia, to znamená
výko p, položenie potrubia, zásyp a asfaltovanie
cesty. apriek problemati ckosti vý ·tav by sa
staros ta teš í, že obec
po kročí v modernosti a
o b č i a n s kej vy bavenosti .
Zá roveň
i mys lí, že
pripojite ľn os i bude v
pri emere 90 percentná,
že každý si uvedomí
vý hody kanalizác ie a
s ú čas nú pro bl e m ati c kosť

prevádzkova ni a
kov a žúmp.

epti -

A aká je s ú čas n á ituácia? Doteraz je položené potrubi e v dÍžke
pribl ižne ll ,2 kilometrov. V zna č n ej miere sa
prejavuj e ne p o k ojn osť
o b čan ov. Aj keď obec
R ab ča nereali zuje di elo,
je prirodzené. že o bča
ni a sa so ťaž n os ťa mi
obracajú na samo právu
obce a žiadaj ú riešenie
ituácie. V tomto smere
sa cítime čas t o krá t bezmoc ne , pretože tieto
pripomienky, ktoré prednášame investorov i a
z h o tov i te ľov i ,
. a ni e
vždy plni a a o b čan trpí.
iekedy to hrani čí až
neúctou k ľuďo m.
edodržiava sa prito m
techno log ický postup,
keď sa n ezhutňuj ú výkopové ryhy v mie tnyc h
ko munikáciác h

tak, ako by mali podfa
projektovej dokumentácie. a zásy p výko pových rýh sa nepoužíva
vždy vhodný spätn ý zásyp, čo a prejaví v konsolidácií miestn ych komunikácií. D očas n ý zásyp vrchnej čas ti ry hy
nie je v niektorýc h ú. ekoc h d os ta t oč n ý, čo vytvára v prípade zrážo k
blato. Taktiež v ceste I.
tri edy nepoužívaj ú stavbári vhodn ý mate ri ál,
teda čis t ú štrkodrvu, ale
je zmiešaná so zeminou.
Mie tami dokonca zasypávajú pôvodnou zemi nou. Vý ledok je taký .
že cesty 1. . a Ili. triedy
sa už po m esač n o m doč a nom
zaas fa ltova ní
prepadávaj ú. PodJa mňa
a prejavuje aj zlá organizác ia práce, pretože
postup prác mešká. Tieto nedostatky sa môžu
p rejav i ť aj s odstupom
ča u, k eď tavebné firm y
uko n či a dielo. Niektoré
vý kopy nie sú oz n ače n é
a za b ez p eče n é, c1m
vzni ká ri ziko úrazov.
Napri ek všetké mu
verím, že dielo . a napokon stihne doko n či i v
tanovenom term íne a
prinesie zlepšenie v kvalite živo tného pros tredia. Či už bude staveb né
dielo v požadovanej
kvalite, to je otáz ne, povedal taro. ta obce Rabča.
Mari án Š imkuli č
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„Školský
autobus“
DEŇ ZEME
Keďže máme našu
planétu, našu rodnú Zem
radi, tak sa musíme aj
o ňu postarať. Tento deň
si pripomíname len raz
do roka. Aj naša trieda
sa zúčastnila na tomto
úžasnom dni.
V utorok ráno prišla naša
triedna pani učiteľka do triedy a oznámila nám perfektnú správu: „Moji žiaci, pretože sme aktívna trieda, zajtra ráno o deviatej sa stretneme pred školou. Nezabudnite si vziať so sebou pracovné rukavice a pevnú obuv, ideme zbierať odpadky okolo rieky Polhoranka.“ Ráno nám
počasie prialo. Slnko nás vyprevadilo aj s našimi deviatakmi do tvrdej práce. Roboty bolo neúrekom! Vrecia

sa napĺňali ostošesť. Robili
sme to s radosťou, popri tom
sme sa aj zabávali, vtipkovali, ale boli sme z toho neporiadku poriadne znechutení. Prekvapilo nás, koľko toho my ľudia dokážeme svojou lenivosťou a nerozvážnosťou našej prírode ublížiť.
Na malom kúsku sme nazbierali asi 30 vriec. Touto
našou snahou pomôcť dobrej veci sme aspoň trochu
pomohli rieke Polhoranke,
ktorá preteká cez našu obec,
vyčistiť jej brehy.
Dúfame, že keď sa pôjdeme o mesiac prejsť s pani
učiteľkou okolo brehu, ktorý sme starostlivo vyčistili a bude sa na nás usmievať
čistý kúsok našej Zeme, veľmi nás to poteší.
Adam Pilarčík, 6. A

Naša Orava
Musíme si chrániť naše
životné prostredie,
recyklovať odpad …
V stredu 22. 4. sme boli
zbierať odpad a čistiť okolie rieky. Ráno sme prišli

do školy o deviatej. Vybrali
sme sa spolu s pani učiteľkou na Žabinec cez hojdajúci most. Bolo tam veľa
smetí. Pomaly sme sa blížili popri rieke ku kostolu.

Deň Zeme sa vždy koná
22. 4.,
no my sme mali
výnimku, náš deň
sa uskutočnil
27. apríla.

Vďaka dobrému nápadu pani učiteľky Gabiky
Čuľovej a príspevku nášho CVČ sme všetci dostali tričká a tie symbolizovali prírodu, a hlavne
náš projekt. A tento deň
sa začal takto: prvé dve
hodiny sme s našou pani učiteľkou robili rôzne
práce, napríklad príbeh,
báseň,
osemsmerovku, tajničku s tematikou
ochrany životného prostredia, ale medzitým sme
si zopakovali náš projekt
o pôde.
Pred Dňom Zeme sme
nosili do školy plastové
fľaše, pani učiteľky nám
nehovorili prečo. Malo to
byť prekvapenie. Potom
sme mali ísť na námestie,
aby nám povedali to prekvapenie. Najprv sme

nechápali prečo, ale potom
sme to zistili. Zistili sme,
že budeme tvoriť z fliaš
školský autobus. A nako-

niec sme sa všetci pred ním
spolu odfotili.
Lucia Vorčáková,
Mária Pilarčíková 4. D

Už sme mali minimálne
desať plných vriec rôzneho separovaného odpadu.
Zbierali sme smeti hlavne okolo vodných tokov.
Plastové fľaše, plechovky,
ale aj ostatný odpad. Čím
sme boli bližšie ku kostolu,
tým sme videli viac a viac

smetí. V polovici cesty nám
pani učiteľka oznámila, že
je čas na desiatu. Po osviežení sme išli ďalej. Na konci cesty po pravej strane
bola veľká jama a tam boli rôzne odpadky a dva metre odtiaľ kusy búnd, čiapok
a topánok. Neviem, prečo si

niekto nevie uvedomiť, aká je
príroda krásna a mali by sme
si ju chrániť. Na odpad máme koše, zberný dvor. Je to
smutné. Na konci cesty sme
sa rozlúčili a každý išiel svojou cestou… Bol to deň plný
zážitkov.
Nikola Vnenčáková, 6. A

Daniel Jančich, 5. C

foto: miroslav kovalíček
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Orava
Vždy, keď počujem slovo
Orava, spomeniem si
na to, čo vravievala moja
prababka. Oravský kraj
bol vždy veľmi tvrdý
a zostali tu žiť len tí,
ktorí vydržali. Preto sa aj
hovorí, že ľudia z Oravy sú
tvrdí a hrdí.
A nielen ľudia, ale aj
zvieratá a rastliny. Pretože na Orave sú chladnejšie
podmienky a mrazivá zima trvá niekedy dlhšie ako
v iných oblastiach Slovenska. Môžu sa tu pestovať
len rastliny, ktoré sú odolné, a zvieratá tiež musia
niečo vydržať.
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V lete je na Orave veľmi
krásne, vysoké kopce, lesy a lúky plné kvetov, motýľov a všade počuť štebot vtákov. Škoda, že to leto trvá na Orave tak krátko! Za ten čas, čo som tu,
som si už zvykol. A roboty
sa nebojím, veď som chlapec z Oravy.
Viem sa aj zabávať, a to
nie len pri tanci a speve, ale
aj s kamarátmi pri futbale.
Moja prababka to mala určite ťažšie ako ja dnes. Veď
voda mi tečie z kohútika,
do školy idem autobusom
a skoro všetky práce dnes
robia stroje. Ale príroda zostala stále rovnako krásna
ako za čias mojej prababky!
Patrik Piták, 6. A

Cirkusové vystúpenie
očami druhákov

Ukážky z tvorby detí ŠKD
– II. oddelenie na tému jar:

Jar
Malá žltá prvosienka
z trávy na nás pozerá,
pozerá sa po okolí,
ako tá jar vyzerá.
Veselá je celá lúka,
jeden kvet za druhým puká.
Včielky malé z úľa letia,
na nektár sa veľmi tešia.

Veselý cirkus
Amálka Žitňáková v cirkuse
V piatok sme boli
v cirkuse.
Zhaslo svetlo.
Videli sme tam uja,
ktorý žongloval so svetelnými loptičkami, policajtku so zlodejom, tanečnicu s kruhmi, tetu s ohňom. A veľa zá-

bavných vystúpení. Najviac sa mi páčilo, ako ujo
žongloval v tme. Najprv
nás tma vystrašila, poriadne sme si zapískali.
Zato sme si spravili dobrú náladu.
Z cirkusu mi zostal
krásny zážitok a úsmev
na tvári.

Kúzelník dokázal rýchlo zobrať 13 kociek do rúk.
Kúzelníčka rýchlo žonglovala.
Šašo sa volal Lili.
Teta a chlapec vytiahli
druhému chlapcovi pomocou šnúrky slipy.
Všetci tam robili srandy. Ujo tiež žongloval, ale
svetielkujúcimi farebnými
loptičkami.
Bol to pekný deň.
Gabika Žitňáková, 2. A

Bocian
Z teplých krajín prilieta,
na komíny sadá,
v zobáku si slamky nesie,
svoje hniezdo hľadá.
Na komíne ako kráľ
v novom hniezde sídli,
aj maličké bocianiky
rýchlo si naň zvykli.
Žiaci ŠKD – II. Vychovávateľka Mgr. Elena Škorvánková, koordinátor drogovej prevencie pre 1. – 4. ročník
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Láska na Oravskom hrade
(Povesť)
Stalo sa to dávno. Ba až
tak dávno, že si to ani naše prastaré matere nepamätajú. Vtedy, keď sa panovníkovi Oravského hradu Ondrejovi Záborskému narodila dcéra Alžbeta. Ako čas plynul, z malej Alžbety vyrástla krásna mladá princezná súca
na vydaj. Jej otec Ondrej
ju už aj prisľúbil vplyvnému a bohatému panovníkovi, ktorý by zachoval ich
čoraz zabudnutejšie kráľovstvo. Lenže Alžbeta sa
nechcela vydať len z donútenia – chcela poznať pravú lásku. Otca dlho presviedčala, ale ten ju rázne odmietal. Rozhodla sa
teda ujsť do sveta. Kráľovstvo bolo obklopené dedinami, a tak sa táto správa
rýchlo rozniesla. Onedlho
mladú princeznú doviedli späť. Kráľ Ondrej bol
veľmi nahnevaný a prikázal ju zavrieť do komnaty
v strednej časti hradu.
Pod Alžbetinou komnatou sa práve kopala studňa. Alžbeta sedela
každý deň pri okne a pozorovala prácu kopáčov.
Jeden z nich sa jej veľmi
zapáčil. Volal sa Marek.

Cez Alžbetinu komornú
si posielali lístočky a zaľúbili sa do seba. Studňa
bola skoro dokončená, no
voda v nej sa akoby vyparila. Dlho premýšľali nad
tým, čo sa mohlo stať, až

im prišlo na um, že studňu asi zavalili kamene.
Keďže to bolo veľmi nebezpečné, chlapi sa dlho
hádali, kto sa spustí dolu uvoľniť kamene. Marek
bol z nich najodvážnejší

a sám sa ponúkol, že pôjde. Pomaly ho spustili až
na samé dno studne. Keď
zaťal do kamenia, bol to
jeho posledný úder. Voda
vytryskla a zaplavila studňu po okraj a Mareka navždy pochovala.
S veľkým žiaľom a pod
tlakom otca sa napokon

Alžbeta vydala. No nikdy
nezabudla na svoju lásku
a každú noc chodila Mareka oplakávať k studni. Jedného dňa sa Alžbeta nepatrne pošmykla a utopila
sa. A vraj aj teraz, keď sa
v noci priblížite k studni,
budete počuť jej nárek.
Peťa Belkoťáková, 7. A

Zo školského klubu detí…
jujúce prostriedky. Stratégie ako zastrašovanie,
citové apely alebo jednoduché informácie sú neúčinné.

Primárna prevencia
na prvom stupni nie
je len o predchádzaní
vzniku závislostí
a prvému kontaktu
s drogou vôbec.
Nie je to len poukazovanie na nebezpečenstvo, ktoré sprevádza
užívanie drog, ale aj výchova k prežitiu plnohodnotného života – v škole, vo vzťahoch, ktoré nepotrebujú žiadne upoko-

Škola a učitelia sú faktormi prostredia, ktoré môžu mladú generáciu ovplyvniť k prodrogovým alebo protidrogovým
postojom. Učiteľ je faktor, ktorý je prvý schopný
rozpoznať príznaky osobných, či sociálnych problémov dieťaťa. Učitelia napomáhajú rozvoju žiakov
tým, že s nimi správne komunikujú,
spolupracujú. Ide o sprostredkovanie
hodnôt, o to, či sa jednotlivec cíti osamelý… Žiadne
dieťa by nemalo ostať pri
hľadaní zmyslu života osamotené.
Apelujeme
preto
i na rodičov detí, aby si

vyčlenili chvíľky aj pre
svoje ratolesti, aby ich počúvali, komunikovali s nimi a tak spoločne s učiteľmi sa snažili negatívnym
javom predchádzať. Veď
medzi najčastejšie faktory, ktoré spúšťajú mechanizmy vedúce k sociálne
neakceptovateľnému vývinu dieťaťa, patrí školská
neúspešnosť spolu s dysfunkčnou rodinou. Preto
je potrebné chrániť sebavedomie nielen vynikajúcich, ale aj problémových
a zlyhávajúcich žiakov.
Efektívnym nástrojom
realizácie prevencie je
práve organizovaná činnosť v čase mimo vyučovania, preto sa snažíme
aj deťom ŠKD ponúknuť
čo najzaujímavejšie aktivity, ktoré ich budú viesť
hlavne k tvorivosti a hrdosti na svoju prácu.
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Na vlnách kreativity našich žiakov m n m n m n m n
Silvia – a Nela
Volám sa Silvia abývam
v Bratislave. Rada a často
chodím k svojmu dedkovi
na vidiek. Mám tam svoju kobylu Nelu. Môj dedko
má aj iné zvieratá: kobyly, býky, psy, mačky… Už
len jeden týždeň do začiatku prázdnin. Do školy chodím rada, ale spolužiačky
sa mi posmievajú, že môj
dedko má farmu.
Začali sa prázdniny a idem k dedkovi. Zo
všetkého najviac sa teším
na dedka a Nelu. Už sme tu.
Vyskočila som z auta, bežala som k dedkovi. Hneď potom som si išla s Nelou zajazdiť. Keď sme prišli, uviazala som Nelu o strom pri
koryte. Lenže voda z kory-

ta vysýchala. Naliala som
novú. Prišla som do izby,
umyla som si ruky a išla
som sa naobedovať.
Je tu ďalší deň. Povedala som dedkovi, že si idem
zajazdiť. Keď som prišla
do maštale za Nelou, videla som, že je slabá. Bežala som za dedkom. Zavolali sme strýka veterinára.
Povedal, že sa slabo vyspala. Vybehla som von na lúku. Neskôr prišiel za mnou
dedko, opýtal sa ma, či sa
nechcem zúčastniť súťaže
s Nelou. Súťaž je už za mesiac. Hneď na druhý deň
sme začali trénovať. Nela
už bola vo svojej koži. Šlo
nám to veľmi dobre. Dedko chválil mňa aj Nelu. Ce-

lý mesiac sme usilovne trénovali.
Prišiel deň, kedy mala byť súťaž. Celá moja rodina sa na mňa prišla pozrieť. Nepomýlili sme sa
ani pri jednej prekážke.
Nela bola výborná. Vyhrali sme 1. miesto. V teň
deň sme to u dedka oslávili. Boli na mňa hrdí, no ja
som bola hrdá na Nelu.
Prázdniny sa skončili
a ja idem do školy. Do školy sme dostali novú spolužiačku. Tiež má rada zvieratá. Nebola taká pyšná
ako ostatné spolužiačky.
Veľmi sme si rozumeli. Neriešila som ostatné spolužiačky. Raz sme išli dokonca k môjmu dedkovi. Naučila som ju jazdiť. Dedko jej daroval koňa. Volá
sa Sivko. Má ryšavú hri-

Sofiana Azzouzová, 1. B
vu. Cez vianočné prázdniny sme išli do Tatier. Naši rodičia si rozumejú tiež
veľmi dobre s rodičmi mojej novej kamarátky. Boli sme dve spolu na izbe.
V Tatrách sme videli sys-

ľa, lasice… Odvtedy si dobre rozumieme. Sme najlepšie kamarátky. Cez veľké prázdniny chodí k môjmu dedkovi. Spolu chodíme na súťaže s koňmi.
Beáta Brandysová, 4. D

Dobšinského Popolvár najväčší
na svete mojimi očami

bratov i keď oni si z neho
len strieľali. Bol neoblomný, trpezlivý, vľúdny a pokojný. K svojmu šťastiu potreboval len prašivého koňa, ktorý stál pri hnoji a otcov hrdzavý paloš z komory, aby si priviedol svoju
princeznú. No nebolo to
ľahké. Vďaka svojej šikovnosti a dôvtipu si vybojoval neľahký boj s ježiba-

bou, ktorej burácajúce vojsko stále rástlo.
Pavol Dobšinský vedel,
že Popolvár je výnimočný,
a preto chcel, aby ho aj čitatelia spoznali. Kto sa narodí raz ako hrdina, ako
hrdina aj v pokoji umrie.
Preto už nie je spomenutý
ani v jednom Dobšinského
literárnom diele.
Veronika Jochimová, 4. D

Baba – Jaga z Babej hory

a obrastenú stromami. Tak
šiel Ferko domov a susedia
mu povedali, že včera sopka vybuchla a bolo od nej
počuť výkrik. Ferko vyšiel
na Sopľu, teda na tú horu a hovorí si: „Jejku, pánku, baba-jaga jagatá, z teba sa hora stala, môžem ju
volať Babia… Babia hora!“

A keď sa poobzeral, z tej Babej hory videl ďalšie vybuchnuté sopky, ktoré boli ďalšie baby-jagy. A hovorí sa,
že každý večer sa bosorka
zmení na krásku a podíde
ďalej, tam k Polhore a plače
za stratenou láskou.
Alexandra
Kvasničáková, V. B

Tento príbeh je plný odvahy, statočnosti
a chrabrosti najmladšieho kráľovského syna, ktorý si vyzlečie svoj každodenný myšací kabát a dokáže všetkým naokolo, že

(Povesť)
Kedysi dávno, pradávno
bola Babia hora sopka. Volali ju Sopoľa. Hovorievalo
sa, že do nej baby-jagy hádzalizlé deti. V jej okolí bola bieda. Domy z kameňov
a strechy zo slamy.
V jednej z takých chatrčí žil veľmi pekný, múdry
a pracovitý mládenec. Volal sa František, ale volali
ho Ferko. Jedného dňa šiel
Ferko do krčmy a tam videl
krásnu ženu. Vlasy blonďavé a oči modré. Bola dokonalá. Tak si ju Ferko zobral domov. Ráno vstáva
Ferko veľmi skoro, a keď sa
teraz zobudil, nevidel vedľa seba krásku, ale babu-jagu. Oblial ju, no neroztopila sa. Vstala a bola z nej zasa kráska. Ferko jej navrhol: „Poď, dievčička, poď
sa so mnou kuknúť na Sopoľu, poď!“ Kráska priký-

knihu nemáme súdiť podľa obalu. Aj keď bol Popolvár vždy zafúľaný a odetý
v obyčajných šatách, vyzeral ako súci mládenec.
Jeho hnedé a hlboké
oči mali vždy svoje čaro

vla a šla. Keď už boli na vrcholci a videli už aj magmu, aj iskry, hodil Ferko
krásku do magmy a pritom
zakričal: „Choď preč, baba jaga-jagatá!“ Až sa ozývalo celou Rabčou. A v tej
chvíli len čľup a z lávy sa
vynorila obrovská Bosor-

a moc. Mládencove snehobiele zuby, úsmev a jamky v lícach dokázali utešiť
aj v najplačlivejších chvíľach. Miloval svojho otca, za ktorého by položil aj
svoj život. Mal rád svojich

ka . „Ty!“ ukázala na Ferka, „hodil si ma do lávy!
Budeš pykať!“. Ferko vzal
nohy na plecia, šiel rovno
za nosom.
Večer si bosorka ľahla
na zem a zaspala. Ráno sa
Ferko šiel pozrieť, kde je baba-jaga. Videl ju, ale zaspatú

Príbeh o dvoch
hradoch

Laura Plevjáková, 7. C

Bývali raz dva hrady. V jednom býval bystrý kráľ Silvester, v druhom chudobný Šimon. Jeden druhého sa snažili dobývať.
Obyvatelia Silvestrovho kráľovstva neboli spokojní, že dobýva takého
chudáka. Šimon nemá čo
stratiť. Má starý nábytok,
obyvatelia mu zomierajú

od hladu a dobytok im postrieľali pytliaci. Avšak Silvester ho chcel len postrašiť. Silvester sa má takto:
chová býky a byvoly, obyvateľov má veľa a žije s kráľovnou Simonou a strýkom Milanom v blahobyte.
Onedlho sa im narodil syn.
Volá sa Silvester. Je ryšavý
a aj veľmi zvedavý. Prešli
roky a strýko Milan umrel.
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Vianočný darček
Bolo raz jedno dievčatko, ktoré netúžilo po mohutných a najmodernejších darčekoch, ale túžilo po tom, čo
mnohé deti berú ako samozrejmosť – rodičov.
Keďže o pár dní mal byť
Štedrý deň, kučeravé dievčatko po rodičoch túžilo ešte
väčšmi. Dala by všetko za to,
aby Štedrý deň, a vôbec, celé
roky strávila v kruhu rodiny,
ktorá by ju obklopovala nekonečnou láskou. Žila totiž
v detskom domove.
Nemala tam žiadnych kamarátov, a tak si priala zažiť
ten pocit, kedy by ju mal aspoň niekto rád. Uvedomovala si, že to nebude také ľahké, pretože ak nie je práve
na rade, darmo bude dúfať.
Zostávalo sa jej z okna pozerať na rodiny, ktoré si užívajú vianočnú atmosféru a nemajú žiadne starosti (akurát tak, čo kúpiť príbuzným
na Vianoce).

Vtedy sa malému kučeravému dievčatku vyronila
z oka obrovská slza. Bolo jej
to tak ľúto, že nechcela svoje piate Vianoce prežiť znova
v detskom domove.
Vzdychla si a ľahla si
do postieľky.
„Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku a prosím, dožič mi novú
rodinku! Ďakujem. Amen,“
modlila sa potichučky.
„Dobré ráno!“ kričali opatrovateľky, „dnes je
Štedrý deň!“
Malé kučeravé dievčatko
vstalo ako prvé. Postavilo sa
pred dvere dúfajúc, že niekto
predsa len zazvoní. O pár
hodín zazvonil zvonček.
Mladý sympatický pár
stál pred vchodom. Vtedy
všetky deti spozorneli.
„Chceli by sme si adoptovať dieťa,“ hovorila slečna.
Pani opatrovateľka sa pozrela do zoznamu, kto je na ra-

de a potichučky ukázala páru, ktoré si môžu zobrať.
Keď malé kučeravé dievčatko videlo, že mladý pár smeruje k nej, nemohla sa ani
obzrieť od radosti. Srdiečko
je búšilo ako opreteky.
„Mám konečne domov!“

Po stopách Ľudovíta Štúra
Dňa 15. 6 – 16. 6 som
bola spolu s pani učiteľkou
Škrkovou vo Zvolene na celoslovenskej súťaži v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen. Pod vedením pani doktorky Janákovej sme všetci so zanietením pracovali v tvorivých dielňach. Zisťovali sme význam nových

slov, cvičili si slovnú zásobu, robili osnovy prečítaných textov... Potom sme
išli do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na krásnu premiéru inscenácie o Ľudovítovi Štúrovi. Vrátili sme sa naspäť
na ,,intrák“, kde sme sa
navečerali a išli sme spať.

Ráno bol náš veľký deň.
Na Zvolenskom zámku sa
konala súťaž. Boli sme rozdelení na dve skupiny podľa kategórií. Na úvod pani
doktorka Janáková povedala pár slov a otvorila súťaž,
popriala nám veľa šťastia
a mohli sme začať v tvorení príbehov. Bolo tam veľa

Psie kúsky
Tento príbeh je o šteniatku menom Dasty. Dasty bol ešte maličký, milučký, ale poriadne nezbedný psík. Stále stváral nejaké huncútstva. Rád naháňal babkine sliepky a často
sa mu podarilo vytrhnúť

A aj Silvester bol už starý
na kraľovanie. A tak musel mladší Silvester zasadnúť na trón. Všetci obyvatelia trvali na tom, že nebude zbytočný.
Silvester veru nebol
zbytočný. Získal si slávu

od poddaných i od susedných kráľovstiev. V jednom kráľovstve si našiel aj budúcu manželku.
A potom si žili šťastne, až
kým nepomreli.
Samuel Jurášek 4. D

Laura Plevjáková, 7. C

hovorilo si v duchu dievčatko.
O 18.00 hod. si nová rodinka posadala k stolu, navečerali sa, rozbalili darčeky
a všetci boli šťastní.
Dievčatko si pochvaľovalo nádherné Vianoce so svo-

jou novou rodinou a ďakovala za všetko Pánu Bohu.
Svojich nových rodičov si
veľmi zamilovala a nakoniec
aj dievčatko s veľkými kučerami strávilo svoje piate Vianoce v rodinnom kruhu.
Nina Jatyelová, 6. B

krásnych textov a ja som si
vylosovala rozprávku O kocúrovi, ktorý si žehlil nohavice. Išla som do vedľajšej
miestnosti a tam som mala dotvoriť záver rozprávky. Po 15-minútovom časovom limite som sa postavila pred porotu a začala rozprávať príbeh. Takto to prebiehalo aj pri iných súťažiacich. Keď už všetci svoje
príbehy prerozprávali, ma-

li sme poobedňajšiu prestávku a medzitým sme sa
naobedovali a prezreli si
krásny Zvolenský zámok.
Po prestávke sme sa vrátili naspäť na vyhodnotenie.
Tam s veľkým napätím pani doktorka vyhlásila mená víťazov. Síce som sa neumiestnila, ale získala som
veľa nových poznatkov, zážitkov a skúseností.
Silvia Stopiaková, 6. B

im nejaké pierka z chvosta. Najviac sa mu páčilo,
keď utiekol z klietky. Vždy,
keď zdrhol, počuli sme
babkin nahnevaný krik:
„Kde je zasa ten nepodarený pes?!“
Jedného dňa Dasty opäť
utiekol z klietky. Tentokrát si to namieril k susedom. Babka mu šla odniesť
granule a vodu, keď zbadala, že voliéra je prázdna.
„Dasty zasa ušiel. Choďte
ho hľadať!“ prikázala. Hľadali sme ho po celom dvore, ale psa nikde. Zrazu sa
do dvora vrútila nahnevaná susedka. V náručí držala kôš s bielizňou a jedným dychom na nás kričala: „ Čo to máte za nepodareného psa! Čistú bielizeň
mi vyváľal v blate. Keď to
zašpinil váš pes, tak si to aj
vyperte!“ Babka bola pre-

kvapená i zahanbená zároveň. Susedke sme sa ospravedlnili a babka dala vyprať
jej bielizeň. A viete, kde bol
zatiaľ hlavný vinník? Poslušne ležal v búde. Vedel,
že vyviedol niečo zlé.
Nebolo to naposledy,
čo Dasty predviedol babke
a dedkovi svoje psie kúsky.
Nakoniec sa ho rozhodli predať, ale nemyslite si,
že sme naňho zabudli. Ako
spomienka nám zostali dedkove dohryzené papuče.
Tatiana Barnašová, VII. C

Janko Belkoťák, 4. B
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Moja prababička
Moja prababička ja milá staršia pani. Z jej modrých oči vždy vyžaruje plno radosti, niekedy i starosti, ale hlavne lásky. Aj
keď je už stará, jej bohatosť na duchu, v múdrosti,
láskavosti a zodpovednosti
z nej priam vyžarujú.
Rada rozpráva zážitky a príbehy hlavne z detstva, ktorými si vie získať
pozornosť a srdcia ľudí.
Asi aj preto je medzi nami
veľmi obľúbená. Pozornosť
vie upútať aj svojím milým
pohľadom a rozvážnym
slovom, z ktorého je cítiť
múdrosť.
Veľmi rada pletie, vyšíva a háčkuje. Je skutočným obrazom dobroty,

lásky, skromnosti a pracovitosti.
Keďže prastará mama
býva neďaleko od nás, už
od malička sa o mňa a môjho brata s láskou starala
a trošku nás aj vychovávala.
Je veľmi milá, pracovitá, skromná, citlivá, empatická a tolerantná.
Má 86 rokov. Je malej moletnej postavy. Má
okrúhlu tvár, na ktorej žiaria dve nebeskomodré oči.
Z nich vždy vyžaruje plno
starosti, radosti, ale hlavne lásky. Spomedzi týchto iskričiek vystupuje malý rovný nos. Ústa má pekne rezané a pery červené
ako malina. Jej denný ,,ou-

tfit,, pozostáva z krásnych
dlhých a širokých sukní,
v ktorých vyzerá ako babička z rozprávky.
Z jej vrások na tvári vieme vyčítať, že si toho v živote vytrpela. Zažila aj biedu, aj vojnu, ale cez všetko
sa preniesla, lebo je skromná. Aj keď má len základné vzdelanie, je veľmi múdra a vie si poradiť. Prastará mama je dobrá ako
chlieb. Je úprimná, citlivá, spravodlivá, zodpovedná a usilovná. Ani v zime si
na chvíľu nesadne bez toho,
aby niečo neplietla, nevyšívala alebo neháčkovala.
Dúfam, že aj ja raz budem takou dobrou a obetavou starou alebo prastarou
mamou, ktorú budú mať
všetci v láske.
Sofia Pitáková, 9. A

Môj vzor
Najdôležitejšou osobou
v mojom živote sa stal môj
otec, ktorý nás pred pár
rokmi náhle a nečakane
opustil. Stal sa pre mňa dokonalým vzorom. Jeho výzor a postava mi ostala hlboko vrytá v pamäti.
Bol nízkej postavy. Jeho oblú tvár zvýrazňovali
modré oči, ktoré žiarili ako
obloha bez oblakov. Na rukách mával mozole z ťažkej
práce, ktorú s radosťou vykonával pre blaho rodiny.
Veľmi rád dbal o svoj výzor. Do spoločnosti svojich
priateľov a blízkych musel prísť vždy vkusne oblečený.
Ak sa naskytol nejaký
problém, s ktorým bolo
treba pomôcť, vždy bol me-

Nočná mora
V jednej dedinke pri Kysuciach býva môj ujo Tóno.
Minule ma zobral na dovolenku do Stredu Zeme.
Zažili sme tam kopec
zábavy, napríklad sme videli dinosaura, kobylu
a stegosaura. Hneď som si
ich odfotil a pridal na facebook. Keď som sa vrátil, všetko som vyrozprával mame a otcovi. Onedlho zazvonil mobil. Zdvihol
som: „Halo, kto je tam?“
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V slúchadle však bolo hrobové ticho. Zľakol som sa.
Volal som na rodičov, no
neozývali sa. To ma vydesilo ešte viac. Zišiel som
dole schodmi. Všade bola
tma. „Je tu niekto?“ kričal
som bojazlivo. No nikde
som nepočul ani najtichší hlások. Otočil som sa
a kráčal späť do izby. Odrazu sa za mojím chrbtom
ozvalo veľké buchnutie.
Buuuch a buuum! Poma-

ly som preglgol a obzrel sa
tým smerom. Nič som však
nevidel. Zasvietil som.
Zrazu zazvonil opäť mobil. Zľakol som sa. Zdvihol
som slúchadlo, čosi v ňom
zaprašťalo, vrzk, a potom
sa ozvali strašidelné hlasy.
Ozývali sa okolo mojej hlavy zo všetkých strán.
Crrrn, crrrn, prebudil
ma budík zo strašidelného sna a ja som v tichu izby
ospalo otvoril oči do nového dňa.
Rastislav Kubasák, 3. A

dzi prvými dobrovoľníkmi.
Slová „nechce sa mi, nemôžem, nemám čas“ boli
u neho neznámymi pojmami. Aj on, keď niekoho potreboval, nemusel nikoho
hľadať, ľudia vždy ochotne
prišli pomôcť.
Na prvom mieste v jeho živote bola spokojnosť
rodiny. Jeho veľkou záľubou boli poľnohospodárske stroje, s ktorými každodenne pracoval.
Po príchode z práce si
po
pri nás vždy musel nájsť
čas na zvieratá, ktoré pre
neho predstavovali súčasť rodiny. Ako deti sme
na ňom milovali jeho kuchársky talent. Skombinoval aj neskombinovateľné.
Ak sa do niečoho pustil, bolo to stopercentné.

Samo Kolčák, 7. B

Jeho práca bola priam dokonalá.
Núdza o spoločnosť
u neho nechýbala. Sršal
optimizmom a humorom,
ktorý každý na ňom miloval. Jeho niektoré výroky
si dodnes opakujeme. Aj
výrok „nevrav hop, kým ti
nepreskočí“ nás presviedčal o jeho humore. Spoločnosť obohacoval aj svojím
hudobným talentom. Hrával na trúbke a klávesoch.
Som veľmi rada, že som
s ním mohla stráviť kúsok
života. Som hrdá na to, že
som jeho dcérou, a že som
zdedila po ňom niektoré
vlastnosti. Škoda, že taký
pracovitý a obľúbený človek spoznával krásy sveta
tak krátko.
Natália Šurinová, 9. A
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DEŇ MATIEK – súťaŽIENKA ç ç ç ç ç ç ç
Na začiatku mája, mesiaca lásky a mesiaca, ktorý je venovaný našim mamkám, prebiehala v našej základnej škole súťaž, v ktorej žiaci
skladali básničky svojim mamám k ich sviatku.
Súťaže sa zúčastnilo 48 žiakov a vyhodnotenie bolo veľmi ťažké, keďže všetky básne boli mimoriadne krásnym vyznaním lásky mamke.
Ku gratuláciám sa pripájame aj my a želáme mamám, aby každý deň bol pre nich sviatkom, v ktorom dostanú ten najkrajší dar, dar lásky.
Natália Šurinová 9. A
Vyhodnotenie básní:
1. – 4. roč.
1. Janka Gužiňáková 4. D,
2. Nina Juriťáková 4. B,
Rasťo Kubasák 3. A,
3. Magdalénka Kudjaková 3. C, Ema Oselská 4. D,
Laura Pilarčíková 4. D

5.– 9 roč.
1. Peťa Belkoťáková 7. A
2. Adrián Štraus 5. C
3. Lívia Gužíková 5. A, Nina Jatyelová 6. B, Tatiana
Tisoňová 5. B, Miloš Hadár 5. A, Rebeka Miklušáková 5. A

Mama
Mamka, mama, mamička,
dám jej pusu na líčka,
pretože je krásna ako kytička.
Jemná ako letný vánok,
dobrá ako škovránok.
Každý deň sa o mňa stará,
a keď neprídem včas, tak ma hľadá.
Miluje ma ako nikto na svete,
tomu verte.
Viem, že pusa, to je málo,
zaslúžila by si ich aj plný vagón.
Každý deň sa za ňu modlím,
aby jej anjelik 24 hodín,
chodil s ňou kade-tade,
kde sa pohybuje.
Preto jej chcem zablahoželať
k jej sviatku, veľa šťastia,
zdravia a Božieho požehnania,
jej prajem z celého srdiečka.
Nina Jatyelová 6. B

Čestné uznanie:
Matej Kolčák 5. A, Ema
Vajdečková 5. A, Kristína Somsedíková 3. A, Emma Pitáková 4. B, Karolínka Pilarčíková 4. B, Valika
Šošková 4. D, Timotej Murín 3. A, Viktória Vargon-

Tebe mamička
Mamka, tá sa krásne smeje,
láska, šťastie vždy ju hreje.
Lásku nám vždy rozdáva,
každý čas aj od mala.
Bozk ti teraz práve dám,
lebo ťa ja rada mám.
S láskou varí, s láskou pečie,
koláč rada vždy upečie.
Pusinku mi na líčko dáš,
a potom sa na mňa usmievaš.
Za všetko ti ďakujem,
a modlitbu ti venujem.
Laura Pilarčíková 4. D
Básnička pre moju mamičku
Ľúbim ťa, mama, mamička,
neboj sa, nielen trošička.
Keď ma niečo bolí, aj keď len máličko,
pomôže mi tvoj božtek na líčko.
Aj keď ti niekedy spôsobím vrásku,
zahladím ju dobrým skutkom, láskou.
Pomáhať sa snažím veľmi,
nech je každý tvoj deň skvelý.
Adrián Štraus 5. C

číková 4. D, Mirka Barboráková 3. B, Laura Zboroňová 3. C, Beátka Brandysová 4. D, Timea Jagelková 4. D, Samuel Glovaťák 6. B, Nikoletta Pitáková 6. B, Silvia Stopiaková 6. B, Martina Stašo-

Mamičke
Mamka moja milučká,
sadni si sem trošička.
Prečítam ti báseň moju,
ukážem ti lásku svoju.
Dám ti kvietok farebný,
potom božtek poriadny.
Dnes je ten deň, ktorý rada máš,
lebo viem, že rada pomáhaš.
Čo ti treba – urobím,
ty si sadni, oddýchni.
Nina Juriťáková 4. B

vá 5. A, Sára Laššáková
5. C, Kristínka Skurčáková 5. C, Dominika Jagelková 6. B, Matúš Tropek 6. B,
Gabriela Vorčáková 6. B,
Miro Kubasák 6. B, Dominika Brišáková 6. B, Vanesa Rusnáková 6. B, Jakub
Sitárik 6. B, Zuzana Gurová 6. B, Žaneta Michaľáková 6. B, Vanessa Kozáková 6. B, Vanesa Glovaťáková 6. B, Natália Joščáková 5. A, Tibor Zboňák 6. B, Eva Adamčíková
6. B, Vratko Stoch 6. B, Vanesa Jarošová 4. D, Dorotka Brišáková 5. C.
- XXX Papám sladkú mandarínku,
nechám trošku pre maminku.
Aj ona sa so mnou delí,
nikdy nez je koláč celý.
Ja ťa, moja maminka,
ľúbim tak jak ocinka.
Ty si moje slniečko,
ty máš dobré srdiečko.
Lívia Gužíková 5. A
Báseň pre mamičku
Pre mamičku moju milú,
ktorú rada mám,
veľké srdce namaľujem,
k sviatku jej ho dám.
Na Deň matiek
darujem jej malú kytičku,
mamička hneď bude mať
úsmev na líčku.
Tatiana Tisoňová V. B

Mama
Nie je nič
nad materinský cit.
Pre mamičku
Ani otcov bič
Pre mamičku moju milú,
nenaučí skoro nič.
ktorú nadovšetko rada mám,
Mamke
Iba lásky plná náruč matky veľké srdce namaľujem,
Ja sa volám Janka
ukáže mi život sladký.
k sviatku jej ho dám.
ako moja mamka,
Ona ma počala,
Moja milá mamička,
ona pre mňa všetko spraví,
v náručí držala
dám ti pusu na líčka,
perie, varí,
Mamička
a moje oči uvideli tvár
lebo ja ťa strašne rada mám.
dokonca mi aj izbu uprace
Milá mamička, píšem ti básničku na Deň matiek!
a uši počuli hlas.
Pre teba mamička
a za to jej uchovám zajace.
Vetrík jemne pofukuje, slniečko pekne hreje.
Bol to hlas matky mojej,
je táto básnička.
Len na chvíľu k babke utečie
Vrabčeky sladko čvirikajú, veď je Deň matiek.
a preto prvé slová patria jej. Magdalénka Kudjaková 3. C
a ten najlepší koláč mi upečie.
Pôjdem do záhrady a odtrhnem ti kvet, mami.
Ona mi ukázala môj cieľ,
Janka Gužiňáková 4. D
Tulipán a či fialku, veď to je jedno snáď,
a ja jej za to vďaky vzdať chcem.
pretože ťa mám veľmi rád.
Ona je hviezdou v mojom srdci,
Rasťo Kubasák 3. A
tá, ktorá navždy svieti.
Pre mamičku
Ona ma počala,
Pre mamičku moju milú,
Básnička o mamičke
v náručí držala…
ktorú nadovšetko rada mám,
Naša mamička
Mamička
Petra Belkoťáková 7. A
veľké srdce namaľujem,
uvarí nám trošička,
Mamička dobručká,
k sviatku jej ho dám.
umyje nám izbičku,
ľúbim ťa zo srdiečka.
Moja milá mamička,
utrie aj poličku.
Dnes sviatok tvoj je,
dám ti pusu na líčka,
dúfam, že sa dobre máš.
Moja krásna mamička
lebo ja ťa strašne rada mám.
Preto sa jej odvďačím
Dvoch synov vychovávaš,
Moja drahá mamička rada učí,
Pre teba mamička
veľkým kvetom voňavým.
ťažké to s nami býva.
veď je pani učiteľka, za to vám ručím.
je táto básnička.
Uvarím jej kávičku,
Ľúbim, ľúbim, ľúbim ťa,
Na svoju päsť ma rada chváli,
Magdalénka Kudjaková 3. C
nech oddýchne si chvíľočku.
moje srdiečko bije len pre teba.
veď som jej dcéra, rada so mnou varí.
Aj keď si občas na nás prísna,
Múdra si a veselá,
Ďakujeme, mami,
pre mňa si najlepšia.
aj krásna si ako ja.
aj za všetky dobré rady.
Si žena, ktorá sa nevzdáva
Z lásky ti túto básničku darujem,
Rebeka Miklušáková 5. A
a každú pohromu s nami zvláda.
veď si moja mamka, veľmi ti za všetko ďakujem.
Miloš Hadár 5. A
Emka  Oselská 4. D  
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Daniel Jančich, 5. C
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M. Jaššáková, 7. C

Alžbeta Slovíková, 9. A

VÝTVARNÁ TVORBA NAŠICH ŽIAKOV

Daniel Jančich, 5. C

Daniel Jančich, 5. C

Daniel Jančich, 5. C

Daniel Jančich, 5. C

Táňa Barnašová, 7. C

Daniel Jančich, 5. C
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ŠKOLSKÉ UDALOSTI V SKRATKE
EXKURZIE:
• Vo štvrtok 18. 9. 2014
sa uskutočnila exkurzia
na Babiu horu pre žiakov
9. ročníka.
• Dňa 26. septembra 2014
sa žiaci 5. ročníka zúčastnili pútavého podujatia:
„História bližšie k deťom
a mládeži“ na Oravskom
hrade.
• 1. októbra 2014 šiestaci navštívili v rámci vyučovania Hviezdoslavovu hájovňu pod Babou horou.
• Dňa 7. 10. 2014 sa žiaci
ôsmeho ročníka zúčastnili
exkurzie z geografie – Výstup na Pilsko.
• 24. 10. 2014 sa naši siedmaci vybrali na exkurziu po stopách našich
oravských rodákov: P. O.
Hviezdoslava, Janka Matúšku a Martina Kukučína.
• V stredu 5. 11. 2014 sa 51
šiestakov vybralo na exkurziu do Martina: Etnografické múzeum, Centrum
popularizácie fyziky.
• Dňa 19. mája 2015 sa
žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie, počas
ktorej navštívili Spišský
hrad, Spišskú Kapitulu
– Spišské Podhradie.
• Dňa 29. mája 2015 sa
žiaci siedmeho ročníka
zúčastnili exkurzie, počas ktorej navštívili Čističku odpadových vôd v Námestove.
• Dňa 18. 6. 2015 žiaci 2.
ročníka navštívili Habakuky na Donovaloch.
• Dňa 19. 6. boli žiaci 6.
ročníka na výlete v Inwalde – Parku miniatúr.
ŠKOLSKÉ AKCIE
• V dňoch 22. – 24. septembra 2014 sa realizoval
v našej škole už 10. ročník
preventívno-výchovného
programu na prevenciu

Deň mlieka v škole

drogovej závislosti u žiakov 9. ročníkov s názvom
„Dni boja proti drogám“.
• V piatok 26. septembra
2014 si naši žiaci 1.– 4. ročníka pripomenuli Svetový
deň mlieka na školách.
• Dňa 10. 10. 2014 sa
uskutočnilo účelové cvičenie žiakov 5. – 9. ročníka.
• Dňa 9. 10. 2014 sa naša
škola premenila na krásnu
kráľovskú školu plnú rozprávkových bytostí, kedy sa stali naši malí prváci veľkými prvákmi a právoplatnými členmi cechu
školského – pasovanie
prvákov.
• V dňoch 6. – 10. októbra
sa žiaci tretieho ročníka
zúčastnili plaveckého výcviku v Aquarelaxe v Dolnom Kubíne.
• Od 19. 9. 2014 do 13.
10. 2014 prebiehala celoslovenská súťaž na podporu ekonomiky Slovenska pod názvom „PÝTAJME SI SLOVENSKÉ!“.
Aj naši žiaci z 9. B – Matúš Juritka a Šimon Masničák podporili ekonomiku Slovenska 16-sekundovým videom, v ktorom
poukázali na drobnochov
ľudí na vidieku a vlastnoručne dopestované druhy
ovocia a zeleniny. Toto video uviedla aj TV Markíza
vo svojich televíznych novinách.
• V októbri sa zapojili žiaci do projektu „Stravuj
sa zdravo“, ktorý sa koná v našej škole už niekoľko rokov, aby sa množstvo
nezdravých potravín, ktoré vedú k obezite a rôznym
zdravotným ťažkostiam,
obmedzilo a zdôraznil sa
význam zdravej stravy a životosprávy.
• V utorok 21. 10. 2014
k nám zavítali sokolia-

ri zo skupiny Falconarii
z Považskej Bystrice, ktorí priviezli so sebou krásne
dravé vtáky žijúce na území Slovenska: sovy – plamienku driemavú a výra
skalného, sokola rároha či
orla skalného.
• Dňa 6. novembra sa
uskutočnilo KOMPARO
– testovanie žiakov 9. ročníka z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, do ktorého sa zapojilo 38 žiakov z celkového
počtu 57 žiakov.
• 13. november je Dňom
Guinnessových svetových
rekordov, ktorý si i naša
škola pripomenula vytvorením živej reťaze zo žiakov našej základnej školy so svojimi učiteľmi. Vytvorená reťaz bola dlhá
759 metrov.
• V utorok 18. novembra
si žiaci piateho ročníka
po vyučovaní spolu so svojimi učiteľkami slovenčiny
čítali, a zároveň vypočuli
zdramatizovanú podobu
krásnej ľudovej rozprávky
Soľ nad zlato, tvorili, ilustrovali a dramatizovali túto rozprávku.
• 1. december je Svetový deň boja proti AIDS
a aj naša škola sa zapojila
do boja proti tejto chorobe,
a to preventívnymi a informačnými akciami v rámci
programu „červené stužky“. Žiaci počas hodín náboženskej výchovy pozerali DVD Anjeli, o ľuďoch
chorých na AIDS.
• V dňoch od 1. 12. 2014
do 5. 12. 2014 sa uskutočnilo e-testovanie piatakov, šiestakov a deviatakov – NUCEM. Piataci boli testovaní z anglického jazyka a matematiky, šiestaci z čitateľskej gramotnosti a deviataci z matematiky
a slovenského jazyka.
• Dňa 19. 12. 2014 sa konala spoločná VIANOČNÁ BESIEDKA. Jednotlivé triedy si pripravili program vo forme básní, tancov, piesní či scénok vo viac ako hodinovom
programe.
• Naši žiaci sa v predvianočnom období zapojili do súťaže o najkrajšiu
vianočnú ozdobu. Tie najkrajšie práce sme vyhodnotili a odmenili sme nielen

Týždeň boja proti drogám
výhercov, ale všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili súťaže.
• Dňa 18. 12. 2014 si trieda II. A urobila ,,Vianočné posedenie“ s rodičmi.
Ukázali im program, ktorý
si nacvičili, pustili videá,
ktoré nahrali a zaspievali
si vianočné koledy.
• Žiaci z I. B si pred Vianocami vlastnoručne vyrobili a ozdobili medovníky.
• Dňa 29. 1. 2015 popoludní sme na našej škole privítali dievčatá 8. a 9. ročníka
zo Základnej školy na Komenského ul. v Námestove.
Cieľom stretnutia s našimi
dievčatami bol priateľský
zápas vo futbale.
• V dňoch 9. 2. až 13. 2.
2015 sa naši žiaci zúčastnili lyžiarskeho výcviku v prekrásnom prostredí Oravských Beskýd v lyžiarskom stredisku Ski
Zábava Hruštín. Výcviku sa zúčastnilo 58 našich
siedmakov. Rozdelení boli do štyroch skupín, a to
podľa kvality ich lyžovania. V jednotlivých skupinkách sa žiaci učili lyžovať
resp. zdokonaľovali svoje lyžiarske techniky. V závere nesmela chýbať akcia žiakov v maskách na lyžiach.
• 15. februára 2015 sa
v kultúrnom dome konal už
tradične maškarný ples.
• Na našej škole sa vo februári uskutočnila súťaž
o najoriginálnejšiu fotografiu manželského páru rodičov alebo starých
rodičov. Víťaznou fotkou
sa stala krásna historická
fotografia starých rodičov
žiačky 8. C – Anny Kekelákovej.
• Bláznivý, prvoaprílový
deň prežili žiaci 2. A trie-

dy, začali super testom,
ktorý mal prívlastok nezmyselný. Žiaci si na nesplniteľných úlohách nielen lámali hlavičky, ale sa
na nich aj schuti zasmiali.
• Deň učiteľov v našej
škole – krásny a pestrý
program pripravil DDS
Faust a margarétky, recitátori, ktorí reprezentovali
školu v rôznych súťažiach,
druháci prekvapili spevom
piesne Učiteľky – učitelia
a žiaci zo školského parlamentu obdarovali učiteľov
vlastnoručne vyrobenými
darčekmi.
• Deň Zeme – 22. apríla
– žiaci zbierali nestlačené
plastové fľaše s vrchnákmi, dostali tričká, ktoré
budú slúžiť na telesnú výchovu a aj na rôzne školské
akcie a výlety.
• V utorok 14. apríla sa
dvaja tanečníci z tanečnej skupiny TIMEDANCE snažili naučiť našich
šiestakov a siedmakov základné kroky v štýle street dance.
• V stredu 15. 4. 2015 sme
pri príležitosti dňa Zeme čistili našu obec. Žiaci jednotlivých tried 5. – 8.
ročníka vyčistili pridelené
úseky – brehy riek, okolie
ciest, mostov…
• Dňa 27. a 28. apríla sa
na našej škole uskutočnil
zber papiera.
• Dňa 7. 5. 2015 prijal naše pozvanie zahraničný
študent z Holandska, ktorý je na Slovenku ako dobrovoľník pracujúci v jazykovej škole v Čadci. Žiakom
v skratke vysvetlili význam
programu Erasmus +, jeho možnosti. Taktiež ich informovali o štúdiu na jazykovom gymnáziu.
Pokračovanie na str. 10
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• Protidrogové
prednášky – 29. mája prebiehali v našej škole prednášky s pracovníčkami
RÚVZ Dolný Kubín. Žiaci 8. ročníka si pozreli film
s tematikou škodlivosti fajčenia a následne besedovali na danú tému. Zamerali sa aj na zdravú životosprávu a racionálnu výživu. Prváci a druháci mali prednášky o hygiene ústnej dutiny a správnom držaní chrbtice pri sedení.
• Žiaci 1. stupňa mali 24.
júna kurz dopravnej výchovy, ktorého cieľom
bolo vedieť sa pohybovať
v doprave pomocou pravidiel cestnej premávky.
• Počas dvoch dní 24. – 25.
júna prebiehalo v 5. Až 9.
ročníku účelové cvičenie,
vo štvrtok 25. júna prebehol nácvik evakuácie.
Výchovné koncerty A divadelné predstavenia
• V utorok 30. 9. 2014 sa
uskutočnilo pre deti z materskej školy a pre žiakov
1. – 4. ročníka ZŠ divadelné predstavenie PSÍČKOVO, ktoré hrali herci z Divadla J. Záborského v Prešove.
• O smutnej princeznej
– divadelné predstavenie pre žiakov konané
13. 11. 2014 v KD Rabča.
• Guliverov denník – takýto názov malo predstavenie, ktoré nám zahrali herci z Banskej Bystrice.
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE:
• Dňa 30. 9. 2014 sa v športovom areáli našej ZŠ konali majstrovstvá okresu v atletickom štvorboji v kategórii mladšieho
a staršieho žiactva.
• Cezpoľný beh v ZŠ
s MŠ Breza: Z tridsaťštyri pretekárok sa Alžbetka Slovíková umiestnila
na 15. mieste a Natália Šurinová na 32. Žiakov súťažilo tridsaťdva. Vladimír
Pikoš sa umiestnil na 8.
mieste a Miroslav Pikoš
na 27. mieste.
• V dňoch 3. a 4. októbra
2014 sa Alžbeta Slovíková,
Vladimír Pikoš a Miroslav
Pikoš zúčastnili na medzinárodnom behu mestom
v Banskej Bystrici. Miroslav skončil na peknom
5. mieste, Alžbeta sa pre-

bojovala na medailové
3. miesto a Vladimír si domov odniesol striebornú
medailu za 2. miesto.
• Dňa 6. 10. 2014 sa v našej ŠH uskutočnila kvalifikácia do okresného kola
v malom futbale v kategórii starších žiakov. Reprezentovali: Peter Kovalíček
8. A, Marián Ferneza 8. A,
Ľubo Vorčák 8. A, Marek
Majerčík 9. B, Jozef Zboroň 9. B, Pavol Garaj 9. B,
Vladimír Pikoš 9. A, Miroslav Pikoš 9. A, Dušan
Bango 9. A.
• Dňa 7. 10. 2014 sa v našej ŠH uskutočnila kvalifikácia do okresného kola
v malom futbale v kategórii najmladších žiakov.
Reprezentovali:
Michal
Ferneza 4. B, Jakub Kobyliak 4. B, Jozef Neupauer
4. B, Jozef Žitňák 4. B, Patrik Kutlák 4. A, Martin Kubasák 4. B, Patrik Cubinek
4. A, Šimon Randjak 4. A.
• Dňa 8. 10. 2014 sme sa
zúčastnili
kvalifikácie
do okresného kola v malom futbale v kategórii
mladších žiakov. Turnaj
sa uskutočnil na umelej
tráve v Oravskej Polhore.
Reprezentovali: Patrik Iskierka 7. B, Miroslav Kubasák 6. B, Stanislav Kekelák 6. C, Patrik Piták
6. A, Matej Murín 7. A, Ľuboš Jašák 7. A, Pavol Pikoš
6. A, Martin Skurcoňák
7. A, Miroslav Maslaňák
6. A.
• Dňa 10. 10. 2014 sa zúčastnili naši žiaci tradičného behu do vrchu
v Oravskom Veselom.
• Dňa 15. 10. 2014 sa naši starší žiaci zúčastnili okresného kola v malom futbale v Námestove,
kde sa stretli s víťazmi obvodových kôl. Z pomedzi
5 účastníkov, po dobrom
výkone, obsadili celkové
3. miesto.
Výsledky našich futbalistov: Rabča – Komenského
NO 1:2, Rabča – Oravská
Jasenica 2:5, Rabča – CZŠ
Námestovo 5:0, Rabča
– Novoť 4:3. Reprezentovali: Dušan Bango 9. A,
Dalibor Boldovjak 9. C,
Marián Ferneza 8. A,
Pavol Garaj 9. B, Peter Kovalíček 8. A, Michal Majerčík 9. B, Miroslav Pikoš
9. A, Vladimír Pikoš 9. A,

Ľuboš Skurčák 8. A, Jozef
Zboroň 9. B.
• Dňa 9. apríla 2015 sa
v Zákamennom uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Naše mladé gymnastky sa
úspešne prezentovali a obsadili krásne 2.miesto. Reprezentovali: Tatiana Pikošová 6. A, Sára Bjalončíková 6. A, Natália Portalová 6. A, Lívia Ratičáková 6. A, Mária Ratičáková 6. A.
• Dňa 27. 10. 2014 sa naši mladší žiaci zúčastnili okresného kola v malom futbale v Námestove,
kde sa stretli s víťazmi obvodových kôl. Z pomedzi
5 účastníkov, po dobrom
výkone, obsadili celkové
4. miesto. Výsledky našich
futbalistov: Rabča – Komenského NO 3:6, Rabča
– Oravské Veselé 4:6, Rabča – Slnečná NO 2:3, Rabča – Novoť 4:3. Reprezentovali: Patrik Iskierka 7. B,
Ľuboš Jaššák 7. A, Stanislav Kekelák 6. C, Miroslav Kubasák 6. B, Miroslav Maslaňák 6. A, Matej Murín 7. A, Pavol Pikoš 6. A, Patrik Piták 6. A,
Martin Skurcoňák 7. A.
• Naše staršie žiačky nás
reprezentovali na okresnom kole v basketbale, ktoré sa konalo u nás
v Rabči. Zúčastnili sa ho
štyri školy: Rabča, Oravská Polhora, Zákamenné,
Gymnázium, Námestovo.
Poradie: 1. Oravská Polhora, 2. Zákamenné, 3. Rabča, 4. Gymnázium Námestovo. Našu školu reprezentovali: Vanesa Raticová,
Ivana Štefaňáková, Patrícia Vnenčáková, Patrícia
Raticová, Alžbeta Slovíková, Erika Sifková, Michaela Pikošová, Nikola Slovíková, Zuzana Brezoňáková, Alžbeta Žitňáková, Katarína Kuchtiaková, Natália Šurinová.
• Dňa 10. decembra 2014
sa v ŠH uskutočnilo obvodové kolo vo florbale
mladších žiakov. Po výbornom výkone a presvedčivom víťazstve 13:1 nad
mladými florbalistami zo
ZŠ Bobrov postúpili naši
florbalisti na okresné kolo, ktoré sa uskutočnilo 9.
januára v ZŠ Zákamenné. Reprezentovali: Anton

Majstrovstvá okresu
Brišák 6. A, Adam Hauko 7. A, Miroslav Maslaňák 6. A, Jozef Skutka 6. A,
Marek Dibdiak 7. B, Dominik Piták 6. B, Ľubomír
Jašák 7. A, Tobias Barutík
7. B, Filip Revaj 7. A, Mário
Valko 7. B, Jakub Kobyliak
4. B, Sebastián Kovaľ 7. A,
Branislav Belkotiak 7. A.
• Dňa 17. decembra 2014
sa v našej ŠH uskutočnilo
obvodové kolo v basketbale žiakov. Po výbornom
výkone, keď naši basketbalisti zdolali svojich rovesníkov zo ZŠ Or. Polhora aj
Gymnázia NO, sme celkovo obsadili 1. miesto a postúpili do okresného finále. Úspešne reprezentovali: Vladimír Pikoš 9. A,
Mário Štraus
9. A,
Patrik Gonšenica 9. B, Andrej Tarčák 9. B, Sebastián
Metes 9. B, Jozef Zboroň
9. B, Peter Kovalíček 8. A,
Ján Šurinčík 8. A, Dušan
Kvasničák 8. A, Miroslav
Pikoš 9. A.
• Mimoriadne úspešne si
počínali naši atléti – výškari, keď na Vianočnej latke v Oravskej Polhore zvíťazili v piatich kategóriách. Zlaté poháre získali
Miroslav Kubasák 6. B, Tatiana Pikošová 6. A, Dalibor Gluch 7. C, Vanesa Raticová 8. C a Vladimír Pikoš 9. A. Úspešná bola aj
Michaela Pikošová, ktorá
skončila na 3. mieste. Dobré výsledky zaznamenali aj
ostatní naši reprezentanti.
Reprezentovali: žiačky:
Tatiana Pikošová 6. A, Eva
Ferletjaková 6. B, Silvia
Stopiaková 6. B, Žaneta
Mihaláková 6. B, Patrícia
Pitáková 7. A, Aneta Pikošová 7. B, Michaela Pikošová 8. B, Vanesa Raticová
8. C; žiaci: Vladimír Pikoš
9. A, Pavol Garaj 9. B, Sebastián Metes 9. A, Peter
Kovalíček 8. A, Ján Šurinčík 8. A, Mário Brišák 8. A,
Samuel Kolčák 7. B, Dali-

bor Gluch 7. C, Matej Murín 7. A, Miroslav Kubasák
6. B, Daniel Svetlák 6. C,
Stanislav Kekelák 6. C, Ján
Oselský 5. B, Mário Pitek
5. B, Oliver Revaj 5. C, Matúš Jurčák 5. A.
• Dňa 16. januára 2015 sa
v našej ŠH uskutočnilo
okresné kolo v basketbale
žiakov. Naši žiaci skončili celkovo na 3. mieste. Reprezentovali: Vladimír Pikoš 9. A, Mário Štraus 9. A,
Patrik Gonšenica 9. B, Andrej Tarčák 9. B, Sebastián Metes 9. B, Jozef Zboroň 9. B, Peter Kovalíček
8. A, Ján Šurinčík 8. A, Dušan Kvasničák 8. A, Alex
Spuchľák 8. A.
• Dňa 26. 2. 2015 sa naše
staršie žiačky zúčastnili
okresného kola vo florbale. Víťazstvo nám ušlo len
o jeden gól. Školu reprezentovali: Vanesa Raticová, Patrícia Vnenčáková,
Alžbeta Slovíková, Zuzana
Brezoňáková, Ivana Štefaňáková, Michaela Pikošová, Tatiana Pikošová, Aneta Pikošová, Erika Sifková, Barbora Somsedíková.
• Dňa 13. marca 2015 sa
v našej ŠH uskutočnilo
okresné kolo v hádzanej.
Výsledky www.zsrabca.
edupage.sk
• Dňa 22. 4. 2015 sa družstvo žiakov našej školy
zúčastnilo krajského kola
v Kysuckom Novom Meste, kde sa umiestnilo na 2.
mieste.
• Dňa 9. mája 2015 sa uskutočnil už v poradí 17. ročník
Rabčianského okruhu.
• Dňa 11. júna 2015 naša škola ožila 7. ročníkom
športovej olympiády. Žiaci 1. – 4.ročníka si zmerali sily v rôznych športových disciplínach. Výsledky: 1. ročník: 1. miesto
– 1. D, 2.miesto – 1. A,
3. miesto – 1. B, 2. ročník: 1. miesto – 2. B, 2. A,
2. miesto – 2. C, 3. ročník:
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1. miesto – 3. A, 2.miesto
– 3. B, 3.miesto – 3. D, 4.
ročník: 1.miesto – 4. A,
2. miesto – 4. C, 3. miesto
– 4. B, 4. D.
• Dňa 16. 5. 2015 sa naši prípravkári a mladší
žiaci zúčastnili majstrovského atletického preteku v Banskej Bystrici. Naši žiaci sa svojimi výkonmi
dostali do atletického tímu
Banskej Bystrice, pretekajú za AK Svetlošák Banská
Bystrica, pod ktorým súperili v silnej konkurencii všetkých atletických družstiev
stredoslovenského kraja.
• V mesiaci jún sa v našom
krásnom športovom areáli
konali okresné a krajské
preteky staršieho žiactva. V okresnom kole sa
družstvo žiačok umiestnilo na druhom mieste
a družstvo chlapcov skončilo na mieste treťom.
Na krajské kolo postúpila v súťaži jednotlivcov Vanesa Raticová (trieda 8. C)
v disciplíne skok do výšky,
kde sa umiestnila na peknom 4. mieste.
• Dňa 9. júna sa konalo okresné kolo v atletike
mladšieho žiactva a naše
mladšie žiačky aj žiaci získali prvé miesta.
• Naše žiačky sa prebojovali na krajské kolo v hádzanej, ktoré sa konalo
v Predmieri. Dievčatám
sa ich bojovnosťou podarilo obsadiť pekné druhé
miesto.
• Dňa 20. – 21. 6. 2015
sme sa so žiačkami zúčastnili v Oravskej Jasenici ORAVA CHAMPIONS
MASTERS U16. Medzinárodnej futbalovej súťaže
sa zúčastnilo 21 družstiev.
Naše žiačky medzi silnými
futbalovými družstvami
podali pekné výkony.
• Dňa 21. októbra 2014 sa
konala na počesť Janka Silana recitačná súťaž v Základnej škole Námestovo
– Brehy, v ktorej získal Pe-

Medzinárodný beh

Spravodajstvo
ter Živčák, žiak 6. C triedy,
cenu poroty.
• Naši žiaci sa zapojili do informatickej súťaže iBobor, ktorej cieľom
je podporiť záujem o informačné a komunikačné
technológie (IKT). Najlepšie obstála Lívia Šurinčíková, ktorá z možných 80
bodov získala 54,69 bodov.
• V stredu 4. novembra si
naši deviataci zmerali vedomosti zo slovenského jazyka – uskutočnilo sa školské kolo Olympiády zo
slovenského jazyka s týmito výsledkami:
1. miesto – Kristína Pitáková (9. A) 2. miesto
– Alžbeta Slovíková (9. A)
3. miesto – Helena Bušková (9. C)
• Dňa 4. decembra 2014
sa uskutočnil druhý ročník matematickej súťaže
„SUDOKU“ pre žiakov 5.
– 6. ročníka základnej školy s výsledkami:
1. Kategória: 1. Matúš Jurčák V. A, 2. Adrián Štraus
V. C, 3. Alžbetka Somsedíková V. A;
2. Kategória: 1. Miroslav
Kubasák VI. B, 2. Soňa Papajová VI. A, 3. Eva Ferletjáková VI. B.
• Dňa 25. novembra prebehla v Námestove medzinárodná súťaž Náboj
Junior. Z našej školy sa súťaže zúčastnilo jedno družstvo v tomto zložení: Matej
Florek (9. A), Mário Štraus
(9. A), Pavol Garaj (9. B)
a Dušan Kvasničák (8. A),
ktoré sa z celkového počtu jedenástich škôl v okrese Námestovo umiestnilo
na peknom 6. mieste.
• Dňa 3. decembra sa
najšikovnejší
„technici“ z našej školy zúčastnili už v poradí 5. ročníka
technikcekj olympiády.
V kategórii mladších žiakov sa Peter Pilarčík (6. C)
umiestnil na 7. mieste.
V kategórii starších žiakov
si Dalibor Boldovjak (9. C)

a Pavol Jančich (7. B) vybojovali 4. miesto.
• V stredu 17. 12. 2014 sa
na našej škole uskutočnila
školská dejepisná súťaž,
na ktorej sa zúčastnilo 29
žiakov zo 6. – 9. ročníkov.
Prvé miesto získali chlapci z 9. B – Masničák Šimon – Juritka Matúš – videospracovanie 1. svetovej
vojny, druhé miesto dievčatá zo 6. B – Eva Adamčíková – Viktória Bieľáková
– Interview s Nefertiti, tretie miesto získali dievčatá
z 9. C – Natália Jochimová,
Claudia Randjaková, Kristína Michaláková, Kristína
Chudiaková, Grobarčíková Nikola – Praktiky čarodejníc v minulosti.
• Školské kolo súťaže
v prednese slovenských
povestí pod názvom Šaliansky Maťko Jozefa
Cígera Hronského sa konalo dňa 19. januára 2015.
Výsledky: I. kategória: 1.
neudelené, 2. Laura Zboroňová 3. C, Rastisláv Kubasák, 3. A; II. kategória: 1.
Veronika Jochimová 4. D,
2. Lucia Vorčáková 4. D, 3.
Patrícia Kovaličková, 4. B;
III. kategória: 1. Nina Jatyelová, 6. B.
• Dňa 14. 1. 2015 našu školu reprezentovali v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku v kategórii 1A – Tatiana Barnášová zo 7. C, ktorá sa umiestnila na 5. mieste a v kategórii 1B – Adam
Michaľák z 8. C skončil
na 12. mieste.
• Dňa 21. januára 2015 sa
uskutočnilo okresné kolo
Matematickej olympiády
v Námestove. Našu školu
reprezentoval Matúš Jurčák z V. A triedy. Z celkového počtu 26 súťažiacich sa
stal úspešným riešiteľom
a umiestnil sa na krásnom
štvrtom mieste.
• Dňa 5. februára 2015 sa
uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády v Námestove. Našu školu reprezentoval v kategórii G – 5.ročník ZŠ - Matúš
Jurčák z V. A – 14. miesto,
úspešný riešiteľ a v kategórii F – 6. a 7. ročník
ZŠ Tibor Zboňák zo VI. B
– 13. miesto a Adam Metes
zo VI. C – 25. miesto.
• Dňa 26. januára sa
v CVČ Maják Námestovo
uskutočnilo okresné kolo súťaže v recitácii povestí – Šaliansky Maťko
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Medzinárodný beh
J. C. Hronského. V silnej
konkurencii si Nina Jatyelová zo 6. B triedy vybojovala 1. miesto a postúpila
do krajského kola.
Dňa 23. februára sa v našej
škole konala každoročná
recitačná súťaž Rozprávkové vretienko. Umiestnenie
1. kategória: 1. miesto
– Veronika Jochimová, 4.
D, 2. miesto – Lucia Vorčáková 4. D, 3. miesto
– Patrícia
Kovaličková,
Karolína Kozáková, 4. C.
2. kategória: 1. miesto
– Nina Jatyelová, 6. B.
• Dňa 24. februára sa
v CVČ Maják Námestovo
uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko, v ktorom si „zmerali sily“ najlepší recitátori z celého okresu. Naša žiačka
Nina Jatyelová sa umiestnila na 1. mieste a postúpila do krajského kola.
• Dňa 5. 3. 2015 sa Dalibor Boldovjak a Sebastián Metes zúčastnili stolárskej súťaže žiakov deviatych ročníkov. Dalibor sa umiestnil na deviatom mieste a Sebastián
na šiestom.
• Dňa 11. marca 2015 sa
uskutočnila matematická
súťaž PANGEA.
• V školskom roku 2014/15
sa na našej škole uskutočnili dve súťaže v cudzích jazykoch – projektová súťaž – vyhodnotenie: 1. miesto: 9. C, Helena Bušková, Dávid Jašák,
Natália Jochimová, Peter
Ferletjak, Milan Buška;
2. miesto: 8. B Margaréta
Pienčáková, Andrea Vorčáková, Magdaléna Žitňáková, Viktória Kubaľová; 3. miesto: 8. C Patrícia Vnenčáková, Anna Kekeláková, Kornel Oselský,
Adam Michalák.
• Cena za najkrajší
piatacký projekt: 5. A

Rebeka Miklušáková, Lívia
Gužíková, Matej Kolčák,
Alžbeta Somsedíková;
• súťaž v hláskovaní – vyhodnotenie: 5. ročník:
1. miesto – Lívia Gužíková 5. A, 2.miesto – Oliver
Špliňo 5. A, 3.miesto –Dorota Brišáková 5. C.
6. ročník: 1. miesto – Peter
Živčák 6. C, 2.miesto – Tibor Zboňák 6. B, 3.miesto
– Alžbeta Hrubjaková 6. C.
7. – 8. ročník: 1. miesto
– Anežka Harbutová 7. A,
2.miesto – Kornel Oselský
8. C, 3.miesto – Jozef Barut 8. C.
• Dňa 12. 3. 2015 sa zúčastnili naše žiačky Biblickej olympiády v Námestove. Naše žiačky Alžbeta Bušková 7. C, Anežka
Harbutová 7. A a Helena
Bušková 9. C sa umiestnili
na piatom mieste.
• Dňa 23. marca 2015 sa
uskutočnila súťaž Matematický klokan.
• Aj tohto roku sme 20.
marca spoločne oslávili
Deň vody. Na prvom stupni sa žiaci počas celého dňa
venovali súťažiam, kvízom
a získavaniu informácií
o vode z prezentácií, kníh
či internetu.
Žiaci piateho a šiesteho
ročníka si v marci – mesiaci knihy dali záväzok, že si
prečítajú knihu od Jána
Uličianskeho Analfabeta
Negramotná a následne
31. marca prebehla súťaž
k danej knihe s rôznymi
úlohami a otázkami. Najlepšie si s úlohami poradili žiačky V. C: Carmen Bakalová, Dorotka Brišáková, Bibiana Pitáková.
• V posledné marcové popoludnie sa v našej škole uskutočnilo školské
kolo recitačnej súťaže
Hviezdoslavov Kubín.
I. kat. poézia: 1. Dávid
Klušák 3. D, 2. Aneta Gužiňáková 3. D, 3. Marián
Pokračovanie na str. 12
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Školské udalosti v skratke
Dokončenie zo s. 11
Vargončík 2. C; I. kat. próza: 3. Kamilka Pienčáková
3. A; II. kat. poézia: 3. Karolína Kozáková 4. C, Lenka Harbutová 4. C, Mária
Nováková 4. C; II. kat. próza: 1. Lucia Vorčáková 4. D,
Veronika Jochimová 4. D,
2. Patrícia Kovaličková 4.
B, Karolína Pilarčíková 4.
B, 3. Sára Laššáková 5. C;
II. kat. próza: 1. Erika Kubasáková 8. B, Nina Jatyelová 6. B – priamy postup
do krajského kola po minuloročnom postupe do celoslovenského kola podľa
pravidiel HK. POCHVALY
za účasť: Nina Juriťáková
4. B, Marek Romaňák 4. B,
Mária Pilarčíková 4. D Kiara Kolčáková 4. B.
• Detský divadelný súbor Faust a margarétky
pri ZŠ s MŠ Rabča aj tento
rok prezentoval svoju činnosť v regionálnej súťaži
O erb mesta Dolný Kubín
dňa 26. marca 2015 v Mestskom kultúrnom stredisku
v Dolnom Kubíne. Predstavili sme sa s dvomi inscenáciami, činohrou a scénickou miniatúrou. S inscenáciou Čertove obrázky sme
získali 3. miesto.
• Dňa 25. apríla 2015 sa
v Základnej škole Alexandra Dubčeka Bratislava
uskutočnilo celoslovenské kolo recitačnej súťaže Rozprávkové vretienko, kde našu školu reprezentovala Nina Jatyelová
zo 6. B triedy a získala Diplom za pozoruhodný výkon v prednese rozprávky
v II. kategórii XIX. ročníka súťaže s medzinárodnou účasťou Rozprávkové
vretienko.
• Dňa 9. apríla 2015 sa
na našej škole uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže v ľudových
piesňach Slávik Slovenska. Do súťaže sa zapojilo 46 žiakov, ktorí súťažili v troch kategóriách s nasledovným umiestnením:
I. kategória: 1. miesto:
Timotej
Lonek
3. B,
2.miesto: Tibor Jašica,
2. C, 3. miesto: Renáta
Abaffyová, 1. A;
II. kategória: 1. miesto:
Natália Portálová, 6. A,
2.miesto: Karolína Kozáková, 4. C, 3. miesto: Lucia
Vorčáková, 4. D;
III. kategória: 1. miesto:

Deň vody v škole
Natália Jochimová, 9. C,
2. miesto: Kornel Oselský,
8. C, 3. miesto: Erika Kubasáková, 8. B.
• Vo štvrtok 9. apríla sa v Námestove konalo okresné kolo biologickej olympiády – Poznaj
a chráň. Našu školu reprezentovala v odbore botanika žiačka 6. B triedy Nina
Jatyelová, ktorá obsadila
pekné 4.miesto.
• Začiatkom mesiaca apríl
sme v rámci vyučovania
chémie vyhlásili projektovú súťaž „Globálne problémy Zeme a ľudí“ pre
žiakov 7. – 9. ročníka. 30.
apríla prezentovali svoje
projekty s týmito výsledkami: 1. miesto – skupina
žiačok 8. B triedy – Margaréta Pienčáková, Ivana Štefaňáková, Erika Kubasáková, Magdaléna Žitňáková, Michaela Pikošová, Katarína Kuchtiaková, Viktória Kubaľová, Andrea Vorčáková; 2. miesto
– žiačka 9. C triedy – Helena Bušková, 3. miesto
– skupina žiačok 8. B triedy – Katarína Kutláková,
Kvetoslava Kutláková, Sára Baliarová.
• Deň matiek sme si pripomenuli v našej škole súťažou v tvorbe básní o mame. Vyhodnotenie: 1. – 4.
roč.: 1. Janka Gužiňáková 4. D, 2. Nina Juriťáková 4. B, Rasťo Kubasák
3. A, 3. Magdalénka Kudjaková 3. C, Ema Oselská 4. D, Laura Pilarčíková 4. D; 5. – 9 roč.: 1. Peťa
Belkoťáková 7. A, 2. Adrián Štraus 5. C, 3. Lívia Gužíková 5. A, Nina Jatyelová 6. B, Tatiana Tisoňová 5. B, Miloš Hadár 5. A,
Rebeka Miklušáková 5. A.
Čestné uznanie: Matej Kolčák 5. A, Ema Vajdečková 5. A, Kristína Somsedíková 3. A, Emma Pitáková
4. B, Karolínka Pilarčíková
4. B, Valika Šošková 4. D,

Timotej Murín 3. A, Viktória Vargončíková 4. D,
Mirka Barboráková 3. B,
Laura Zboroňová 3. C, Beátka Brandysová 4. D, Timea Jagelková 4. D, Samuel Glovaťák 6. B, Nikoletta
Pitáková 6. B, Silvia Stopiaková 6. B, Martina Stašová 5. A, Sára Laššáková
5. C, Kristínka Skurčáková 5. C, Dominika Jagelková 6. B, Matúš Tropek 6. B,
Gabriela Vorčáková 6. B,
Miro Kubasák 6. B, Dominika Brišáková 6. B, Vanesa Rusnáková 6. B, Jakub
Sitárik 6. B, Zuzana Gurová 6. B, Žaneta Michaľáková 6. B, Vanessa Kozáková 6. B, Vanesa Glovaťáková 6. B, Natália Joščáková 5. A, Tibor Zboňák 6. B, Eva Adamčíková
6. B, Vratko Stoch 6. B, Vanesa Jarošová 4. D, Dorotka Brišáková 5. C.
• Dňa 28. 4. 2015 sa
na Námestí SNP v Dolnom
Kubíne konalo územné kolo súťaže Družstiev mladých zdravotníkov, na ktorom sa zúčastnili i žiaci našej školy: Anička Kekeláková 8. C, Jožko Barut 8. C,
Dominika Cubinková 7. A,
Viktória Sivková 7. A, Kristínka Masničáková 7. C.
• Dňa 21. 5. 2015 pripravili pani učiteľky matematiky Paľová, Svrčková a Kovaličková pre žiakov 5. ročníka IQ olympiádu s týmito výsledkami: 1. miesto: družstvo
z 5. A – Matúš Jurčák, Branislav Vorčák, Marcus
Vorčák, Matej Kolčák, Oliver Špliňo; 2. miesto: družstvo z 5. C – Dávid Štefaniak, Oliver Revaj, Dávid
Cubinek, Bibiana Pitáková, Kristína Skurčáková,Daniel Jančich; 3. miesto:
družstvo z 5. B – Timea
Kšenzuláková,
Alexandra Kvasničáková, Anton
Brišák, Adriana Raticová,
Maroš Zboňák.

• Vo štvrtok 14. mája sa
šestnásť žiakov našej školy s veľkou odvahou a nadšením zapojilo do neľahkej rétorickej súťaže Štúrov Zvolen s výsledkami:
1. miesto: Silvia Stopiaková 6. B, 2. miesto: Nina Jatyelová 6. B, Eva Adamčíkova 6. B, Karolína Pilarčíková 4. B, 3. miesto: Valéria Šošková 4. D, Nina Pilarčíková 4. C.
• Dňa 15. mája 2015 prezentovala svoje rečnícke
zručnosti v okresnej súťaži v rétorike Štúrov Zvolen 2015 v Centre voľného
času Maják Námestovo aj
naša žiačka Silvia Stopiaková zo 6. B triedy, úspešne zabojovala a získala
1. miesto a postup do celoslovenského, ktoré sa
uskutočnilo v dňoch 15.
– 16. júna 2015 vo Zvolenskom zámku.
• V piatok 5. júna 2015
sa konal v Trstenej XXIV.
ročník Dilongovej Trstenej – celoštátnej súťaže
v umeleckej recitácii slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy, kde
nás úspešne reprezentovala Ninka Jatyelová zo 6. B
triedy a získala 2. miesto.
• Dňa 20. 5. 2015 sa uskutočnila okresná súťaž v recitácii ruskej poézie a prózy – Michalkov pamätník. Našu školu úspešne
reprezentovali Patrik Piták a Ažbetka Slovíková.
Patrik Piták (6. A) obsadil
v 1.kategórii druhé miesto
a Alžbetka Slovíková (9. A)
získala tretie miesto.
• Vyhodnotenie zberu pomarančovej kôry: 1. Karin Hrubjaková I. B 6,95 kg,
2. Samantha Vojtéchová
II. A 6,35 kg, 3. Adela Kozáková II. A 5,50 kg,4. Gabriela Žitňáková II. A 4,95 kg,
5.
Amália
Žitňáková
II. A 4,95 kg, 6. Patrícia Raticová VIII. A 4,80 kg, 7.
Karolína Pilarčíková V. B

Nina Jateylová – diplom
z celoštátnej súťaže
Rozprávkové vretienko
4,00 kg, 8. Matej Kovalíček
II. B 3,65 kg, 9. Laura Pilarčíková IV. D 2,33 kg. 10. Marek Romaňák IV. B 2,00 kg.
• V tomto školskom roku sa
naši žiaci pousilovali a prekonali svoj minuloročný rekord v zbere tetrapakov.
Spolu nazbierali 1 047 kg.
Snaha štrnástich najusilovnejších zberačov bola 8. 6.
2015 odmenená výletom
do Trenčína.
Vyhodnotenie: 1. Sofia Jaňáková 3. A 86,80 kg, 2. Paťka Raticová 8. A. 76,60 kg, 3.
Jakub Bajza 3. D. 67.30 kg,
4. Renátka Abaffyová 1. A.
66,90 kg, 5. Ema Vajdečková 5. A. 53,20 kg, 6. Jakubko
Iskerka 2. C. 47,40 kg, 7. Lea
Mulinková 2. A. 43,60 kg, 8.
Kamilka Pienčáková 3. A.
39,60 kg.
• Dňa 30. júna boli vyhlásené výsledky okresnej literárnej súťaže Detský literárny majáčik, v ktorej sa
úspešne umiestnili aj žiaci
našej školy:
I. Poézia: Čestné uznanie:
Rastislav Kubasák, Magdaléna Kudjaková;
I. Próza: 1. miesto: Beáta
Brandysová, 2. miesto: Rastislav Kubasák, 3. miesto:
Samuel Jurášek; II. 5. – 9.
ročník – Próza 1. miesto:
Nina Jatyelová, II. 5. – 9.
ročník – Povesť 1. miesto:
Alexandra Kvasničáková.
- zdroj:
www.zsrabca.edupage.sk -
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foto miroslav kovalíček

ROZVÍJAJME RADOSŤ Z POZNANIA
Vážení hostia, vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!
Všetkých Vás srdečne vítam na začiatku nového školského roka 2015/2016. Po dvoch krásnych, horúcich prázdninových mesiacoch sa opäť vraciame do našej školy, Či už do školských lavíc alebo za učiteľský stôl, či k prácam, bez
ktorých by škola nemohla fungovať. Čakajú Vás vyčistené priestory, triedy, kabinety, niektoré aj nanovo vymaľované a množstvo pomôcok, ktoré škola dostala z projektu „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“.
Preto nemáme dôvod byť nešťastní z toho, že prázdniny končia, ale s radosťou sa všetci pustíme do práce.
v každom ročníku,
aby ste začali čo najlepšie
hneď od začiatku.
Naši učitelia vynaložia
všetko úsilie na to,
aby sme boli dobrou školou
do života.
Budeme vyučovať,
vychovávať, spolupracovať
s rodičmi, rozvíjať
radosť z poznania, pocit
zodpovednosti a vnútornej

foto v. briš

Vítam medzi nami našich
prváčikov.

Budú Vás viesť
k zodpovednému prístupu
k povinnostiam,
čakajú Vás noví kamaráti,
tí starší Vám iste budú
príkladom či v škole,
alebo mimo nej.

Milí rodičia
• rozprávajte sa so svojimi
deťmi,
• pýtajte sa, čo v škole
robili,

Našim želaním je,
aby ste do školy chodili
s radosťou
a zažili veľa úspechov.

Na začiatku školského
roka chcem pozdraviť
aj našich deviatakov.
Milí deviataci,
čaká Vás náročný školský
rok, budete si vyberať

Našim želaním
na začiatku nového
školského roka je,
aby sme mali úctu:
• úctu k starším,
• k rodičom,
• majme úctu k učiteľom,
• kamarátom,
• jeden k druhému.
Teda:
• pri stretnutí sa
pozdravíme,
• budeme sa pripravovať
na vyučovanie,
• budeme sa správať podľa
školského poriadku,
• budeme chcieť zlepšiť
svoje výsledky
a tak pozdvihnúť meno
školy.

Milí prváci,
čakajú Vás Vaše nové pani
učiteľky, ktoré Vás naučia
čítať, písať, počítať.

Chcem tu privítať aj žiakov
z našej hornej školy,
ktorí prišli na otvorenie
nového školského roka
medzi nás, tu do Gaceľa.

Vždy na začiatku niečoho
nového si zvykneme dávať
predsavzatia.

foto v. briš

strednú školu,
budete písať monitor
a my dúfame, že už
konečne otočíte výsledky
a pozdvihnete meno
našej školy.
Očakávame od Vás
dôslednú prípravu,
zodpovednosť nielen voči
sebe, ale aj voči rodičom
a škole.
Všetkým Vám držím palce

slobody v zmysluplných
názoroch na svet
a spokojný život v ňom.
Milí rodičia,
chceme Vám byť
pomocníkmi pri výchove
Vašich detí.
Našim cieľom je spoločnosť
originálnych ľudí,
chceme aby svet budúcej
generácie bol riadený
múdrosťou a láskou.

foto miroslav kovalíček

foto v. briš

• čo nové sa naučili podľa
rozvrhu hodín,
• čo sa im v škole podarilo.
Na záver chcem vysloviť
poďakovanie pánovi
starostovi za balíčky pre
prvákov a prekvapenie,
ktoré si na dnes pre nás
pripravil.
Všetkým nám prajem veľa
chuti do spoločnej práce,
trpezlivosti, porozumenia,
aby sme všetci dôstojne
reprezentovali školu
a zbierali úspechy,
rozpisujte svoje perá
a večer si nezabudnite
natočiť budík.
Ing. Anna
Kornhauserová,
riaditeľka ZŠ a MŠ
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ČO SME PREŽÍVALI V ŠKOLSKOM ROKU
2014/15 V NAŠEJ MŠ V GACELI
a zblízka pozrieť niektoré
dravé vtáky.
Deti z predškolských
tried usporiadali besiedku pre starých rodičov, zaspievali im, zarecitovali
a podarovali drobný darček. Na odplatu ich obdarovali sladkosťami, porozprávali o hračkách a hraní
sa v minulosti. Zaspievali
im aj goralské piesne.
V novembri sa deti pobavili na vtipnej relaxačnej

Deň úcty k starším

vítali sv. Mikuláša, ktorí
všetky detí obdaruje. Svojim programom ho potešili aj na námestí, kde obdaruje deti, čo nie sú ešte
v MŠ zapísané. Tohto roku
sa snažili potešiť a obohatiť stretnutie sv. Mikuláša
s deťmi zvlášť Bohom milované, siroty a polosiroty,
ktoré bolo v kultúrnom dome. Tesne pred Vianocami
ukázali svoje schopností,

Počas tohto roka sa
v našej MŠ udiali mnohé
zaujímavé udalosti
a zážitky.
Aj keď väčšina z nich
je zdokumentovaná
fotografiami na stránke
Rabčianskej školy,
myslím si, že je vhodné
ich pripomenúť
na stránke týchto novín.
V septembri sme sa zaoberali adaptáciou deti
na prostredie v MŠ. Navzájom sme sa zoznamovali, deti si prezreli priestory našej škôlky a okolia,
poučili sa o základných
hygienických pravidlách
a pravidlách bezpečnosti na chodníku, či po priechode cez cestu. Vhodne
sme zaradili – Besiedku
s pánom policajtom, ktorý hravým spôsobom priblížil deťom pravidlá, dopr. značky, používanie reflexných prvkov, vybavenie malých cyklistov.
Počas októbra deti poznávali farby, ovocie, zeleninu, zdravé stravovanie, pohyb v prírode svoju obec, uskutočnila sa vychádzka cez most na Maguru, kde sme pozorovali
kone, krásu jesene, ochra-

Vianoce

Hry v MŠ
nu prírody a okolia. Na besede s dentálnou hygieničkou sa presvedčili či si
správne umývajú zúbky,
aká je vhodná strava a čo
najviac zúbkom škodí. Navštívili nás aj sokoliari, kedy si mohli deti pohladiť

Deň matiek
vovali pre rodičov otvorenú hodinu, boli na návšteve v prváckych triedach,
aby sa bližšie pozreli, čo sa
všetko budú učiť vo veľkej
škole. Opäť si cez rozprávku – O veveričke a boľavom zube preverili dôležitosť správneho čistenia zubov a vhodných jedlách pre
zuby, od dentálnej hygieničky z Dolného Kubína.
V prvý februárový týž-

divadelnej hre – O hlúpej
žene. Zabávali sa na púšťaní samostatne zhotovených šarkanov, urobili aj
rôzne figúrky z popadaných listov, plodov. V predškolských triedach sa zapájali do aktivít i rodičia

Otvorená hodina
zručností svojim rodičom,
ktorých si pozvali na tzv.
vianočnú besiedku. Zároveň boli obdarované od –
Ježiška.
Aj v januári sa deti zdokonaľovali vo svojich kompetenciách – poznávali časové vzťahy, pripra-

Opačný deň
a tak – ŠARKANIÁDA bohato ozdobila prostredie
MŠ, ba výrazne povzbudila všetkých malých drobcov k aktivitám, ktoré neskôr počas pobytu v MŠ
zhotovovali. Potešila ich aj
návšteva prvákov, ktorí si
prišli zaspomínať na zlaté
časy, keď boli oni v škôlke.
Na december sa deti
pripravovali veľmi aktívne,
učili sa básne, piesne, rôzne scénky, aby vhodne pri-

Mikuláš

deň sa predškoláci zúčastnili slávnostného zápisu
do Základnej školy. Mnohé detí boli vystrašené, ale
prevažne sa na zápis tešili
a veľmi zodpovedne a usilovne sa pripravovali. Je to
aj vďaka svojim rodičom,
ktorí ich k tomuto vied-
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Divadlo
li, povzbudzovali a nakoniec verne sprevádzali až
na zápis, čím im dokázali
že pri deťoch stoja aj v tejto
veľmi hektickej dobe. Ďal-

Spravodajstvo z MŠ v Gaceli
háľali. Okrem bežných plnení kompetencií s príležitosti Mesiaca knihy sa
dvaja predškoláci zúčastnili matematickej olympiády – LUSKÁČIK v Zákamennom a získali diplom. V prehliadke – BÁSNIČKOVO sa detí snažili smelo a nebojácne recitovať, začo boli aj odmenení. Privítali sme aj divadlo,
v ktorom nás učiteľ Doremíno poučil o opere, balete, ľudovej a inštrumentálnej hudbe veľmi úžasným a zábavným spôsobom, čo sa deťom veľmi
páčilo. Koncom mesiaca sme pripomínali a žili

a zabávali sme sa. Prišli
medzi nás z hudobnej školy hudobníci a zahrali nám
s doprovodom huslí, heligónky, povzbudili detí
na zápis do hudobnej školy na hru na nástroj . Ďalšie
poučné divadlo sprevádzalo detí svetom čísiel do 10,
pravou a ľavou stranou,
geom. tvarmi, písmenkami a hlavne zábavou s názvom POLEPETKO. Medzitým sa detí v príro-

Rabconek č. 1/2015 – 14 15

SAM karneval

Rozprávkový deň

Týždeň detských radostí

Športová olympiáda Oravská Polhora,
šou akciou bol veľmi očakávaný a rodičmi podporovaný KARNEVAL. Počas
neho sa deti zabávali, súťažili, predviedli sa v úžasných maskách a boli všetci
ocenení. Nezabudlo sa ani
na vtáčiky, nakoľko prišla
pravá zima a deti starostlivo, aj s pomocou rodičov
zhotovili kŕmidlá pre ne
a zabezpečili krmivo, aby
nehladovali. Bezpečnosť
pri zimných hrách, vhodné obliekanie, rôzne hry so
snehom si užili počas nádherne zasnežených dní.
Pred týždennými prázdninami ešte predviedli zábavný program pre miestny KLUB dôchodcov
v Rabči.
Ani v marci deti neza-

Výlet k zvieratkám

Veľkonočnými tradíciami.
Apelovali na správne dodržiavanie tradícií, vyhýbaniu sa alkoholu, zafajčeným priestorom, odmeňovanie kraslicou, jemnou šibačkou a zdravou oblievačkou.
V apríli sme prvý deň
prežívali všetko naopak

de poučili o rôznych stromoch a kríkoch, zasadili si
svoje semienko, pripomenuli si Deň Zeme, Deň vody, Deň narcisov a Mesiac
lesov.
Mesiac máj je opäť príležitosťou pre detí, aby

prináša deťom na začiatku
– Týždeň detských radostí, ktorý je bohatý na rôzne
aktivity – súťaže, hry, rozprávky, noc strávená v MŠ
pre predškolákov, bicyklovanie, kreslenie na chodníku, operačka, počítače
a rôzne iné činností. Tento
mesiac sa detí rozprávajú
o radostiach, ale aj nebezpečenstve pri hrách počas prázdnin. Pripomínajú
si, čo sa všetko cez pobyt

Vystúpenie z umeleckej školy

Mám básničku na jazýčku

Luskáčik – súťaž v Zákamennom

ukázali čo sa dokážu pre
svoje mamky naučiť, nebáť
sa vystupovať na verejností. Predškoláci vystupovali s programom aj v kultúrnom dome, ostatné deti sa
predviedli na triednych besiedkach a veru sa snažili
a s láskou vzdali úctu všetkým mamičkám. Do športovej olympiády sa zapojilo
6 detí. Uskutočnila sa v Or.
Polhore už ako 18. ročník a detí získali strieborné medaily . Do sveta hmyzu nás zábavnou formou
sprevádzala divadelná rozprávka – PALCULIENKA.
Posledný mesiac jún

Pracujúce lienky
v MŠ naučili, ako sa budú
správať v prírode, na ceste,
pri bicyklovaní a pod. Navzájom sa obdarujú zhotovenými darčekmi, nezabúdajú pripomenúť aj Deň otcov, zhotoviť malý darček,
zarecitovať. Na rozlúčku
sa uskutočni detská diskotéka.
Tak týmto prechádza
v skratke dieťa počas pobytu v MŠ počas škol.roka. Nakoľko je to individuálne a odstupňované podľa veku a triedy u dieťaťa aj

jeho schopností, zručností
sú podľa jeho danosti.
Margita Zboroňová

Sokoliari
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VYŠKRTAJTE SLOVÁ:
RASTLINY, KAMIENKY, SLNKO, STROM,
TRÁVINA, PÔDA, VODA, PLAST, ZEM,
PNE, ODPADKY, LES, KRT, LESNÍK, SKLO,
HNOJIVO, DEŇ ZEME, SAD, LAŇ, HLINA

Tajnička
1.		Hlavné mesto Česka.
2.		Prívet, slávnostný prejav sú útvarmi
....... slohového postupu.
3.		Solúnski vierozvestovia boli .....
a Metod.
4.		Obsah štvorca nad preponou
pravouhlého trojuholníka, ktorý sa
rovná súčtu obsahov štvorcov nad
jeho odvesnami . Je ....... veta.
5.		Podstatné mená, ktoré pomenúvajú
jednotlivé osoby, zvieratá, veci, sú?
6.		Máj je ..... čas.
7.		Slovný druh, ktorý pomenúva, čo
osoby, zvieratá alebo veci robia,
sú...
8.		Kino po anglicky.
9.		Samostatný kontinent je...
10.		1. 9. 1939 sa začala 2. sv. ...
- žiaci 9. A 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Školský časopis HORN

Aktivity na HORNEJ základnej škole
aj mimo nej

Besiedka pre mamky a ockov

Milí čitatelia,

školský rok 2014/2015 je za nami a prichádza vytúžený čas letných prázdnin. Každý si zaslúži oddych
po dobre vykonanej práci a aj oddych si treba vedieť
spríjemniť! Tak prečo nie napríklad aj milou spomienkou na čas strávený v škole – prostredníctvom reportáži, fotografii i výtvarných prác našich žiakov. Veď napokon škola je krásne miesto, kde vám zadarmo a s radosťou odovzdávajú učitelia vedomosti, je miestom, kde
sa rodia priateľstva, získavajú hodnoty a tvoria sa zážitky, ktoré v budúcnosti budú hriať pri srdci. Nech aj
toto číslo nášho časopisu spríjemní oddych, prebudí
spomienky na poučné, ale i zábavné chvíle v uplynulom
školskom roku. Všetkým našim čitateľom prajeme príjemné prežitie letných prázdnin a školských návratov!

Mamka, ocko vy ste moji,
a ja som vaša,
vy to viete.
Kytičku Vám dnes zviažem
a lásku Vám dokážem.
Mamka, Ty si pre mňa
všetko,
a otecko je mojim hrdinom,
a preto Vám ďakujem
za Vašu lásku.
Anetka Gužiňáková 3. D
Máj patrí našim
mamkám a ockom.
Naši žiaci si pre nich
pripravili besiedku.
Začali sme pesničkou
o semienkach. Prváci zarecitovali jarné básničky a potešili básničkami
aj ockov. My druháci sme
zahrali divadielko o koze rohatej – Maťko Svetlák nás rozosmial. Tiborko Jašica krásne zaspieval a Marianko Vargončík
milo zarecitoval o Mechúrikovi Koščúrikovi. Naši

tretiaci zaspievali ľudové
pesničky spolu s heligonkármi – Anetkou Gužiňákovou, Dávidkom Klušákom a Adamkom Pervekom. Žiaci z divadelného
krúžku nám predviedli divadielko „Najkrajší kvet„.
Svojim rodičom sme pripravili darčeky z prírodného materiálu a na záver
sme ich pohostili koláčikom. Táto besiedka spojila nás deti i našich rodičov.
Reportáž pripravil:
Šimonko Oselský 2. C

Moja mama dobrá je,
zo srdca ma miluje.
Miluje ma vo dne, v noci,
je mi vždycky na pomoci.
Aj môj ocko dobrý je,
so všetkým mi pomôže.
Jakubko Bajza 3. D
Mamka, ocko, Vy ste pre
mňa to najviac,
čo mi Pán Boh dal.
Mamka, nikdy som Ťa
neprestala mať rada.
Ocko, Ty všetko opravíš,
ty si na to odborník,
si môj záchranca.
Všetko ste ma naučili,
Ďakujem,
čo ste pre mňa urobili.
Navždy budem myslieť
na Vás,
neprestanem sa modliť sa
za Vás.
Nataška Jurčáková 3. D

Z LÁSKY A Z VĎAKY
MAMKÁM A OCKOM
Mesiac máj a mesiac
jún sú oslavou pre mamky, ockov, rodiny. Naši tretiaci pre svojich najlepších rodičov vytvorili
skromné vyjadrenia vďaky.
Ocko dobrý je,
za ruku ma povedie.
A za všetko mu ďakujem.
Mamička dobrá je,
na všetko odpoveď vie.
Je najlepšia na svete.
Vaša Adelka Pechová 3. D

Moja mamka dobrá je,
Dobroty mi variť vie.
Môj ocko je kamarát,
do garáže chodí rád.
Majko Šimurda 3. D

Mamička, ocko
rád vás mám,
preto Vám aj pomáham.
Martin Grobarčík 3. D
Pokračovanie na str. 2
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Fašiangový karneval na ľudovú nôtu

Na našej Hornej škole
sme sa pripravovali
na fašiangový karneval,
ktorý sa konal
12. februára
na ľudovú nôtu.
Mamičky doma poctivo zháňali kroje, ba šikovné
krajčírky aj samé niečo uši-

li. Naši hostia – pán Tatarka, bača z Banskej Bystrice
(majster Cechu gajdošského na Slovensku), pán Kudjak v kroji z Čičmian a žiaci z Oravskej Polhory nám
zahrali krásne ľudové piesne na fujare, píšťalke, gajdách a husličkách. Program
spestrili aj heligonkári – bý-

valí žiaci našej školy: Patrik Jagnešák a Kornel Oselský – zanôtili veselé goralské pesničky. My žiaci sme
hádali akéže nám to ľudové
pesničky hrajú. Spolu sme si
ich aj zaspievali. Všetci sme

odchádzali usmiatí s odmenou v ruke.

Reportáž
pripravili: žiaci 2. C

deme učiť. Mýlili sme sa!
V pyžamách sme veselo pí-

sali, čítali i počítali. Nezaspali sme. Bolo to super!

Reportáž pripravil:
Mariánko Vargončík 2. C

Pyžamový deň
Veľmi sme
sa tešili
na bláznivý
aprílový deň.

Naplánovali sme si ho
na 30. apríla. Bola to zábavná pyžamová párty.
Mysleli sme si, že sa nebu-

Besiedka pre mamky a ockov
Dokončenie zo s. 1
Ocko si s traktorom
poradiť vie
a všetko dokáže.
Mamka dobre variť vie,
a s nami si poradiť
dokáže.            
Matúško
Zahumenský 3. D
Ocko všetko spraví nám.
A ja mu lásku dám.
Ďakujem ti mamička,
si najkrajšia ružička.
Oni ma ľúbia, to ja viem,
A za to im ďakujem.
Mirka Harbutová, 3. D

Maminka dobrá je,
so všetkým mi pomôže.
Ocko robiť všetko vie,
Pritom ma aj zabavuje.
Dávid Klušák 3. D
Mamka ocko ľúbim vás,
za všetko veľmi ďakujem.
Čo ste ma naučili,
Nikdy veru nezabudnem.
Jakub Buška 3. D
Mamička, ocko rád vás
mám,
preto Vám aj pomáham.
Martin Grobarčík 3. D

Maminka dobrá je,
so všetkým mi pomôže.
Ocko je dobrý chlap.
Prácu nám dáva,
lásku rozdáva.
Radko Cubinek 3. D
Moja mamka dobrá je,
úsmev nám vždy daruje.
Ocko robí robotu,
vychová z nás dobrotu.
Adam Brišák 3. D
Mamička ocko ďakujem,
aj ja Vás veľmi milujem.
Mário Mačinec 3. D

Deň Zeme
Dňa 27. 4. 2015 sa
uskutočnil deň Zeme.
Boli tam prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci. Každý ročník reprezentoval
jednu podmienku života
na zemi. Prváci predstavovali slnko, druháci vodu, tretiaci vzduch a štvrtáci predstavovali oheň
a pôdu. Každý ročník prezentoval svoj projekt a my,
žiaci z HZŠ, sme predstavili svoj program v podobe
piesne s tancom. Po programe dostal každý ročník

svoju úlohu. My tretiaci
sme mali pozbierať 9 bezfarebných 1,5 l fliaš a zlepiť ich, potom sme vytvorili školský autobus.
Reportáž pripravili:
Adam Brišák, Jakub Buška 3. D
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ŠKOLSKÝ VÝLET
Na konci školského
roka sme sa spolu
s prvákmi, druhákmi,

tretiakmi a našimi pani
učiteľkami vybrali
na školský výlet.

Začali sme vyhliadkovou vežou v Kostole
sv. Martina v Trstenej.
Na vežu sme vychádzali
po drevených schodoch,

ktoré veľmi vŕzgali a ohýbali sa. Všetci sme sa báli a triasli sa nám kolená.
Naspäť sme sa chvíľu posúvali aj na zadku. Po-

chválili sme sa, že sme to
super zvládli.
Pokračovali sme tvorivými dielňami v hrnčiarskej dielni, kde si každý
z nás vyskúšal prácu hrnčiara. Vyrobili sme si z hliny rôzne zvieratká a celkom sa nám aj podarili. Náš výlet sme zakončili v Kinderlande v Námestove, kde sme sa vyšantili a naozaj aj spotili. Spokojní sme všetci odchádzali domov.
Reportáž pripravili:
Jakubko Iskerka,
Šimonko Brišák 2. C

Tvorivé dielne
Výroba papierových košíkov
Ochrane prírody
počas mesiaca lesov
sme sa rozhodli
venovať pozornejšie.
Recyklovaním papiera sme vyrábali krásne,
ale veľmi náročné košíky, ktoré nám prišli ukázať maminky Pajunková a Muríňová. Vyskúšali sme si jednotlivé kroky pri výrobe košíkov
a zistili sme, že je to naozaj náročná práca. Maminkám sme za ich trpez-

Deň vody
livú výučbu poďakovali.
Reportáž
pripravili

žiaci 1. D s pani učiteľkou Zbortekovou

Okienko ochrancov prírody

Mali sme aj súťaže,
kto prvý vypije vodu, potom sme ochutnávali vodu slanú, sladkú, kyslú.
Pani učiteľka nám pre-

Prírodovedná
beseda

Les a jeho
vzácny
život

Mesiac lesov
sme začali besedou
s ochranárkou
Ing. Zuzkou Kertysovou
z CHKO Horná Orava,
zameranú na tému: Les
a jeho vzácny život.

Prezentáciou

sme

si

Na deň vody sme
sa všetci obliekli
do modrého
oblečenia. Pozreli sme
si prezentáciu a krátky
film.

predstavili les ako ekosystém s jeho vzájomnými väzbami, zákonitosťami, ktoré v ňom fungujú.
Pomocou rôznych aktivít
sme sa oboznámili s potravinovým reťazcom, zahrali sme sa hry na pomýlený les a inzeráty. Za pútavú besedu Zuzke všetky
deti ďakujú.
Reportáž pripravili
žiaci 1. D s pani učiteľkou
Zbortekovou.

čítala rozprávku o vode,
predstavovali sme si, keby bolo veľmi teplo a nebola by voda. A my by sme
boli veľmi smädní. Musí-

me ochraňovať vodu, lebo
bez vody!!!
Reportáž pripravili:  
Aneta Gužiňáková, Nataška Jurčáková, 3. D
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Rašeliniská – truhlice pokladov

a zapisoval si údaje. Predstavil nám Vrchárku modrú, Orieška hnedého, Kolibkárika spevavého, pinku i červienku. Nakoniec
nám ich dovolil vypustiť späť do prírody. Cestou k autobusu sme videli
V krásny jarný
deň sme sa vybrali
s našou tetou
Zuzkou Kertysovou,
ochranárkou z CHKO,
na exkurziu.
Teta Zuzka nás najprv
priviezla na Slanú vodu,
kde nám ukázala rašeliniská. Ukazovala nám vzácne machy, niektoré môžu
rásť pod vodou a niektoré
nad vodou. V niektorých
miestach vodu nebolo ani
vidieť pre hustý porast.

aj labute, čajky a v močiaroch žaby a ich vajíčka.
Ďakujeme za krásnu
exkurziu plnú poznania
a zážitkov!
Reportáž pripavili:
Lacko Pidík
a Mário Mačinec 3. D

Kedysi na tomto mieste
bolo jazero.
Naša exkurzia pokračovala do Bobrova. Tam
sme sa stretli s pánom riaditeľom RNDr. Dušanom
Karaskom, ktorý je ornitológ. Čakal nás s pripraveným ďalekohľadom,
ktorým sme pozorovali
divé kačky. Neďaleko mal
nastavené siete, do ktorých sa zachytávali vtáčiky. Pán riaditeľ vtáčiky
vybral zo siete a postupne
ich označoval krúžkami

Exkurzia v školskej zoologickej záhrade
Náš spolužiak
Lacko Pidík nás pozval
do Oravskej Polhory,
kde učí jeho mamka.
Tak sme sa vydali
na cestu. Ako prvého nám
teta ukázala hada pytóna,
ktorého sme si mohli aj
podržať. Pani učiteľka Labajová nám ukázala gekóny, ktoré sa šplhali po skle. V ďalšom teráriu bola
korytnačka. Veľké akvá-

rium bolo plné krásnych
rybičiek. A to bol už záver našej exkurzie. Po ceste domov nám pani učiteľka kúpila po malej zmrzline a zato jej ďakujeme.
Ďakujeme aj Lackovi
a jeho maminke za pozvanie, pani učiteľke Labajovej za poučné vysvetlenia.
Reportáž pripravil:
Matúško
Zahumenský 3. D

ZBER sušenej citrónovej, pomarančovej
kôry, tetrapakov a papiera
Naša škola sa už
niekoľko rokov venuje
počas celého
školského roka
(2014/2015)
zberu sušenej
pomarančovej
a citrónovej kôry,
ktorú žiaci
odovzdávajú

svojim triednym
učiteľkám.
Pokračovali sme v zbere tetrapackov za ktorý boli najlepší zberatelia
odmenení pekným výletom na Trenčiansky hrad
a okolie. Za HZŠ sa výletu zúčastnili Jakubko Baj-

za 3. D a Jakubko Iskerka
2. C. Najlepšími zberateľmi papiera sa stali 1. D
– Veronika Iskerková
(212 kg), 2. C Šimonko
Oselský (178 kg), 3. D Jakubko Bajza (625 kg).
Gratulujeme a prajeme veľa chuti do ďalšieho
zbierania a súťaženia.
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LÚČIME SA S HORNOU ŠKOLOU – ZŠ S MŠ
Ďakujeme hornej škole
za všetko.
Ďakujeme hlavne
učiteľkám,
ktoré nám dávali
vedomosti a skúsenosti.
Ďakujeme aj za jedlo,
ktoré nám varila
pani kuchárka.
Ďakujeme za poriadok
v škole,
ktorý udržiavala pani
upratovačka.

Ďakujeme aj za teplo,
o ktoré sa staral
pán kurič.
Ďakujeme duchovným
otcom, že nás učili
spoznávať Ježiša
a dali nám aj Ježiša
v hostii.
Ďakujeme najhlavnejšie
našej triednej učiteľke
Veronike Kubíkovej.
Ďakujeme všetkým
za všetko!!!!!!!!
Vaši tretiaci

Spomienky na prvý ročník
Prvý ročník bol
začiatok v našej
školskej etape života.

Vstúpili sme do srdiečkovej triedy, a odvtedy
sme boli Srdiečková trie-

da. Naučili sme sa písať,
čítať a počítať. V 1. ročníku bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu snehovú
bytosť. Umiestnili sme sa
na 1. mieste s našou Babou
Horou. Školské Vianoce
sme prežili v Hornej škole spolu s našimi rodičmi
alebo so starými rodičmi,
súrodencami. Po vystúpení sme si spoločne posedeli, pohostili sme našich
hostí. Rozbalili sme si adventné prekvapenia od pa-

Spomienky na druhý ročník
Do druhého ročníka
sme prišli s radosťou,
lebo sme sa tešili
na spolužiakov
a na nové zážitky.
Boli sme už veľkí druháci, ktorí sa už mohli zapájať do projektov v škole
naplno. Čítali sme knihy

od autorov, ktorých sme
mali v čitateľskom projekte „Čítaj s nami.“ Hrali sme divadelné postavy
v krúžku, lebo sme si už
vedeli čítať scenáre. Po-

darilo sa nám vyhrať zber
papiera, za čo sme dostali
od pani riaditeľky výbornú tortu.
Pripravili sme s pani učiteľkou vystúpenia na Katarínu a na Luciu, ktorými sme prekvapili našich prvákov, tre-

tiakov, ale aj našich malých spolužiakov v škôlke. Školské Vianoce sme
prežili na Vianočnej akadémii v kultúrnom dome, kde sme hrali v scén-

ke. Najkrajší dar spolu
s našimi prváčikmi a so
skúsenými divadelníkmi – tretiakmi. Deň vody,
Deň Zeme, Akadémia pre
mamky a ockov a už tu
bol školský výlet do Zuberca a vysvedčenie, ktoré z nás urobilo tretiakov.
Spomínali:
Dávid Grobarčík,
Marián Šimurda, 3. D

ni učiteľky. Boli sme na výlete na Oravskom hrade,
kde sme videli krásne šermiarske vystúpenia a plný hrad rozprávkových bytosti. Ani sme sa nenazda-

li a už bol koniec školského
roka a záverečne prvé vysvedčenie.
Spomínali:
Adamko Brišák,
Mário Mačinec, 3. D
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Spomienky na tretí ročník
Bol tretí ročník.
Všetci sa tešili iba
na jedno, na prvé sväte
prijímanie.

Ale v treťom ročníku sme mali aj iné zážitky. Napríklad plaváreň. Na tu nikto nezabud-

ne. Na plavárni bolo všetko ako v sne. Ale nasleduje ďalšia spomienka. Pred
Vianocami nás pani učiteľka Katka naučila piecť
a ozdobovať medovníky.
Karneval sme mali na ľudovú nôtu. A naši hostia
heligonkári Kornel a Patrik motivovali našich spolužiakov Anetku, Dávidka
a Adamka, ktorí sa odvtedy začali učiť hrať na heligónku. Cez pôst sme mali pôstnu krabičku. Každý žiak ktorý chcel, mohol priniesť peniaze pre
deti v Afrike. Všetky deti sa pripojili aj chlapci ,

aj dievčatá, aj pani učiteľky. Deň vody bol tiež super. Určite nikto nezabudne na Deň Zeme.
V máji sme sa dočkali aj
nášho vytúženého dňa prvého svätého prijímania.
Deň, na ktorý nikdy neza-

budneme. Po výlete v keramickej dielni a v Kinderlande sa už nezadržateľne blížila naša rozlúčka
s Hornou školou.
Spomínali:  
Mirka Harbutová,
Adélka Pechová, 3. D

Svojich hostí pohostili tortou, na ktorej boli
vymodelovaní všetci žiaci 3. D. A keďže pán farár
prísť nemohol, za sprievodu heligonkárov, ho žiaci navštívili na fare, kde
mu zaspievali, zarecitovali
a odovzdali aj kúsok torty.

Aj rozlúčky patria k životu. A toto bola jedna
z nich. Niečo pekné končí.
A niečo pekné sa začína…

Rozlúčka s Hornou školou
Naši tretiaci, ktorí
v našej Hornej ZŠ
navštevovali
Materskú školu
a prvé tri roky
základnej školy, sa

v piatok 26. 6. 2015
rozlúčili so všetkými,
ktorí ich na tejto
škole sprevádzali
na rozlúčkovom
posedení.

Moje milé Srdiečka,
tri roky sme sa spolu stretávali, tri roky sme spolu získavali nové vedomosti, tri roky sme prekonávali
prekážky, smútili nad starosťami, spolu sme sa tešili
z radostí.
Ďakujem Vám, že ste boli usilovní, snaživí, citliví,
radostní, nadšení, vďační.

Prajem Vám, aby ste aj naďalej hľadali správnu cestu,
a nikdy nezabúdali byť zodpovednými ľuďmi.
V mojom srdci budete
mať vždy miesto, a vždy Vás
s radosťou privítam.
Vaša pani učiteľka
Veronika Kubíková

Zaspievali ľudovú pieseň Za gorami, za dolami,
s upraveným textom práve pre túto triedu. Spev
hudobne sprevádzali heligonkári Dávidko Klušák
a Adamko Perveka. Rozveselili svojich hostí scénkou Susedia so školskou
témou.
Dievčatá
zatancovali na pieseň „Puberta“. Záverom boli básne pre každú pani učiteľku, pre našich
duchovných otcov, pre pani
upratovačku, pre pani kuchárku aj pána kuriča. A ako
darček zaspievali krásnu
pieseň: Láska je dobrotivá.

Reportáž pripravili:
Žiaci 3. D triedy
a tr. uč.
Veronika Kubíková
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PRVÁCKE STOLOVANIE NA HZŠ
– príprava slávnostného menu
Okienko zdravia
O zdravom
stravovaní sme sa
naučili veľa, svoje
teoretické vedomosti
sme sa rozhodli
overiť si v praxi.

líčková a Marek Havlíček.
My sme mali za úlohu pripraviť slávnostne prestreté
stoly a vyrobiť ovocný šalát.
Najskôr sme sa popasovali
s ovocím (šúpaním, krájaním, miešaním a dochuco-

vaním), potom sme pripravovali stoly. Najviac nás potešilo chutné jedlo, za ktoré
sme aj poďakovali.
Reportáž
pripravili žiaci 1. D
s p. uč. Zbortekovou

KRESŤANSKÁ DOKONALOSŤ
Buďte svätí, lebo ja, váš Boh som svätý...
neboli ako Adam v raji, kto- krehkosť, ktorý je sám so seBiblické okienko
rý keď zhrešil, vyhovoril sa bou spokojný a pohodlný! Je

plný odriekania, o akom sa
nám ani nesníva. A my, ktorí za deň nevykonáme niekedy ani jeden dobrý skutok,
ktorí nebojujeme so svojimi
hriechmi, nedodržiavame
ani malý sebazápor, nie to
ešte pôst, niekedy si na Pána Boha za deň ani nespomenieme, žijeme v hriechoch
nelásky voči iným, v hriechoch ľahostajnosti, povrchnosti a pod., sa nebojíme byť
so sebou spokojní! Trúfalosť!
Mgr. Katarína Ptačinová

Nápad prípravy slávnostného obeda mám dala naša pani hospodárka
Majka Kovalíčková, obed
pre nás ukuchtili naši dvaja kuchári Olinka Kova-

Byť kresťanom je jedna
z najnáročnejších úloh.
Dôvodom je skutočnosť, že
v kresťanstve sa človeku zjavuje pravý Boh – Najvyššia
Dokonalosť, nie nejaký ľudský prelud alebo vymyslený
bôžik. Kto by inému hovoril,
že ako kresťan sa bude mať
dobre, je klamár. Kresťan,
ktorý sa má dobre a je so sebou spokojný, by sa mal vážne obávať, či správne porozumel podstate kresťanstva.
Istý profesor raz povedal, že
naozajstný kresťan sa má
v živote veľmi ťažko, pretože je stále so sebou nespokojný. Boh volá kresťana k maximálnej miere dokonalosti,
aby sa mu takto človek čím
viac podobal. Keď dosiahne jeden stupeň dokonalosti,
Boh ho bude volať k ďalšiemu. Čím väčšia dokonalosť,
tým bližšie pripodobňovanie
sa a blízkosť k Bohu. Dôvodom tejto pozitívnej nespokojnosti je Božia láska k človeku! Nedajme sa preto strhnúť nejakým klamlivým pokojom a neodmietajme Božie volanie k dokonalosti frázami: „Robím si prvé piatky,
nikomu neubližujem, mám
tradičné názory, v v nedeľu chodím do kostola, niekedy aj cez týždeň.“ To všetko je určite dobré. Ale nestačí to. Toto všetko môžem robiť, ale dokonalosť je konať
stále väčšie dobro, vykoreňovať zlo zo svojho života. Do-

konalosť je vyhýbať sa zvykovosti, pracovať na tom, aby
som odstraňoval aj ten najmenší hriech, ktorý má zotročuje. Môžem mať správny
názor, ale ak ho neprezentujem vtedy, keď je to potrebné,
ak nenapomeniem tých, ktorí konajú proti Bohu a mlčím, lebo, mám strach, že
ma budú považovať za blázna – neurobil som nič, čo sa
páči Bohu, dokonca svedčím, že sa hanbím za svoje
názory. Môžem chodiť roky
každý prvý piatok na svätú
spoveď – ale čo ak roky s tými istými hriechmi, bez skutočnej ľútosti a snahy vykoreňovať hriechy zo svojho života a po rokoch som stále taký istý, ak nie horší! Čo ak
sa spovedám vždy formálne, zvykovo a aj tak si poviem: veď Pán Boh vie, že
som človek. Beda! Pán Boh
vie ako nás stvoril, vie aj to,
že sme krehkí, no napriek
tomu pred nás položil výzvu
k dokonalosti. Bola pre nás,
pre nikoho iného! Ospravedlňovanie si hriechov frázou, že Pán Boh je milosrdný, je ďalším výplodom absurdnosti. Boh je milosrdný k tomu, kto prejavuje ľútosť a koná nápravu – pokánie. Zostávať v hriechoch,
pretože si ich ospravedlním
svojím krehkým človečenstvom – je obviňovaním Boha, že nás stvoril tak, ako
nás stvoril! Pozor, aby sme

na ženu a potom aj na Boha s výčitkou – ty si mi dal
ženu! Ako vieme, s takou výhovorkou nepochodil. Božie
milosrdenstvo ide ruka v ruke so spravodlivosťou a na to
sa v dnešnom svete akosi zabúda. Hlásaním falošného
Božieho milosrdenstva nie
sú duše nútené k náprave
života, a tak sa rútia do zatratenia. Podobne nešťastné sú výpovede typu: „Božie prikázania sú síce pekné, ale v praxi neuskutočniteľné.“ Takéto slová robia zo
samotného Boha klamára.
Boh nikdy nežiadal od človeka dodržiavanie takých príkazov, ktoré by človek nebol
schopný zvládnuť. Keď Boh
dáva požiadavku, dáva aj
milosť na jej splnenie. Kto si
milosť nežiada, nemá právo
sťažovať sa a obviňovať Boha. Cesta k dokonalosti nie
je jednoduchá, je veľmi náročná. Často nás dodržiavanie Božích prikázaní, zbavovanie sa našich nerestí môže veľmi bolieť. Vzácnosť daru, ktorý chceme získať sa
zasluhuje náročnou cestou.
Nebo sa nezískava zadarmo, pretože má nezmerateľnú hodnotu. Kristus nepovedal, že pôjdeme ružovou záhradou, ale kto chce
ísť za mnou, nech ZAPRIE
sám seba, vezme svoj KRÍŽ
a nasleduje ma! Beda teda kresťanovi, ktorý sa považuje za dobrého, ktorý sa
vyhovára na svoju ľudskú

to prejav pýchy a vo Svätom
Písme sa píše – kto si myslí,
že stojí, nech si dá pozor, aby
nespadol. Mnohí svätí sa pokladali za nehodných Božieho kráľovstva a hriešnych –
mali o sebe takú nízku mienku, hoci žili nábožný život

Projekt: Čítaj s nami
Tento druhý
polrok sme spolu
s našimi žiakmi čítali
knihy od Jozefa
Cígera Hronského
a Kristy Bendovej.
Prváci, druháci i naši tretiaci spolu s rodičmi a učiteľmi v škole rozoberali príbehy, ktoré prečítali. Zaujali ich
dobrodružstvá Budkáčika i Dubkáčika, Samka Klamka, smelého
zajka, opíc z našej police, Jožka Pletka i Osmijankove rozprávky. Nie-

ktorí si urobili zaujímavé projekty, v ktorých vynikli ilustrácie našich detí. Za svoju aktivitu boli odmenení krásnymi cenami. Zapojili sa: 1. D
– Olívia Pilarčíková, Katka Jurčáková, Simonka
Žitňáková, Ivanka Muríňová, Veronika Iskerková, Katka Vonšáková, 2. C – Mariánko Vargončík, Saška Vonšáková, Dominika Špigurová,
Veronika Špigurová,3. D
– Adelka Pechová, Dávidko Grobarčík, Lacko Pidík, Adamko Perveka.
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Pôstna krabička

Okienko pedagóga
ČO VYCHOVÁVA DNEŠNÉ DETI?
Dieťa sa pýta svojej matky: „MAMI, KTO MA UČIL, ŽE SA MÁM POZDRAVIŤ?“
„Dieťa moje, ja som na to nemala čas, ale keďže si bol od troch rokov v škôlke, učila ťa
to tvoja pani učiteľka.“ „MAMI, KTO MA UČIL PRVÉ PÍSMENÁ?“ „Tvoja triedna
pani učiteľka na základnej škole!“ „Mami, nepamätám si, že si niekedy so mnou písala domáce úlohy!“ „Áno, nepamätáš, lebo si ich písal v školskom klube s vychovávateľkami!“ „MAMI,..... KTO JE VLASTNE MOJA MAMA, TY ALEBO ŠKOLA A JEJ
ZAMESTNANCI?“
Nezabúdajte, milí rodičia, aká je vaša povinnosť
voči deťom. Vieme, že náročné pracovné podmienky vás často nútia venovať
čas práci a nie svojím deťom, ale tento nedostatok
vašej pozornosti a iniciatívy
sa Vám nešťastne môže vrátiť. Neprenechávajte všetku
svoju zodpovednosť na školu a jej zamestnancov. Vaša práca s dieťaťom je nevyhnutná. Týka sa to tak
výchovy, ako aj vzdelávania. Škola má zmysel a plní svoju úlohu efektívne – ak
sa zapája do procesu učiteľ,
žiak a rodič. Asistent učiteľa nezmôže nič, ak žiak ani
rodič nespolupracuje, logopéd nenapraví poruchy reči,
ale má na to pravdepodobnosť, ak budete doma tré-

novať s dieťaťom aj vy. Učiteľ odovzdá maximum vedomostí, ale ak ich dieťa nezačne ukladať do pamäti –
a to aj za vašej pomoci, darmo! Pozitívne príklady kohokoľvek sú často zbytočné,
ak nie sú podporené otcom
a mamou v rodine. Máte
úžasnú moc a vplyv na svoje deti po všetkých stránkach, či už vo výchove alebo aj vo vzťahu k vzdelaniu.
To, čo niekedy učiteľovi trvá dlho, rodičom sa podarí
hneď, veď pre koho z nás nebol vždy otec a mama najväčší vzor?!
Je radosťou pre učiteľa,
keď má žiaka, ktorý prejavuje záujem učiť sa a radosť
rastie so stretnutím s rodičmi, ktorí prejavujú záujem
o výchovu i vzdelanie svoj-

ho dieťaťa a ktorí mu venujú svoj čas. Darovať svoj čas,
je najvzácnejší dar, pretože
nikto z nás nevie, koľko ho
máme a nie sme jeho pánmi.
Treba ho preto rozumne darovať! Verte, že dať ho svojmu dieťaťu v oblasti správnej výchovy k pravým hodnotám aj k vzdelaniu, je čas
venovaný správne!
Ak idete k lekárovi, nepomôže vám lekársky recept
na lieky. Ak sa chcete vyliečiť, musíte tie lieky v lekárni
kúpiť a začať aj užívať. Učitelia odovzdávajú svoje vedomosti, ukazujú smer, dajú vám návody, rady, ale ak
to všetko zahodíte za hlavu, nemáte právo sa na nich
hnevať, že vám nepomohli
a nič vás nenaučili.
Kto čaká, že výchova

Športová olympiáda
Vo štvrtok 11. júna
sa konala Športová
olympiáda 1. – 4.
ročníka.
Zúčastnili sa jej aj žiaci HZŠ, ktorí sú nádejní
športovci, veď o tom svedčí
aj ich umiestnenie na popredných miestach:
1. miesto: 1. D: Dianka
Slovíková (beh na 60 m),
Aďko Laštiak (beh na 60
m), Adamko Randjak (beh
na 300 m, skok do diaľky),
Katka Vonšáková (hod kriketovou loptou; 2. D: Ale-

xandra Vonšáková (skok
do diaľky); 3. D: Adam Brišák (beh na 60 m), Adam
Perveka, Pidík Ladislav,
Dávid Klušák, Adam Brišák (štafeta);
2. miesto: 1. D: Simonka
Žitňáková (hod kriketovou
loptou) Aďko Laštiak (hod
kriketovou loptou); 2. D:
Alex Randjak (skok do diaľky, hod kriketovou loptou),
Tibor Jašica (beh na 60 m);
3. D: Adam Brišák (hod kriketovou loptičkou);
3. miesto: 1. D: Simonka
Žitňáková (beh na 60 m),
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Jakubko Skurčák (skok
do diaľky), Olívia Pilarčíková, Katka Jurčáková,
Sebko Pajunk, Braňko
Cubinek (štafetový beh)
2. D: Sabínka Chromeková (skok do diaľky), René Vargončík (hod kriketovou loptičkou) Kristián
Babinský, Šimon Oselský, Jakub Iskerka, Matej
Svetlák (štafetový beh)
3. D: Matúš Zahumenský
(beh na 600 m), Martin
Grobarčík (skok do diaľky), Ladislav Pidík (skok
do výšky).

Centy ušetrené za odrieknuté dobrôtky sme
vhadzovali do pôstnej
krabičky pre afrického
chlapca Fistona. Súťažili sme medzi triedami.
V posledný deň pred veľ-

konočnými prázdninami
sme spoločne krabičky otvorili, centy spočítali a naše
zriekania vyhodnotili. Najviac sa zriekali tretiaci, potom druháci a prváci. Našu
spoločnú pomoc 50 € sme
odovzdali pre Fistona. Veríme, že Fistonovi prinesú
aspoň trošku radosti.
Reportáž pripravili:
Radko Cubinek,
Samko Košút, 3. D

a vzdelanie príde bez iniciatívy žiakov i rodičov a že
bude postačovať snaha pedagógov, asistentov, logopédov, podobá sa chorému

človeku, ktorý svoju chorobu
lieči iba pozeraním sa na lekárky predpis s liekmi, ale
bez ich užitia!
Mgr. Katarína Ptačinová

Počas
veľkonočného pôstu
sme sa na našej
Hornej škole rozhodli
zriekať sladkostí.
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AKO SI ŽIJEME V HORNEJ MŠ?
Opäť sa Vám
prihováram
prostredníctvom nášho
časopisu.
Leto je už tu a s ním aj
koniec šk. roka.
No kým za dverami
čakal jún, náš život
v MŠ bol od januára
pestrý a bohatý.
A teraz Vám
zrekapitulujeme ako
sme si v MŠ nažívali.
V mesiaci január sme
21. januára 2015 mali v MŠ „Otvorenú hodinu“. Rodičia mali možnosť vidieť, ako ich deti

predškoláci pracujú, čo
sa učia, čo majú vedieť,
kým prídu do 1. triedy.

29. januára 2015 sme navštívili ZŠ, kde nám žiaci
1. ročníka spolu s p. uč. Zbortekovou ukázali, čo má
prvák vedieť a čo sa učia v ZŠ. Navzájom sme sa obdarovali darčekom.

V mesiaci február sa naši predškoláci boli zapísať do ZŠ. Museli zvládnuť rôzne
úlohy, ukázať čo už vedia.

Keď vládla v prírode zima zimička, naši škôlkári sa vybrali stavať snehuliakov
a snehové bytosti. Dňa 11. 2. 2015 sa náš školský dvor premenil na „Snehuľkovo“.
V tomto mesiaci sme sa zabávali na Karnevale dňa
11. 2. 2015. Navštívil nás „lev Alex z New Yorku“ a zabával všetkých hostí. No pozrite akí sú milí. Na masky čakal darček a ocenenie za statočnosť a odvahu zamaskovať sa.

V marci sme si pripomenuli aj svetové dni:
23. 3. 2015 – Svetový deň vody – deti sa vyjadrili na tému voda, hrali sme sa hru
na rybárov, robili sme pokusy s vodou, vypili sme si pohár čistej vody, navštívili sme
rieku Polhoranku.
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27. 3. 2015 – svetový deň narcisov – zhotovili sme si narcisy ako symbol, že myslíme a súcitíme s ľuďmi chorými na rakovinu.
Keďže sme MŠ zameraná na environmentálnu výchovu, malí ochranári škôlkari čistili v tomto mesiaci prírodu a prostredie okolo MŠ a ZŠ. Deti boli zhrozené, koľko neporiadnych ľudí nevie, kde patria odpadky.

V marci sa naši šikovní predškoláci Alexej a Karolínka
zúčastnili Matematickej olympiády. Bolo to 9. 3. 2015
v obci Zákamenné. Doniesli sme si diplom a ocenenie.
Dňa 10. 3. sme navštívili knižnicu v Gaceli. p. Ruženka
nám porozprávala množstvo informácii o knihách, knižnici, ale preverila aj naše vedomosti o rozprávkach a knihách. Obdarovala nás omaľovánkami, čo nás potešilo.

Uskutočnili sme aj jarnú vychádzku dňa 10. 4. ku rieke
Polhoranke.

V tento deň sme mali v MŠ spevácku súťaž: „Zlatý Slávik“. Deti spievali pieseň, ktorú sa naučili doma s rodičmi. Boli výborní.

Svetové dni sme si pripomenuli aj v apríli: 1. 4. 2015 – Svetový deň vtákov – pripomenuli
sme si ho rozhovorom a hrami o vtáčikoch: Prileteli vtáčky, Na kukulienku.
22. 4. 2015 – Svetový deň Zeme – uctili sme si ho čistením prírody, sadením stromčekov,
kvetov, polievaním, hrabaním šk. dvora, zbieraním šušiek, konárov…

Dňa 13. 4. prijali pozvanie hasiči z Námestova. Predviedli nám hasičskú techniku
na parkovisku. Deti si vyskúšali rôzne hasičské pomôcky. Najviac sa im páčilo záverečné
oblievanie.

V mesiaci apríl náš kamarát farmár p. Kolčák mal na farme prírastky. Narodili sa mu
mláďatká. Navštívili sme farmu, pozorovali zvieratá, kvety. Na záver sme sa zahrali,
kde sa pridalo aj teliatko.
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29. 4. 2015 sme sa zúčastnili speváckej súťaže „BRNGALKY“ v Oravskom Veselom. reprezentovala nás speváčka Karolínka, ktorá všetkých potešila
svojím spevom piesňou Arabela.
A je tu mesiac máj. Zhotovili sme srdce pre mamy na celom svete. Dňa 13. 5. sme mamičky pozvali na besiedku „Deň matiek“. Obdarovali sme ich bohatým kultúrnym programom a darčekom z lásky.

Aj v tomto mesiaci sme reprezentovali našu MŠ. Dňa 28. 5. sme sa zúčastnili Športovej
olympiády v Oravskej Polhore. Deti súťažili v behu, hode, skoku, štafetovom behu.

Mali sme v MŠ športovú olympiádu.

Deti si preverili znalosti vo vedomostnom kvíze. Mali sme rozprávkový deň, kedy hrali divadlo.

Je tu jún a sním aj očakávané leto. Prvý júnový týždeň
1. 6. – 5. 6. sme prežili „Týždeň detských radostí“. 1. 6.
na Deň detí sa konala v MŠ opekačka. Deti sa zabávali v rôznych aktivitách a hrách. Na záver dostali darček.
V tomto týždni sme sa rozprávali o deťoch z celého sveta.

4. 6. sme mali „Rozprávkovú noc“. Deti spali v MŠ. Večer sme sa hrali, hovorili si vtipy, tancovali sme a na záver
sme si pozreli rozprávku.
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sponzorov, ktorí nás sponzorovali rôznymi sponzorskými darmi, financiami a inými prostriedkami.
Týmto pomohli nielen MŠ,
ale hlavne deťom. Patrí im
veľké ĎAKUJEM v mene
celého personálu MŠ, ale
aj ostatných rodičov.
Prostredníctvom tohto časopisu sa chceme poďakovať
pracovníčkam
a matkám – hlavne p. Muríňovej z charity – (Dom
sv. Hildegardy), ktoré nám
počas roka piekli dobroMILÍ ČITATELIA
Na záver vám prajem
príjemné letné dni, veľa slnka, pohody. Rodičom prajem pevné nervy
na svoje ratolesti. Materskej škole oddych od detí, ale aj p. učiteľkám

Náš život v MŠ sme
ukončili Rozlúčkou s predškolákmi a odovzdaním
osvedčenia pre predškolákov. Všetky deti boli obdarované darčekom a zatvorili sa brány materskej
škole.
V materskej škole počas
roka fungoval krúžok šikovných rúk, kde deti spolu s p. uč. Toporovou zhotovili rôzne nápady a výtvory.
Počas školského roka
sme mali medzi rodičmi aj

a personálu, aby v septembri mohli s úsmevom
a radosťou vítať škôlkárov.
Pre čitateľov
Horňáčika pripravila
p. uč. Gurová

ty pre deti, ale aj rodičov
a starkých. Boli pre nás
veľkou pomocou a sponzorom – Ďakujeme.
Už je leto, už je tu…
Je tu čas dovoleniek, prázdnin, výletov, či oddychu.
Počas celého šk. roka sme
prežili veľa pekných a bohatých dní. Dúfame, že sme
deťom odovzdali množstvo
poznatkov, skúseností, či
zážitkov. Tešíme sa na nových škôlkárov v septembri, ale aj tých pôvodných.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo
finančnými darmi: Rodičovské združenie Rabča,
Apiagra, rodina Pidíková, Perveková, Laštiaková,
Mačincová, Muríňová, Pilarčíková, Skurčáková,
Slovíková, Iskerková, Brišáková, Klušáková, Mária
Jagnešáková, CVČ – Rabča a anonymní sponzori.
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