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Aká je BudúcnosŤ týchto detÍ?

11. 10. 2017 Spoločná fotografia z uvítania detÍ v dome kultúry

foto v. briš

Obec Rabča sa 31. 12.
2018 veľmi priblížila
k 5000-com obyvateľov,
lebo dosiahla 4980 obyvateľov. Z minuloročného prírastku +53 obyvateľov za rok vyplýva, že to
už môže byť koncom mája. Krásne na celkovom
prírastku je, že najväčší
prírastok +92 stále tvoria deti.

Deti sú naša budúcnosť, najmä vtedy, ak zostanú v našej obci žiť, bývať. To, aby tu zostali žiť,
bývať, je úlohou politikov, aby tu zabezpečili
dostatok dobre zaplatenej práce.
Detstvo týchto detí
sa odohráva v našej obci. Sú to rozhodujúce roky pre to, čo z dieťaťa vy-

rastie. Či to bude slušný,
zdravý a samostane sa
rozhodujúci človek dobre pripravený na ďalší
život.
Je nesmierne dôležité, aby v obci mali krásne
detstvo, aby žili v úplných
rodinách; aby im aj škola,
v ktorej sú väčšinu detstva, dala dobrý základ
do ďalšieho ich života.

Dnešná realita je iná:
otcovia musia odchádzať
ďaleko za prácou, matky sú nútené, ak si vôbec
tu nájdu prácu, robiť za
mizernú mzdu od rána
do večera a deti sú často samé.
Pomáhajme deťom aj
ich rodinám v obci aspoň tým, že tu budú mať
dostatok ihrísk, dosta-

tok záujmových krúžkov
a iných hodnotných príležitostí pre ich rozvoj,
že tu budú mať dostatok
dobrých a obetavých učiteliek, ktoré sú ich druhé
mamy. Rodina nech je im
krásnym príkladom.
Keď tu prežijú pekné
detstvo, tak sa do rodnej
obce vždy radi vrátia.
V. Briš

Zabezpečte
psov!
Schránky!
HLÁSTE …

Odhaľme
páchateľa

Občania
pozor!

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

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

Je prísny
zákaz
vytvárať
čierne
skládky!

Dôležitý
OZNAM
STOP OHŇU

» Psov si zabezpečte tak, aby neohrozovali ľudí!
» Každý dom má
mať POŠTOVÚ
SCHRÁNKU!
» Nahlasujte
nebezpečné miesta:
0903/659 113. – OcÚ

NEVYPAĽUJTE
SUCHÚ TRÁVU!

NEZAKLADAJTE
OHEŇ V LESE!
» Za to je pokuta
do 1 500 € pre obča
Milí občania, je tu opäť
na a pre podnikateľa
jar a s tým aj suchá trá
až do výšky 6 638 €.
va. Je zákaz vypaľovaťt
Pokuta je aj
rávu, zakladať oheň v le
za netriedenie komu
se! VIAC » s. 12 – OcÚ
nálneho odpadu! – OcÚ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
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Rozhovor so starostom obce

Do nového roku s obec vstúpila množstvom rozpracovaných projektov. Niektoré sú v procese schvaľovania (Interaktívny chodník na ulici Kostolnej, kompostéry, multifunkčné ihrisko, komplexná komasácia, atď.) a niektoré sú už schválené (Nadstavba a stavebné úpravy
materskej školy, renovácia trávnika na futbalovom ihrisku,). Medzi náročné úlohy, ktoré obec čakajú tento rok, patrí dokončenie procesu skvalitnenia miestnych komunikácií, ďalej rekonštrukcia materskej školy a prioritným projektom, ktorý značne ovplyvní kvalitu života občanov našej obce, bude rekonštrukcia bezpečnostných chodníkov. Na projekty, investície sme sa bližšie opýtali starostu obce Ing. Júliusa Pitáka.
V akom stave je dokončenie
asfaltovania miestnych ko
munikácií?
Tento rok pripravujeme ďalšiu etapu asfaltovania. Minulý rok sme robili úpravy
na 15 uliciach v obci. Ono
sa to nezdá. Človek to nevidí, keď žije len v tej jeho lokalite. Väčšinou si všíma
okolie. Na tých uliciach sme
urobili dosť práce, či to bolo
asfaltovanie, odvodňovanie
ulice alebo príprava na budúce asfaltovanie.
Dôležitá Mokrá ulica
Teraz sa ukázalo, keď bola
dopravná havária na Hlavnej ceste pri starej kužni
a vytvorili sa kolóny áut, aké
sú dôležité obchvaty. Ulica Mokrá je jediná cesta,
ktorou sa dá Hlavná cesta
v dolnej časti Rabče obísť.
V pláne je tento rok dokončiť ulicu Mokrú, ktorá
bude slúžiť aj ako obchvat
v prípade nehôd, alebo kolízii na ceste 1. triedy. Je to
relatívne tichšia ulica a môže plniť aj ako oddychová
zóna pre mamičky s kočíkmi, pre deti zo školy, či korčuľovanie sa na kolieskových korčuliach a podobne.
Čo je nového v požiadavke
na komplexnú komasáciu?
Z námestovského okresu
ide do verejného obstarávania na komplexnú komasáciu Beňadovo a Rabča.
Je pripravená súťaž pre verejné obstarávanie, ktorá
mala byť vyhlásená už v januári. Avšak celý proces je
v časovom sklze. Zatiaľ je to
na dobrej ceste. Budú súťažiť geodetické firmy Slovenska a v rámci tej súťaže budú súťažiť o regióny.
Príklad. V rámci žilinského
kraja Oravu môže vysúťažiť jedna firma. Čo ja viem
Kysuce môže vysúťažiť iná
firma. A podobne. Nevýhoda je tá, že nie je moc času
pretože v rámci programového obdobia 2014 – 2020
plus dva roky t. j. do 2022,
keď sa aj vysúťaží firma, tak
bude to dosť riziko pre túto
firmu, aby to stihla do toho

termínu. Bude mať veľký
časový tlak a aj pre všetkých. Aj pre nás to bude robota. Okolo toho budeme
musieť riešiť veci občanov,

tak tu vodu urýchlime a skôr
ju dostaneme do Polhoranky a preto tá sústava vodných poldrov (malých vodných nádrži), aby prívalovú

Je pripravený projekt na úpravu a opravu chodníkov pre
peších na ceste I. triedy, teda ulica Hlavná. Plán bol
začať už v roku 2017, ale

tak do chodníka sa pustíme
svojpomocne z vlastných finančných prostriedkov.
Dolné multifunkčné
ihrisko?
Minulý rok bola podaná
žiadosť na multifunkčné ihrisko, ktoré by bolo situované pri dolnom futbalovom
ihrisku na nižnom konci.
Ide o multifunkčné ihrisko
s umelou trávou, aby sa tam
dal hrať tenis aj volejbal.
V zime sa môže vyliať voda
a urobiť na ňom klzisko.
V roku 2017 na základe
našej požiadavky pracovníci Povodia Váhu spevnili vyše tohto ihriska breh.

13. 3. 2018 Predsedníčka žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová (sprava),
starosta obce Rabča a poslanec VÚC žilinského samosprávneho kraja Ing. Július Piták
spoločne s mladi z Rabče v zasadacej miestnosti žilinskeho samosprávneho kraja.
vyjadrovať sa, takže mám
pred tým rešpekt.
Prečo nevyšiel „Projekt
protipovodňovej úpravy
Soľného potoka?“
Projekt
protipovodňovej
úpravy Soľného potoka sa
pripravoval v rokoch 2016
a 2017. Riešil úpravu a zvýšenie brehov Soľného potoka tak, ako sa aj v minulosti bežne riešili protipovodňové úpravy. Bolo to časovo náročné. Vzhľadom k tomu, ako boli vyhlásené podmienky výzvy z eurofondov,
nemohli sme podať žiadosť
o nenávratný finančný príspevok. Podmienky výzvy euroúradníci nastavili tak,
že sa nesmie zaťažiť rieka
Polhoranka, ktorá je vodohospodársky významný tok,
zvýšeným prítokom zo Soľného potoka. Museli by sme
urobiť jeden obrovský polder alebo sústavu poldrov
na zachytenie prívalovej vlny, aby sme splnili podmienky. Je to technicky náročnejšie, nehovoriac o majetkovom vysporiadaní. Keď zvýšime brehy Soľného potoka,

vodu – vlnu, keď príde, zadržali a potom ju postupne
uvoľňovali. Lenže objem vody podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) je 43 m3, čo je
veľký objem. Rabča je ohrozovaná aj vodou z okolitých
dedín. V rámci komplexnej
pozemkovej úpravy sa môžu tiež pripraviť podmienky
pre protipovodňové úpravy.
Chodníky pre peších
na Grúni
Minulý rok sme dokončili chodníky na Grúni: ulica
Konečná a aj na ulici Grúňanská.
Pozemok pod kostolom?
– upravili sme terén pre budúce využitie a aj od hlavnej
cesty sme urobili násyp pre
približne 1 km chodníka pre
peších od kostola smerom
na Grúň. Dokončenie pripravujeme v tomto roku. Čo
tu bude, ešte dnes nemáme
určené. Je to cirkevný majetok, nie obecný.
Bezpečnostné chodníky po
celej obci?

Slovenská správa ciest neumožňuje vykonávať práce
po 15.11. daného roku z dôvodu zimnej údržby. Preto
s úpravami začneme v tomto roku 2018. Postup bude
taký, že panely sa odstránia, osadí sa cestnú obrubník, položí sa zámková
dlažba a z druhej strany sa
dá parkový obrubník. Pred
tým sa skontroluje dažďová
kanalizácia, osadia sa nové šachty a dažďové vpuste.
Panely by sa využili na nespevnených miestnych komunikáciách.
Chodník pre peších okolo
Kostolnej ulice?
Máme ho riešený tak, že
sme podali projekt v rámci
poľsko-slovenskej spolupráce (úsek most) a to tak, že by
sme tam urobili zároveň interaktívny náučný chodník,
zrekonštruovali by sme sochy, ktoré sú pri kostole aj to
námestíčko pred kostolom.
V rámci projektu sa plánuje aj vyhliadková veža
pri obecnom vodojeme. Ak
by projekt nebol schválený,

Bude realizovaná v tomto
roku nadstavba a staveb
né úpravy materskej školy?
Máme naplánovaný projekt nadstavby dvoch tried
materskej školy – stále je to
v procese verejného obstarávania. Jednu firmu, ktorá
nepredložila všetky podklady, sme vylúčili. Táto firma
dala odvolanie na úrad verejného obstarávania. Tým
nám vzniká sklz, kým sa to
nedorieši.
V pláne máte aj workouto
vé cvičisko?
V školskom areáli máme
vytypované jedno miesto,
kde by mohlo byť workoutové ihrisko. Riešime to s par
tiou mladých chlapcov, ktorí majú o takéto cvičenie veľký záujem.
Pozn.: workoutové čvicisko
je voľné dostupné cvičisko,
kde si môžete precvičiť celé telo pomocou jednotlivých
komplexných pohybov.
Miestny rozhlas stále nie je
v celej obci?
Už tohto roku chceme zrekonštruovať rozhlasovú ústredňu.
Nedávno sme zrekonštruovali aj kamerový sys
tém v hodnote 16 000 €.
Už aj na multifunkčnom
ihrisku je kamerový systém. Chceme ho dať aj ku
Pokračovanie – s. 3 » » »

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2018 | 3

voľby vúc / samospráva obce

28. 3. 2018

Výsledky volieb do Žilinského
samosprávneho
kraja
Starosta obce
Rabča
Ing. Július Piták
bol zvolený
za poslanca
do žilinského
samosprávneho
kraja.

Voľby predsedu Žilinského samosprávneho
kraja v Rabči

RABČA, 4. 11. 2017
Počet voličov zapísaných
v zozname voličov: 3600
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 1154
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 1152
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do zastupiteľstva:
1121
Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných pre
voľby predsedu samosprávneho kraja: 1138
– OcÚ

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kandidát
Juraj Blanár, Ing.
Peter Cibulka, Mgr.
Kristián Hoffmann, Mgr.
Erika Jurinová, Ing.
Anton Martvoň, Mgr., PhD.
Ján Mikolaj, prof., Ing., Csc.
Marián Murín
Stanislav Pirošík
Peter Sagan

Počet hlasov
199
1
2
489
48
3
343
3
50

Voľby do zastupiteľstva Žilinského
samosprávneho kraja v Rabči

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kandidát
Milan Bugan, PhDr.
Danica Hollá, Ing. Arch.
Igor Janckulík, Bc.
Ján Kadera, Ing.
Emil Kupčík
Vladimír Lubas
Albín Maslaňák, Ing.
Viera Mazúrová, Ing.
Ľubomír Meško
Marek Noga
Mária Olešová, PaedDr., Ing.

Počet hlasov
66
82
709
112
31
287
293
110
33
16
133

12.
13.
14.
15.
15.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Peter Paško
Július Piták, Ing.
František Plevják
Dávid Romaňák, Ing.
Milan Rypák, Ing.
Jozef Slovík, JUDr.
Peter Socha
Jozef Straka
Michal Strnál, Ing.
Alojz Strýček, Mgr.
Anna Sumegová, Mgr.
Jozef Vajdiar, Ing.
Milan Vrábeľ, Ing.
Rastislav Zanovit, MUDr.

Rozhovor so starostom obce
Dokončenie zo str. 2
verejným WC pri kostole, lebo za minulý polrok 3x polámali dvere vandali.
Minulý rok sme zrekonštruo
vali aj obecnú knižnicu.

Pripravili sme aj projekt na
3 učebne na rekonštrukciu
na opravu alebo rekonštrukciu učební pre ZŠ v hodnote
100 000 €. Teraz je v procese posudzovania.
Nasledovať budú 2 ihriská pri škôlke. Jedno bude
pri predškôlke a druhé bude tam, kde je – oba v hodnote cca 50 000 €. Prestavbou a nadstavbou materskej
školy pribudnú 2 triedy pre

38 detí + 2 detské ihriská
v hodnote 600 000 eur. Na
učebne bude 100 000 €.

k bytovkám a zadným vchodom vojde do areálu zdravotného strediska.

Parkovisko za školskou
záhradou?
Urobíme chodník – vjazd
výjazd – jednosmerné parkovisko.
Chcem urobiť aj parkovisko za zdravotným strediskom.

Ďalšie projekty?
• Dolné multifunkčné ih
risko – výzva do 5. marca.

Vymysleli sme to tak, že
rozšírime parkovisko pri bytovkách. V zdravotnom stredisku zozadu pribudne zadný
vchod. Lekár, alebo pacient,
ktorý príde, nemusí parkovať
vpredu, ale zaparkuje zozadu

• Vodovod – žiadosť na
Adamovku III.
• Stavebné povolenie na daž
ďovú kanalizáciu splaško
vú kanalizáciu a vodovod
1. časť Adamovky III – 2.
etapa. Vybavuje sa stavebné povolenie. V druhej etape máme pripravenú aj zostávajúcu časť.

Podarilo sa urobiť elek
trifikáciu tejto časti a pripravuje sa zostávajúca časť.
V tomto roku by sme mali aj
v tejto časti realizovať určité práce.

• Sú nové výzvy v rámci
cezhraničnej spolupráce?
Začiatok tohto roka vyšli
nové výzvy v rámci cezhraničnej spolupráce, na
ktoré reagujeme a pracujeme na nich.
• Rozdelení
hranicou
– spojení kultúrou, to
je názov projektu, ktorý má ambíciu obohatiť kultúrny život v Rab-

7
833
163
59
16
137
38
96
520
80
35
20
49
194

či a partnerskom meste
Šenov. Aktívne sa na tomto projekte podieľajú naši
seniori.
• Odovzdanie dedičstva
predkov novej generácii je
projekt, ktorý sa zameriava na našu najmladšiu časť
obyvateľstva v spolupráci
s gminou Swinna.
Cieľom tohto projektu je
znovuobjaviť tradície v pohraničnej oblasti, naučiť
tradičné ľudové tance naše
i poľské deti a vytvoriť folklórny súbor v našej obci.
Ďakujeme za rozhovor.
V. Briš,
Momika Kozoňová,
prednostka OcÚ Rabča

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
4 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2018

28. 3. 2018

samospráva obce

obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
viac

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

UZNESENIE č. 8/A/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (ďalej len OZ)
z 27. 10. 2017 skrátené.
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.

990/138, 990/139, 990/140,
990/141 v k. ú. obce Rabča
zamerané geom. plánom č.
41962249-93/2016, ktoré
odporúča predmetné pozemky riešiť napr. dlhodobým zmluvným nájmom.
V prípade zriadenia dlhodobého zmluvného náj-

né služby Rabča proti žalovaným: Jozef Biel a Generali Poisťovňa, a. s. Bratislava o náhradu škody
(požiar 10. 1. 2015 v budove zdravotného strediska, lekárne, hasičskej stanice, ktolne a garáže), kde
Krajský súd medzitým roz-

prístupovú cestu k výstavbe svojho rodinného domu. V minulosti ju užívali jej rodičia Jozef Brandys
a manželka Margita Brandysová v dobrej viere ako
záhradu a parcela je oplotená. Obec Rabča odpredáva predmetnú parcelu

2. Poďakovanie Obnovy
kultúrnych tradícií, n. o.,
Hniezdne za účasť obce
Rabča na podujatí „Goralu, wracaj do hal – GORAL
NA GORY 2018, ktoré sa
uskutočnilo 30. 9. 2017.
3. Poďakovanie
Jednoty dôchodcov na Slovensku starostovi obce Rabča a poslancom Obecného
zastupiteľstva obce Rabča za podporu podujatia
„Spievajúci seniori“.
4. Informáciu prednostky Obecného úradu v Rabči Mgr. Moniky Kozoňovej
o prejednaných pripomienkach občanov obce Rabča
k návrhu zmien cestovných
poriadkov autobusových liniek z 12. 10. 2017 s ARRIVA Liorbus, a. s. Ružomberok na prevádzke Námestovo, ktoré budú platné od 10.
12. 2017.
5. Stanovisko Spišskej katolíckej charity č. CHV17so01/662, ktoré bolo doručené dňa 19. 10. 2017, že
žiadosti obce Rabča o odkúpenie parkoviska CKN
parc. č. 609/2 pri Dome
Charitas nemôžu vyhovieť, ale reálne využitie pozemku je možné riešiť napr. dlhodobým zmluvným
nájmom s právnou možnosťou vykonávania stavebno-technických úprav.
6. Zamietnutie
žiadosti obce Rabča Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvo Spišské Podhradie,
ktoré bolo zaslané na Rímskokatolícku cirkev, farnosť Rabča vdp. Mgr. Petrovi Bolibruchovi, dňa
12. 10. 2017 pod č.BÚSP
4350-1191/2017/Ma o odpredaj cirkevných parciel CKN č. 603/1, 605/15,
608/4, 990/88, 603/6, 603/7,
603/8, 605/4, 605/17, 608/5,
608/6, 990/111, 990/118,

27. 10. 2017 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
mu k pozemkom bude daná aj právna možnosť, aby
nájomca na týchto pozemkoch vykonal stavebno-technické úpravy a aby
užívanie týchto pozemkov
bolo sprístupnene aj občanom.
7. Vyhodnotenie stanovísk k návrhu Z a D č. 1
ÚPN obce Rabča, ktoré
v spolupráci so zástupcami
obce spracovala OSO ÚPP
a ÚPD – Ing. arch. Anna
Gočová s predloženými
pripomienkami viď príloha č. 6, ktorú tvorí neoddeliteľnú časť tohto uznesenia a uznesenie je bez prílohy neplatné.
8. Správu o výsledku kontroly nájomných zmlúv
uzatváraných na prenájom
športovej haly v ZŠ s MŠ
Rabča, ktorú predložila
hlavná kontrolórka obce
Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková.
9. Informáciu starostu obce Ing. Júliusa Pitáka o vydaní Rozsudku v mene Slovenskej republiky v spore
žalobcu: Rabčan, obec-

sudok okresného súdu potvrdil.
B. Schvaľuje
3. Opravu uznesenia č.
6/2017 písm. B) ods. 4
z 23. 6. 2017 ... s tým, že ostatné náležitosti predmetného uznesenia ostávajú nezmenené. Toto uznesenie tvorí neoddeliteľnú
časť uznesenia č. 6/2017
písm. B) ods. 4) zo dňa 23.
júna 2017.
Za hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák, Bc. Ľudmila Rešutíková, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Ing. Patrik Cubinek, Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová
t. j. 8 z 11 poslancov OZ;
PROTI – 0; ZDRŽAL SA –
0. Obec Rabča má 11 poslancov OZ.
4. 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov predaj
majetku obce CKN parc.
č. 16428/122 – orná pôda o vým. 17 m2 k. ú. obce Rabča vedená na LV č.
2829 na meno Obec Rabča v podiele 1/1-nina úč.
... z dôvodu, že predmetnú
parcelu bude využívať ako
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za 1 € pre kupujúceho Veronika Jendrisková, bytom
Rabča, podľa osobitného
zreteľa zák. č. 138/1991
Zb., pričom obec je povinná zverejniť – zámer predaja majetku obce podľa osobitného zreteľa a to, že pri
parcele CKN č. 16428/122
a EKN parc. č. 6621/2 k.
ú. Rabča došlo k posunu
pri vybudovaní Ul. Kostolnej. A kúpu na obec Rabča od predávajúceho Jozef
Brandys, bytom Rabča,
Kostolná 1112/51, zapísaný na LV č. 5760 v podiele
1/1-nine na parc. EKN č.
6621/2 – orná pôda o vým.
45 m2 predmetnú parcelu
za 1 € ... .
5. Zmena rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2017
– rozpočtové opatrenie
č. 3/2017 schválené OZ
27. 10. 2017 ... .
6. Zámer Projektu v rámci
výzvy (ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia) Interreg Poľsko-Slovensko Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva v obci Rabča s náz-

vom „Spoločne vandrujeme
bez hraníc“ a zabezpečenie
finančných prostriedkov vo
výške cca 400 000 € ako národného spolufinancovania
rozpočtu projektu, vrátane spoluúčasti obce Rabča
vo výške 20 000 €, t. j. 5 %.
7. Odkúpenie
podielov od spoluvlastníkov
na obec Rabča za cenu 1 €
za parcelu pod Ul. Mokrá:
Predávajúci:
… . OZ
schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim
a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcelu z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava existujúcu miestnu komunikáciu
do celku na obec. Obec
Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
8. Aby RABČAN, obecné služby Rabča zabezpečil v lehote 2 týždňov ozvučenie miestneho cintorína
s tým, že bude ozvučený aj
starý cintorín, zabezpečí
opravu starého ozvučenia
a zakúpi nový audiosystém
v hodnote do 500 €.
9. Mgr. Máriu Jagnešákovú za ďalšieho člena Sociálnej a bytovej komisie
v obci Rabča od 1. 11. 2017.
E. Ukladá
1. RABČAN, obecné služby Rabča opätovne upozorniť všetkých neplatičov
na nedoplatky na nájme
z obecných bytov.
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
2. Finančnej
komisii
a Športovej komisii v obci Rabča prejednať a predložiť do budúceho OZ návrh na schválenie žiadosti o dotácie na rok 2018
v zmysle VZN č. 51/2007
o dotáciách a návratných
finančných výpomociach
z rozpočtu obce Rabča
v platnom znení.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísala: Mgr. Andrea
Lubasová, poslankyňa OZ
a predsedkyňa návrhovej
komisie

28. 3. 2018
UZNESENIE č. 8/B/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 27. 10. 2017
Obecné zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
1. Doplnok č. 1/2017
k VZN č. 4/2015 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Rabča s pripomienkami poslancov.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

samospráva obce

7. Informáciu
konateľa
RABČAN, s.r.o.
Rabča
Ing. Stanislava Šimurdiaka o potrebe zakúpenia nového motorového vozidla.

Bc. Ľudmila Rešutíková t.
j. 9 z 9 prítomných poslancov OZ; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča
má 11 poslancov.

B. Schvaľuje
1. Návrhovú
komisiu
v zložení: predseda – Pavol
Kobyliak, členovia – Ján
Maťuga a Ing. Jozef Kovaliček, poslanci OZ.
2. Program rokovania OZ.
3. Programový rozpočet

4. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Jána Iskerku, bytom Rabča, Soľná 391 a to:
časť obecného pozemku vedenej na LV č. 1283
na obec Rabča parc. C-KN
č. 4464/21 o vým.15 m2
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p. Kovaličková uvoľniť prenajatý pozemok.
6. Zámenu podľa osobitného zreteľa a to: parc.
EKN č. 1564 – orná pôda o výmere 1592 m2 vedená na LV č. 4578 na meno Janka Chutňáková, bytom Rabča, Soľná 400
v 93/625-tin úč. ZA CKN
parc. č. 4464/42 – zast. pl.
a nádvoria o vým. 181 m2
zapísaná na LV č. 1283

UZNESENIE č. 9/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (ďalej sa uvádza len skratka OZ) 1. 12.
2017
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
2. Odborné stanovisko
hlavnej kontrolórky obce
Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej k návrhu rozpočtu obce Rabča na rok 2018
s výhľadom na roky 2019
– 2020, ktorý odporučila poslancom OZ schváliť s predloženými pripomienkami.
3. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ z 27. 10. 2017, ktorú
predložila hlavná kontrolórka obce Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková.
4. Informáciu starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o rokovaní so spišským
biskupom Mons. Štefanom Sečkom v Spišskom
Podhradí dňa 23. 11. 2017
ohľadne prejednania žiadosti obce Rabča o odkúpenie cirkevných pozemkov, ktoré obci Rabča neboli schválené.
5. Informáciu starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o stretnutí 22. 11. 2017,
ohľadne možnosti odkúpenia stavby pred kolaudáciou postavenej na CKN
parc. č. 11377/3 k. ú. obce
Rabča, ktorú obci ponúkol
na odkúpenie vlastník novostavby p. Mário Jurky.
6. Informáciu prednostky Obecného úradu v Rabči Mgr. Moniky Kozoňovej o opätovnom prerokovaní zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu obce Rabča v zmysle § 22
stavebného zákona, ktoré
sa uskutočnilo dňa 21. 11.
2017.

predávajúcich na obec
Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci: ... .
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcim 3/5-tinovou
väčšinou prítomných poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava novú ulicu prepojenie Ul. Rabčická s Adamovkou III. (pri
Soľnom potoku). Náklady
spojené s prevodom uhradí
obec Rabča.
9. Zmena rozpočtu ZŠ s MŠ
Rabča na rok 2017 – rozpočtové opatrenie č. 4/2017
schválené OZ 1. 12. 2017 … .
10. Na základe žiadosti
Juraja Maxu, bytom Rabča, Hlavná 276 motivačný príspevok na rok 2018
vo výške 2 000 €, ktorý sa
poskytne formou výletu
– zájazdu za odmenu pre
občanov, ktorí sa venujú
športu a kultúre so zameraním hlavne na mládež
obce Rabča.

9. 1. 2018 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
obce Rabča na rok 2018
s výhľadom na 2019 –
2020 v celkovej sume:
• Bežný rozpočet
– príjmy: 3 281 376 €
– výdavky: 2 720 005 €
• Kapitálový rozpočet
– príjmy: 1 529 280 €
– výdavky: 2 240 280 €
• Finančné operácie
– príjmy: 191 929 €
– výdavky: 42 300 €
• ROZPOČET SPOLU
– príjmy: 5 002 585 €,
– výdavky: 5 002 585 €,
ktorého súčasťou je rozpočet organizácii: Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča vo výške 1 637 464 €
a príspevková organizácia
RABČAN, obecné služby Rabča, Rabčická 334,
Rabča vo výške 200 000 €,
Centrum voľného času Rabča, Hlavná 426,
Rabča vo výške 0,00 €
s pripomienkami poslancov – bez výhrad. ZA hlasovali: Monika Adamčíková, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák,
Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, PhDr. Augustín Piták, Ing. Patrik Cubinek,

za účelom osadenia garáže na dohodnutý účel
priamo za nájom vo výške
2,0746 €/m2, čo predstavuje ročný nájom vo výške 31,12 €/rok na dobu neurčitú s 3-mesačnou výpovednou lehotou ... .
5. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličkovej, Rabča, IČO: 41733525
a to časť obecného pozemku vedeného na LV č. 1283
na obec Rabča parc. C-KN
č. 4549/2 o výmere 336 m2
za účelom využitia tohto
priestoru ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov)
s termínom od 1. 1. 2018
na dohodnutý účel priamo za ročný nájom vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2018 ... .
Poslanci predmetný prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou prítomných
poslancov OZ za podmienky, že v prípade realizácie
projektu obce bude musieť
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na obec Rabča v 1/1-nine
úč. vytvorená z časti CKN
parciel č. 4464/6 a 4464/7.
Parcela CKN č. 4464/42
bola zameraná geometrickým plánom č. 17883369096/2017 z dôvodu, že
obec Rabča vyporiadava
do celku pozemky pri ZŠ
s MŠ Rabčická 410 Rabča
na verejnoprospešné účely. Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou schválili zámenu
majetku obce za hodnotu:
10,97 €/m2 podľa znaleckého posudku č. 143/2015,
z dôvodu, že obec Rabča
predmetné pozemky využije na verejnoprospešné
účely.
17. Vyhovieť protestu prokurátora proti ustanoveniam § 5 ods. 2, § 6 ods. 1
k VZN č. 1/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce
Rabča.
8. Odkúpenie
parciel
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely a to od vlastníkov ako

11. Aby obec Rabča dala vypracovať štúdiu na rekonštrukciu tribúny na ihrisku, vrátane ubytovacieho zariadenia a areálu TJ
v Gaceli, Ul. Športovcov.
12. Úpravu výšky nájmu
za prenájom športovej haly nasledovne:
• Letné obdobie t. j. od
1. 5. do 31. 10. bežného roku zvýšiť na 9 €/hod.
• Zimné obdobie t. j. od 1.
11. do 30. 4. bežného roku
zvýšiť na 12 €/hod. s účinnosťou od 1. 1. 2018.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť Snizhany Babaievy o dotáciu na rok
2018 vo výške 970 € na projekt Majstrovstvá sveta (Maďarsko) a Svetový
pohár (Rumunsko) v armwrestlingu.
2. Odkúpenie novostavby
postavenej na parc. CKN
č. 11377/3, ktorú ponúkol
k odpredaju obci Rabča
p. Mário Jurky.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísal: Pavol Kobyliak,
poslanec OZ a predseda
návrhovej komisie.
Pokračovanie na str. 6
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28. 3. 2018

samospráva obce

obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
viac

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

Dokončenie zo str. 5
UZNESENIE č. 2/A/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 23. 2. 2018
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
2. Správu nezávislého audítora Ing. Ľudovíta Šramka, dekrét SKAu č. 556
z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky obce
Rabča za rok 2016, že informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2016
sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou
za daný rok a konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona
o účtovníctve.
3. Správu nezávislého audítora Ing. Ľudovíta Šramka, dekrét SKAu č. 556
z auditu účtovnej závierky
obce Rabča za rok 2016.
4. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ z 9. 1. 2018 a z 1.
12. 2017, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce
Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková.
5. Informáciu starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o prijatí od 1. 2.
2018 nového zamestnanca p. Mariána Chutňáka na
Obecný úrad v Rabči – oddelenie kultúry.
6. Ďakovný list Spojenej
školy internátnej, M. Urbana 160/45, Námestovo
za poskytnutie sponzorského daru na školský ples.
7. Prednesené kontroly vykonané hlavnou kontrolórkou obce Rabča Mgr. Jankou Prisenžňákovou:
• Kontrola cestovných náhrad pri dodržiavaní a uplatňovaní zákona č. 283/2002
Z. z. o cestovných náhradách v čase od 1. 1. 2017 do
31. 10. 2017 na Obecnom
úrade v Rabči
• Kontrola zákonnosti,
hospodárnosti,
efektívnosti a účelnosti použitia
dotácií z rozpočtu obce za
obdobie r. 2016 TJ Oravan
Rabča
• Kontrola na dodržanie zák. č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách

v nadväznosti na VZN č.
58/2009 v platnom znení
na Obecnom úrade v Rabči za rok 2017
• Kontrola zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení –
posúdenie stavu a vývoja

na zabezpečenie športovej činnosti futbalových
a stolnotenisových oddielov TJ Oravan Rabča, ktoré sú zapojené do pravidelných a dlhodobých súťaží
v rámci Oravy a Žilinského kraja ... .

9. 1. 2018 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
dlhu podľa kritérií zadlženosti obce k 30. 9. 2017.
8. Informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. Rabča Ing. Stanislava Šimurdiaka o potrebe zakúpenia
špeciálneho motorového
vozidla na RABČAN, s.r.o.
Rabča, ktoré chcú zakúpiť tento rok. Motorové vozidlo by využívali na prepravu rôznych materiálov,
čerpadiel, nástrojov a ťažšieho nákladu, a ktoré budú využívať hlavne pri práci v horskom teréne (napr.
Palkoč – vodojem).

b) ZO – Jednota dôchodcov Rabča, IČO:
008970193052 – žiadosť
o dotáciu vo výške 2 500
€ na pomoc seniorom, aby
sa mohli aj v starobe realizovať, žiť plnohodnotný život, zvládať choroby, spolužiť s mladými.

B. Schvaľuje
3. Žiadosti o dotácie na
rok 2018 v zmysle VZN č.
51/2007 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce Rabča v platnom znení s tým, že vyúčtovanie
dotácie za rok 2018 bude
žiadateľmi predložené obci Rabča na predpísanom
tlačive v zmysle VZN č.
51/2007. Jedná sa o týchto
žiadateľov:

c) Slovenský červený kríž
v Rabči, Paulína Oselská, Rabča, Hlavná 688 –
žiadosť o dotáciu vo výške 900 € za účelom dosiahnutia zvýšenia počtu darcov krvi. Podporiť súčasných darcov. Poskytovanie zdravotnej pomoci pri
športových a kultúrnych
podujatiach v obci Rabča. Zvýšiť počet návštev
starých a opustených ľudí
v obci. Poskytnúť darcom
transfúznu stanicu priamo v obci, ktorú aj realizujú. Zapojenie sa do súťaže
prvej pomoci, preventívne poradenské vyšetrenie,
ukážka prvej pomoci v ZŠ
s MŠ v Rabči. Realizácia
bezpečnosti na cestách.

a) TJ Oravan Rabča, IČO:
142220156 – žiadosť o dotáciu vo výške 27 000 €

d) Družstvo mladých hasičov Rabča, Ľubomír
Podstrelený, Rabča, Rado-

vá 450 – žiadosť o dotáciu
vo výške 5 140 € na účasť
mladých hasičov a dorastencov v súťažiach. V obci
Rabča sa uskutoční postupové kolo v hasičskej súťaži, kde sa zúčastní cca 45
– 50 družstiev z troch okresov, kde sa počíta s účas-
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ťou 550 detí, uskutočnenie
súťaže v kategórii Plameň
s účasťou okolitých obcí
s počtom 7 – 8 družstiev.
Zakúpenie a výroba prekážok na súťaže.
e) Hokejový klub Rabča,
Vladimír Iskierka,
Rabča, Hlavná 630 – žiadosť o dotáciu vo výške
4 000 € na reprezentovanie obce v hokeji a pritiahnutí mládeže k športovej
činnosti. Klub má 48 hráčov a obec reprezentujú
v Oravskej hokejovej lige.
f) Spojený florbalový
klub Rabča a Or. Polhora, IČO: 42385784, Ľubomír Adamčík, Or. Polhora 332 – žiadosť o dotáciu
vo výške 3 300 € na zviditeľnenie a rozvoj florbalu v Rabči, vzbudiť záujem
o tento šport, práca s deťmi a mládežou, vyplnenie voľného času športom.
Účasť na súťažiach v Čadci, Rimavskej Sobote, Banskej Bystrici, turnaje a ligy
a Horonooravská florbalová liga, ktorá sa začína v januári s tým, že žiadatelia
predložia v lehote do 15. 3.

2018 vyúčtovanie dotácie
na obec Rabča z roku 2017
na predpísanom tlačive
v zmysle VZN č. 51/2007
v platnom znení.
g) Volejbalisti, Jozef Tvarožek, Rabča, Horská 1153
– žiadosť o dotáciu vo výške 900 € na rozvoj volejbalu v obci, tak aby bol v budúcnosti volejbalový klub
zapojený do súťaží riadeným futbalovým zväzom. Účasť na mestskej
lige v Námestove, turnaje
v rámci Bielej Oravy, medzinárodné turnaje – Stonava, kraj Žilina.
h) Basketbalisti, Milan Tisoň, Rabča, Hlavná 437 –
žiadosť o dotáciu vo výške
600 € na rozvoj basketbalu
v obci – motivovanie mladých k pohybu a súťaživosti, strávenie voľného času
aktívnym športovaním.
ch) ZŠ s MŠ Rabčická 410
Rabča – žiadosť o dotáciu
vo výške 9 900 € na projekt
Škola podporujúca slušnosť, múdrosť a zdravý životný štýl.
i) Mladí oslavujú Pána –
MOP, Mgr. Martin Cubinek, Rabča, Kožušníkova 773 – žiadosť o dotáciu
vo výške 7 400 € na projekt
Aktivitami proti nečinnosti.
j) Strelecká liga, Juraj Maxa, Rabča, Hlavná 276 –
žiadosť o dotáciu vo výške
500 € na projekt Strelecká liga.
k) Filip Revaj, Rabča,
Hlavná 503 – žiadosť o dotáciu vo výške 1000 € na
športovú prípravu na Majstrovstvá SR 2018 dorastu a juniorov, Svetové majstrovstvá v cezpoľnom behu Paríž 2018, na ktoré sa
žiadateľ kvalifikoval a Majstrovstvá Európy dorastencov U18 Gyori a Olympijské hry mládeže U18 v Buenos Aires v Argentíne.
4. Mariána Chutňáka, bytom Rabča, Soľná 400 za
nového člena Kultúrnej komisie v obci Rabča s termínom od 1. 3. 2018.
5. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec

28. 3. 2018
Rabča za cenu 1 € za parcely a to od vlastníkov ako
predávajúcich na obec
Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci: ... .
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcim
3/5-tinovou väčšinou prítomných
poslancov za cenu 1 € za
parcely z dôvodu, že obec
Rabča vyporiadava novú
ulicu prepojenie Ul. Rabčická s Adamovkou III. (pri
Soľnom potoku). Náklady
spojené s prevodom uhradí
obec Rabča. ZA hlasovali:
Bc. Ľudmila Rešutíková,
Ing. Pavol Jurčák, Ján Maťuga, Pavol Kobyliak, Mgr.
Andrea Lubasová, Monika
Adamčíková, Ing. Patrik
Cubinek t. j. 7 z prítomných 7; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0. Obec Rabča
má 11 poslancov.
6. Odkúpenie parciel od
vlastníka na obec Rabča za
cenu 1 € za parcely a to od
vlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci: ...
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava a rozširuje
jestvujúcu Ul. Adamovka
o 1 meter. Náklady spojené s prevodom uhradí obec
Rabča.
7. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely a to od vlastníkov ako
predávajúcich na obec
Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci: ...
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcim 3/5-tinovou
väčšinou prítomných poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu vyporiadania časti pozemkov v jestvujúcej Ul. Hájska a jej následne prepojenie s novovzniknutou ulicou. Náklady spojené s prevodom
a vyhotovením geom. plánu uhradí obec Rabča.
8. Zmena rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabčická 410 Rabča
na rok 2018 – rozpočtové
opatrenie č. 1/2018 schvá-
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lené OZ 23. 2. 2018 ..., ktorým sa vykonáva zmena
rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča na rok 2018
so súhlasom OZ.
9. Zmena rozpočtu obce Rabča na rok 2018
– rozpočtové opatrenie
č. 1/2018 schválené OZ 23.
2. 2018 ..., ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2018
so súhlasom OZ.

• Vyčlenená finančná čiastka na spolufinancovanie
projektu max. do výšky
1 175 eur (čo predstavuje
5% spolufinancovanie žiadateľa projektu).
11. Asfaltovanie miestnych komunikácií v k. ú.
obce Rabča podľa priloženého návrhu bez zmien nasledovne a to: Grúň – Iglarčík, Poľná, Rovňová Úbočná, Drevená, Pod mostom,

nike Kozoňovej zaslať poslancom OZ návrh VZN
o podmienkach držania
psov na území obce Rabča.
2. Poslancom OZ zaslať
pripomienky k návrhu
VZN o podmienkach držania psov na území obce
Rabča v termíne do 15. 3.
2018.
4. ZŠ s MŠ Rabča pripraviť
finančnú analýzu, analýzu zamestnanosti, prípad-

ne návrh na ďalšie riešenie
fungovania školskej jedálne pri ZŠ s MŠ v Rabči.
UZNESENIE č. 2/B/2018
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 23. 2. 2018
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 1/2018 o zrušení
VZN č. 2/2016 o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v k. ú. obce Rabča
v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.
2. 3/5-tinovou0 väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 2/2018 o zrušení
VZN č. 1/2015 o spôsobe
náhradného zabezpečení
odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou
v k. ú. obce Rabča v mieste, kde je verejná kanalizácia vybudovaná.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísal: Ing. Jaroslav
Jagnešák, poslanec OZ
a predseda návrhovej komisie

9. 1. 2018 Novoročné stretnutie pri kapustnici
10. Pre Základnú školu
s materskou školou Rabčická 410 Rabča
• Dohodu o spolupráci
partnerov na malom projekte pre žiadateľa zo SR
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
na malé projekty s kódom
1/FMP/11b medzi Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča
a Základní škola Šenov,
Radniční náměstí 1040;
• Predloženie
žiadosti
o NFP za účelom realizácie
malého projektu s názvom
„Hej, Goraľu!“;
• Zaistenie realizácie malého projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
finančných
• Zaistenie
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
malého projektu vo výške
rozdielu celkových výdajov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;

Nad riekou, Šviderkova,
Nad ihriskom, Goborova,
Vyšná, Rozvoja, Veterná
I., Tehelná, Ružová, Grúň
X Iskierka, Sivá – Luscoň,
okolo p. Sameka, Mokrá, Grúň k p. Buškovi Vladislavovi a Úzka s tým, že
sa v nich najskôr dokončia
inžinierske siete a prizve
sa odborník na posúdenie
stavebného riešenie MK.
ZA hlasovali: Bc. Ľudmila Rešutíková, Ing. Pavol Jurčák, Ján Maťuga,
Pavol Kobyliak, Mgr. Andrea Lubasová, Monika
Adamčíková, Ing. Patrik
Cubinek t. j. 7 z prítomných 7; PROTI – 0; ZDRŽAL SA – 0.
C. Neschvaľuje
1. Zámer prenajať majetok obce Rabča na základe
žiadosti Petra Kolčáka, bytom Rabča: obecný pozemok vedený na LV č. 1283
na obec Rabča parc. C-KN
č. 5112/11 o vým. 22 m2 za
účelom osadenia montovanej plechovej garáže... .
D. Ukladá
1. Prednostke Obecného
úradu v Rabči Mgr. Mo-

e-foto v. briš

Spracoval V. Briš

ROZPOČET OBCE RABČA NA ROK 2018
Príjmy

2018

Bežné príjmy

3 281 376 €

Kapitálové príjmy

1 529 280 €

Finančné operácie – príjmové
Výdavky
Bežné výdavky

191 929 €
2018
1 106 541 €

Program 1 Plán, rozvoj, vedenie, kontrola

298 850 €

Program 2 Služby obecného úradu

266 091 €

Program 3 Školstvo
Program 4 Služby občanom

243 600 €

Program 5 Sociálne služby

103 000 €

Program 6 Kultúra a šport

195 000 €

Program 7 Centrum voľného času
Bežné výdavky – CVČ
Bežné výdavky – ZŠ
Kapitálové výdavky – ZŠ
Kapitálové výdavky – Obecný úrad
Finančné operácie – výdavkové

1 613 464 €
24 000 €
2 216 280 €
42 300 €

Celkové príjmy

5 002 585 €

Celkové výdavky

5 002 585 €

Výsledok hospodárenia

-€
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Opatrenia k zabezpečeniu ochrany
lesov pred požiarmi
kovacia služba v danom
čase nachádzať a zabezpečiť jej vhodný systém
spojenia s ohlasovňou požiarov.

K zabezpečeniu ochrany lesov pred požiarmi Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Námestove ukladá   na zabezpečenie plnenia povinností a úloh
vyplývajúcich zo zákona
NR SR č. 314/2002 Z.z.
o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov a ustanovení vyhlášky MV SR č.121/2002
o požiarnej prevencií
v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:
1./ Zabezpečiť v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v lesoch hliadkovaciu činnosť
najmä v dňoch pracovného pokoja, o čom viesť písomnú dokumentáciu.
Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť
vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov
a miest, kde sa má hliad-

2./ Zabezpečiť potrebné
množstvo protipožiarneho
náradia na určenom mieste v zmysle § 10 ods. 3 vyhl. MV SR č.121/2002 Z.z.
3./ Budovať v lesoparkových zónach a najviac navštevovaných lesných oblastiach ohniská
zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa na všetkých prístupových cestách k nim, ako aj na ďalších vhodných miestach
viditeľné označenie zákazu zakladania ohňov mimo určených a vyhradených priestorov.
4./ Zabezpečiť v súvislosti s ochranou lesou pred
požiarmi najmä, spracovanie a udržiavanie mapových podkladov v súlade so skutkovým stavom,
a to najmä zaznačenie
a aktualizáciu všetky dôležitých údajov z hľadiska ochrany pred požiarmi
ako napr. počet existujúcich vodných zdrojov, príjazdových ciest, zvážnic,
ochranných pásov a priesekov, ich dostupnosť pre
lesnú a hasičskú techni-

NEVYPAĽUJTE SUCHÚ TRÁVU!
NEZAKLADAJTE OHEŇ V LESE!
ku, zriadenie a vybavenie
ohlasovní požiarov, miest
uloženia protipožiarneho
náradia podľa § 6b zákona NR SR č.314/2002 Z.z.
o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov.
5./ Udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave,
ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských
jednotiek a ich využitie na
účinný zásah.
6./ Prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou

v zmysle § 10 ods.4 vyhl.
MV SR č.121/2002 Z.z.
7./ V prípade potreby spaľovania zbytkov po
lesnej ťažbe spracovať písomný pokyn v zmysle § 3
vyhl. MV SR č.121/2002
Z.z.
Spaľovanie ohlasovať
na č. 041/5117161.
8./ Vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi
pracovné stroje lesné kolesové traktory harvestory,
traktory a iné vozidla, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po

ťažbe v zmysle § 6b ods.
2 písm. b) zák. 314/2001
Z.z.
9./ Spracovať viesť
a udržiavať v súlade so
skutočným stavom osobou
s požadovanou odbornou
spôsobilosťou ustanovenú dokumentáciu ochrany pred požiarmi v zmysle § 24 vyhl. Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. Zriadiť potrebný počet ohlasovní požiarov, vykonať
školenie o ochrane pred
požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok.

VÝZVA
Ulica mokrá
• 145 spoluvlastníkov z Rabče
• 107 spoluvlastníkov z okolitých dedín a miest
• 33 mŕtvych vlastníkov
• 285 celkový počet spoluvlastníkov
K dátumu 26. januára 2018 podpísalo 106 spoluvlastníkov.
Touto cestou opätovne žiadame občanov, ktorí majú svoj spoluvlastnícky podiel v ulici MOKRÁ
– ŽABINEC, aby prišli na Obecný úrad v Rabči podpísať zmluvu na majetkovoprávne vyporiadanie, poskytneme im všetky informácie ohľadne tejto ulice
MOKREJ.
Obec Rabča uskutočňuje a chce pokračovať v úpravách miestnych komunikácií (asfaltovanie) v úprave a vybudovaniu chodníkov v k. ú. obce Rabča.
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Erb obce Rabča s krížom a vŕbami alebo s navštívením Panny Márie?
aj cesta za vodu, čo v dávných časoch bola významná cesta vedúca okolo rieky celou Rabčou. Ďalší súvis som zistil, že vŕba je pre
Rabču veľmi charakteristic-

Nový pohľad na obrázok
najstaršieho známeho pe
čatidla Rabče mi prinies
lo objavenie súladu s dreve
ným krížom prikrytého ob
lúkovitým plechom nachá
dzajúceho sa medzi dvoma
prastarými obrovskými vŕ
bami na dolnom konci (viď
foto hore).
Celé detstvo som ich mal
pred očami, lebo kríž s vŕbami bol pred naším rodičovským domom. Až teraz som si ich dal do súvisu s najstaršou pozemnoknižnou mapou – vtedy bolo
riedke osídlenie a začínalo
len v blízkosti kríža s dvoma
vŕbami. Okolo nich viedla

ký znak. Prečo? Pretože len
v Rabči je sútok dvoch riek
Polhoranky a Rabčičanky,
hore Hájkového a Sihelského potoka a má aj veľa ďalších prítokov a s tým súviselo množstvo rastúcich vrbín
a vŕb. Vŕba málokedy rastie zvislo a aj tie na dolnom
konci rastú tak, ako zobrazil na maľbe vpravo výtvarník zo ZUŠ I. Kolčáka. Aj
tvar koruny je iný, ako u lipy, ktorá nie je náš pôvodný strom.

Nadstavba a stavebné
úpravy MŠ a úprava
vonkajšieho areálu MŠ
v Rabči
Obci Rabča bol schválený nenávratný finančný príspevok na projekt: „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ
a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Zmluva
o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021H653221-10 nadobudla účinnosť 17. 11. 2017
Celkové oprávnené výdavky projektu: ... 672 270,29 €
Požadovaná výška NFP: .................... 638 656,78 €
Výzva na predkladanie ponúk na stavebnú časť projektu bola zverejnená dňa 28. 9. 2017 vo VVO č.
191/2017-13487 – WYP. O súťažné podklady požiadalo 9 záujemcov. Následne z týchto záujemcov zaslalo 6 uchádzačov cenové ponuky. Nakoľko vznikli nepredvídateľné okolnosti predpoklad ukončenia VO
je stanovený na jún 2018. So stavebnými prácami by
sa malo začať cez prázdniny a predpokladaný termín
ukončenia stavebných prác je november 2018. Obec
dúfa, že tieto termíny nebudú ovplyvnené inými skutočnosťami, napr. zlými poveternostnými podmienkami a termín ukončenia bude môcť obec dodržať.
Predpoklad navýšenia kapacity materskej školy o 38
detí je od II. školského polroku 2019/2020.

Odtlačok pečatidla znázorňuje s vysokou pravdepodobnosťou krytý plechom slovenský byzantský dvojkríž, ktorý k nám
priniesli sv. Cyril a Metod
s ukrižovaným Ježišom
a dvoma vŕbami na kopečku v ohrádke.
Vôbec sa to nezhoduje, ako som už o tom písal
v Chýrniku 2008 s rozhod-

nutím heraldickej komisie,
že obci Rabča prislúcha
erb, v ktorom z návršia vyrastajú 3 ihličnaté stromy,
z toho jeden osekaný. Rabča nikdy neoplývala lesným bohatstvom a ihličnatý symbol nikdy nebol z jej
typických čŕt.
Ako sa vysporiadame
s týmito novými zistenia
mi, závisí od nás všetkých,
či budeme chcieť ponechať
doterajší erb Rabče s tromi
smrekmi ako symbol zdra
vého životného prostredia
alebo niekto navrhne na

schválenie Obecnému za
stupiteľstvu obce Rabča
nový erb s vŕbami a krytým
dvojkrížom s telom ukrižo
vaného Ježiša alebo vyjde
me z najstaršieho zacho
valého farského pečatidla
z roku 1711 (viď hore) zo
brazujúceho Navštívenie
Panny Márie a tento výjav
máme ho v našom kostole
na hlavnom oltári krásne
ho neskorobarokového kos
tola, ktorý je spojený s naj
lepšími dejinami života ob
ce Rabča.
Ing. Vladimír Briš
kronikár obce Rabča

Zberný dvor je
otvorený:
» pondelok: 10 00 – 14 00
» streda:
10 00 – 17 00
» sobota :
10 00 – 14 00

Prehľad druhu a množstvo komunálneho odpadu v obci
Rabča s porovnaním roka 2017 a 2016
Názov odpadu
Zmesový komunálny odpad (KUKA nádoby)
Objemový odpad (VOK)
Sklo
Plasty
Papier
Kovy a kovové obaly (plechovky, konzervy, príbory, riady, hrnce)
Obaly z plastov – polystyrén
Tetrapack – obaly z mlieka, smotany a iných mlieč. výrobkov)
VKM – viacvrstvové komb. mat. lepenky (od mlieka, džúšov)
Textílie
Žiarivky a iný odpad obsah. ortuť
Chladničky
Jedlé oleje a tuky
Televízne prijímače, zobrazovač počítačov
Práčky, mikrovl. rúry, vysávače, fritézy, rádia, vŕtačky, tlačiarne a i.
Opotrebované pneumatiky
SPOLU

2015
676,65
92,71
74,90
42,05
24,34
0,60
1,25
3,20
3,20
0,08
3,05

2016
725,28
52,5
93,86
45,69
24,64
1,21
0,56
1,25
3,10
3,10
0,02
3,71

2,10
6,07
5,18 12,24
15,83
9,57
941,94 982,23

2017
863,17
8,51
93,02
46,41
16,27
1,18
0,13
3,75
3,50
3,50
0,03
5,86
0,012
4,85
11,38
0
1066,3

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
10 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2018

28. 3. 2018

z dejín školy

1935 Krátko po skončení celosvetovej Veľkej hospodárskej krízy a po 11 rokoch neustálych požiadaviek zo strany obce voči štátu vďaka
šikovnosti a kontaktom s vplyvnými ľuďmi vsdp. farára – kanonika Jána Keceru a najmä tomu, že rímskokatolícka cirkev dala pozemok
pre výstavbu, urbár tiež prispel a hlavnú časť poskytla štátná školská stolica sa podarilo postaviť na vtedajšiu dobu modernú murovanú
3-triednu poschodovú základnú školu, čím sa zvýšila najmä dovtedy slabá kvalita vyučby. Aj keď bola v centre pre dochádzajúce staršie
deti nielen z Rabče ale aj z Oravskej Polhory a zo Sihelného, pre deti, ktoré často ak vôbec mali len chatrnú obuv, to bolo ďaleko. Najhoršie
to mali v zime.

Výročie 180 rokov rabčianskej školy?
Tento rok uplynie 180 rokov odvtedy, ako 9. apríla 1838 uzavreli obce rabčianskej farnosti (Sihelné, Rabča a Polhora) prvú dohodu s učiteľom o vyučovaní detí. To je až 61 rokov od platnosti Nariadenia Jozefa II. tzv. Ratio educationis z roku 1777 ktorým bola zavedená povinná
školská dochádzka pre všetky detí od 6 do 12 rokov. Prvú riadnu drevenú školu dokázali Rabčania s Polhorcami a Sihelcami spoločne postaviť až o ďalších 6 rokov v roku 1842! Takáto tu bola chudoba ale aj neúcta k učeniu v škole. Znamenalo to zaostávanie oproti tým, čo mali
školu s vyučovaním oveľa skôr! Ponoril som sa do bádania dejín školy v Rabči, pretože učenie sa, škola zohrala v mojom živote rozhodujúcu
úlohu. Škola má aj pre dnešné deti rozhodujúcu úlohu, pretože v nej prežijú väčšinu svojho detstva, pretože tu z dieťaťa vyrastie samostatný mladík, deva. Tu sa rozhodne, ktorým smerom sa ďalej vydá, ako pripravený vykročí do ďalšieho života.
Školská dochádzka nebola povinná a školský rok
trval necelý 5 mesiacov. Povinnosti učiteľa neboli len
výuka, ale aj všetky kultúrno-spoločenské akcie v dedine. Až neskôr mohli navštevovať školu aj dievčatá.
Vyučovala sa matematika,
čítanie, písanie a náboženstvo.
1766
„Prvá písomná zmienka
o ,škole v Rabči’ – námestovský arcidiakon Adam
Vilček zaznačil, že škola
v Rabči je vzdialená na 15
minút chôdze od Rabčíc.“
(Poznámka: pravdepodobne myslel vyučovanie na najstaršej fare v Rabči).

Nová drevená škola pri kostole z konca 19. storočia
Z dejín školy
v Rabči
1612 – prvá písomná
zmienka o vyučovaní

žiakov z Rabče 1
„Od roku 1612 bola škola
pre žiakov z Rabče v Námestove. Aj po vzniku farnosti v Rabčiciach v roku 1656

žiaci z Rabče navštevovali
školu v Námestove. Školská
dochádzka nebola povinná
a školu navštevovali len deti
bohatších gazdov.“

1772
Najvýznamnejší rok
pre Rabču
Z najstaršej zachovalej cirkevnej kroniky História

Dómus Rabča, ktorú písal farár Kecera citujem:
... „Roku 1771 rabčicky farár Mikuláš Sádecký istotne uznávajúc, že lepšie centrum katolíckej akcie pre toto okolie bola by Rabča, zanechal Rabčice a presťahoval sa i so svojím rechtorom Andrejom Gondom roku 1772 16. decembra do
Rabče.“ ...
Prvým správcom farnosti v Rabči bol vdp. Mikuláš Sadecký. Ten po
krátkom pôsobení v Rabčiciach sa rozhodol so súhlasom cirkevnej vrchnosti 16. decembra 1772 presťahovať farnosť z Rabčíc
do Rabče, nakoľko sa tu už
v rokoch 1768 – 1771 staval nový kostol aj fara.
K jeho rozhodnutiu napomohlo, že Rabča sa nachádzala v strede okolitých
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Budova Ignáca Domina na Adamovke v ktorej bola zriadená v rokoch 1932 – 1933 tretia postupná trieda. Vyučujúca bola Margita
Krušinská. Stálou požiadavkou Obecného zastupiteľstva obce Rabča už od roku 1924 bolo postaviť jednotriednu školu v centre obce
okrem školy pri kostole a ponechaní školy na nižnom konci. Obec bola chudobná a nemala prostriedky na výstavbu. Až 24. augusta 1935
štát dal postaviť novú murovanú trojtriednu školu s bytom pre učiteľa. Zásluhu na tom mal najmä vtedajší farár – kanonik Ján Kecera.
Škola naďalej zostala rímsko-katolíckou ľudovou školou. Žiadosť obce zostala nenaplnená až do roku 1962.
Zdroj: rodinný archív
obcí: Rabčíc, Oravskej
Polhory a Sihelného. Preto bola Rabča pre katolícke
účely lepšie centrum ako
Rabčice. Odvtedy sa Rabčice stali filiálkou Rabče
až do roku 1787. Rechtor
– učiteľ Ondrej Gonda ešte v roku 1792 tu vyučoval
deti z Rabče, Polhory a Sihelného.
1777
Povinná školská
dochádzka
Nariadením panovníka Jozefa II. tzv. Ratio educationis – bola zavedená povinná školská dochádzka detí od 6 do 12 rokov.
Skončila aj doterajšiu toleranciu vo vzdelávaní, pretože do školy už museli
chodiť všetky školopovinné deti.
Realizácia školskej reformy na Orave nebola úspešná – neprekonateľnou prekážkou bola bieda a zao
stalosť. Zriadenie školy,
vnútorná záležitosť dediny, znamenala, že ju poddaní musia postaviť, vydržiavať, finančne i naturálne platiť učiteľa. Mestečká mali privilégiá, ktoré
im poskytovali úžitok a aj
tak s ťažkosťami udržiavali
svoje školy. Poddanské ob-

ce nemali podobné príjmy,
oravské panstvo im občas
niečo prispelo, ale to bolo málo. Tak sa stalo, že reforma pre väčšinu obcí ostala len na papieri. Voľba
učiteľa bola čisto cirkevná
záležitosť – učiteľa vybrala cirkevná obec vedená farárom, učiteľa vydržiavali
občania – cirkevníci.
Reformy Jozefa II., ktorý zrušil okolo 600 kláštorov a z ich majetku založil
fond na zakladanie nových
fár a škôl. Jeho zásluhou sa
na Orave utvorilo 20 fár,
takže zo 17 sa ich počet
zvýšil na 37. Pri farách čoskoro vznikli aj školy – bez
tejto finančnej podpory by
mnohé pri oravskej chudobe neboli vznikli nikdy.
Z monografie obce Lokca dopĺňam: „Chodiť do
vyšších škôl bolo určitou výsadou slobodných občanov,
predovšetkým
zemanov,
mešťanov, remeselníkov. Ak
chcel ísť študovať príslušník
poddanského stavu, musel
mať na to súhlas zemepána. Preto v staršom období
nachádzame len veľmi málo vzdelancov z poddanskej
vrstva. Štúdium bolo finančne veľmi náročné a poddaní naň nemali prostriedky,
preto najvyšším spoločen-

ským stupňom poddaného
v spoločenskej hierarchii bol
remeselnícky stav.“
Z ďalšieho zdroja sa dozvedáme:
„Koniec 18. storočia bol
významným
medzníkom
v živote poddaného obyvateľstva.
Panovník Jozef II. v snahe pomôcť zaostávajúcemu
hospodárstvu a najmä podporiť rozvoj a možnosti manufaktúrneho priemyslu,
vydal v roku 1785 dekrét
o zrušení nevoľníctva.
Tým sa pre dovtedy neslobodných obyvateľov otvorila cesta osobnej slobody. Prestali byť viazaní len
na svojho zemepána, mohli sa slobodne sťahovať, ženiť, bez odobrenia zo strany
pána a mohli dať deti na remeslo či do škôl, ak mali na
to finančné prostriedky.“
1838 – 2018
Tento rok uplynie
180 rokov
od začiatku vyučovania
prvým učiteľom
na plný úväzok
Dňa 9. apríla 1838 uzavreli obce rabčianskej farnosti (Sihelné, Rabča a Polho-

ra) prvú dohodu s učiteľom
o vyučovaní detí.
Každá obec platila učiteľovi za jedného žiaka jeden
florén, dávala fúru mäkkého dreva na vykurovanie
a naturálie, tzv. zôsyp (pol
merice žita a jednu mericu
miešaného obilia).
Druhým učiteľom bol
Jozef Stankovič. Ten začal zbierku na postavenie
školskej budovy.
Bohatšie Or. Veselé malo
riadnu školu už od roku
1790
„Od roku 1790 vo Veselom
existovala škola postavená
z dreva s dvoma izbami, jedálňou a sýpkou. ... “
Moja poznámka: Z toho vyplýva, že na základe práva
jarmokov v Oravskom Veselom a z prenajímania holí bolo Or. Veselé bohatšie,
ako Rabča a dovolilo si postaviť školu skôr, ako v Rabči, napriek tomu, že v Rabči
bola skôr farnosť.
Ešte chcem uviesť, že Rabča nemá preskúmanú históriu okolo významného roku 1711.
1842
Prvú školskú budovu v hornej časti Rabče postavili

až v roku 1842 za richtára
Martina Oršuliaka a pôsobenia ďalšieho učiteľa Jána
Bugalu. Drevo na budovu
darovalo Oravské panstvo,
ostatné výdavky hradili obce: Rabča, Oravská Polhora a Sihelné. V tejto drevenici slúžila jedna miestnosť na vyu čovanie a jedna
obecnému úradu.
1857
Počet žiakov v roku 1857
dosiahol 180, z toho 55 zo
Sihelného. Vyučovalo sa
každé popoludnie v slovenskej reči. Náboženstvo
každú stredu a sobotu Ján
Matkovčík, rabčanský farár a direktor školy.
1878
V roku 1878 bola zriadená
ďalšia drevená škola v dolnej časti Rabče.
1884
V roku 1884 bola postavená pravdepodobne v dolnej
časti Rabče druhá školská
drevená budova.
Vtedajší učiteľ Ján Tarčák
bol rodákom z obce, bol
kvalifikovaným učiteľom
a pri dolnej drevenej škole
aj býval.
Pokračovanie na str. 10
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1962 Uprostred zamokrených a zatápaných polí bola za socializmu v roku 1962 dokončená túžobne očakávaná murovaná budova
základnej deväťročnej školy. Obec nikdy nevlastnila vhodné pozemky a aj preto sa v roku 1935 postavila škola pri kostole a nie v centre
ako požadovali zástupci obce

Výročie 180 rokov rabčianskej školy?
Dokončenie zo str. 9
1888
Nová drevená škola pri ko
stole postavená za richtára
Jána Kabáča.
1927
V roku 1927 prichádza do
obce Ján Kecera, ambició
zny, podnikateľský kňaz,
ktorý bol v rokoch 1932
– 1934 aj starostom obce.
1924 – 1934
Stála požiadavka obce
na ďalšiu školu v centre
Rabče
Stálou požiadavkou Obecného zastupiteľstva obce
Rabča už od r. 1924 bolo
postaviť jednotriednu školu v centre obce okrem školy pri kostole a ponechaní školy na dolnom konci.
Rabča bola chudobná a nemala prostriedky na výstavbu. Žiadosť obce zostala nenaplnená až do r. 1962!
1935
Až 24. augusta 1935 dal
štát postaviť novú murovanú trojtriednu školu aj
s bytom pre učiteľa. Pri tejto škole bolo vybudované
ihrisko, učiteľský byt, malá
záhrada a gazdovské stavby. O výstavbu sa zaslúžil
najmä vtedajší farár kanonik Ján Kecera. Škola naďalej zostala rímsko-katolíckou ľudovou školou.

1932 – 1933
V časti veľkej drevenej budovy Ignáca Domina na Adamovke bola dočasne zriadená tretia postupná trieda. Tu
vyučovali: Margita Krušinská, Anna Benušová a Ferdinand Kavala.
V období 30. – 40. rokov
20. storočia bol riaditeľom
Cirkevnej základnej školy Florián Gogolák, ktorý
so svojou rodinou žil v učiteľskom byte. Bol veľmi
precízny, obraňoval vieru
a ctil kresťanské hodnoty.
Počas jeho pôsobenia bola
škola obsadená Nemcami,
neskôr sa stala lazaretom.
V štyridsiatych rokoch
nastali v školstve zložité pomery. Chýbalo nielen
vybavenie, ale aj samotné priestory. Po prechode
frontu sa nevyučovalo, okná, dvere boli porozbíjané,
lavice neboli. Školská dochádzka závisela od toho,
či si žiaci mali čo obliecť
a obuť. Zhoršený zdravotný stav spôsoboval nákazlivé choroby.
V zimnom období robilo
problém vykurovanie učební. Vyučovalo sa len v dolnej
drevenej škole, v súkromnom dome po Linke Steinitzovej a v škole pri kostole.
1945
V apríli 1945 boli obe školy poštátnené a premenené

na I. Štátnu ľudovú školu
a II. Štátnu ľudovú školu.
Neskôr, medzi rokmi 1948
– 1954 škola viackrát zmenila názov.
1948
V roku 1948 bol postavený drevený školský pavilón
pri E. Gazdíkovi.
V päťdesiatych rokoch bola dochádzka žiakov stále
vážnym problémom, najmä v čase poľnohospodárskych prác. Často sa menili riaditelia.
Učitelia so žiakmi sa povinne museli zúčastniť brigád. Žiaci obhospodarovali 2 ha na pozemku v rámci
verejno-prospešnej činnosti s učiteľmi pestovali ľan,
vysádzali stromčeky.
1962
Konečne postavená
riadna 14-triedna
škola
v centre Rabče
V roku 1961 dochádza
k výstavbe novej školskej
budovy, v školskom roku
1962/63 začala s vyučovaním. Riaditeľom bol Jozef Mudroň, jeho zástupca
Anton Brišák. Otvoreniu
tohto školského roku predchádzalo odovzdanie novopostavenej 14-wwtriednej školskej budovy do uží-

vania. Školský rok bol slávnostne otvorený 3. septembra 1962.
V sedemdesiatych rokoch
opäť nastávajú priestorové
problémy, lebo do dvoch
škôl chodilo bezmála 750
žiakov. Chýbala aj družina,
dielne a telocvičňa.
1988
Až v roku 1988 sa začína
s prístavbou školy. Nielen
o výstavbu novej školskej
budovy, ale aj o rozvoj školy v tomto období sa zaslúžil vtedajší riaditeľ Pavol
Mladý.
Nová budova školy slúži od
školského roka 1991/92,
kedy sa v nej začína vyučovať.
Pod vedením Jána
Pienčáka sa v ďalších rokoch uskutočnila rekonštrukcia starého i nového
pavilónu, pribudli multifunkčné ihriská v areáli
školy.
V roku 2006 bola otvorená aj nová športová hala.
Spracoval V. Briš
Zoznam použitej
literatúry
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Petra Hubu
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Dnešný krásny areál Základnej školy s materskou školou v Rabči
Oslavujeme
„Nemôžeme zastaviť čas,
ani vrátiť minulosť,
ale môžeme pohladiť spomienky…“

Keď sa otvorili Tvoje brány,
dostali sme dobré rady.
Rady, ktoré v živote pomôžu,
správnu cestu ďalej ukážu.

Dala si nám budúcnosť,
učiť sa, to je dobrá skúsenosť.
Spomínať na Teba teší ma,
na múdre myšlienky, učivá.

Hrdo si Ťa vždy vychvaľujem
a za všetko Ti ďakujem.
Za Tvoju ochotu a štedrosť,
mám dobrú náladu a hrdosť.
Z básne Lucie Vorčákovej, 7. A

1931 Dolná II. rímsko-katolícka ľudová škola vRabči – školskýrok 1931/32, ročník 1 – 8:
v strede zľava: učiteľka Mancika Buznová, učiteľ náboženstva kaplán dp. Ján Koperdán, učiteľ Jozef Baláž
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AKO SA UČILO
V ROKU 1933?
Úryvok zo spomienok Jiřiny Gyczovej na učiteľské
pôsobenie v Sihelnom. Do Sihelného nastúpila aj so
svojím manželom po svadbe v roku 1933. Spomienky (písanie bolo ukončené v roku 1988) sú uložené
v archíve Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm (z češtiny preložil J. Langer).

Drevená budova školy používaná z roku 1878 aj po roku 1945

Z mojich spomienok na základné štúdium
v Rabči v období rokov 1954 – 1963

Niektoré z množstva zážitkov, ktoré prežil každý žiak základnej školy pri vyučovaní
alebo so spolužiakmi na rôznych akciách mimo triedy, ho sprevádzajú v pamäti počas
celého života. V ľudskej pamäti je to našťastie zariadené tak, že postupom času ostávajú
hlavne tie príjemné spomienky. Tak je to aj v mojom prípade.

Po otvorení novej, dnešnej základnej školy v Rabči, pred 55. rokmi som v nej
spolu s našou triedou absolvoval 9. ročník základného štúdia. Mal som to šťastie patriť medzi jej prvých
absolventov. Budova školy, situovaná do centra obce, bola v tých časoch moderná s presvetlenými triedami, priestrannými chodbami a ostatnými priestormi,
ktoré k základnej škole patria – až na telocvičňu, ktorá bola postavená neskoršie.
Učil som sa v nej rád aj vďaka dobrým a obetavým učiteľom, ktorí tam vtedy pôsobili.
Do prvého ročníka základnej školy som začal chodiť 8 rokov pred otvorením
terajšej základnej školy. Bola to menšia budova s dvomi
triedami pri niekdajšej starej pošte približne v strede
dolnej polovice Rabče. Tam
som absolvoval prvých 5 ročníkov. Do školy som chodieval v lete aj v zime asi jeden
kilometer peši. V lete som zo
školy často chodieval domov
popri rieke. Bolo to pre mňa

dobrodružné a objavné putovanie.
Pamätám si, ako nás
v prvom ročníku odmeňovala za prvé pekne napísané
písmenka jabĺčkami z vlastnej záhrady dobrá a starostlivá učiteľka pani Buznová. Rodinný domček pri
tejto škole, kde bývali učitelia Buznovci, ešte existuje.
Dvojtriedna škola, kde sme
si v zime kúrili v piecke drevom alebo uhlím, už nestojí. Teraz je to ťažko predstaviteľné, ale vtedy sme si cez
veľkú prestávku v zime niektorí pripevnili na nohy lyže
a spúšťali sa dole briežkom
pri škole.
Potom nasledoval 6. ročník v bývalej cirkevnej škole
pri kostole na hornom konci dediny.
Siedmy a ôsmy ročník
sme absolvovali v takzvanom pavilóne pri Gazdíkovi.
Uvedené tri roky spolu s nami chodili do školy aj žiaci
z Rabčíc a Oravskej Polhory. Bolo to zaujímavé a našli sme si ďalších kamarátov. Väčšina žiakov z Rabče
a Rabčíc už cestovala na
horný koniec Rabče autobusom. No a potom sa otvorila v Gaceli súčasná základná škola.
Z predmetov ma najviac
zaujímala fyzika, ktorú pútavo a názorne učil pán učiteľ Jasenek. Vždy som mu
rád pomáhal odniesť fyzikálne pomôcky do jeho miniatúrneho skladu pomôcok
pod schodiskom. Ďalej som

mal rád zemepis a telesnú
výchovu, ktorú zas inšpiratívne učil a predvádzal pán
učiteľ Havlíček. Moja orientácia na techniku ma prirodzene priviedla k štúdiu
elektrotechniky na Strednej
priemyselnej škole elektrotechnickej v Nižnej a potom
na Elektrotechnickú fakultu Slovenskej vysokej školy
technickej (terajšej Slovenskej technickej univerzity)
v Bratislave. Tam som sa
užšie zameral na štúdium
rádioelektroniky na katedre
s rovnakým názvom. Po ďalšom trojročnom štúdiu vedeckej ašpirantúry som zostal na Katedre rádioelektroniky pracovať ako vysokoškolský učiteľ predmetov
elektroniky a rádiotechniky až do môjho odchodu do
dôchodku v roku 2013. Toto
je v skratke môj celoživotný
„školský príbeh“, ktorý začal pre mňa úspešne na základnej škole v Rabči v školskom roku 1954/55.
Záverom môjho krátkeho
príspevku želám celému kolektívu učiteľov ZŠ v Rabči,
ktorí tam teraz pracujú, veľa zdravia, úspechov v práci, profesného optimizmu
a čo najviac poznaniachtivých žiakov. Úspešný žiak
je pre učiteľa dôležitou nehmotnou odmenou, ktorá
ho motivuje k práci a často aj kompenzuje zatiaľ nie
príliš lukratívne finančné
ocenenie.
Doc. Ing.
Vladimír Kudják, CSc.

„Vlaňajší rok som učil
na Orave v Polhore. Ani
nevieš, ako je tam krásne.
Pilsko a Babia hora! Tá
v zime hrá všetkými farbami od ružovej až po fialovú. Nádhera! A Tatry. Celé poľské pásmo vidíš ako
oko na dlani, poľský Giewont! Panenská príroda,
na pasienkoch cvendžanie zvoncov kráv, zurčiaci
potok, rieka Polhoranka,
ech, vieš čo? Dokiaľ nemáme deti a vlastný nábytok,
poďme tam učiť!“
Dvaja mladí blázni.
On dvadsaťštyriročný,
ja dvadsaťročná. Hľadali
sme súbehy vo Vestníku
školstva a osvety.
Kto hľadá, nájde.
„Obsadí sa miesto riaditeľa školy a ešte miesto učiteľa. V škole je zariadený byt.“ „Na Orave
v Sihelnom. To je čosi pre
nás!“ Zažiadali sme a boli sme vybraní. Pán kanonik z Rabče nám dal kľúče od školy. A my nie, že
by sme sa išli najprv pozrieť, vzali sme kľúče a išli tam s úplnou istotou až
na konci augusta. Ale to
prekvapenie! Škola, obyčajná drevená chalupa.
Dvere ju delili na dva
konce. V hornej časti boli dve okná, v dolnej tri.
Odomkli sme, za dverami bol úzky asi metrový
pitvor.
Dvere do triedy. Ženičky ju sviežo vybielili –
ovial nás vápenný pach.
Chceli sme otvoriť okná
– temer sa nám rozsypali v rukách, nebolo možné ich otvoriť, tak boli
zbútľavené. Vpredu malý
stôl, stolička, asi metrová nízka tabuľa a na kúrenie malý železný „vincek“. V dvoch radoch podlhovasté lavice. Po celej
dĺžke triedy boli na stene vešiaky. Učila som 1.,
2. a 3. ročník, spolu 52
detí; manžel 4. a 5. roč-

ník a v osobitnej budove
(v hornej časti našej školy
bola huba) učila najvyššie
ročníky kolegynka Liduša
Zavřelová z Kroměříža.
Vráťme sa do „zariadeného bytu“. Zastali sme
na prahu ako oparení.
V prostriedku izby naozaj
boli dve postele zbité z nenatretých dosák a na veľmi vysokých nohách. „To
si budeme musieť pristaviť
rebrík, aby sme tam vyliezli“. Skriňa žiadna, v rohu
stál stôl, dve stoličky, okná nenatreté, tiež prírodné drevo. A čo je to pri dverách? Murovaná kaplnka?
Nie, azda nie, v prostriedku chýba svätý. Napokon
sme na to prišli, sú to dvojramenné kachle. Cez druhé dvere sme vošli do úzkej izbičky. V nej stála iba
skriňa s úradnými papiermi a knihami. A poďme
do kuchyne. Je veľká asi
štyri štvorcové metre aj so
šparheltom. Je napoly rozvalený, pláty popukané.
V rohu stôl na troch rozkývaných nohách. Štvrtá
chýba. Kuchynka temná,
okienko s jednou tabuľkou
skla. Žiadna skrinka, ani
polička, ani špajza.
Zovrelo sa mi hrdlo.
Do tohto „zariadeného
bytu“ čoskoro malo prísť
moje dieťa. Slzy v očiach
a vzduch presýtený bezradnosťou. „Nebuď smutná!“ hladká ma manžel.
„Uvidíš, ako celý byt zariadim!“ „Bez peňazí?“ „Požičiam si. Zájdem na faru.“ „Myslíš, že ti požičajú?“ „Požičajú. Tu nemôžme bývať. Nájdem byt.“
Zašiel do dediny. Našiel
byt u Stašovcov. Ale len
na prenocovanie, v tej izbe mali oblečenie a poživeň. Sami bývali v malej
kuchynke.
Prvého septembra sviatočne oblečení sme očakávali školákov. Neprišla

dejiny školy – príbehy
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ani noha. Druhý deň, tretí, štvrtý, za celý týždeň ani
jeden žiak. Ale prečo? Prečo? Pre odpoveď sme si zašli na faru.
„Jaj, pán správca, najskôr je chlieb náš vezdejší.
Až tu budú dlhší čas, sami
to spoznajú. Tu už v septembri bude padať sneh a ľudia ešte budú kopať švábku
a kosiť ovos. Deti musia rodičom pomáhať. Však ony
do školy prídu.“
Konečne sme sa ich
dočkali. Usadili sa do lavíc. Prechádzala som uličkou a odrazu zbadala, že
niekde chýbal vzadu na šatoch gombík, že dieťa nemalo ani košieľku. V laviciach ležali okrúhle ovsené posúchy, z ktorých trčali plevy. Žiadny chlieb.
Ale deti zo švábky, mlieka,
z kapusty, z ovsenej grísky a posúchov boli urastené a zdravé. Keď pršalo,
deti zavesili mokré oblečenie na vešiaky, ale viete si
predstaviť tie pary? A okná
nebolo možné otvoriť. Taký z1ý, nedýchateľný puch!
Aj tu v Sihelnom ľudia
verili na bosoráctva, žena žene môže počarovať
tak, že jej budú kravy dojiť
krv a vodu namiesto mlieka. Kdesi som čítala, že to
je možné, že rastú na pasienkoch také zeliny, keď
ich krava zožerie, mení sa
jej mlieko na krv.
Presvedčovala
som
o tom ženičky, ale kdeže,
vôbec mi to neverili!
A naplnil sa deň a sanitka ma viezla do najbližšej
nemocnice, 80 km vzdia1enej až do Ružomberka.
Ochorela som horúčkou
omladníc. Veľa nechýbalo
– mala som zomrieť. Mráz
žihľavu nespáli. Všetko
som pretrpela. Syn sa narodil a dokonával.
„Prosím, veľmi vás prosím, dajte mu umelé dýchanie!“ „Nie som všemohúci,“ odvetil lekár. Ale aby
ma ukľudnil, oživoval dieťa, až keď zrazu začalo dýchať a plakať.
Po dlhšom pobyte v nemocnici sme viezli prvorodeniatko domov nie
do Stašov, ale hore, do školy. Prečo? „Chcem ti ukázať, ako som pokročil
v práci na obnove bytu,“
poznamenal ocko. Od údivu som zmeravela. Aké

prekvapenie! Obidve postele mali primerane odrezané nohy, celá spálňa,
stôl, stoličky, okná boli
natreté na bielo, v rohu stála nová biela skriňa. A pri
lôžku prekrásna nová biela kolíska s bielymi perinkami. S dojatím som do nej
položila naše dieťatko. Cez
biele natreté obloky viseli biele volánkové etamínové záclonky – to mi kolegyňa Liduška pripravila také prekvapenie. V kuchyni opravený vydrhnutý stôl
a opravený šparhelt – len
naklásť ohňa a variť. Je to
skutočnosť? Nie je to sen!
Môj dobrý manžel! Dobrá
Liduška!
Zapáčilo sa mi naše biele kráľovstvo. Často som
odhrnula bielu záclonu
– v diaľke sa rysovali zasnežené Tatry, v zapadajúcom slnku ružovo kvitla Babia hora, zurčal horský potok. Krajinu čoskoro pokryla iskrivá nádhera belostného snehu. Buhužiaľ, bývala často viac
než krutá.
Pretože sme učili na cirkevnej škole, museli sme
každú nedeľu ísť do kostola do Rabče.
Učitelia mali lavicu pri
samom oltári, a tak pán
kanoník Kecera mal prehľad, kto v kostole je a kto
nie je. Beda mi, keby som
tam nesedela, aj keď som
mala malé dieťa! K Vladkovi na stráženie za ten čas
prichádzala susedovie Poluška.
„Jožko, preboha, snáď si
neprišiel do školy len taký
bosý?“ otáčala som chlapča na všetky strany. Nohy
červené ani rak – „to nemáš topánky?“ čudovala
som sa. „Nemám, pani učitelka. Mama majú len jedny a požičiavajú nám ich.
Dnes má topánky starší
brat. No a ja som chcel tiež
ísť do školy, tak som prišiel
bosý.“ „Ochorieš. Nerob to
viac.“ „Nič mi nebude. Ja
som utekal.“
Spomínam si na náš
Velký piatok, ako sme bosí bežali po snehu umyť sa
do potoka a aké to bolo pre
nás kruté. A tu decko beží
štvrť hodiny aj viac, len aby
bolo v škole. Cítim s deťmi ,
bolí ma ich chudoba. A nemôžem im pomôcť. Nie je
pre nich ani chlieb. Volajú

ho buchta. Nie sú peniaze
na chlieb – jedia len ovsené
posúchy.
Nemôžem
zabudnúť
na tohoročnú vianočnú
príhodu. Matka dvoch nemanželských detí (jedno bolo telesne postihnuté) sa vypravila cez hranicu do poľského Korbielova. Kúpila tam päť malých
chlebov, aby sa mali „dobre“ na vianočné sviatky.
Plná radosti, že nesie deťom pochúťku, vracala sa
späť, keď z úkrytu na ňu
zreval financ: „Stoj! Ukaž,
čo nesieš! Pozrime na ženičku. Pašuje chlieb. Tak
davaj!“ „Prosím vás, nechajte mi aspoň jeden chlebík! Na Vianoce, pre moje deti!“ prosila v slzách.
„To tak, pašeráčka jedna!
Ja ťa naučím chodiť do Poľska po chlieb! A už sa prac!
Hybaj!“ Užialená sa vrátila domov s prázdnymi rukami. Na Štedrý deň navarila deťom zasa len ovsenú
grísku. A chlieb? Kto zjedol päť pecňov nasiaknutých jej žiaľom?
Pred Vianocami predávali v Rabči kaprov a tak
jedného ocko priniesol
domov. Rybaciu polievku
a vypráženého kapra so
zemiačikmi aj jablkový závin sme s chuťou jedli pod
vianočným stromčekom.
Nechýbalo ani v kolíske živé jezuliatko, a tak sviatky
boli ozaj vianočné. Pod oknami nám spievala suseda
Mačincová: „Pasly pastire voly, na želonyj dembovni
…“ a zaželala nám šťastné
a veselé Vianoce.
A čo sa mi nepáčilo?
S čím som sa nemohla
zmieriť?
Bolo to, že každé nemanželské dieťa dostávalo na krste Kainovo znamenie na čelo. Aké? Každé takéto dieťa bolo krstené podľa biblických prarodičov. Dievča Eva, chlapček Adam. Pre nás sú obidve mená prekrásne, ale
na Orave mali patinu hanby – ako že to sú mená
podľa hriešnych rodičov.
V triede bolo zbytočné pýtať sa Evičiek a Adamkov
na otca. Aj tak z nich vyrástli ľudia, ako sa patrí.
Po Vianociach napadlo mnoho snehu a mrzlo,
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až za nechty zaliezalo. Deň
za dňom, noc za nocou stále snežilo, nakydalo snehu
toľko, že sa pod ním skryl
celý drevený plot. Celý kraj
doslovne ustrnul v tej bielej nádhere – v bielom hlbokom mori. Ustrnuli sme
aj my. Ráno drnčal náš budík, to sa ozýval malý Vladko v kolíske, ale v izbe bola
ešte tma, žeby išli zle hodiny? Ale chlapča sa predsa
v ten čas pravidelne budilo. Idem k obloku, aby som
sa pozrela von – ó, hrôza! Veď sme my zapadnutí snehom až povyše okien!
Šťastie, že sa otvárali dnu
do izby. Ocko beží do pitvora, chce otvoriť dvere
a nemôže pre tú snehovú
stenu za nimi. Musel preliezť cez okno a lopatou odhadzovať od okien, od dverí, ku záchodom a do kôlne k drevu. Bariéry snehu
po dedine a len úzke uličky
viedli k ceste. Do školy neprišiel nik. Zapadol i chodníky, ani kone po ceste nechodili, borili sa po bruchá
v snežných závejoch. Nikdy v živote som toľko snehu nevidela a nezažila toľko oštary s ním.
Pri tej snehovej kalamite nám ťažko ochorel otecko. Horúčka stále rástla.
Ako zavolá lekára? Telefón
je až na pošte v Rabči.
To je hodina cesty. Neodvažujem sa. Ale za každú cenu musím dôjsť k poštárovi Fernezovi, on už
z Rabče do Námestova po lekára zatelefonuje. Borím sa po pás v snehu nemožno sa vyškriabať
vyššie, vždy zasa zapadnem. Poštár musí deň čo
deň do Rabče, ale jemu je
hej! Na nohy priviaže lapte – snežnice – a tie ho nesú na povrchu, neprepadá sa. „Ako sa do Sihelného
dostanem?“ odtelefonavala lekárka z 24 km vzdialeného Námestova. „Prídem
na lyžiach.“ Bola to pre ňu
veľmi namáhavá cesta, ale
prišla. Veľmi ma nepotešila. Manžel mal akútny zápal obličiek. „Nariaďujem prísnu diétu. Poradím
vám, ako ho vyliečite. Nesmiete ľutovať peňazí. Nech
vám poštár denne nosí pomaranč a mandarínky. Dávajte mu ich stále a nič iné.
Uvidíte, uzdraví sa.“ Vďaka
múdrej a obetavej lekárke
sa za čas naozaj uzdravil.

Doma viazla robota, učila
som celý deň – svoju a potom ockovu triedu. Bola
som nesmieme rada, keď si
svoju potom prevzal.
S väčšou chudobou, aká
bola na Orave, sme sa nikde nestretli. Niekto nám
zaklopal na dvere. „Ďalej!“
„Pochválen,“ zdraví goral.
„Pán správca, nekúpite
teľacko? Za 25 korún?“ Celé teľa? Veď my sme len sami
dvaja. Tak jednu nohu, ale
celé teľa?“ „Ak ho nekúpite,
uviažem ho pri plote, nech
si ho vezme, kto chce. Potrebujem mlieko pre deti a nie
pre teľa!“
„Prečo ho nezarežete
a neupečiete deťom?“
„Nemáme omasty na pečenie. A varené je plané, nechutné.
Kúpte ho, prosím!“
A tak sme kúpili celé teľa. Denne sme jedli pečenú
teľacinu.
V Sihelnom žila tiež
Mária Genšiňáková. Slobodná stará dievka, ktorá sa vrátila domov z Ameriky. Našetrila si tam trochu peňazí, a tak rada nad
tunajšími ľuďmi ohŕňala
nos. Považovala sa za veľkú boháčku a dala sa nedeľu čo nedeľu voziť do kostola na koči. Sedela si tam ani
grófka, nos až pri nebi, pohrdlivo sa pozerala na peších sihelnianskych smrteľníkov. Pozrite sa! Ona,
amerikánka! Nie ako hen
tá, peši sa do Rabče plahočiaca učiteľka. Taký neboráčik, chudáčik jeden!
Blížil sa koniec školského roka a my sme rozmýšľali, či zo Sihelného
odídeme. Opustíme nádherný obraz Tatier, Babiu horu i Pilsko, zvonce
kráv i zurčiaci potok a divú Polhoranku. Opustíme poetický kraj Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy, veď ocko na tú veľkú vzdialenosť temer zaplatil životom. Pôjdeme
späť do Bačkoviec. Na východ. Na slnečný Zemplín.
Zažiadali sme a znovu nás tam obidvoch zvolili a znovu sme tam učili
a tvorili.
Z  vlastivednej monografie SIHELNÉ od Petra Hubu z roku 1998
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SENIORi nezaháľajú
JDS ma za úlohu vytvárať podmienky na realizáciu starších občanov-dôchodcov. To sa snaží robiť aj ZO Rabča, za výbornej spolupráce pána starostu Ing. Juliusa Pitáka a niektorých veľmi ochotných podnikateľov.
Vieme, že aj podnikateľom sa ťažko žije a predsa sa s nami rozdelia.
V roku 2017 sme rea
lizovali naozaj veľmi veľa akcií, ako: páračky, fašiangy, boli sme navštíviť pamiatky nielen u nás,
ale aj v Poľsku, ako plavba
po Dunajci či Čenstochová.
Zorganizovali sme športové hry. Krásnou akciou sú
„Spievajúci seniori“, kde
prídu ukázať svoje umenie
súbory z iných častí Slovenska. Nezaháľame a tiež pomáhame aj pri podujatiach
obce. Naše dve členky vystupovali aj v Slovenskej
televízii „Slovensko chutí.“
Je potešiteľné, že nás
stále pribúda, myslíme aj
na naše zdravie: chodíme sa
kúpať, navštevujeme aj kúpele. Veľmi úspešne reprezentujú Rabču aj naše 2 spevácke súbory a 1 tanečný.
Najkrajším dňom dôchodcov je úcta k starším,
ktorá začína sv. omšou
a pokračuje programom
kalendár akciÍ
2018
6. 1. Poľovnícky ples
7. 1. Trojkráľová
muška 10. 1. Páračky
20. 1. Poľovnícky ples
27. 1. Školský ples
3. 2. Mládežnícky ples
10. 2. Zabíjačková
hostina
10. 2. Saleziánsky ples
11. 2. Maškarný ples
13. 2. Pochovanie basy
18. 2. Výročná schôdza
JDS
17. 3. Stolnotenisový
turnaj
5. 5. Rabčiansky okruh
13. 5. Deň matiek
30. 6. Dni Rabče
1. 7. Dni Rabče
8. 7. Deň plný
prekvapení
29. 7. Futbalový turnaj
„O pohár SNP“
18. 8. Hasičský deň
2. 9. Spievajúci seniori
23. 9. Svapkekopaňe
10. 10. Stretnutie
dôchodcov
6. 12. Mikuláš I
7. 12. Mikuláš II
8. 12. Halový futbalový turnaj
15. 12. Vianočné trhy
31. 12. Silvestrovský
prechod

našich vnúčat a iných účinkujúcich. Za ten krásny deň

ďakujeme našim duchovným otcom, pánu starosto-

vi pani prednostke a všetkým pracovníkom obec-

ného úradu. Ešte raz veľká
M. Pindjaková
vďaka.
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XI. Zabíjačkové hody
Rabča, 10. 2. 2018. Výnimočné zimné podujatie, na ktorom nechýbali už tradične kone s kovbojmi a kovbojkami; podujatie, na ktorom sa
každý mohol dosýta zadarmo najesť zabíjačkovej kapustnice či mäsových natierok, klobásky, hurky, tlačenky, mäsa. Nechýbala hudba,
spev, ani varené vínko a tuhé na zohriatie. Ľudia rozprávali, jedli, usmievali sa. Deti sa vozili na jazdeckých koňoch.
Podujatie naplno začalo poobede, keď až z dolného konca Rabče príchodom tradičných saní s kolesami ťahaného párom tátošov s kovbojským kočišom p. Kubíkom z Rabčíc,
ktorý priviezol organizátorov podujatia p. Miroslava Adamčíka st. a starostu
Ing. Júliusa Pitáka. Za ním
išiel zástup cválajúcich

jazdeckých koní vedených
naším rančerom z Magury
p. Emilom Chromčákom
s kovbojmi a kovbojkami.
Prišli na námestie a potom
„zaparkovali“ v školskom
parku.
Zabíjačkové pochúťky
šikovní zakálači s kuchárkami už stačili od rána pripraviť pre hostí.
Na zabíjačkovú hosti-

nu prišli spievať Spievajúci seniori z Rabče pod vedením Miroslava Jagnešáka. Zaspievali aj hymnu
organizátorov Miroslava
a Moniky Adamčíkov. Ako
uviedol tvorca hymny Miroslav Jagnešák: „Je to ich
vlastná hymna, ktorá sa vždy spieva na zabíjačkovej
hostine“. Monika Adamčíková v krátkom príhovo-

re pre hostí uviedla: „Dobrý deň, vážení hostia. Chcela by som vás všetkých privítať a veľmi, veľmi pekne poďakovať, že ste prišli na 11.
ročník zabíjačky. Môj manžel sa celý týždeň na to pripravoval a chcela by som
mu veľmi poďakovať. Tiež
aj starostovi, synovi Mirovi, mojim deťom a všetkým
vám, hostia. Ďakujem veľ-

mi pekne.“ Následoval prípitok šampanským.
Tento rok prišlo najviac
hostí. Bolo sa treba veru
obracať, aby všetkých obslúžili.
V parku, kde boli kone,
deti s rodičmi naplno využívali možnosť sa povoziť
na koni.
Text a foto V. Briš

tradície – aktivity seniorov
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IV. Obecné páračky
Dom kultúry Rabča, 10. 1. 2017. Aktívni seniori pod vedením Margity Pindjákovej aj tento rok zorganizovali 4.
ročník Rabčianskych obecných páračiek. Obecné boli doslova, lebo sa ich zúčastnili starí i mladí, ženy, chlapi
aj mládež z celej dediny. Bolo veselo. Páralo sa, rozprávalo, spievalo a tento rok aj súťažilo v páraní peria. Ale
pekne po poriadku.
Podujatie začalo od tretej
poobede ako ináč páraním
peria za obrovským stolom.
Postupne prichádzali ďalší
párači či hudobníci.
Podujatie zahájila predsedkyňa Margita Pindjáková. Privítala domácich
aj hostí – hudobnú skupinu MBM. Hudobná skupina MBM hráva pri Jednote dôchodcov v Bobrove
a ich názov pozostáva, ako
uviedol harmonikár Mišo

Chabada z: „Miša, Braňa,
manželky Márie a na tieto
páračky prišli aj s posilou
– speváčkou a zábavačkou
pani Aničkou Červeňovou
z Klina.“ MBM vytvorila
svojím pásmom krásnych
piesní aj vtipov atmsféru
„páračiek v starých dreveniciach ako voľakedy“.
Seniori účastníkov častovali páračov s vlastnoručne upečenými šiškami
s čajom.

Od piatej začala súťaž
v páraní peria o medaily. Súťažilo sa nielen na rýchlosť
ale aj v kvalite párania. Všetci mali rovnako – 10 dkg peria. Súťažili 3 družstvá: chlapi, ženy, mládež o medaily.
Porota, ktorá dohliadala na
súťaž, bola Marienka Chabadová a Anička Červeňová.
Počas súťaže zahrala na heligónke aj mladá
Američanka Sofi v sprievode dievčat od Pikošov.

Vyhralo družstvo žien,
druhá bola mládež a tretie
bolo družstvo našich senio
rov – chlapi. Chlapi uviedli, že oni nepotrebujú párať
perie, že na to majú ženy.
Začala hrať ďalšia hudobná skupina vedená Janom Adamčíkom na saxofóne, s Ferkom Skurčákom
na harmonike, Augustínom Pitákom ml. s basou,
Erika Žitňáková na akordeóne a speváčka z Ma-

rana Tha Julka Pikošová.
Pridala sa aj hudobná skupina MBM. Bolo veselo.
Spievalo sa a niektorí si aj
zatancovali.
Skončím piesňou, ktorá sa spievala na týchto obľúbených obecných páračkach a ktorá vystihuje celé podujatie
„Na Orave dobre“.
Text a foto: Vladimír Briš
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– udalosť
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Vianočné trhy v obci Rabča
Dňa 16. decembra sa v našej obci konali tradičné Vianočné trhy. Pre ľudí boli pripravené kapustnica, šišky, zemiakové placky, langoše ale
tiež medovina či tradičný vianočný punč.

28. 3. 2018
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– udalosť
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Vystúpenie speváčky JANAIS
V programe vystúpili
domáce ľudové zoskupenia, ako napríklad: Dychová hudba Rabčanka, píšťalkári z Rabče, Marana
Tha či Spievajúci seniori.
Svojou návštevou nás tiež
poctili Machajdovci zo susednej Oravskej Polhory,
heligónkari zo SZUŠ, sku-

piny Heligonica, Križiaci,
zo susedného Poľska pricestovala skupina Hajduky Nižné Lapše a hlavnou
hviezdou programu bola
speváčka JANAIS.
„Som skutočne nadšený, a teší ma, že sme sa tu
už niekoľkýkrát mohli všetci takto stretnúť. Myslím

si, že je pre ľudí táto akcia vhodná, ako sa aspoň
na chvíľu zbaviť každoročného predvianočného stresu. Verím, že sa tu prítomným ľuďom bude páčiť a že
sa uvidíme aj budúci rok!“
povedal nám v krátkom
rozhovore starosta obce
Rabča pán Július Piták.

V tanečnej sále domu
kultúry deti predávali domáce výrobky.
Vo vstupnej chodbe bola inštalovaná Vianočná
výstava prác žiakov ZUŠ I.
Kolčáka, elokované pracovisko Rabča.
My rovnako dúfame, že
sa ľuďom táto tradičná ak-

cia páčila a že v decembri
opäť na tieto vianočné trhy
zavítajú.
Fotografie sú na www.
rabca.sk a videozostrih na
https://youtu.be/MZ45O82WxXw
Martin Gábor
Fotografie V. Briš
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obec Rabča pozdravuje svojich
rodákov
Aj tento rok sme navštívili našich rodákov žijúcich
v sociálnych zariadeniach na Orave.

Pripravili sme pre nich
zaujímavé pásmo folklórnych vystúpení. V sobotu
13. januára 2018 vystúpili
deti z detského folklórneho súboru spolu s mladými heligonkármi pod vedením Mgr. Gabriely Čulovej v programe pre klientov centra sociálnych
služieb v Námestove a tiež
pre obyvateľov domova dôchodcov v Novoti. Deti obdarovali dôchodcov nielen
pekným spevom, ale ako
každoročne, aj voňavými
medovníčkami.

V programe pre dôchodcov sa tiež predstavili Spievajúci seniori a ženy zo speváckeho zboru Maranatha, ktoré povinšovali obyvateľom spomínaných zariadení všetko dobré do nového roku.
Účinkujúci sa s rodákmi
z Rabče srdečne porozprávali. Poslankyňa Obecného zastupiteľstva Mgr. Andrea Lubasová odovzdala seniorom darčeky, ktoré pre nich pripravil Obecný úrad v Rabči. Pozdraviť seniorov sa špeciálne

rozhodli aj deti zo ZŠ s MŠ
Rabča, ktoré pre nich vyrobili krásne kytice ruží.
Radosť i vďačnosť sa dala čítať z tvárí obyvate-

ľov navštívených zariadení
a my sa na revanš už teraz
tešíme na stretnutie s nimi
v budúcom roku. Na záver
chceme poďakovať všet-

kým účinkujúcim, ktorí
obetovali čas aj námahu a
rozhodli sa zúčastniť tohto
záslužného podujatia.
Mgr. Andrea Lubasová

Radosť vianočných dielní
Stáva sa už tradíciou, že sa deti z Rabče pravidelne zúčastňujú vianočných tvorivých dielní, ktoré organizuje Občianske združenie Centráčik v spolupráci s Centrom voľného času Maják Námestovo.
Ako po iné roky, ani tento rok nebol výnimkou.

Dňa 24. novembra 2017
sa už tradične na tvorivých

dielňach stretli deti so šikovnými rukami a pred-

vianočnou náladou. Deti s nadšením tvorili vianočné stromčeky, svietniky, snehuliakov a iné ozdoby s vianočnými motívmi. Nechýbalo ani pečenie vianočných oblátkov.
Kolesom šťastia si deti
mohli vytočiť pekný dar-

ček pre seba alebo aj pre
svojich najbližších.
Zhotovené výrobky si
malí umelci vzali so sebou a obohatili tak svoje
domovy originálnou vianočnou výzdobou.
Mgr. Andrea Lubasová

zábava / informácie
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Facebooku Naša Rabča
a moje fotografie na www.
rabca.sk v časti fotogalérie.
Video z podujatia nájdete buď cez www.rabca.
sk » videá alebo priamo
cez youtube.com na adrese: https://youtu.be/sozGq0E7C44
Text a FOTO V. Briš

Sánkovačka
Vonku bolo sychravo, zamračené na sivo, sneh neprimrznutý k zemi, ale aspoň ho bolo až 10 cm, a tak
sánkovačka na najstaršej historickej hlbokej ceste na
Magure mohla začať.
A začala. Prišlo veľa detí a mnohé aj s rodičmi.
Organizátorov
veľká
účasť prekvapila – nečakali, že ich príde až toľko. Deti šantili, leteli na sánkach,
bobách a čomkoľvek, čo sa
šmýkalo dolu hlbokou ulicou. Boli šťastné, keď leteli dolu kopcom a my starší
s nimi. Zaspomínali sme si
aj na naše detstvo, kde snehu bolo oveľa viac a sánkovali sme sa takmer každý deň.
Pekná zimná akcia.
Podujatie doplnil stánok, v ktorom sa účastníci občerstvili kakaukom aj
chutnými mafinkami.
Z facebooku Naša Rabča k sánkovačke citujem:
„Chceme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, čo sa zú-

častnili, nečakali sme takú
účasť a teší nás, že tieto tradície sú stále v obľube. Rozdali sme všetko, čo sme nachystali a dúfame, že Vám
chutilo. Ďakujeme mladému kolektívu z bývalého
MOP združenia za spoluprácu, Klaudii Harbutovej
za skvelé fotografie, aj napriek návalu v stánku, DekoHeart Monika Harbutová
za skvelú výzdobu stánku,
obchodu Vitamín za sponzorovanie, seniorom za super dobroty a všetkým ostatným, čo sa podieľali na
realizácii na čele so starostom, ktorý sa dal na to nahovoriť a išiel do toho :D“.
Fotografie Moniky Harbutovej si môžte pozrieť na

Knižné novinky v Obecnej
knižnici Rabča
Výroky slávnych:
„Keď som objavil knižnice,
bolo to ako mať Vianoce
každý deň“.
(Jean Fritz)
Názov projektu:
„Aktualizácia
a doplnenie
knižného fondu“
Obec Rabča získala v roku 2017 z „Fondu
na podporu umenia“ finančné prostriedky na nákup knižného fondu pre
Obecnú knižnicu v Rabči.
Získané
finančné
prostriedky boli v sume
1 500 €.
Realizáciou
poskytnutej dotácie na podpo-

ru projektu: „Aktualizácia a doplnenie knižného
fondu“ bolo jej čo najefektívnejšie využitie. Pri obstarávaní literatúry sme
mysleli na všetkých používateľov našej obecnej
knižnice. Zamerali sme sa
na najmenších čitateľov,
aby sme u nich zvýšili záujem o čítanie a knihy, pretože chceme, aby návšteva
Obecnej knižnice v Rabči
a čítanie bolo pre nich samozrejmosťou.
Ďalšou kategóriou, ktorú sme mali na zreteli pri
nákupe novej literatúry
sú čitatelia, ktorí potrebujú nové informácie k svojmu vzdelávaniu. Nákup literatúry sme prispôsobi-

li skladbe študentov v našom regióne, aby im čo
najviac pomohli pri ich
vzdelávaní.
Pri nákupe sme nezabudli ani na kategóriu čitateľov, ktorí hľadajú v knižnici oddychovú literatúru.
Výberom nakúpenej literatúry sme sa snažili
o posilnenie kultúrno-výchovnej, vzdelávacej a informačnej funkcie knižnice. Na zreteli sme mali aj
deti zo sociálne slabších
rodín.
Pevne veríme, že realizáciou projektu sa nám
čiastočne podarilo obnoviť nás knižný fond o aktuálne informačné zdroje,
ktoré uspokoja všetky ka-

tegórie používateľov našej
knižnice.
Z poskytnutej dotácie
1 500, € sme nakúpili celkovo 191 kusov knižničných jednotiek, počet titulov 191 kusov. Všetky zakúpené knižničné jednotky sú umiestnené v Obecnej knižnici Rabča.
Z toho:
• náučná literatúra pre dospelých 47 ks
• krásna literatúra pre dospelých 63 ks
• krásna literatúra pre deti 69 ks
• náučná literatúra pre
mládež 12 ks
Na tomto projekte sa podieľal Obecný úrad v Rabči
spolufinancovaním.

Spolufinancovanie projektu bolo v sume 247,41 €.
Nakúpili sme z toho spolu
30 kusov knižničných jednotiek, počet titulov 30.
Z toho:
• náučná literatúra pre dospelých 1 ks
• krásna literatúra pre dospelých 21 ks
• krásna literatúra pre deti 7 ks
• náučná literatúra pre
mládež 1 ks
Zoznam knižných noviniek môžete nájsť na stránke: www.rabca.sk – v časti Knižnica – knižné novinky.
Bc. Ružena Galčíková,
vedúca obecnej knižnice
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FBK RAptORs prežíva vynikajúcu sezónu
Fanúšikov tešia hlavne výsledky mužského tímu a mladších žiakov. Raptorské ,,Áčko“ v tejto sezóne prehralo z 12 zápasov len raz a nachádza sa na delenej prvej pozícii, no má zápas k dobru. Hornooravčanom ostávajú do konca ligy 4 zápasy, v ktorých sa stretnú s predposledným Breznom, posledným Zákamenným, so štvrtou Duklou B. Bystrica a s tabuľkovým susedom z Čadce. Práve meranie síl s tímom
Devils Čadca by malo určiť postupujúcich do baráže o 1. celoslovenskú ligu. FBK RAptORs si v prípade získania najmenej 10 bodov udrží
prvú priečku v lige a postúpi do baráže o 1. ligu.
Spojený florbalový klub Rabča a Or. Polhora okupuje aj vo svojej štvrtej sezóne najvyššie priečky tabuľky.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tím
Devils Čadca
FBK Turany
FBK RAptORs
Dukla B. Bystrica
Slovan R. Sobota
FPS B. Bystrica
Žiar n/Hronom
Horehronec Brezno
Zákamenné

Tréningy
Nevýhodou Raptorov je
fakt, že kompletný káder sa
stretáva iba raz do roka, prevažne počas sviatkov. Väčšina mužského tímu pracuje alebo študuje mimo Oravy či Slovenska. Kostra tímu
je preto zložená z juniorov,
ktorí študujú na stredných
školách a môžu sa zúčastňovať tréningov v stredu aj
v piatok a z vysokoškolákov,
ktorí sa zúčastňujú zväčša
iba zápasov.
Súpiska mužov Raptors
Martin Adamčík, Matúš
Vnenčák, Stanislav Kudjak
– všetci 12 Z, Dávid Briš, Pavol Zeman – obaja 11 Z, Adrián Adamčík, Matej Vorčák
– obaja 10 Z, Dávid Michlík, Martin Šangala, Maroš
Kušnierik, Matej Hvoľka
– všetci 7 Z, Marián Oselský,
Adam Grobarčík – obaja
6 Z, Dominik Michlík, František Matonog, Jozef Talaga, Kristián Kubasák, Adam
Hauko – všetci 5 Z, Peter
Adamčík – 4 Z, Dávid Bodnár, Patrik Kvasňák – obaja 3 Z, Damián Jašák, Milan
Joňák, Ľubomír Adamčík,
Martin Šurin – všetci 1 Z.
Juniorský tím
Juniori pôsobia v regionálnej súťaži len druhý rok,
na rozdiel od 1. ročníka,
kedy ako nováčik skončili
na poslednom mieste, tento rok sa nachádzajú piati
so ziskom 7 bodov za 2 výhry, 1 remízu a 5 prehier.
Súpiska juniorského
tímu Raptorov
Damián Jašák, Matej
Hvoľka, Adrián Adamčík,

PZ
13
13
12
12
14
13
14
14
13

V
9
9
9
7
6
5
2
2
2

R
2
2
2
3
2
3
1
1
0

P
2
2
1
2
6
5
11
11
11

B
29
29
29
24
20
18
7
7

Martin Cubinek, Jaroslav
Belkotiak, Damián Barčák, Stanislav Kudjak –
všetci 8 Z, Dávid Briš, Dominik Brišák, Dávid Bodnár – všetci 6 Z, Marián
Oselský, Adam Hauko –
obaja 4 Z, Patrik Murín – 3
Z, Kristián Kubasák – 2 Z.
Starší žiaci
Starší žiaci sú po polovici
sezóny poslední, keď z ôsmich zápasov dokázali vyhrať len raz. Neúspech je
spôsobený nedostatkom
hráčov v tejto kategórii.
Káder starších žiakov tvoria hráči vekovo na úrovni
mladších žiakov, ktorí často fyzicky nestačia na svojich starších protihráčov.
Súpiska starších žiakov
Michal Ferneza, Patrik Kutlák, Dušan Nožina – všetci 8 Z, Adam Brišák, Jakub
Randjak, Richard Revaj,
Mário Glombík, Alex Tvarožek – všetci 6 Z, Adam Pilarčík, Patrik Cubinek, Tibor
Fusko, Marcel Fusko, Michal Fusko, Maroš Jagelka
– všetci 4 Z, Miroslav Maslaňák, Martin Bodnár – obaja 2 Z.
Mladší žiaci
Najmladšia kategória Raptorov robí svojimi výsledkami klubu, trénerom a hlavne rodičom veľkú radosť.
V regionálnej súťaži kraľuje tabuľke tím Grasshoppers Žilina, ktorý vychováva veľké talenty, no mladí Raptori sa držia práve
za nimi s bilanciou 7 výhier,
1 remíza a 2 prehry. Treba
dodať, že mladším žiakom
pomáha zápasová prax,

Touto cestou by sa chcel celý klub FBK RAptORs poďakovať za podporu pri organizovaní HOFL obci Rabča, pánovi starostovi, sponzorom: Tyrol Computers, Stasmont s.r.o. – Ing. František Hrubjak, MK Šport Nižná – Marián Klimčík. Ďakujeme!
ktorú získali nastupovaním za tím starších žiakov
a pravidelná účasť na tréningoch. Väčšina navštevuje tréningy všetkých kategórií. Vyzdvihnúť treba hlavne Michala Fernezu a Patrika Kutláka, ktorí
sa zúčastňujú aj tréningov
mužov a vo svojich tímoch
sa stali lídrami.
Súpiska mladších žiakov
Patrik Kutlák, Dušan Nožina, Tibor Fusko, Marcel
Fusko, Michal Fusko, Jakub
Randjak, Adam Brišák, Alex
Tvarožek – všetci 10 Z, Martin Bodnár , Patrik Cubinek
– obaja 6 Z, Dominik Špigura, Pavol Pienčák – obaja
4 Z, Maroš Jagelka – 2 Z.
V. ročník Hornooravskej
florbalovej ligy ovládol
domáci FBK RAptORs
Hornooravská
florbalová liga o pohár starostu obce Rabča Júliusa Pitáka zakončila svoju púť 28. 1. finálovým kolom. Liga trvala takmer 2 mesiace a zúčastnila sa jej približne stovka hráčov, ktorí pôsobili
v siedmich tímoch: Bobrov
Beavers, Or. Veselé, Lokca,
Raptors juniori, Mútne, Novoť a Raptors muži.
Zápas o bronz
O 3. miesto sa pobil juniorským tím Raptorov a Mútne, ktorého väčšina hráčov pôsobí v juniorskej

extralige. Stretnutie bolo od začiatku vo vysokom
tempe, vedenie sa striedalo na oboch stranách.
Hráči Mútneho sa dokázali v tretej tretine dostať
do vedenia. Mladí Raptori sa snažili dorovnať skóre zápasu, no ich snahu
brzdili časté vylúčenia,
keďže sa dopúšťali mnohých faulov. Mútne si dokázalo udržať najtesnejšie vedenie aj pri záverečnom tlaku a mohli sa radovať z bronzových medailí.
FINÁLE
Zápas večera a celej ligy
– finále medzi domácim
FBK RAptORs a Novoťou.
Duel medzi dvoma najlepšími tímami HOFL sa
po úvodnej hymne začal
vo vysokom tempe. Novoť
mala v 1. tretine prevahu,
čo sa prejavilo na dvoch
úvodných góloch. Druhú tretinu začali opäť lepšie Novoťania, ktorí zvýšili náskok svoj náskok na 3
góly. Raptors bol v ťažkej
situácii a Novoť na koni,
málokto veril, že sa so zápasom dá ešte niečo spraviť. Raptori však nehádzali
flintu do žita a zapli na vyššie obrátky. Odmena za ich
snahu nenechala na seba
dlho čakať a dostavila sa
v podobe vyrovnania. Novoť ihneď po vyrovnaní zaknihovala ďalší gól a odskočila Raptorom do vede-

nia. Domáci hneď vyrovnali. V 3. tretine korunovala družina spod Babej hory svoj heroický výkon ďalším dvoma gólmi a nedovolili Novoťanom v záverečnom tlaku zdramatizovať zápas.
Do športovej haly si
na finále HOFL našlo cestu približne 100 divákov
a určite neľutovali, pretože k videniu bol veľmi zaujímavý zápas. Raptori sa
stali víťazom HOFL tretíkrát z piatich ročníkov ligy.
Konečné poradie HOFL:
1. RAptORs, 2. Novoť,
3. Mútne, 4. RAptORs
U19, 5. Lokca , 6. Or. Veselé , 7. Bobrov.
Najlepší hráči tímov:
Bobrov – Ján Bodorík, Or.
Veselé – Martin Balcerčík,
Lokca – Sebastián Smolár,
RAptORs U19 – Dávid Briš,
Mútne – Ondrej Kubaľa,
Novoť – Dominik Michlík,
AptORs – Matúš Vnenčák.
Najlepší hráči ligy:
najlepší brankár Matej Vorčák (Raptors); najlepší obranca František Matonog
(Raptors); najužitočnejší
hráč Marián Oselský (Raptors U19); najlepší strelec
Martin Adamčík (Raptors);
najlepší hráč Dávid Michlík
(Novoť).
Martin Adamčík

šport – príbeh zo života / dobročinná pomoc
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Napriek počiatočnému odporu si Rabču zamiloval
Keď v Rabči spomeniete meno Jozef Havlíček, hneď každému napadne milý pán, ktorý pracoval na základnej škole ako učiteľ a tiež sa
venuje futbalu v rôznych funkciách už viac než polstoročie. V súčasnosti si užíva dôchodok a robí hlásateľa pri futbalových zápasoch.
Na Hornú Oravu
sa mu veľmi prísť
nechcelo
„Do Rabče som prišiel z rodnej Podbrezovej
v novembri 1962. Prvé
dva týždne po príkaze
presťahovať sa som zostal
doma, no potom mi zavolal vedúci odboru školstva,
že ak nepôjdem na Oravu,
tak ma dá na súd,“ začal
naše príjemné rozprávanie sympatický dôchodca.
V čase jeho príchodu
sa futbal v druhej najväčšej dedine na Orave začal iba rozbiehať:
„V Rabči bolo provizórne ihrisko, no v roku 1957
prišla veľká voda a ihrisko
bolo kompletne zatopené.
Trvalo tri roky, kým sa vybudovalo nové ihrisko. To
je v rovnakej podobe až dodnes.“
Paradoxne nie je
telocvikár
Pána Jozefa Havlíčka
privial vietor do Rabče
najmä kvôli práci: „Vyštudoval som v Banskej
Bystrici učiteľstvo a aprobáciu mám na zemepis
a dejepis,“ prekvapil nás
odpoveďou.
„Telesnú
výchovu ani nič podob-

né som nikdy neštudoval. Keď som sa presťahoval, chýbal na tunajšej základnej škole učiteľ telesnej výchovy, tak
to zverili mne... A nejako k tomu patril aj obecný futbal.“

Jeden zo zakladateľov
najstaršieho turnaja
na Orave

ho bydliska. „Páčilo sa
mi, ako do Banskej Bystrice chodili ligové kluby
zo Slovenska, Česka i Poľska. Keď som sem potom
prišiel, rozprávali sme sa

Ihneď sa z neho stal
hrajúci tréner
Prakticky okamžite po
svojom príchode začal hrávať za mužstvo
Rabče a popritom trénovať žiakov: „Prišiel
som ako 23-ročný a keďže sa tu futbal len rozbiehal, chýbali aj tréneri, preto som popri hraní trénoval žiačikov,“
hovorí bývalý záložník,
ktorého obľúbeným číslom bola deviatka.
Súčasné deti majú iné
záujmy, ako futbal
V minulosti určite bolo
jednoduchšie deti prilákať k futbalu, čo nakoniec sám potvrdzuje: „Kedysi prišlo na tréning toľko detí, že niektorí museli na lavičke a museli sa striedať v hre 11
na 11. Dnes tréneri musia hráčov niekedy až budiť, aby ich donútili ísť zahrať si. Deti v súčasnosti viac zaujímajú mobily

Koncert pre Katku
bude použitý na rehabilitáciu pre osudom ťažko
skúšanú Katku Budzelovú z Rabče, ktorá sa vinou zdravotných problémov ocitla pripútaná
na invalidný vozík a odkázaná na pomoc druhých.

Dňa 19. 11. 2017 sa v kinosále kultúrneho domu v Rabči konal charitatívny koncert s názvom
„Koncert pre Katku“. Výťažok z tohto koncertu

a internet, ako hra všetkých hier.“

Nápad
zorganizovať
tento koncert skrsol v hlave pani Mariky Vojtašákovej, kolegyne Katky zo
ZUŠ Ignáca Kolčáka v Námestove:
„S Katkou sme boli
od nášho zoznámenia veľmi
dobré kamarátky. Po všetkých tých zdravotných peripetiách, ktorými si Katka prešla od minulej zimy,
som sa rozhodla jej nejako

V meste, v ktorom študoval sa odohrávali
v auguste turnaje SNP,
čo ho oslovilo a podobnú myšlienku priniesol aj do svojho nové-

ostatnými funkcionármi
o možnosti založenia tohto turnaja.“ Podarilo sa
a tento rok sa v Rabči
bude organizovať už 44.
ročník, čo znamená, že

pomôcť. Založila som účet,
ktorého číslo som zdieľala
na Facebooku, kde mohli ľudia prispievať ľubovoľnými
finančnými čiastkami. Stále sa mi to zdalo málo, a tak
som sa rozhodla v spolupráci s obecným úradom v Rabči zorganizovať pre Katku
takýto benefičný koncert.“

zo ZUŠ Ignáca Kolčáka
v Námestove.
„Som šťastná, koľko ľudí
na tento koncert prišlo! Dokázali sme, že aj keď je táto
doba ťažká a uponáhľaná,
stále sa nájdu ľudia, ktorí vedia a chcú pomôcť dobrej veci.“
Na tomto benefičnom
koncerte sa vyzbieralo dokopy neuveriteľných
6 740 €, spoločne s bankovým účtom sa na rehabilitáciu pre Katku vyzbieralo dokonca viac ako 10 tisíc eur.
„Priznám sa, bola som
v šoku, keď som spočítala všetky peniaze a videla
na kalkulačke tú sumu! Veľmi pekne ďakujem všetkým
ľuďom čo prispeli na Katkinu rehabilitáciu, taktiež
ďakujem pánu starostovi,
Júliusovi Pitákovi, že nám

Obecný úrad obce Rabča začal taktiež konať
a práve s pani Vojtašákovou zorganizovali tento
koncert.
Na tomto koncerte vystúpili:
Námestovské
ochotnícke divadlo spolu s bratmi Kurtulíkovcami v muzikáli Evanjelium podľa Matúša, ženský spevácky súbor Marana Tha (práve tento súbor
Katka donedávna viedla), a tiež učitelia a žiaci

tento turnaj je najstarší
organizovaný športový
turnaj na území Oravy.
Futbal na úkor rodiny
priniesol aj vtipné
príhody
Okresné futbalové súťaže majú za svoj hrací deň väčšinou nedeľu. Deň patriaci oddychu, kedy chcú všetci
byť so svojou rodinou.
„Samozrejme, že manželka mala niekedy na mňa
nervy, ale kým som nebol
doma a mal som starosti s futbalom, ona ich mala s našimi deťmi,“ hovorí pán, ktorý na budúci rok oslávi životné jubileum.
K futbalu patria aj vtipné príhody: „Raz sme so
žiakmi hrali v Iľanove pri
Liptovskom Mikuláši. Jeden z hráčov ma neposlúchal a tak som sa rozhodol
po polčase ho stiahnuť z ihriska. Po zápase sme toho
chlapca nikde nevedeli nájsť
a niektorí mi hovorili, ako ho
videli odchádzať zo štadióna pešo. Asi po piatich kilometroch sme ho našli, ako
kráčal smerom na Liptovský
Mikuláš,“ uzavrel s úsmevom naše rozprávanie.
Martin Gábor
poskytol priestory na tento
koncert, ďakujem pracovníkom obecného úradu, ktorí
mi pomohli koncert zorganizovať a ďakujem všetkým
ostatným, ktorí akokoľvek
Katke pomohli a stále pomáhajú,“
povedala nám hlavná
organizátorka akcie pani
Marika Vojtašáková.
Treba povedať, že Katka už v týchto dňoch absolvuje prvý z dvoch plánovaných liečebných pobytov v Adeli centre v Piešťanoch.
Ak všetko pôjde podľa
plánu, na druhý pobyt by
mala nastúpiť po Veľkonočných sviatkoch. Na záver len jediné: Veľa zdravia,
milá Katka!
Martin Gábor
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Vianočná
muška

V nedeľu 7. 1. poobede sa
uskutočnila súťaž v streľbe zo vzduchovky. Súťažilo až 59 súťažiacich.
V kategórii MUŽI: 33
strelcov. Na 1. mieste: Ľubomír Pindiak s 97 b., 2.
Juraj Gura s 95 b., 3. Patrik
Skurčák s 94 b. .

7. 1. 2018 Súťaž v streľbe zo vzduchovky

e-foto tomáš cubínek

V kategórii Ženy: 5 strelkýň. Na 1. mieste: Lenka
Cubinková s 86 b., 2. Ilona
Pitáková s 67 b., 3. Darina
Vargončíková s 18 b. .

V kategórii DORAST: 10
strelcov. Na 1. mieste: Ľubomír Jaššák s 80 b., 2.
Adam Pilarčík s 65 b., 3.
Benjamín Piták s 63 b. .
V kategórii Najmladší
účastník: 11 strelcov. Najmladší strelec mal len 7 rokov – A. Cubinková.

Poľovnícky spolok HRBIK ďakuje všetkým zúčastneným a teší sa na vianočnú mušku 2019.
Štefan Ratica

Vyhodnotenie športovcov TJ Oravan
Rabča po skončení prvej (jesennej)
časti súťaží ročníka 2017 – 18

TJ má dva oddiely a to
stolnotenisový a futbalový, ktoré mali zapojené
družstvá do dlhodobých
súťaží v rámci Oravy a Žilinského kraja.

Stolný tenis
Tento oddiel má zapojených do súťaží tri družstvá:
Rabča A v 4. lige, Rabča B
v 6. lige a Rabča C v 8. lige.
Úspešnosť družstiev hodnotíme podľa postavenia
v tabuľkách a ich umiestnením v porovnaní s minulým ročníkom.
Tabuľky súťaží
4. liga

1. L. Mikuláš 1110 0 1 122:76
2. Ružomberok118 1 2 135:63
3. Iľanovo A 11 7 1 3 122:76
4. V. Dubová 11 7 1 3 112:86
5. Lokca A 11 6 2 3 117:81
6. B. Potok A 11 6 1 4 115:83

31
28
26
26
25
24

7. Východná A11 6
8. Rabča A 11 4
9. Krušetnica 11 2
10. Lokca B 11 3
11. Černová A 11 1
12. Námestovo11 0

0 5 99:99 23
3 4 103:95 22
2 7 70:128 17
0 8 67:131 17
1 9 75:123 14
011 51:147 11

6. liga

5. Bziny D 11 6 0 5 100:98 23
6. Rabča C 11 5 0 6 99:99 21
7. O. Podz. A 11 5 0 6 92:106 21
8. Dlhá C
11 4 0 7 83:115 19
9. Sihelné A 11 3 1 7 93:105 18
10. S. Dubová C 11 3 0 8 69:129 17
11. Zákamenné A110 2 9 53:145 13
12. Istebné C 11 0 110 48:150 12

8. liga

Rabča A hrá rovnakú súťaž, ako v minulom ročníku, keď bola nováčikom
súťaže. Tohoročná jeseň je
menej úspešná, ako minulá (vtedy 4. miesto). Príčinou zhoršenia bola absencia najlepších hráčov (Ruchomski, Lowas, Bandík
J.), ktorí z pracovných dôvodov odohrali len polovicu zápasov. Všetky zápasy
jesene odohral Juritka A.

1. Hruštín A 1111 0 0 137:61 33
2. Dlhá B
11 8 0 3 131:67 27
3. Párnica A 11 8 0 3 129:69 27
4. S. Dubová B 11 6 2 3 110:88 25
5. Rabča B 11 5 2 4 98:100 23
6. Bziny C 11 5 1 5 104:94 22
7. O. Lesná C 11 4 2 5 100:98 21
8. S. Hora A 11 5 0 6 88:110 21
9. O.B.Potok A 11 3 2 6 87:111 19
10. Veličná A 11 3 1 7 82:116 18
11. Mútne A 11 3 0 8 81:117 17
12. Tvrdošín E 11 0 011 41:157 11

1. Hruštín B
2. Novoť B
3. Párnica B
4. S. Hora C

1110 0 1 131:67
11 9 1 1 145:53
11 9 1 1 145:53
11 9 0 2 130:68

31
30
30
29

Rabča B sa oproti vlaňajšku zlepšila, keď postúpila do vyššej súťaže a tam

je v hornej polovici tabuľky. Všetky zápasy odohrali: Juritka, Palider a Gužík.

Rabča C štartuje v rovnakej súťaži, ako vlani a postavenie v tabuľke sa zlepšilo.
Najviac zápasov odohrali Dibdiak, Pindiak
a Ferletjak.
Vyhodnotenie jednotlivcov podľa percenta víťazstiev a umiestnenia v súťažiach
Rabča A – Ruchomski Lukáš 75 % (5. miesto v súťaži 4. ligy), Lowas Martin 70 % (10.), Bandík Ján
55 % (26.), Juritka Anton
50 % (31.), Kutlák Michal
50 % (34.), Palider Igor
29 % (49.), Randiak Stano
25 % (68.). Hodnotených
bolo 80 hráčov.

Rabča B – Juritka A 93 %
(2. miesto) Palider I. 50 %
(27.), Randiak S 40 % (35.),
Gužík Jozef 29 % (40.),
Dibdiak Marek 13 % (55.)
Hodnotili 92 hráčov.
Rabča C – Šurin Martin
79 % (11. miesto), Dibdiak
M. 77 % (13.), Adamčík
Michal 55 % (28.), Pindiak
Ondrej 45 % (39.), Ferletjak Peter 9 % (60.). Celkove
90 hráčov v 8. lige. Vedúcim oddielu je Ján Bandík,
tréneri: Jozef Gužík a Ondrej Pindiak.
Druhá časť súťaží sa začína 12. 1. 2018 a potrvá
do 25. 3. Domáce zápasy
hrávajú naši tenisti v športovej hale v piatok o 18. h
Rabča A, v sobotu o 17. h.
Rabča B a v nedeľu o 10. h
Rabča C. Jozef Havlíček

výsledky zápasov TJ oravan rabča v stolnom tenise v ročníku 2017 – 2018 » jar

Dátum

Rabča A – 4. liga

Čas

Dátum

Rabča B – 6. liga

Čas

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

Dátum
14. 1. N
21. 1. N
27. 1. N
4. 2. N
11. 2. N
16. 2. Pia
25. 2. N
3. 3. So
11. 3. N
17. 3. So
25. 3. N

Rabča C – 8. liga

Čas

Zákamenné A – Rabča C 10 : 8
Rabča C – Sihelné A 8 : 10
ŠK Párnica B – Rabča C 16 : 2
S. Dubová C – Rabča C 12 : 6
Rabča C – Istebné C 12 : 6
Or. Podzámok A – Rabča C 14 : 4
Rabča C –Bziny D 6 : 12
Novoť B –Rabča C 13 : 5
Rabča C – Hruštín B 7 : 11
S. Hora‑Hlad. C – Rabča C 12 : 6
Rabča C – Dlhá C

1100
1100
1100
1100
1000
1800
1000
1800
1000
1800
1000
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futbal – Vyhodnotenie jesene 2017
v súťažiach
TJ Oravan Rabča zapojila do súťaží 5 družstiev – z toho 4 mládežnícke. Štartovali v súťažiach žilinského kraja a Oravy. V zápasoch sa im
darilo rôzne. Najúspešnejší boli hráči dorastu a mladších žiakov, horšie sú na tom muži, starší žiaci a prípravka. Výsledky sme porovnávali s minulým ročníkom súťaží.
Muži – 6. liga

Starší žiaci – 3. liga

1. Vavrečka 13 9 2 2 26:15 29
2. Dlhá
13 8 1 4 33:20 25
3. Pribiš
13 8 1 4 28:18 25
4. Breza
13 8 1 4 29:22 25
5. Vasiľov 13 7 0 6 26:18 21
6. Liesek
13 7 0 6 28:26 21
7. Novoť
13 5 3 5 29:25 18
8. Zákamenné13 6 0 7 35:40 18
9. Zázrivá 13 5 2 6 20:24 17
10. Žaškov 13 5 1 7 22:30 16
11. Klin
13 3 6 4 24:22 15
12. Zuberec 13 4 2 7 28:30 14
13. O. Podzámok1342 7 15:30 14
14. Rabča 13 1 1 11 16:39 4
Tabuľka Pravdy – 14 b

1. Chlebnice 12 10 1 1
2. Lisková 12 10 0 2
3. Ľubochňa 12 9 2 1
4. L. Mikuláš 12 7 2 3
5. Zuberec 12 7 0 5
6. Tvrdošín 12 7 0 5
7. Klin
12 6 2 4
8. Diviaky 12 5 0 7
9. Trstená 12 4 1 7
10. Rabča
12 3 0 9
11. L. Hrádok 12 3 0 9
12. Zákamenné 12 2 1 9
13. Z. Poruba 12 0 111
Tabuľka Pravdy –9 b

Dorast – 4. liga

1. Klin
12 10 2 0
2. Tvrdošín 12 10 1 1
3. Ľubochňa 12 9 0 3
4. Diviaky 12 9 0 3
5. L. Mikuláš 12 7 0 5
6. L. Hrádok 12 5 3 4
7. Rabča
12 5 2 5
8. Lisková 12 5 1 6
9. Chlebnice 12 5 1 6
10. Zuberec 12 3 2 7
11. Trstená 12 2 1 9
12. Zákamenné 12 1 1 10
13. Z. Poruba 12 0 0 12
Tabuľka Pravdy –1 bod

1. Z. Poruba 13 11 1 1150:15 34
2. Dlhá
13 11 0 2 76:17 33
3. Lisková 13 9 1 3 57:27 28
4. L. Lužná 13 5 5 3 26:29 20
5. Černová 13 6 2 5 26:32 20
6. Bešeňová 13 5 4 4 27:30 19
7. Rabča 13 5 2 6 28:31 17
8. Chlebnice 13 5 2 6 28:38 17
9. Bobrov 13 4 3 6 16:30 15
10. Liesek 13 4 2 7 35:36 14
11. Diviaky 13 3 3 7 18:25 12
12. Nižná
13 3 3 7 29:42 12
13. Trstená 13 2 3 8 19:47 9
14. Zákamenné 13 2 1 10 18:48 7
Tabuľka Pravdy –1b

34:7 31
59:8 30
42:5 29
47:21 23
37:25 21
31:29 21
37:30 20
43:37 15
25:55 13
24:47 9
12:46 9
18:44 7
6:61 1

Mladší žiaci – 3. liga

82:27 32
60:23 31
70:20 27
71:27 27
71:29 21
34:26 18
57:38 17
22:38 16
22:38 16
30:61 11
22:64 7
18:88 4
7:99 0

Muži v minulom ročníku

skončili v 7. lige na 2. mieste a postúpili do najvyššej oravskej súťaže v 6. lige sa im tak nedarí, ako sa
očakávalo a sú na na konci tabuľky. Tréneri mužstva boli Emil Bieľak, ktorého po 6. kole nahradil M.
Adamčík starší. Všetky zápasy jesene odohral iba jeden hráč Samuel Ratičák,
väčšinu: P. Jadroň, J. Poništiak, T. Sroka a J. Galis.
Celkovo nastúpilo 22 hráčiv, z toho traja dorastenci: F. Polťák, M. Majerčík
a V. Pikoš. Najlepším strelcom gólov 7 bol S. Ratičák.
Tresty: ŽK: 26, ČK: 0.
Dorastenci sa umiestnili v strede tabuľky o jedno miesto lepšie ako v minulom ročníku. Trénerom
bol M. Adamica, vedúci
Peter Briliak. Dobre dochádzali na zápasy aj tréningy. Všetky odohrali: F.
Polťák, V. Pikoš, M. Pikoš,
P. Iskierka; väčšinu zápasov: M. Dibdiak, M. Majerčík, D. Gluch, F. Chromčák a D. Polťák. Góly: 8 –

Dibdiak, 5 – V. Pikoš, 4 –
M. Brišák 3 – T. Grobarčík
a P. Djubašák. Tresty: ČK
2, ŽK 7.
Starší žiaci sú po jeseni na 10. mieste (vlani 7. m) zhoršenie umiestnenia. Tréner Peter Brišák. Najviac zápasov odohrali: P. Pikoš, M. Jančo,
P. Piták, M. Maslaňák, M.
Hadár, K. Adamčíková, J.
Skutka, a M. Ferneza. Góly: P. Pikoš 12, M. Jančo 3,
Maslaňák a Adamčíková 2.
Mladší žiaci oproti
vlaňajšku sa zlepšili (vlani 11. m.). Tréner Ferdinand Poláček. Všetky zápasy odohrali: A. Brišák,
S. Chromek, F. Bandík,
K. Babinský, S. Korman
a M. Grobarčík. Väčšinu:
D. Grobarčík, F. Bango,
J. Jančo a D. Klušák. Góly: 15 – K. Babinský, 10 –
Korman a Chromek, 7 – F.
Bandík, 6 – M. Grobarčík.
Prípravka štartovala
na troch turnajoch, obsa-

dila 3. miesto. Tréner Dávid Vojtech nedodal hodnotenie hráčov.
Jarná časť súťaží sa začne 24. marca 2018. Predtým budú tréningy a prípravné zápasy.
Športová verejnosť očakáva zlepšenie futbalistov
vo výsledkoch a tabuľkách.
Na tento cieľ sa musia dobre pripraviť.
Jozef Havlíček
Ilustračné FOTO V. Briš

vyžrebovanie futbalových zápasov TJ oravan rabča – jar 2018

Dátum

Mužstvo– 6. liga

Čas

Dátum

Dorast – 4. liga

Čas

Dátum

Žiaci– 3. liga st. a ml.

Čas

1. 4. N Trstená – Rabča
1300
1. 4. N Z. Poruba – Rabča
1130/ 1330
1. 4. N Zázrivá – Rabča
1530
8. 4. N Rabča – Vasiľov
1530
3. 4. U Rabča – Zákamenné
1500
5. 4. Š Rabča – Lisková
1300/ 1445
15. 4. N Pribiš – Rabča
1230
7. 4. S Rabča – Dlhá
1530
8. 4. S Rabča – Trstená
1130/ 1330
00
30
22. 4 . N Rabča – Novoť
16
14. 4. S Lisková – Rabča
15
14. 4. S Diviaky – Rabča
1000/ 1200
29. 4. N Žaškov – Rabča
1600
21. 4. S Rabča – Chlebnice
1600
22. 4. N Rabča –Zuberec
1200/ 1440
30
00
1. 5. U Rabča – Breza
16
28. 4. S Z. Poruba – Rabča
16
29. 4. N Ľubochňa – Rabča
1000/ 1200
6. 5. N Rabča – O. Podzámok
1630
5. 5. S Rabča – Bešeňová
1630
6. 5. N Rabča – Zákamenné
1230/ 1430
30
30
13. 5. N Klin – Rabča
16
12. 5. S Černová – Rabča
16
13. 5. N Klin –Rabča
1000/ 1200
20. 5. N Rabča – Liesek
1700
19. 5. S Rabča – Diviaky
1700
20. 5. N Rabča – Chlebnice
1300/ 1500
00
30
27. 5. N Zákamenné – Rabča
14
27. 5. N Nižná – Rabča
14
26. 5. S Tvrdošín – Rabča
1000/ 1200
3. 6. N Rabča – Dlhá
1700
2. 6. S Rabča – L. Lúžna
1700
2. 6. S Voľno
10. 6. N Rabča – Vavrečka
1700
10. 6. N Bobrov – Rabča
1100
10. 6. N Rabča – L. Mikuláš
1300/ 1500
17. 6. N Zuberec – Rabča
1730
16. 6. S Rabča – Liesek
1730
16. 6. S L. Hrádok – Rabča
1000/ 1200
Prípravka: v Bobrove 5. 5. S o 1000, v Zubrohlave 5. 5. S o 1130, v Bobrove 12. 5. S o 1000, doma so Zubrohlavou 12. 5. o 1130, doma s Bobrovom 19. 5. S o 1000, v Zubrohlave 19. 5. S o 1130
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Heuréka! – nech to u nás žije
Zdá sa ti, že je v našej obci nuda? Rozmýšľaš, čo sa v Rabči dá robiť? Máš dokonca nejaké nápady? No tak sem
s nimi! Heuréka! je špeciálna udalosť pre mladých, ktorá pomôže rozbehnúť život v našej obci. Tak sa zapoj aj ty!
Čo je naším cieľom?
Chceme vytvoriť tím mladých ľudí, ktorí svoju kreaODPOČINUTIE
VEČNÉ DAJ IM,
PANE …
Janka Tyrolová
* 24. 5. 1932
† 29. 8. 2017;
Štefan Piták
* 9. 2. 1924
† 30. 9. 2017;
Jana Šurinčíková
* 29. 7. 1937
† 4. 10. 2017;
Peter Havlíček
* 19. 6. 1969
† 5. 10. 2017;
Margita Paliderová
* 12. 6. 1945
† 5. 10. 2017;
Marta Vorčáková
* 16. 10. 2017
† 16. 10. 2017;
Štefan Kudjak
* 14. 3. 1938
† 11. 11. 2017;
Ľudovít Garaj
* 4. 6. 1935
† 13. 11. 2017;
Anton Žitniak
* 1. 1. 1941
† 25. 11. 2017;
Jozef Kovalíček
* 12. 11. 1940
† 27. 11. 2017;
Jozef Kubala
* 31. 1. 1962
† 15. 12. 2017;
Jozef Grobarčík
* 12. 2. 1974
† 16. 12. 2017;
Justína Bušková
* 13. 6. 1933
† 10. 1. 2018.

†

tivitu, idey a nápady vložia
do diania v našej obci. Hľadáme možno práve teba!

Odber krvi sa
teší stále väčšej
obľube

Až 57 ľudí si našlo 19. februára čas
a navštívilo rabčiansky kultúrny dom za účelom darovania krvi, tento odber vykonávala Národná transfúzna stanica z Martina.
Tretí februárový pon
delok sa v našej obci
uskutočnil tradičný odber krvi. Túto najvzácnejšiu ľudskú tekutinu
chodia do kultúrneho
domu darovať nielen domáci, ale aj ľudia z okolitých dedín. Tentokrát ich
bolo 57, čo je veľmi pekné číslo. „Ďakujeme každému jednému človeku,
ktorý na tento odber prišiel. Som hrdá, že medzi
Rabčanmi sa stále nájdu
ľudia, ktorí prídu darovať
krv,“ povedala predsedníčka miestneho spolku
Slovenského červeného
kríža v Rabči pani Pavlína Oselská.
Martin Gábor
Odber krvi 2018
19. 2., 18. 6., 22. 10.

18. 2. 2018 Sánkovačka
Sme si vedomí, že mladým ľuďom v našej obci
chýbajú aktivity. Plánujeme viac využívať napríklad
kinosálu, a to na najrôznejšie eventy od stand-up comedy cez vystúpenia, koncerty až po lekcie tancov.
A práve na realizáciu a organizáciu týchto udalostí potrebujeme aj tvoju pomoc!
Tvoj názor nás zaujíma,
a preto sme sa rozhodli pre
projekt Heuréka!, kde ho
môžeš predostrieť aj ty. Ak
máš chuť podieľať sa na akciách v Rabči, rozhodovať
o zaujímavých udalostiach
a starať sa o zábavu mladších aj starších spoluobčanov, či vytvárať akcie, ktoré chýbajú práve tebe, dvere máš otvorené.
Chceme reálne meniť
veci k lepšiemu. Chceme
zahnať nudu, ktorá občas
panuje v našej obci. A preto sme začali budovať vzťahy a nápady spolu. Veríme, že sa k nám pridáš aj

e-foto v. briš

ty a spoločne rozbehneme
zaujímavé projekty, ktoré
budú milovať všetci. Kreativite sa medze nekladú
a sme stopercentne presvedčení, že aj ty tou svojou
prispeješ!
Začali sme akciou sánkovačka, ktorá mala veľmi
pozitívne ohlasy, ale chceme ísť ďalej!
Poď s nami do toho a pomôž nám vytvoriť krea
tívny priestor, kde budeme
všetko plánovať a spoločne
vytvárať.
Stačí len sledovať facebookovú stránku obce
Rabča a prísť na stretnutie.
Zapojiť sa môžeš kedykoľ-

Ev i d e n c i a
oby vateľov
Rabče
za rok 2017
Počet obyvateľov
k 31. 12. 2017 .... 4980
Narodení . ............... 9
.2
z toho: M – 49, Ž – 43
Zomrelí.................... 43
z toho: M – 22, Ž – 21
Prisťahovaní............ 60
z toho: M – 27, Ž – 33
Odsťahovaní............ 56
z toho: M – 29, Ž – 27.
Najpoužívanejšie mená
za rok 2017:
ženské: Eliška – 4x,
Adela – 3x, Karolína
– 3x, Lenka – 3x
mužské: Jakub – 4x,
Martin – 4x, Peter – 4x,
Lukáš – 3x, Oliver – 3x.
Počet detí narodených
v mesiaci:
Január ...................... 5
Február .................... 4
Marec . ..................... 8
Apríl ......................... 7
Máj . ....................... 10
Jún ......................... 11
Júl ............................ 7
August ..................... 5
September.............. 10
Október.................... 9
November................. 7
December................. 9
Mgr. Eva Grancová
vek. Možno práve ty nám
vieš pomôcť s vytvorením
perfektného workoutového cvičiska či ďalších skvelých akcií, ktoré ti tu chýbajú a my o tom ani netušíme.
Vek je len číslo a kreativitou disponuješ, či si
mladší alebo starší.
Ak o tom ešte nevieš,
nezabúdaj, že cintorín je
plný skvelých nápadov,
ktoré nedostali šancu sa
realizovať. Ty si ju práve
dostal a je len na tebe, či ju
využiješ.
Marián Chutňák

Úradné hodiny obecného úradu
Oznamujeme ob č anom, ž e úr adné hodiny
Obecného úradu v Rabči sú nasledov ne:
Pondelok: ............................ od 7 30 hod. do 15 30 hod.
Utorok: ............................... od 7 30 hod. do 15 30 hod.
Streda: ................................ od 7 30 hod. do 17 00 hod.
Štvrtok: .............................. od 7 30 hod. do 15 30 hod.
Piatok: ................................. od 7 30 hod. do 14 00 hod.
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Školský časopis HORN

Aktivity na HORNEJ základnej
škole aj mimo nej

Milí čitatelia,

čas rýchlo beží a opäť sa Vám prihovárame oddých
nutí po letných prázdninách. Prázdniny zbehli rých
lo a znova sedíme v školských laviciach – o rok starší.
Aj týmto číslom Vám chceme priblížiť, čo všetko zažívame
na hornej škole okrem učenia. Tešiť sa môžete na naše
príbehy, reportáže, básničky, ktoré dopĺňajú zaujíma
vé kresby a fotografie. Na záver naším čitateľom želá
me príjemné čítanie a už teraz sa tešíme na ďalšie číslo.
Krava mlieko dáva,
To je dobrá správa.
Každé ráno si ho dám
A do školy utekám.
Dianka Gluchová,
Dianka Juritková, 3. D

Mliečny deň
Aj zdravé mliečko má
svoj deň. My, žiaci
hornej školy, sme sa
obliekli do bieleho
a oslávili deň mlieka.
Pochutili sme si na mlieč
nych výrobkoch a snažili

sme sa vypiť veľa mliečka.
Porozprávali sme sa o tom,
aké je mliečko zdravé a pl
né vitamínov. Môžu nám
ho dať kravičky, kozičky, či
ovečky.
Niektorí starí rodičia
ešte doma chovajú kravu

Okienko zdravia

Stravuj sa zdravo
Aj naša škola sa zapojila
do projektu „Stravuj sa
zdravo“.
Počas celého týždňa sme
sa snažili jesť oveľa viac ovo
cia a zeleniny.
Každý deň sme mali urče
nú farbu trička. Naše farby
boli červená, zelená, oran
žová, modrá a žltá. A podľa
toho sme si z domu donies
li ovocie a zeleninu v týchto
farbách. Doniesli sme jabl
ká, banány, pomaranče, ču
čoriedky, citróny, uhorky,
kaleráb...., ktoré sme spo
ločne ochutnávali počas pre

stávok. Počas týždňa sme
sa viac rozprávali o zdravej
strave.
Pani učiteľky nám pripo
mínali, aby sme často jedá

alebo kozičku. Budeme sa
snažiť piť ho každý deň.
Reportáž napísali:
Samko Zboroň,
Tomáško Rusina 2. D
Babička je veľmi stará
dojí mliečko, keď je zdravá.
Anabelka Domiňáková,
Katuška Hrubjaková 2. D

Mliečko mi veľmi pomáha,
Sladko sa s ním zaspáva.
Ráno s mliečkom vstávam
A pekný deň očakávam.
Karolínka Labudová,
Zuzka Vargončíková, 3. D
Mliečko mi veľmi pomáha,
Sladko sa s ním zaspáva.
Ráno s mliečkom vstávam
A pekný deň očakávam.
Karolínka Labudová,
Zuzka Vargončíková, 3. D

Mlieko to je mňamka,
Pripraví mi ho mamka.
Keď som bol maličký,
Pil som ho z fľaštičky.
Maťko Bugaj,
Peťko Rusina, 3. D
Máme radi mliečko,
Obsahuje béčko.
Nášmu zdraviu slúži,
Vyrastú z nás muži.
Tadeáško Kolčák,
Tomáško Svetlák, 3. D
Ja mám mliečko rád,
som s ním kamarát.
Mliečko nám dáva kravička,
teší sa z toho babička.
Jogurty rád kupujem
a potom ich aj zjem.
Žiaci 2. D

vali ovocie a zeleninu, lebo
budeme zdraví.
My prváci sme na výtvar
nej výchove vytvárali jež
kov s jabĺčkami a hruškami,
a ovocné košíčky.
Druháci robili ovocné
a zeleninové misy, ktoré po
tom ochutnávali. Tretia
ci zas vytvárali ovocníčkov
ka Laštiaková a Jakub
Svetlák 1. D

a rôzne postavičky, panáči
kov zo zeleniny.
Celý týždeň sa nám veľ
mi páčil a bola to obrovská
zábava.
Reportáž napísali Dian-
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Európsky Deň jazykov
Dňa 26. septembra
sa uskutočnil deň
jazykov.

V kultúrnom dome
sme mali program v rôz
nych jazykoch a plni

li sme tvorivé úlohy. Pa
ni učiteľka Veronika Ko
valičková nám ukázala
prezentáciu ako jej bolo
na Islande. Páčili sa nám
kamene z čiernej pláže.
Ukázala nám čím sa pla
tí na Islande. Boli to veľ
mi zaujímavé mince. Vi
deli sme veľa fotiek a za
ujímavých videí. Zistili
sme, že na Islande je veľa
horúcich prameňov. Veľ
mi sa nám to páčilo. Ďa
kujeme, že sme spoznali
vzdialenú európsku kra
jinu.
Reportáž
napísali: Karolínka Labudová, Zuzka Vargončíková, 3. D

Plavecký výcvik
Ach, tá naša plaváreň.
O plaveckom výcviku sme
vedeli už od septembra.
Nevedela som sa dočkať.
Mama mi kúpila nové plavky. Sú veľmi pekné a pestrofarebné. Čiapku a okuliare mám po staršej sestre. Chodili sme celá naša trieda a aj iné triedy.
Cesta bola dlhá. A trvala asi jednu hodinu. V autobuse bolo veselo. Dostali
sme hodinky na ruku, ktoré sme používali na odomykanie a zamykanie skriniek. Keď sme sa prezliekli a osprchovali, zišli sme
dolu a tam nás čakal plavčík, aby nás poučil, čo môžeme robiť. Neskôr sme išli do bazéna, v ktorom bola
teplá voda. Po dlhom trénovaní plávania a ležania
na vode, sme sa mohli hrať
asi desať minút. Boli tam
aj tobogany a aj šmýkačka.
Obľúbila som si šmýkačku
a rada som sa na nej šmý-

kala. Keď nám povedali,
že máme ísť domov, plavčík nás pochválil, že sme
šikovní. Cestou domov sme
spomínali na plaváreň a čo
sme sa naučili.
Reportáž pripravila
Olívia Harbutová, 3. D
V októbri roku 2017 sme
boli celá trieda na plaveckom výcviku v Dolnom Kubíne. Chodili sme tam autobusom. Po príchode nám
ujo z recepcie dal náramky
od skriniek. Potom sme sa
šli prezliecť do plaviek. Prvý
deň sme sa učili kopať nohami. Za tri dni sme sa naučili používať ruky aj nohy pri
plávaní a správne dýchať.
Na piaty deň sme sa učili
ďaleko sa odraziť a neplávať. Neskôr sme ešte skákali do dvojmetrovej vody. Celých päť dní nás učili plavčíci. Mal som rád cestu autobusom, lebo sme sa hrali
rôzne hry. Po plaveckom vý-

cviku sme dostali mokré vysvedčenie.
Reportáž pripravil
Alex Maslaňák, 3. D
V októbri sme sa vybrali na plavecký výcvik do Dolného Kubína. Cestovali sme
tam autobusom. Vyzdvihol nás pri škole po druhej
vyučovacej hodine. Hneď
na začiatku výcviku sme
sa skamarátili s našimi inštruktormi. Najprv to bolo ťažšie, keďže sme nevedeli plávať. Po čase nás to
začalo baviť. Ponáranie
bola veľká zábava. Ubehlo nám to veľmi rýchlo. Boli sme smutní, že sa to skončilo. No už teraz sa tešíme,
že tam o rok pôjdeme znova.
Reportáž pripravila
Dianka Juritková, 3. D
Autobusom sme prišli do Dolného Kubína. Boli sme na toboganoch aj
na šmýkačke a skáka-

li sme do zimnej vody. Učili nás plávať na bruchu
aj na chrbte. Dostali sme
na ruku hodinky a mali sme
aj prestávku. Učili nás bombu. Šli triedy 3. D, 3. A, 3. C
a dostali sme diplomy.
Reportáž pripravila
Dianka Gluchová, 3. D
Na začiatku októbra sme
sa zúčastnili plaveckého výcviku. Keď sme tam prišli, najprv nám pán plavčík vysvetlil pravidlá.Keď
nám pán plavčík vysvetlil
pravidlá tak sme sa šli prezliecť do šatne. Pri bazéne na nás čakal pán plavčík, ktorý nám porozdával
plavecké okuliare. Rozdelili sme sa na skupiny a učili nás základy plávania. Potom sme sa šli prezliecť a šli
sme domov.
Reportáž pripravila
Vaneska Boldovjaková, 3. D
Cestou na plaváreň sme
hrali: hádaj načo myslím?
Spievali sme, jedli a hovorili
vtipy. Bolo tam pekne, nám

bolo dobre. Naučili sme sa
držať vo vode na bruchu
a na chrbte. Cez prestávku sme mohli ísť na tobogány. Cestou naspäť sme sa
hrali, spievali a oddychovali. Za odmenu sme dostali
mokré vysvedčenie.
Reportáž pripravil
Riško Jendreas, 3. D
V Dolnom Kubíne sme sa
3. A, 3. C, 3. D, zúčastnili
plaveckého výcviku. Naučili
sme sa tam plávať. Celý týždeň sme chodili na tobogany a na šmýkačku. Boli tam
traja plavčíci a dve plavčíčky. Najviac sa mi páčilo, že
som mohol skákať do dvojmetrovej vody.
Reportáž pripravil
Tomáško Svetlák, 3. D
Žiaci tretieho ročníka sa
každý rok zúčastňujú plaveckého výcviku. Tento rok
to čakalo aj mňa. Ráno
sme sa učili len dve vyučovacie hodiny. Nastúpili sme
do autobusu, ktorý nás viezol priamo do Dolného Ku-

www.rabca.sk |www.zsrabca. edupage.sk | e- mail chyrnik@rabca.sk | skolka@zsrabca.sk |

31. január 2018

HORNÁČIK – 1/2018

PRÍLOHA Rabčianskeho CHÝRNIKA č. 1/2018 | 3

Výtvory z prírodných
materiálov

Naši žiaci spolu s rodič
mi tvorili a využívali hlav
ne prírodné materiály.
V mesiacoch
september až október
sme sa rozhodli využiť
to, čo nám príroda
poskytuje.

Diela boli vystavené
a všetci zúčastnení boli
ocenení. Prírodu sme si as
poň na chvíľu preniesli aj
k nám do školy.

Reportáž
pripravili
kolektív pedagógov a žiakov s rodičmi .
li ku škole, tak sme išli domov.
Reportáž pripravil
Patrik Slovík, 3. D

bína. Prezliekli sme sa a šli
do Vodného sveta. Plavčíci
nás rozdelili do skupín.
Ja som mal dobrého inštruktora, ktorý sa volal
Štefan. Naučil ma kopať
nohami, správne dýchať,
potápať sa… Bol prísny, ale
naučil ma veľa. Domov sme
šli až poobede. V piatok sme
sa rozlúčili. Dostali sme
Mokré vysvedčenie a vstupenky. Stretneme sa v štvrtom ročníku.
Reportáž pripravil
Samuel Gabriel, 3. D
Deň pred plaveckým výcvikom som sa bál, ale aj tešil. Boli sme tam od druhého do 6. októbra. Prvý deň
nám predstavili plavčíkov.
Druhý deň nás naučili ležať na bruchu, fúkať do vo-

dy. Tretí deň nás naučili
plávať. Potom sme si všetko
opakovali.
Štvrtý deň nás učili plávať na chrbte. Piaty deň sme
si všetko zopakovali. Zopakovali sme si fúkať do vody, plávať na chrbte a bruchu. Nakoniec sme plavčíkom darovali srdiečka a boli na nich naše podpisy. Plavecký výcvik sme si užili. Bolo super.
Reportáž pripravil
Tadeáš Kolčák, 3. D
V októbri v Dolnom Kubíne sa konal plavecký výcvik. Ráno sme sa učili len
2 hodiny. Potom sme išli
do autobusu. Cestou sme si
spievali, hrali sme sa „Hádaj načo myslím.“ Každý deň sme sa dačo nauči-

li a na koniec sme sa mohli hrať. Potom sme sa vrátili do šatne, prezliekli sme
si plavky a vrátili hodinky.
Cestou sme si zas spievali a hrali sa. Keď sme prišli
ku škole, tak sme išli domov.
Reportáž pripravil
Patrik Slovík, 3. D
V októbri v Dolnom Kubíne sa konal plavecký výcvik. Ráno sme sa učili len
2 hodiny. Potom sme išli
do autobusu. Cestou sme si
spievali, hrali sme sa „Hádaj načo myslím.“ Každý deň sme sa dačo naučili a na koniec sme sa mohli hrať. Potom sme sa vrátili do šatne, prezliekli sme
si plavky a vrátili hodinky.
Cestou sme si zas spievali a hrali sa. Keď sme priš-

Plavčík Ivo nám dal
plavecké okuliare. Vyskúšali sme si aká voda je
v aquaparku, potom sme
skúšali sa ponárať, niektorí si vyskúšali nafukovaciu bublinu, aj ja som sa
naučil nafukovaciu bublinu.
Na konci nás pustili na tobogany. A keď som
sa šiel prezliecť, tak mi niekto zamkol skrinku. Keď sa
to vyriešilo, tak druhá pani učiteľka povedala mojej,
že by ma mala pochváliť.
Za plavecký výcvik nám dali
mokré vysvedčenie.
Reportáž pripravil
Peťko Rusina,3. D
V októbri sme začali chodiť na plavecký výcvik. Keď
sme dorazili do Kubína, ujo
nám porozprával, akí máme byť disciplinovaní. Dal
nám hodinky a šli sme hore.
Páčilo sa mi to, ako plávali
plavčíci na chrbte. A chcela som to vedieť a myslela
som, že sa mi sen vyplní. Ešte nikdy som nebola šťastnejšia, pretože som stratila
strach z vodnej šmýkačky.
Dostali sme aj voľno. Bol to
ten najkrajší a najpoučnejší
týždeň.
Reportáž pripravila
Karolínka Labudová, 3. D

Boli sme na plavárni.
Ako prvé sme boli v plaveckom bazéne. V Aquaparku
bolo veľa atrakcií. Do divokej rieky sme nemohli chodiť. Na tobogane sa stal
úraz. Ujo Ivo bol hlavný
plavčík. V štvrtok nám zakázali tobogany. V piatok
sa mi už nechcelo ísť, no bol
to najlepší deň. Keď sa výcvik skončil bol som smutný.
Bol to super týždeň.
Reportáž pripravil
Matej Bugaj, 3. D
Cestou do Dolného Kubína sme videli Oravský hrad.
Ujo Ivo nám vysvetľoval, čo
máme robiť a čo nemáme
robiť. Bola tam hlboká voda. Ujo Ivo ma učil plávať
na chrbte. Bola tam pekná šmýkačka. Plavčíci nám
veľmi pomáhali. Skúsil som
skok do vody. Na plavárni
sa mi veľmi páčilo. Plaváreň
patrí medzi moje najkrajšie
zážitky.
Reportáž pripravil
Tomáš Jagelka, 3. D
Na začiatku októbra sme
boli na plaveckom výcviku.
Naučili nás ako sa ma plávať na chrbte a bruchu. Bolo tam veľmi super. Dúfame,
že tam ešte pôjdeme Chodili sme tam celý týždeň.
Na konci sme dali plavčíkom a plavčíčke krásne srdce, kde sme boli podpísaní.
Reportáž pripravila
Zuzka Vargončíková, 3. D
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Pasovačka
prvákov
V septembri do školských lavíc zasadli naši prváci,
počiatočné obavy zo školských povinnosti prekonali a rozbehli svoju žiačku aktivitu.
Aby sa stali plnohod
notnými žiakmi našej ško
ly, tak 5. októbra 2017,
sa zúčastnili pasovania
do cechu prváckeho.
Škola sa premenila
na krásnu rozprávkovú
krajinu dobrých víl a ne
posedných škriatkov, na
ši najmenší museli zvlád

Biblické okienko

Rorátne sväté omše

Hoci ráno sa nám nech
celo vstávať ale sme sa pre
mohli. Stretnutie sme ma
li v škole o 6:15, kde nám
p. učiteľky zapálili lampá
šiky a potom sme išli všet
ci do kostola. Lampášiky
sme si poukladali na scho
díky. Svätá omša slávená
pri lampášikoch a svieč
kach bola veľmi pekná.
Po sv. omši sme sa iš
li naraňajkovať raz na fa
ru, kde nás pozval pán fa

Aj tento rok
sme počas adventu
chceli potešiť malého

Ježiška,
a preto sme sa
rozhodli,

Milión detí
sa modlí ruženec
V stredu 18. októbra
2017 o 9 00 sa deti
Hornej školy aj
Materskej škôlky
zapojili do modlitby
svätého ruženca.
Modlitbu viedol vdp.
Peter Bolibruch v kostole
Navštívenia Panny Márie.
Deti sa modlili slávnostný
ruženec. Každá trieda sa
pomodlila jeden desiatok.
Modlili sme sa za jednotu

a pokoj vo svete, za tých,
ktorí Ježiša nepoznajú,
za to, aby sme sa mali ra
di, aby sme svojím príkla
dom druhým ukazovali Je
žišovu lásku, aby sme boli
veselí, aby sme si odpúšťa
li, aby sme sa vedeli pode
liť. Budeme sa usilovať tak
to žiť.
Reportáž
pripravili: Karolínka Labudová,
Zuzka Vargončíková, 3. D

že pôjdeme
celá škola na rorátne
sv. omše.

nuť skúšky zdatnosti aj
poslušnosti.
Prváckym
sľubom sa stali skutočný
mi a právoplatnými žiak
mi našej školy. Želáme im
všetkým veľa úspechov
a zážitkov.
Reportáž pripravili
kolektív pedagógov a žiakov s rodičmi.
rár a druhý krát do jedál
ne, kde sme pána farára
pozvali my. Naše mamič
ky nám pripravili skvelé
raňajky, za ktoré im veľmi
ďakujeme.
Ďakujeme aj nášmu
duchovnému otcovi Pet
rovi, že spolu s ním sme
sa aj takto mohli pripra
viť na blížiace sa vianočné
sviatky.
Reportáž
napísali:
Anabelka Domiňáková
a Katka Hrubjaková 2. D
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Jesenné tvorivé dielne

Mesiac október už
tradične patrí úcte
k starším.
A tak sme sa rozhodli,
že si pripravíme malý dar
ček pre našu babku a ded
ka, ktorý im dáme na be
siedke 9. novembra 2017.
Po vyučovaní sme prišli
do školy a začali sme tvo
riť obrazy, a srdiečka. Pani
učiteľky nám rozdali ma
lé doštičky, servítky, muš
le, farebné skalky, gaštany,

pistácie a orechy. Najskôr
sme si oddelili servítky,
a potom sme si to nalepili
na doštičku. Z červeného
papiera sme zatiaľ urobili
malé srdiečko a pekne sme
ho ozdobili. Keď bola doš
tička poriadne suchá, na
treli sme to lepidlom ešte
raz, aby sa to pekne lesklo.
Nakoniec sme urobili rám
z pistácií, orechov, gašta
nov a doštička bola hotová.
A opäť sme sa vrhli na sr
diečka, ktoré sme dozdo

bili mašličkou. Bola to veľ
ká zábava pri ktorej sme
poriadne vyhladli, pre
to sme si pochutili na vý

bornej pizzi. Všetci sa te
šíme, keď na besiedke po
darujeme darčeky naším
babkám a dedkom. Na zá
ver sa chceme poďakovať
pani učiteľkám, našim ma

mičkám, ktoré nám ochot
ne pomáhali.
Reportáž
napísali:
Klárka Pilarčíková, Tánička Sloviková a Alex
Revaj 2. D

ktoré nám napiekli chutné
koláčiky.
Reportáž napísali:

Klaudia Gurová, Klárka
Kozáková a Miško Štefaňák 1. D

Besiedka pre babku a dedka
Tretiaci zarepovali básnič
ky, ktoré si samy zložili. Za
končili sme to „pýtačkami“
a spoločne sme si zaspieva
li ľudovú pieseň „Za hora
mi za dolami“. Naše babič
ky a dedkov sme ponúkli
nakoniec koláčikmi. Potom
sme si zobrali naše babky
a dedkov do tried, kde sme
im poukazovali naše triedy,
a dali darčeky, ktoré sme si
vyrobili na tvorivých diel
ňach. Všetkým sa páči
lo. Na záver sa chceme po
ďakovať mamičkám z 1. D,

Pre naše babky a dedkov sme si pripravili besiedku, ktorá bola v utorok 14. novembra.
Vystúpenie bolo v jedál
ni, ktorú krásne vyzdobi
li naši tretiaci. Na besiedku
sme sa všetci tešili, ale naj
viac asi naše babky a ded
kovia, ktorí boli zveda
ví na nás, a prišli v hojnom

počte. Program začal priví
taním našich starkých a di
vadielkom o dvanástich me
siačikoch. Pokračoval scén
kou, ktorú si pripravili pr
váci Ťahanie repky, a dru
háci o Kozliatkach. Po
tom sme spievali, tancova
li a recitovali básničky. Kat
ka Hrubjaková nám zah
rala na klavíri a Karolínka
Labudová na harmonike.
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Stridžie dní
K predvianočnému
času patria ľudové
zvyky počas stridžích
dní.
Prvý z nich je na svätú
Katarínu a posledný na Lu
ciu. A práve zvyky týchto
dní prezentovali žiaci diva
delného krúžku. Na svätú
Katarínu sa za strigy pre

zliekli dievčatá a poriadne
postrašili svojich spolužia
kov v hornej škole a škôl
ke. Chlapci strigy vyhna
li a všetkých požehnali ces
nakom. Katreny – chlap
ci prezlečení za dievčatá si
veselo zaspievali a zatan
covali. Na Luciu boli stri
gami chlapci. Dievčatá za
halené do bielych plachiet

s lampášmi a pierkami po
vymetali všetky kúty. Va
neska: Najviac sa mi páči
lo, keď sme strašili v trie
dach. Zábavné bolo, že sa
chlapci prezliekli za Kat
reny a dievčatá za strigy.
Olívia: Najviac ma poteši

lo, keď nám dávali cukríky.
Bola to odmena a zname
nie, že sa naše zvyky páčili.
Dianka: Na Luciu sa chlap
ci prezliekli za strigy a diev
čatá za Lucie. Dievčatá si
na tvár dali múku. Potom,
keď sme dostrašili, tak sme

prišli do triedy a tam sme si
urobili spoločnú fotku. Bol
to super deň, veľmi sme sa
zabavili.
Reportáž pripravili:
Vaneska Boldovjaková,
Olívia Harbutová, Dianka
Juritková, 3.D

Vianočné tvorivé dielne
Na hornej škole sa
rozvoňali Vianoce už
na začiatku adventu.
Tvorivých dielní sa zú
častnili takmer všetci žia
ci HZŠ. Mamičky prišli po
máhať a niektoré nám priš
li ukázať a naučiť nás via
nočné tvorenie. Pri zvu
koch vianočných melódií

sme si pochutnávali na ob
látkach, tvorili sme advent
né vence, svietniky, marci
pánové ozdoby, vianočné
gule, pozdravy. Ďakujeme
všetkým tvorivým mam
kám, ktoré nám obetova
li svoj čas, trpezlivosť, lás
ku aj materiál. Pani Helene
Bugajovej, Mirke Svetláko
vej, Aničke Jendreasovej,

Zber papiera
– november 2017
Do jesenného zberu papiera sa zapojili celé
rodiny. Za aktivitu pri zbere všetkým ďakujeme
a zároveň veľmi chválime.
1. D 222 kg. Najlepší
zberateľ: Jakub Hrubjak
– 161 kg. 2. D 329,9 kg.
Najlepší zberateľ: Šimon

Jagelka – 173,6 kg. 3. D
261 kg. Najlepšia zberateľka: Dianka Juritková
– 44,5 kg.

Zuzke Boldovjakovej, pani
učiteľke Katke Ptačinovej,
našej bývalej žiačke Mar
tinke Iskerkovej a jej mam
ke. Maťko: Tvorivé diel
ne boli super. Moja mami
na vyrábala s deťmi ozdoby
z marcipánu. K marcipánu
prišlo najviac detí. Alexej:
Robili sme ozdoby na via
nočný stromček. Každý si
vyrobil inú vianočnú guľu.
Tadeáško: Mne sa najviac
páčili pozdravy. Kto chcel
tak si mohol urobiť po
zdrav s pani učiteľkou Kat
kou. Maťko: Mohli sme si aj
upiecť oblátky s Tomáško
vou maminkou. Jedli sme
aj koláče, ktoré nám upiek
li naše mamky. Ďakujeme.
Reportáž pripravili:
Maťko Bugaj, Tadeáško
Kolčák, Alex Maslaňák,
3.D
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Vianočná Besiedka
Posledný adventný
deň v škole bol pre nás
naozaj vianočný.
Ráno sme prežili krás

nu rorátnu svätú om
šu za svetla lampášov.
V školskej jedálni deti di
vadelného krúžku zahra
li divadlo o narodení Je

žiška. Spoločne všetky de
ti zo škôlky a školy sme si
zaspievali pieseň Tichá
noc. V triedach sme si roz

Projekt:
„Čítame spolu“
V 1. polroku školského
roku 2017 – 2018 sme
si priblížili spisovateľku
Ľudmilu Podjavorinskú
a jej dielo.
Veršovanú rozprávku
Čin – Čin žiaci s veľkou ra
dosťou čítali a spracova
li ju v projektoch s obsa
hom a krásnymi ilustrácia
mi. Do projektu sa zapoji
li žiaci 2. a 3. ročníka. Kaž
dý zúčastnený žiak bol od
menený.

dali darčeky a mali sme aj
hostinu. Rozlúčili sme sa
so želaním Požehnaných
Vianoc a s radosťou sme

sa ponáhľali domov.
Reportáž
pripravili: Patrik Slovík, Tomáš
Svetlák, 3.D
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Ako sa stať lepším rodičom
1. Dbajte o to, aby dieťa pochopilo, že jeho správanie má isté dôsledky
Naučte deti vážiť si svoje veci. Súvislosti medzi príčinou a následkom vie pochopiť už trojročné dieťa, preto by ste vaše dieťa mali na možné dôsledky upozorniť. Ak sú prirodzené dôsledky správania pre dieťa nebezpečné, alebo sa priveľmi „predražili“ primerane ho potrestajte. Vyberajte tresty, ktoré súvisia s prehreškom. Netrestajte fyzicky. Napríklad: ak zabudne vrátiť knihu do knižnice, nechajte ho zaplatiť pokutu z vreckového. Ak si dieťa pokazí hračku, nekupujte mu hneď novú.
2. Nezabúdajte chváliť
Ak sa dieťa správa vhodne, pomáha vám v domácnosti pri práci, usmejte sa naň, alebo
ho pohlaďte. Chvála spojená s telesným kontaktom by mala prevažovať nad krikom. O to,
čo sa vám na správaní vášho dieťaťa páči, hovorte celkom konkrétne. Napríklad: „ďakujem, že si bol vysypať smeti“ alebo „som rada, že si sa udobril s bratom“. Nikdy sa o poslušnosť dieťaťa neusilujte podplácaním.

Projekt: „Čítame spolu“

3. Rešpektujte povahu dieťaťa
Niektoré deti sú samostatné, niektoré nie. Rodičia by nemali so všetkými deťmi zaobchádzať rovnako. Temperament ovplyvňuje aktivitu, schopnosť sústrediť sa, reakciu
na nové situácie i spôsob, akým človek dáva najavo svoje emócie. Odborníci zistili, že tieto
povahové črty vo svojej podstate nemožno zmeniť, lebo sú vrodené. Možno ich však ovplyvňovať, a deťom je potrebné trpezlivým prístupom dávať najavo, ako sa majú správať.
4. Určite hranice, ktoré nesmie dieťa prekročiť
Každý rodič chce, aby bolo jeho dieťa spokojné a nerád mu kazí plány. Ak ustúpite len
preto, aby ste na tvári dieťaťa videli úsmev, koledujete si v budúcnosti o vážne problémy. Aby sa dieťa vo svete nestratilo, musí vedieť, kde končia jeho hranice a začínajú práva ostatných. Vytýčte hranicu medzi prijateľným a neprijateľným správaním. Svoje dieťa
s ňou oboznámte a vysvetlite mu, čo sa stane, ak ju prekročí. Najdôležitejšie je dať deťom
najavo, že doma rozhodujú rodičia. Neobmedzujte však deti zbytočne. Pamätajte, že zvedavosť je pre nich prirodzená a že sa učia zo svojich skúseností.
5. Dieťa nikdy neponižujte
Ak sa dieťa nespráva primerane, vyhnite sa príkazom („Ten neporiadok si hneď
uprac!“), vyhrážaniu („Ak zase prídeš neskoro, nabudúce nepôjdeš nikam!“) a urážkam
(„Máš v hlave piliny, alebo čo?!“). Dieťa má vtedy pocit, že ho nemáte radi a ste k nemu
nespravodlivý. Svoje výčitky formulujte tak, aby si dieťa uvedomilo, ako jeho správanie pôsobí na ostatných. Vyjadrite ako sa cítite („Prekáža mi, keď v kuchyni nájdem neporiadok“. „Bojím sa o teba, keď sa dlho nevraciaš.“). V tomto prípade sa dieťaťa nedotknete a hádam vás skôr pochopí. Priveďte ho k tomu, aby nad svojim správaním rozmýšľalo
a nabudúce sa správalo ohľaduplnejšie.
6. Nechcite od dieťaťa viac, ako môže zvládnuť
Nebuďte netrpezliví. Nepoháňajte deti k výkonom na ich vek neprimeraným. Nie je
pravdou, že sa najďalej dostanú deti, ktoré idú rýchlejšie. Ak deti ženiete dopredu veľmi
rýchlo, zvyčajne zlyhajú. Také deti majú často pocit, že sa rodičom nedá zavďačiť. Dieťa pred pubertou, ktoré si myslí, že sklamalo vaše očakávania, môže skončiť pri požívaní drog alebo pri požívaní fyzického násilia, aby sa týmto faktom vyrovnalo. Nerobte však
ani opačnú chybu. V obave, aby ste na dieťa nenaložili priveľa, zatvárate mu dvere k samostatnosti. Neťahajte vaše dieťa hore nasilu, ale cestu k vrcholu mu ukážte.

spoluhláskovanie
Na hodine slovenského
jazyka sme sa snažili
tvorivo pohrať so spoluhláskami. Veríme, že
sa to bude páčiť aj vám.
Mačka mala malé ma
čiatka. Margita má mak.
Mimoň má macka. Ma

Poďakovanie

mička maľuje Mirku. Ma
ma má motýlika. Katka
krásne kreslí. Klárka kres
lí kačku. Robo robí robotu.
Zuzka zametá zem. Ingri
ta ide inde. Gajdoš gajdu
je. Šimon šije šaty. Pes pi
je. Peter pije pálenku.
Tvorili žiaci 2. D

7. Berte pocity dieťaťa vážne
Vypočujte si dieťa a snažte sa mu porozumieť. Pokúste sa s pochopením a vlastnými
slovami vysloviť, čo dieťa cíti. Neobmedzujte sa na suché konštatovanie faktov. Predstavte si, že dieťa zúri, lebo ho zradil jeho najlepší kamarát. Ak mu poviete, že vyzerá nahnevane, môžete spôsobiť, že sa bude cítiť ako „mucha pod mikroskopom“. Vaša reakcia by
mala odrážať jeho pocity: „To čo si Jankovi povedal, malo ostať len medzi vami. Nečudujem sa, že ťa to rozčúlilo, keď to všade rozhlásil.“ Dáte tým najavo, že ho naozaj chápete.
8. Nehanbite sa prejaviť svojmu dieťaťu lásku!!!

Článok
pripravila p. uč. Gurová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo
finančnými darmi: CVČ – Rabča. Ďakujeme rodinám Laštiakovej, Somsedíkovej, Rusinovej, Skurčákovej, Tarčákovej, Boldovjakovej, Ďubeko
vej, Štefaňákovej, Parigalovej, Kozákovej, Ľudmovej, Gurovej, Hrubjakovej, Juráškovej, Maslaňákovej, Juritkovej Anne, Iskerkovej, Pilarčíkovej,
Jagelkovej Márii, Olešovej, Randiakovej, Zboroňovej, Juritkovej Zuzane, Šubjakovej, Domiňákovej, Revajovej, Slovíkovej, Hrubjakovej Katarí
ne, Palitefkovej, Záhumenskej, Stašovej, Harbutovej,Boldovjakovej Zuzke, Bugajovej, Gabrielovej, Gluchovej, Jagelkovej Eve, Jendreasovej, Kol
čákovej, Labudovej, Michalákovej, Svetlákovej, Vargončíkovej, Pajunkovej.
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a k t i v i t y zo š kô l k y pr i ko s t o l e
Posledné roky sme zaznamenali vyšší záujem o umiestnenie deti do materských škôl, ba stáva sa, že sa všetkým záujemcom
nevyhovie pre nedostatok miesta. Aj rok 2017 – 2018 sme začali s naplnenou kapacitou. Zmeny sú len v tom, že máme
opäť jedno oddelenie predškolákov a jedno mladších detí. Deti prišli na zariadenie plné očakávania. Boli zvedavé
hlavne na pripravené triedy a hračky v nich. Pretože ich čakalo pekné prostredie, odluka od rodičov bola o to ľahšia.
Deti potrebujú byť neustále zamestnané. Vtedy sa všestranne rozvíjajú, či po rozumovej, či po telesnej, či po pracovnej stránke.
Našou prvoradou úlohou je pre deti pripravovať aktivity, ktoré toto všetko spĺňajú a je to dosť náročné. Ale keď vidíte napredovanie
dieťaťa o to je to radostnejšie. A deti majú záujem o všeličo, len ich treba vhodne navodiť a zmotivovať. O tom ako to prebieha
v našej škôlke vás poinformujem v nasledujúcich riadkoch.
September
Deti majú tendenciu všet
ko poskúšať, povyťahovať
a potom je problém s upra
tovaním. Preto bolo našou
prvoradou úlohou obozná
miť deti s rôznymi typmi
hračiek a naučiť sa s nimi
hrať, vedieť pri hre vydr
žať a potom si ich aj upra
tať. To si vyžadovalo všet
ko premyslieť tak, aby mali
deti pri tom zábavu a uspo
kojenie. V tomto mesia
ci bola zisťovaná výslov
nosť detí logopédkou Ne
časovou. Stav zlej výslov
nostidetí je na zamyslenie.
Zapísala si veľké množ
stvo detí, ktoré ju majú ne
správnu. Výslovnosť die
ťaťa netrebazanedbávať.
Je potrebné od neho vy
žadovať správnu výslov
nosť a s deťmi je potrebné
pracovať a byť im vzorom.
Netreba len mávnuť rukou
„Veď ja mu rozumiem“. My
výslovnosť dieťaťa zlepšu
jeme, okrem iného, aj bás
ňami týždňa, ktoré poskla
dajú a potom celý týždeň
opakujú.
Október
Jeseň v mesiaci október je
v plnom prúde a v tomto
duchu sa aj niesol. Hneď
na začiatku sme pripra
vili akciu (ako po iné ro
ky) „Šarkaniáda“. Zapoji
li sme aj rodičov. Boli sme
milo prekvapené nad kre
ativitou rodičov. Našu
chodbu okrášlilo množ
stvo pekných šarkanov vy
robených z rôznych ma
teriálov a rôznej podo
by. Bola to úžasná podí
vaná. Niektoré sme posla
li na výstavu do obchod
ného domu KLINEC v Ná
mestove. Za snahu sme
Pokračovanie na str. 10
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Pokračovanie zo str. 9
všetkých zúčastnených ob
darovali drobným darče
kom. A za šarkany v KLIN
CI boli deti v triedach od
menené hračkami.
V súčasnosti deti veľ
mi málo chodia pešo. Vša
de sa privezú na aute. Na
ša jesenná vychádzka sme
rovala aj k zámeru posilniť
svalstvo dolných končatín.
Vychádzka bola zamera
ná na pozorovanie prírody
v tomto ročnom období, ale
zaujímavosťou bolo pozrieť
aj malú farmu p. Kolčáka.
Deti veľmi rady pracu
jú o tom svedčí aj naše je
senné upratovanie dvora.
V okolí MŠ je vysadených
veľa listnatých stromov
a tie sa nám postarali o zá
bavu. Bolo treba pohra
bať, poodnášať lístie na na
še kompostisko. A veru zá
ujem bol taký, že chýba
li aj hrable. Rady sa zapo
ja aj do upratovania okolia
a zberu odpadu v okolí MŠ.
Veľmi obľúbenou aktivi
tou detí je pozeranie a hra
nie divadla. Tu môžu pre
žiť estetický zážitok, mô
žu sa osobne realizovať,
môžu si zobrať ponauče
nie, ktoré vyplýva z hlav
nej myšlienky diela. V ok
tóbri sme navštívili 3 diva
dielka v Gaceli. Divadielka
mali nielen zábavnú fun
kciu, ale aj vzdelávaciu.
Ako by to bolo, keby sme
zabudli na našich star
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kých. Pani učiteľka Pta
činová pripravila, spolu
s deťmi, pekný program,
ktorý predviedli babkám
a dedkom na našom za
riadení. Program bol pop
retkávaný piesňami, bás
ňami, scénkami, tanca
mi. A že program potešil,
svedčili ďakovné slová zo
strany starých rodičov.Ne
zaostávali ani mladšie de
ti. O práci starých rodičov
v minulosti sa všeličo na
učili. Hoci program nepri
pravili, obdarovali svojich
starkých darčekom – pek
ným košíčkom so svojou
fotografiou.
November
Naše zariadenie navští
vila p. doktorka Matúšo
vá. Pozvali sme si ju v ča
se, keď sme hovorili s deť
mi o zdravej výžive a zdra
vom spôsobe života. Pred
niesli sme pani doktorke
naše problémy s deťmi a to
je nechutenstvo, časté vŕ
tanie v nose a chorobnosť.
Pani doktorka deťom, pri
jateľnou formou (jazykom
blízkym detskému mysle
niu), vysvetlila príčiny, dô
sledky týchto javov a dala
im rady do budúcna ako je
potrebné sa stravovať, ako
máme dodržiavať hygie
nu. Vyjadrila sa k tomu, že
ak deti pijú veľké množstvo
mlieka, tak sa ním zasý
tia a potom majú problém
s ostatnou stravou. Stret
nutie nebolo len o bese
de. Deti zaspievali, zareci
tovali a p. doktorka tiež za
spomínala na svoje obľúbe
né hity.
Používanie
príboru
a správne stolovanie sme si
vyskúšali na konkrétnych
aktivitách, na ktorých sa
deti zapájali nielen pri ko
nečnom hodovaní, ale sa
podieľali pri prestieraní,
príprave stolov a závereč
nom upratovaní.
Pokračovanie – str. 12
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Dokončenie zo str. 11
December
Začiatok decembra bol pre
nás dosť veľkým prekva
pením. Na obecný úrad sa
nahlásil milý hosť Miku
láš. Pozval si všetky deti
do kultúrneho domu v Ga
celi a tam deti mohli vi
dieť, že aj najväčší čert sa
dokáže polepšiť a zmeniť.
A keďže vrátil Mikulášo
vi vrece s darčekmi, moh
li deti dostať sladkú odme
nu.
Od konca novembra až
do predvianočného času
nás oboznamovali s ľudo
vými tradíciami deti z dra
matického krúžku pod ve
dením p. uč. Kubíkovej.
Spevom, tancom a hovore
ným slovom sme si pripo
menuli staré obyčaje o Ka
taríne, Lucii. Čo je podsta
tou Vianoc nám pripome
nuli divadielkom o narode
ní Ježiša Krista.
Koniec decembra zna
menal malý darček pre ro
dičov. Pozvali sme si ich,
spolu s deťmi, na zariade
nie a potešili ich pekným
programom. Pripravova
li sme ho dlhšiu dobu. Na
učiť básne, piesne, tance,
vtipy, hádanky, pranostiky
a zahrať scénky – to si vy
žaduje určitý čas. Deti boli
na programe smelé, aktív
ne a chtivé. Záverom pred
niesli novoročné vinše.
A na záver patrí poďakova
nie sponzorom, ktorí pod
porili našu prácu vecnými
alebo finančnými darmi.
Ďakujeme r. Vonšákovej,
Šubjakovej, Mikolajčíko
vej, Gužíkovej, Plevjako
vej, Juritkovej, Jagelkovej,
Domiňákovej, Iskerkovej.
S časťou aktivít v hor
nej škôlke vás oboznámila
Toporová Alena – učiteľka MŠ.
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