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1. 7. 2018 XVIII. DNI RABČE – program pre deti „Paci Pac“

Budeme sa snažiť zamerať viac na deti,
na ich voľnočasové aktivity
Starosta obce informuje občanov
Vážení
spoluobčania,
nie je to tak dávno, keď som pripravoval príhovor na nový
rok 2018, so spolupracovníkmi plánoval aktivity na nové obdobie,
a už je za nami polrok.
Jedným zo zámerov bolo, že sa budeme snažiť
zamerať viac na deti, na
ich voľnočasové aktivity. Musím povedať, že
sa nám to z časti aj podarilo. Obec podala dva
projekty na „Výstavbu
multifunkčného ihriska s umelým trávnikom
a hokejovými mantinelmi v obci Rabča“ a det-

ské ihrisko, kde nám pri
obidvoch
projektoch
bola schválená dotácia.
Na multifunkčné ihrisko nám bola schválená dotácia 45 500 €. Ihrisko bude umiestnené na nižnom konci obce pri oddychovom areáli. Detské ihrisko zase
v hornej časti obce pri
kostole. Toto rozmiestnenie je aj dôsledkom
toho, aby sa športoviská neumiestňovali len
v centre obce a deti sa
mohli realizovať v rôznych športoch.
Nezabudlo sa ani na
mládež, ktorá sa chce ve-

novať posilňovaniu svojho tela. Podali sme žiadosť o dotáciu na workout-ové ihrisko, ktoré
bude umiestnené v areá
li základnej školy a dostupné všetkým, ktorí si
budú chcieť posilniť nielen telo, ale aj ducha. Ide
o novú formu ihriska,
ktoré sme v obci doposiaľ nemali a verím, že
oživí športové aktivity
našich mladých.
Dlhšiu dobu sa neinvestovalo do údržby futbalového ihriska v Gaceli. Obci sa podarilo
získať finančné prostriedky na rekonštruk-

Snahou obce je aj
prispieť aspoň málom
k zlepšeniu životného
prostredia, a preto sme
podali žiadosť o dotáciu na nákup elektromobilu, ktorý by nevyužívala len obec, ale aj
jednotlivé zložky v obci. Keď spomínam životné prostredie, tak tento rok obec získala fiObec nezabúda aj na nančné prostriedky na
„Predchádzavzdelávanie našich ob- projekt
čanov a každoročne sa nie vzniku odpadu komsnaží držať krok s naj- postovaním“ vo výške
novšími titulmi kniž- 122 550,00 €, ktorého výničného fondu, ktorý je stupom bude zakúpenie
veľmi nápomocný pre kompostérov pre každú
študentov
stredných domácnosť v obci Rabča.
a vysokých škôl.
Pokračovanie – s. 2
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
ciu povrchu ihriska
a na zavlažovací systém
vo výške 11 000 € v rámci projektu „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.“ A aj takýmto spôsobom prispejeme „možno“ k skvalitneniu hráčskych výkonov našich futbalistov.
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Budeme sa snažiť zamerať viac na deti,
na ich voľnočasové aktivity
Dokončenie zo str. 1
Nesmieme zabudnúť
aj na našich hasičov,
ktorým sa obec snaží za ich záslužnú prácu prispieť na ich činnosť rôznymi formami. Jednou z nich je aj
projekt nadstavby nad
obecnou hasičskou stanicou, v rámci ktorého
by sa vybudovala školiaca miestnosť.
Myslíme aj na svojich najstarších občanov. V obci máme Jednotu dôchodcov, ktorá
je veľmi aktívna a všestranná. Zapája sa do
diania v obci a napomáha jej pri organizovaní
rôznych kultúrnych podujatí. Rabča v spolupráci s českým mestečkom Šenov podala žiadosť na projekt „Rozdelení hranicou – spojení kultúrou“ vo výške 23 323 €. V rámci
projektu sa budú môcť
realizovať naši seniori
s českými seniormi na
spoločných aktivitách,
ako sú nahranie spoločného CD s piesňami českých a slovenských ľudoviek, spoločné výlety,
súťaže. Nákup inventáru do klubu dôchodcov,
ktorý sa konečne obci
podaril za pomoci RABČAN, obecné služby
a RABČAN, s.r.o. slávnostne odovzdať s poslancami obecného zastupiteľstva do užívania
našej Jednote dôchodcov dňa 8. 6. 2018. Aspoň takouto formou sa
snažíme odvďačiť našim
aktívnym seniorom.
Ďalej sa Rabča podieľa na spoločnom projekte s poľskou obcou
Świnna
„Zachovanie
kultúrneho dedičstva
našich predkov“, kde si
spoločne vymenia skúsenosti vo folklórnych
tancoch naše a poľské
deti, čoho výstupom
bude spoločné CD. Obci sa konečne podarí
v rámci tohto projektu opraviť javisko v ki-

nosále. Počas minulého
roku, a aj v tomto roku
sa opravili šatne v kultúrnom dome, zakúpil
sa inventár, čo prispeje
aj k skultúrneniu vystúpení hostí a našich občanov.

Tento rok sa budeme
snažiť zabezpečiť finančné prostriedky aj na „Rekonštrukciu kotolne v ZŠ
a MŠ v obci Rabča na biomasu“ v hornej škole pri
kostole. Projekt bude
v hodnote cca 190 tis. €.

nenie ich dieťaťa do materskej školy, nakoľko
terajšia kapacita nepostačuje. Máme veľmi dobrý demografický vývoj
a počet narodených detí stále narastá. Dokazujú to aj celoslovenské

mi pozitívny ohlas najmä u pracujúcich rodičov, ktorí mali problém
zabezpečiť opateru pre
svoje deti, keď sú v práci. V tomto trende chceme aj naďalej pokračovať a vyjsť v ústrety mladým rodinám.
Zamerali sme sa na
získanie finančných pro
striedkov aj na akcie usporiadané obcou ako
sú: Dni Rabče, Deň plný prekvapení, Týždeň
plný prekvapení, renovácia obecného parku
(lavičky, stojany, tabule, koše).

13. 7. 2018 Starosta obce Rabča Ing. Július Piták vedie zasadnutie Obecného zastupiteľ
stva obce Rabča
foto v. briš
Keď spomeniem aktivity našich detí, nesmiem zabudnúť aj na
odvrátenú stránku našich mladých. V obci sú
rozšírené drogy, ktoré
ničia mladých ľudí, mladé rodiny. Preto sme podali žiadosť na Ministerstvo zdravotníctva
SR na protidrogové aktivity s názvom „Zdvihnú ťa na chvíľu ... zničia
navždy“. Obec začala
úzku spoluprácu pri podaní žiadosti so skupinou Metamorfozis, ktorá je zameraná na boj
proti drogám.
V prípade, že by táto
žiadosť nebola zo strany ministerstva podporená, Rabča z vlastných
finančných prostriedkov zabezpečí realizáciu tohto projektu. Musí
byť snahou nielen obce,
ale aj nás všetkých podporiť takýto projekt,
pretože drogy ovplyvnia život nie iba ich užívateľov, ale aj ich rodín
a budúce generácie.

Obec získala finančné prostriedky na projekt: „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči“ vo výške
viac ako 600 tis. €. Projektom chce Rabča vyriešiť žiadosti všetkých
mladých rodín o umiest-

štatistiky a konkrétnym
výsledkom je, že v máji
2018 sme dosiahli 5 000
obyvateľov.
Tento rok sa po prvýkrát v histórii obce otvorili dvere materskej
školy aj počas celých
prázdnin, čo malo veľ-

Už v Rabčianskom
chýrniku, v roku 2016,
sme avizovali, že obec
má snahu začať s rekonštrukciou a stavebnými
opravami chodníkov na
ceste I. triedy a na Kostolnej ulici. Museli sme
však počkať na ukončenie kanalizácie v obci.
V roku 2017 sa urobil
chodník pre chodcov
na ulici Grúňanská a na
ulici Konečná. V tomto
roku sa konečne začali stavebné opravy a rekonštrukcia jestvujúceho chodníka aj na ceste I. triedy (ulica Hlavná), pretože bezpečnosť
našich chodcov – občanov je prvoradá. Je to

2. 8. 2018 Ulica Mokrá v časti obce „Za vodou“ konečne opravená a pokrytá novým asfaltom. Ces
ta bola zničená a neopravená od výstavby kanalizačného zberača v roku 2003.
foto v. briš

9. 8. 2018
náročná práca, nakoľko sme obmedzovaní
dopravou a nedostatočným množstvom kapacít. Tu by som chcel vysloviť veľké poďakovanie
zamestnancom
RABČAN, s.r.o. a RABČAN,
obecné služby.
Podarilo sa nám z väč
šej časti majetkovoprávne vysporiadať Ul. Mokrú a previesť už dlho
očakávané asfaltovanie,
čo ocenia najmä občania žijúci v tejto časti
obce. Keďže ide o novo vyasfaltovanú ulicu,
stretávam sa často s pripomienkami od občanov, že motorkári, ale aj
vodiči osobných motorových vozidiel nedodržujú maximálne povolenú rýchlosť v obci, preto sa už pripravuje osadenie retardérov, ktoré pomôžu predísť možným dopravným kolíziám.
Je pripravené asfaltovanie väčšieho počtu miestnych komunikácií v mesiacoch september a október 2018
v hodnote 400 tis. €. Tomu predchádzala príprava už v roku 2017, ktorá spočívala v položení
optického kábla v dĺžke viac ako 4 kilometre.
Popri tom sa realizovalo uloženie dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie, nových vetiev
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vodovodu,
verejného
osvetlenia, elektrického
vedenia NN. Je to veľké
množstvo práce v hodnote státisícov, ktoré ľudia nevidia, pretože sú
v zemi.
Obec má pripravený projekt v hodnote
600 tis. € na komplexné pozemkové úpravy, tzv. komasáciu, ktorý je pripravený na realizáciu. Bude sa týkať

výške 83 500,42 €, ktorú obec podala v rámci
operačného programu
Ľudské zdroje na projekt „Detský kútik Hopkáčik“.
Tento zámer akosi prirodzene vyústil z neustáleho dopytu na umiestnenie detí
do takéhoto zariadenia.
V prípade jeho schválenie bude rodinám k dispozícii zariadenie s flexi formou starostlivos-

ústredne. Zariadenie sa
ovláda cez PC, vysielať je
možné naživo, alebo zo
záznamu, možnosť oznamov cez web stránku.
Tento rok sa obci podarilo konečne ukončiť
Zmeny a doplnky č. 1
Územného plánu obce
Rabča. Išlo o veľmi náročný projekt, sprevádzaný dlhými rokovaniami a problémami.
Je pravda, že doplnok

2. 8. 2018 Dokončený zrekonštruovaný chodník pre chodcov v dolnej časti obce
pozemkov v extraviláne
mimo lesov. Predpokladaný začiatok je na jeseň 2018.
Taktiež nesmiem zabudnúť spomenúť na
žiadosť o dotáciu vo

foto v. briš

ÚPD neuspokojí všetkých občanov, ale obec
má zákonné obmedzenia, ktoré musí dodržať
a nesmie ísť nad rámec
zákona. Keďže obec je
zo zákona povinná vykonať aktualizáciu ÚPD
raz za štyri roky, verím,
že v ďalšom doplnku
dôjde k uspokojeniu aj
ďalších občanov.
Obec ďalej vypísala
súťaž na vypracovanie
„Architektonickej štúdie obce Rabča vo výške predpokladanej hodnoty 9 000 €. Je to najmä z dôvodu, aby sme
už teraz mohli stanoviť,
ako bude vyzerať naša
obec o pár rokov. Pôjde o projekt, kde sa budú môcť zapojiť aj občania a povedať svoj názor. Projekt môžu spripomienkovať, doplniť.
Snažil som sa uviesť
hlavné aktivity, ktoré sa
zrealizovali a začnú sa
ešte v tomto roku 2018.
Verím, že nám pomôžu
pri skvalitňovaní životného komfortu.
Július Piták,
starosta obce Rabča

ti pre cca 12 detí. V zariadení budú 2 vychovávateľky.
V tomto roku sa nám
podarilo zabezpečiť dotáciu vo výške 5 850 €
na výmenu rozhlasovej

5. 6. 2018 Práce na rekonštrukcii chodníka pre peších v dolnej časti obce vedľa Hlavnej ces
ty. Pred 28 rokmi na mieste chodníka bola len priekopa a úzka Hlavná cesta. Vtedy tu doš
lo k smrteľnej nehode dieťaťa kvôli chýbajúcemu chodníku pre peších. Takto zrekonštruo
vaný chodník zvýši bezpečnosť v obci. Potrebné je, aby si viacerí naši občania uvedomili, že
chodníky sú pre chodcov a že sa na nich neparkujú autá!
foto v. briš

5. 6. 2018 Dokončený chodník pre chodcov na začiatku
Rabče
foto v. briš
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obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
viac

» www.rabca.sk – celý text uznesení je zverejnený v zápisnici zo zasadaní OZ

UZNESENIE č. 3/A/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ) 27. 4.
2018 – skrátené
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o podaných žiadostiach
o dotácie na projekty.
2. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ z 23. 2. 2018, ktorú
predložila hlavná kontrolórka obce Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková.
3. Finančnú analýzu zamestnanosti v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ Rabča
Rabčická 410, ktorú predložila p. riaditeľka Ing. Anna Kornhauserová.
4. Informáciu SSD, a.s.
Žilina o odstránení vulgárnych nápisov z trafostanice v obci Rabča a to 13. 3.
2018.
5. Pripomienky k návrhu VZN č. 4/2018, ktoré boli doručené na Obecný úrad v Rabči dňa 24. 4.
2018 od vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa
v obci Rabča … s tým, že
obec Rabča vstúpi do jednania s príslušnými orgánmi vo veci prehodnotenia
zátopovej zóny v k. ú. obce Rabča.
6. Ponuku spoluvlastníkov na odpredaj ulice v obci parc. č. 1700/22, 1700/14
a 1696/5 k. ú. obce Rabča.
7. Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky obce Rabča
za rok 2017.
8. Informácie p. riaditeľky
ZŠ s MŠ Rabča Ing. Anny

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

Kornhauserovej o pripravovaných prácach na hornej ZŠ s MŠ, Ul. Kostolná
855, Rabča.
B. Schvaľuje
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky ob-

ktorý pracoval ako praktic
ký lekár v Rabči“.
5. Aby starosta obce Rabča Ing. Július Piták podpísal Zmluvu o zriadení vecného bremena na realizáciu stavby: „Rabča – Tehelná ulica – rozšírenie

13. 7. 2018 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča

v lokalite Adamovka III.
Náklady spojené s prevodom uhradí obec Rabča.
7. Odkúpenie parcely od
vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníkov ako predávajúcich na obec Rabča ako

foto v. briš

ce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej na I. polrok
2018 … .
4. Inštaláciu pamätnej tabule na budove Obvodného zdravotného strediska v obci Rabča pre neb.
MUDr. Júliusa Spitzera,
ktorý pôsobil ako praktický lekár v obci Rabča, kde aj býval a v r. 1944
bol deportovaný nacistami a popravený v Kremničke s textom: „Na pa
miatku lekára MUDr. Joze
fa Spitzera nar. 17. 2. 1900
v Terchovej a zavraždeného
20. 11. 1944 v Kremničke,

NN siete“ s SSD, a.s. Žilina … na obec Rabča. Právo zodpovedajúce vecného
bremena spočíva v práve
uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskych sietí na pozemku … .
6. Odkúpenie parcely od
vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu: … . OZ schválilo
odkúpenie … 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov OZ za cenu 1 € za parcelu z dôvodu, že obec
Rabča vyporiadava ulice

kupujúcu: … . 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 Ul. Goborovu. Náklady
spojené s prevodom uhradí obec Rabča.
8. Odkúpenie parcely od
vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníkov ako predávajúcich na obec Rabča ako
kupujúcu: … . OZ schválilo odkúpenie medzi obcou

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!
» Za to je pokuta
do 1 500 € pre obča
na a pre podnikateľa
až do výšky 6 638 €.
Pokuta je aj
za netriedenie komu
nálneho odpadu! – OcÚ

ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov za cenu 1 € za parcelu z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava Ul. Nad riekou. Náklady spojené s prevodom
uhradí obec Rabča.
9. Projekt workoutového
ihriska v obci Rabča.
10. Cenu 5 €/m2 za odkúpenie CKN parc. č. 609/1
– TTP o výmere 266 m2 vedený na LV č. 1493 na Rímskokatolícka cirkev Farnosť Rabča, Kostolná 851
Rabča v podiele 1/1-nina
a to z dôvodu, na predmetnej parcele sa nachádza
autobusová zástavka smerom na Sihelné a Rabču.
Táto zástavka je využívaná aj veriacimi, ktorí sa zúčastňujú sv. omší v miestnom kostole. Časť parcely sa roky využíva na ambulantný predaj (príležitostná tržnica), ktorú občania permanentne využívajú a za parcely, ktoré sa
nachádzajú v Ul. Farskej,
… z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava Ul. Farskú
na obec Rabča, – bude realizovať výstavbu parkovísk
a cesta slúži ako prístup
k obecnému vodojemu.
C. Odporúča
1. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na základe žiadosti Márie Kovalíkovej, Rabča … za účelom využitia priestorov
– zriadenie fotoateliéru a to: – obecný nebytový priestor umiestnený
v Obvodnom zdravotnom
stredisku v Rabči … spo-

Dôležitý
OZNAM
STOP OHŇU

NEZAPAĽUJTE
SLAMU!

NEZAKLADAJTE
OHEŇ V LESE!
Milí občania, v lesoch je
vaľa suchých smrekov
a hrozí nebezpečenstvo
požiaru, preto nezakla
dajte oheň v lese ani v je
ho blízkosti!
– OcÚ

9. 8. 2018
lu za rok 485,16 €/rok. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer prenajať majetok obce
priamo za cenu: 485,16 €/
rok na dohodnutý účel … .
D. Ukladá
2. Aby obec Rabča vstúpila do jednania s príslušnými orgánmi ohľadne prehodnotenia zátopových zón
v obci Rabča.
5. Poslancom Ing. Jozefovi Kovaličkovi a PhDr. Augustínovi Pitákovi pripraviť návrh dopravného značenia v lokalite Adamovka III. a v Ul. Radová a následne ho predložiť vedúcemu RABČAN, obecné služby Rabča Štefanovi
Raticovi.
Termín: 6/2018; Zodpovedný: v texte
6. Obecný úrad v Rabči zabezpečí oznam s otváracími hodinami na WC
v prístavbe Kultúrneho domu v Rabči od 7.30
hod. do 16.00 hod. od pondelka do piatku a víkendy od 12.00 hod. do 19.00
hod. . Termín: 5/2018;
Zodpovedný: v texte
UZNESENIE č. 3/B/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 27. 4. 2018
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 3/2018 o chove, vodení a držaní psov na území obce Rabča.
B) Neschvaľuje
2. Zatiaľ návrh VZN č.
4/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1
Územného plánu obce
Rabča … .
Zapísal: PhDr. Augustín
Piták, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
UZNESENIE č. 4/A/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 29. 5. 2018
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o začatí opráv a stavebných úprav chodníkov v Rabči rekonštrukcie
chodníkov v obci Rabča.
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2. Kontrolu plnenia uznesení z OZ z 27. 4. 2018,
ktorú predložila hlavná
kontrolórka obce Rabča
Mgr. Janka Prisenžňáková.
3. Rozbor hospodárenia
obce Rabča za rok 2017.
4. Rozbor hospodárenia
RABČAN, obecné služby
Rabča za rok 2017.
5. Rozbor hospodárenia ZŠ s MŠ Rabčická 410
Rabča za rok 2017.

c) zabezpečenie spolufinancovania projektu vo
výške rozdielu celkových
oprávnených
výdavkov
projektu a žiadaným NFP
v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j.
max. 41.200,00 EUR a prípadných neoprávnených
výdavkov projektu;
d) integráciu zdravotných
služieb a vytvorenie CIZS
formou zabezpečenia par-

spojené s prevodom uhradí obec Rabča.
7. Odkúpenie parcely od
vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníkov ako predávajúcich na obec Rabča ako
kupujúcu: … OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov

27. 10. 2018 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
6. Hospodársky výsledok
RABČAN, s.r.o. Rabča
za rok 2017.
7. Informáciu starostu obce Rabča o nepredložení Rozboru hospodárenia
CVČ Hlavná 426 Rabča
z dôvodu, že CVČ má pozastavenú činnosť.
8. Správu hlavnej kontrolórky
obce
Rabča
Mgr. Janky Prisenžňákovej k Záverečnému účtu
obce Rabča za rok 2017.
9. Stiahnutie žiadosti
p. Márie Kovalíkovej o prenájom nebytových priestoroch obce Rabča v ObZS,
ktorú stiahla 11. 5. 2018.
B. Schvaľuje
3. V rámci výzvy IROPPO2-SC212-PZ-2018-8:
a) predloženie projektového zámeru za účelom
realizácie projektu „Vytvorenie centra integrovanej primárnej ambulantnej
starostlivosti v obci Rabča“ v rámci výzvy IROPPO2-SC212-PZ-2018-8
a predloženie ŽoNFP … ;
b) ako druh poskytovaných služieb CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť
poskytovanú ambulantnou formou;

tnerstva zmluvou o partnerstve.
4. Aby sa zbúrala stará časť
detského oddelenia ObZS
v Rabči, Ul. Rabčická 331
a postavila sa úplne nová
3-podlažná budova s tým,
že sa spoluúčasť obce navýši na takú výšku, ktorá
bude potrebná na ukončenie tejto novej 3-podlažnej
stavby na „Vytvorenie centra integrovanej primárnej
ambulantnej starostlivosti
v obci Rabča.“
5. Aby starosta obce Rabča
Ing. Július Piták podpísal
Zmluvu o zriadení vecného bremena na realizáciu
stavby: „Rabča – Tehelná
ulica – rozšírenie NN siete“ s SSD, a.s. Žilina … .
parcely
6. Odkúpenie
od vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu: … OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkom ako predávajúcim 3/5-tinovou väčšinou prítomných poslancov
za cenu 1 € za parcelu z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava ulice v lokalite
Adamovkou III. Náklady

foto v. briš

za cenu 1 € za parcelu z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava Ul. Borovú. Náklady spojené s prevodom
uhradí obec Rabča.
9. Spoluúčasť obce Rabča na projekte „Výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikaom
a mantinelmi v obci Rabča“ v maximálnej výške
41 144,00 €.
10. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok 2018
– rozpočtové opatrenie
č. 2/2018 schválené OZ
29. 5. 2018 … .
11. 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 žiadostí 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 pod
mienkami poskytnutia pomoci;
• zaistenie finančných pro
striedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo výške
rozdielu celkových výdajov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci;
Pokračovanie na str. 6
kalendár akciÍ
2018
18. 8. Hasičský deň
26. 8. Čučoriedkový
festival
2. 9. Spievajúci seniori
23. 9. Svapkekopaňe
10. 10. Stretnutie
dôchodcov
10. 11. Voľby do
orgánov samosprávy
obcí 2018
6. 12. Mikuláš I
7. 12. Mikuláš II
8. 12. Halový futbalový turnaj
15. 12. Vianočné trhy
31. 12. Silvestrovský
prechod

Počet stavebných povolení
a kolaudačných rozhodnutí
za rok 2017
» Stavebné povolenia na rodinné domy 18
(v roku 2016 ich bolo až 26 – z toho 9 bolo dodatočných
stavebných povolení)
» Stavebné povolenia na garáže, sklady,
prevádzková budova počet 9
» Stavebné povolenia na prístavby, nadstavby
rodinných domov počet 3
» Kolaudačné rozhodnutia na rodinné domy počet 19
(v roku 2016 ich bolo až 43)
» Kolaudačné rozhodnutia na garáže,
skladovacie priestory, hospodárske
25. 7. 2018
Bc. Ľudmila Lubasová
budovy počet 8
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obecné zastupiteľstvo schvaľovalo
viac

» www.rabca.sk – celý text uznesení je zverejnený v zápisnici zo zasadaní OZ

Dokončenie zo str. 5
• vyčlenená finančná čiastka na spolufinancovanie
projektu max. do výšky
1 438,73 € (čo predstavuje
6,04 % spolufinancovanie
žiadateľa projektu).
12. Použitie prebytku …
vo výške 240 096,54 €,
ktorý sa presunie do rezervného fondu vo výške
100 %.
13. Presun finančných
prostriedkov na investičnú
výstavbu (kapitálové výdavky) z rezervného fondu
vo výške 350 000,00 €.
14. Navýšenie
príspevku pre RABČAN, obecné
služby Rabča z dôvodu kúpy traktora na zimnú údržbu vo výške 36 000,00 €.

UZNESENIE č. 5/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 8. 6. 2018

ce Rabča bude nadväzovať na miestnu komunikáciu k. ú. Oravská Polhora
s miernym zatočením.

A. Berie na vedomie
2. Informáciu prednostky
Mgr. Moniky Kozoňovej,

C. Neschvaľuje
1. Opätovne zámer prenajať majetok obce Rabča

ská, Gaceľovská a zakúpil
dopravné zrkadlá.
Zapísal: Ing. Patrik Cubinek, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

C. Ruší
1. Uznesenie č. 2/A/2018
prijaté dňa 23. 2. 2018 pod
písm. B) ods. 10) v plnom
znení.
D. Neschvaľuje
1. Žiadosť Mgr. Valérie Mikulášikovej, bytom Oravská Polhora … o prenájom parc. CKN č. 4549/2
… na obec Rabča za účelom umiestnenia mobilnej prevádzky rýchleho
občerstvenia
(sezónne)
o výmere 208 m2 + 128 m2
na posedenie z dôvodu, že
predmetný priestor obec
využíva ako trhovisko.
UZNESENIE č. 4/B/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 27. 4. 2018
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 5/2018, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.
1/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabča.
2. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 6/2018, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN č.
4/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

13. 7. 2018 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
že Materská škola v Rabči
bude otvorená aj cez prázdniny v mesiaci júl a 3 týždne v mesiaci august 2018.
3. Informácie konateľa RABČAN, s.r.o. Rabča Ing. Stanislava Šimurdiaka pokračovaní prác
na opravách na chodníkov
v obci Rabča.
B. Schvaľuje
3. Aby obec Rabča dala vypracovať architektonickú
štúdiu obce Rabča vo výške predpokladanej hodnoty 9 000,00 €. ZA hlasovali: Ing. Patrik Cubinek, Bc. Ľudmila Rešutíková, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák,
Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ján
Maťuga t. j. 7 poslancov
OZ z prítomných 7 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL
SA – 0.
4. Nový prevádzkový poriadok Kultúrneho domu
v Rabči s účinnosťou od
1. 7. 2018.
5. Aby obec začala Jednoduché pozemkové úpravy
v lokalite – Farské na základe žiadosti spoluvlastníkov z 24. 5. 2018 za podmienky, že cesta z k. ú. ob-

na základe žiadosti Petra
Kolčáka, bytom Rabča …
za účelom osadenia montovanej plechovej garáže
na dohodnutý účel z dôvodu, že obec ide budovať
nové parkovacie plochy
za ObZS Rabča.
D. Odvoláva
1. Predsedu Redakčnej Ra
dy Rabčianskeho chýrnika Mgr. Michala Kolčáka
s termínom od: 1. 7. 2018.
E. Odporúča
1. Členom Redakčnej Rady Rabčianskeho chýrnika zvoliť si nového predsedu redakčnej rady.
F. Ruší
1. Dňom 30. 6. 2018 doteraz platný Prevádzkový poriadok Kultúrneho
domu v Rabči schválený
obecným zastupiteľstvom
10. 6. 2016 č. uznesenia
4/2016, ktorý nadobudol
účinnosť dňa 1. 9. 2016.
G. Ukladá
4. Aby Obecný úrad v Rab
či podal žiadosť na kompetentné orgány o osadenie
dopravných zrkadiel na uliciach: Nad riekou, Grúňan-

foto v. briš

UZNESENIE č. 6/A/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 13. 7. 2018
A. Berie na vedomie
2. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ z 8. 6. 2018, ktorú
predložila hlavná kontrolórka obce Rabča Mgr. Janka Prisenžňáková.
3. Súhlasné stanovisko Ok
resného úradu Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania z 12. 6.
2018 pod č. OU-ZA-OVBP1-2018/007782/KRJ k
návrhu Zmien a doplnkov
č. 1 Územného plánu obce
Rabča preskúmané v súlade podľa § 25 zákona č.
50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov a vydanie súhlasu na jeho schválenie v OZ.
5. Informácie kultúrneho
referenta Mariána Chutňáka o oslavách Dni Rabče
a ekonómky obce Rabča
Ing. Kvasniakovej o celkových nákladoch na oslavách Dni Rabče vo výške
5 300,76 €.

6. Informáciu hlavnej kon
trolórky
obce
Rabča
Mgr. Jank y Prisenžňákovej o prešetrení podnetu
v zmysle § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom
znení od Jozefa Kornhausera a manželky.
B. Schvaľuje
2. 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov zmenu programu rokovania
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča na základe návrhu doplnenia Mgr. Lubasovou o doplnenie ďalšieho bodu rokovania a to:
Návrh na prijatie opatrení s cieľom zamedziť rozširujúcemu sa vandalizmu, drogovej činnosti, kriminalite a s tým súvisiacich problémov v rodinách
a presun bodu č. 8 Schválenie návrhu VZN č. 7/2018
o záväznej časti Zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rabča hneď
za bod č. 4 a to Schválenie
programu rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Aby obec zvolala opätovne riadne zasadnutie OZ, kde budú prizvaní zástupcovia Okresného úradu odbor ŽP Námestovo, Ministerstva ŽP,
SVP, š. p. Piešťany, CHKO
Námestovo, spracovateľ
Zmien a doplnov č. 1 ÚP
obce Rabča a žiadatelia Jozef Kornhauser, Ing. Anna
Kornhauserová, Margita
Prisenžňáková, Marta Maceková, Marcela Mačincová ako aj ostatní vlastníci ktorých pozemky sa
nachádzajú v zátopových
zónach , aby tieto boli vypustené ako zátopové zóny a to: Z 1.17, D 1.18., D
1.22, D 1.24, D 1.26, D 1.
39, D1. 1.42.
4. Predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy č. OPKZPPO4-SC411-2017-36 pre
projekt s názvom: „Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ
v obci Rabča na biomasu.“
5. Výšku maximálneho celkového spolufinancovania
projektu s názvom: „Rekonštrukcia kotolne v ZŠ
a MŠ v obci Rabča na biomasu“ zo strany žiadateľa
vo výške 9 910,42 € z celko-

9. 8. 2018
vých oprávnených výdavkov vo výške 198 208,36 €,
ako aj výšku neoprávnených výdavkov v sume
0,00 €.
6. 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ
zmenu uznesenia číslo
3/A/2018 písm. B) ods. 10
a to v druhej zarážke nasledovnú zmenu: .... LV č.
2880... sa mení na: ... LV
č. 1493... s tým, že ostatné
náležitosti uznesenia ostávajú nezmenené.
7. Odkúpenie parcely od
vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu: … OZ schválilo odkúpenie medzi obcou
ako kupujúcim a spoluvlastníkom ako predávajúcim 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov za cenu 1 € za parcelu z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava ulice v lokalite Adamovkou III. z dôvodu ich
rozšírenia. Náklady spojené s prevodom uhradí obec
Rabča.
9. Odkúpenie parcely od
vlastníka na obec Rabča
za cenu 1 € za parcelu a to
od vlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu: … . OZschválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkom ako predávajúcim
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1
€ za parcelu z dôvodu, že
obec Rabča vyporiadava
rozšírenie Ul. Páleničná.
Náklady spojené s prevodom a vyhotovením geom.
plánu uhradí obec Rabča.
10. V súlade s § 11 ods. 3
zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 počet
poslancov Obecného zastupiteľstva obce Rabča
11 poslancov.
11. Pre voľby do orgánov
samosprávy obcí v obci
Rabča v r. 2018 – 1 volebný obvod.
12. V súlade s § 11 ods.
4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 zb. o obecnom
zriadení v platnom znení
na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce Rabča – plný
rozsah funkcie.
13. Presun finančných
prostriedkov na investičnú
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výstavbu (kapitálové výdavky) z rezervného fondu vo výške 600 000,00 €
na asfaltovanie miestnych
komunikácií a stavebných
úprav a rekonštrukcie
chodníkov v obci Rabča.
14. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok 2018
– rozpočtové opatrenie č. 3
– 4/2018 … .
15. Aby obec Rabča predložila projektový zámer
na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni,
prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám,
Investičná priorita: 2.1
– Investície do zdravotnej
a sociálnej infraštruktúry,
ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu
a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska
zdravotného postavenia,
podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom
lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod
z inštitucionálnych služieb na komunitné, Kód
výzvy: IROP-PO2-SC211PZ-2018-7.
16. 650 € z rozpočtu obce Rabča na prípravu detí a výrobu píšťaliek na akciu Oravského múzea P. O.
Hviezdoslava., D. Kubín,
ktoré bude zastrešovať
obec Rabča.
17. Žiadosť p. Moniky
Kornhauserovej, Pohrebné služby, … Rabča o uloženie zosnulých do domu
smútku do starej chladničky pred pitvou, keď obec
nepotrebuje zariadenie pre
vlastnú potrebu, v prípade, že obec bude potrebovať
súrne umiestnenie zosnulého, žiadateľka uvoľní zariadenie do 3 hodín. Výška
úhrady nákladov spojených
s prevádzkou sa stanovuje
vo výške: 20 €/box/deň.
18. Pozastavenie činnosti CVČ Hlavná 426 Rabča
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
C. Neschvaľuje
1. Zatiaľ v zmysle § 26,
§ 27 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov Zmeny a doplnky č.
1 Územného plánu obce
Rabča z dôvodu, že sa tento bod presunie na budúce
riadne zasadnutie OZ.

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

Ako znížiť množstvo zmesových
komunálnych odpadov?
Žijeme v konzumnej spoločnosti, v prepychu a pohodlí a tvoríme veľké množstvá
odpadov. Odpad dávame v našich domácnostiach do smetných nádob a chodievame ho vysypať do kontajnera pred domom. Väčšina z nás sa nezaoberá myšlienkou, čo sa deje s odpadom ďalej. Takto vzniknutý odpad vozíme na skládky odpadov, prípadne tí nezodpovední len tak do prírody. Mali by sme sa zamyslieť nad
tým, či musíme odpad tvoriť, či sa niektoré veci nedajú použiť. Ak ho už vytvoríme, snažme sa ho aspoň triediť. Ak chceme tvoriť menej odpadu, ktorý sa na skládke dlhé roky rozkladá, zamyslime sa nad tým, ako môžeme dať odpadu druhý život.
Obec Rabča v roku 2017 vyprodukovala 82 % zmesových komunálnych odpadov, to
je všetko čo končí v KUKA nádobách. V separovanom zbere, t.j. sklo,
papier, plasty, tetrapaky,
nebezpečný odpad, kovy, textil vyprodukovala iba 18 %. To znamená,
že naši občania recyklujú málo. Čím viac sa triedi, tým menej odpadu ide
do KUKA nádob.
Čo bolo, to bolo, od roku 2019 nebude. Obce to
od 2019 budú mať horšie.
Z pohľadu skládkova2. Návrh zmeny termínu osláv Dni Rabče, ktorý
predložili 10. 7. 2018 poslanci OZ Ing. Pavol Jurčák a Mgr. Gabriela Čulová a to z mesiaca júl na mesiac august.
D) Poveruje
1. Mgr. Andreu Lubasovú
vytvoriť komisiu, ktorá by
sa venovala preventívnym
opatreniam v obci Rabča
– drogovej závislosti, vandalizmu, kriminalite, ktorá pripraví koncepciu
do budúceho obecného zastupiteľstva.
UZNESENIE č. 6/B/2018
z riadneho zasadnutia

nia odpadov je najdôležitejší poplatok za zmesový
komunálny odpad. Obce
za tento odpad budú platiť
podľa toho, koľko odpadov
vytriedia. Napríklad, ak by
obec triedila do 10 % svojich komunálnych odpadov
ročne, od roku 2019 bude platiť za tonu odpadov
zákonný poplatok 17 eur
a od roku 2023 až 46 eur
za tonu. Motivačný prvok
tejto zmeny zákona však
obci našepká: » trieď,
Trieď, trieď.
A ak sa to obci podarí
napríklad na reálnu úroveň do 40 %, zaplatí poplatok od roku 2019 už len
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 13. 7. 2018
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 8/2018 o zrušení VZN č. 51/2007 o dotáciách a návratných finančných výpomociach z rozpočtu obce.
2. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 9/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Rabča.
B) Neschvaľuje
1. Poslanci
neschválili 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov

8 € a od roku 2023 už len
31 € za tonu.
Ak naši občania budú málo triediť, obec bude nútená zvýšiť poplatky za miestny poplatok za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad.
Vytvorme v obci podmienky na to, aby sme
mohli žiť v domácnosti
bez odpadov.
„Keď chceme dosiahnuť niečo, čo sme ešte
nedosiahli, tak musíme
urobiť niečo, čo sme ešte
neurobili.“
Bc. Ľudmila Lubasová
VZN č. 7/2018 o Záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Rabča, ktoré bolo zverejnené na úradnej
tabuli a web stránke obce Rabča od 18. 6. 2018
z dôvodu, že o schválení
návrhu VZN o Záväznej
časti Zmien a doplnkov č.
1 Územného plánu obce
Rabča sa bude prejednávať na budúcom riadnom
zasadnutí OZ.
Zapísal: Ing. Jozef Kovaliček, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
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Paci Pac

XVIII. Dni Rabče opäť navštívilo
veľké mnoŽstvo ľudí

Oslavu dni našej obce každoročne navštevuje veľa ľudí, tento rok nebol výnimkou. Najväčším „ťahákom“ bolo pre ľudí vystúpenie kapely
Horkýže Slíže.

Florbalový turnaj „Raptors Cup“

prebiehal 2. ročník speváckej súťaže „Tak sa spieva
v Rabči“ a v športovej hale zase prebiehal basketbalový turnaj. Večer sa o zábavu na námestí postarala skupina All-Stars Band
a tiež DJ Fire.
V nedeľu okrem tradičného jarmoku, kolotočov
či možnosti letu helikoptérou bol pre návštevníkov
Dní Rabče pripravený kultúrny program. Všetko odštartovalo vystúpenie heligonkárov. Nasledovala
Dychová hudba Rabčanka, Gajdošská ľudová hudba z pod Vysokego z Poľska a v Rabči veľmi zná-

ma MARANA THA. Po jej
vystúpení prišiel príhovor
starostu obce Júliusa Pitáka, v ktorom najmä poďakoval všetkým účinkujúcim a tiež všetkým návštevníkom tohto tradičného podujatia:
„Som rád, že aj napriek
nie najlepšiemu počasiu sa
tu zišlo toľko ľudí, nielen
z Rabče, ale aj z okolitých
obcí. Všetkým Vám zo srd
ca ďakujem a prajem Vám
príjemné prežitie 18. roční
ka Dní Rabče,“
zaznelo okrem iného
v jeho príhovore. Po ňom
najmladších potešilo vystúpenie dvojice Paci Pac.

Mažoretky

Futbalový turnaj

„Tak sa spieva v Rabči II“

Prvý prázdninový víkend už tradične patrí
v našej obci Dňom Rabče,
resp. odpustovej slávnosti,
ktorá sa u nás slávi 2. júla.
V sobotu oslavy Dní
Rabče odštartoval florbalový turnaj pod názvom

Raptors Cup. Poobede sa
na ihrisku v Gaceli konal
futbalový turnaj krčiem,
do ktorého sa tento rok zapojilo aj družstvo zo susedných Rabčíc. Z víťazstva sa nakoniec tešila krčma z Gaceľa. Na námestí

Túto dvojicu vystriedala
na pódiu folklórna skupina
Rabčičanka zo susedných
Rabčíc. Neskôr vystúpili Spievajúci seniori, zabávač a spevák Štefan Hruštinec a tiež Muzika Orawska. Úplným klincom večera bolo vystúpenie slovenskej populárnej skupiny
Horkýže Slíže, ktorá roztancovala všetkých prítomných.
Dúfame, že Dni Rabče
sa budú tešiť minimálne
takej obľube, ako doteraz
aj v ďalších rokoch.
Martin Gábor
Fotografie: V. Briš
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Horkýže Slíže
Pripravovať XVIII. ročník podujatia Dni obce
Rabča bolo náročné a bez
PARTNEROV by sme to
nezvládli. Starosta obce
Ing. Július Piták a Obecné
zastupiteľstvo obce Rabča preto ďakujú všetkým,
ktorí akoukoľvek formou
prispeli k zdarnému priebehu akcie.
Za finančnú pomoc a vecné dary ďakujeme: Cestné stavby Liptovský Mikuláš; TYROL Truck, s.r.o.,
Rabča, Tlačiareň KUBÍK
s.r.o., Námestovo; Peter
Vorčák, Rabča; Ján Kubík
Interiér, Námestovo; Pizzeria Quattro, Rabča; Elvin, s.r.o., Rabča; Alena
Šurinová Textil z dovozu,
Rabča; Stavebniny Ganobjak, Rabča; Ernest Galčík
– Margot, Rabča; Rozličný tovar Margita Kolčáko-

Heligonkári

Dychová hudba Rabčanka
vá, Rabča Grúň; Potraviny
MIX pani Zuzana Ondrejková; Zubná technika pán
Marek Ondrejka; TOMAR
Hrubjak Anton, Rabča;
Karol Sahuľ, Elektro; Anton Zeman, Zemanské;
Róbert Brišák – DJ Fire;
Coop Jednota Námestovo.
Za pomoc pri organizácii ďakujeme: Jednote dôchodcov, Červenému krížu, Dobrovoľnému hasičskému zboru, Poľovníkom, Mgr. Gabriele Ču-

lovej, Mgr. Daniele Chutňákovej, OcÚ v Rabči,
RABČAN, obecné služby
a RABČAN s.r.o. .

Nechýbala ani predsedníčka ŽSK Ing. Erika Jurinová

Bez nároku na honorár
vystúpili a za to im ďakujeme: Dychovka Rabčanka, MARANA THA,
Spievajúci seniori, našim
najmenším
heligonkárom pod vedením p. Grižáka, Mažoretky pod vedením Dominiky Dobierkovej a p. Ferdinandovi Budzeľovi. Marián Chutňák

Spievajúci seniori

Autíčka

Marana Tha
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životné prostredie

Zahanbujú nás malé deti, lebo vedia, že odpad
nepatrí do prírody ale do koša
Prišla jar, slnečné lúče roztopili sneh a lákajú človeka tráviť viac času v prírode. Žiaľ, ak sa rozhodnete navštíviť naše lesy, lúky, okolie
potokov, uvidíte nevídané. Neupúta vás krása prírody, kvitnúce prvosienky, čerstvý vzduch, ale zápach z pohodených uhynutých domácich zvierat, hŕby skla, plastov, okien, starého nábytku, oblečenia, pneumatík, starých hrncov, sortiment je naozaj bohatý … .
Každý rok na jar sa
takto ukazuje charakter niektorých našich občanov a zároveň aj smutná a špinavá vizitka našej
obce. Stačí sa pozrieť okolo chodníkov popri hlavnej ceste, na voľné priestranstvá, ktoré sú plné
obalov z potravín, energetických nápojov a pod.
Všetko toto, čím niektorí neprispôsobiví občania
znečistili a znečisťujú našu dedinu, je odpad, ktorý
sa v obci pravidelne zbiera a je možné vyviezť ho aj
na zberný dvor.
Je až nepochopiteľné,
prečo je pre niekoho stá-

le jednoduchšie vyviezť
ho do prírody, hodiť papier na chodník, hoci hneď
vedľa stojí odpadkový kôš.
Ťažko sa pozerá na
matku, ktorá vedie za ruku svoje malé dieťa a ona
sama hodí obal z čokolády
na zem. Dieťa napodobňuje svojich rodičov a netreba sa pýtať, aký vzťah
bude mať dieťa k čistote prírody, ak vidí takýto
príklad.
Našťastie je však pozitívny vzťah k prírode, k jej ochrane, k čisteniu, k separovaniu odpadu vštepovaný deťom už

v materskej a základnej
škole.
Vyzerá to však tak, že
čo sa naše deti naučia
v škole, to niektorí rodičia
v nich doma okamžite zadusia.
Bolo pozoruhodné vidieť zbierať odpad žiakov materskej i základnej školy pri príležitosti
Dňa zeme a už aj niekoľko týždňov predtým. Tieto deti so zápalom čistili našu prírodu a ich pohoršený výraz tváre nad
tým všetkým, čo našli, by
som priala vidieť na zahanbenie dospelým. Za-

Preč s nelegálnou skládkou

Ako by sa asi tvárili, keby im niekto toto vysypal na dvor? Keď uvidíte v obci tých
čo to pratali (kuk foto) určite budú radi, keď sa im poďakujeme.
Nakoľko sa nelegálne skládky komunálneho aj nebezpečného odpadu pravidelne opakujú a tvoria na rovnakých miestach, obec musí pristúpiť k fotopascám a tvrdému postihu tých, čo vytvárajú tieto divoké
skládky.
–red

hanbuje nás teda generácia detí, ktoré prirodzene
na základe zdravého rozumu vedia, že odpad patrí do koša, nie do prírody,
nie na chodník … . Prečo
to nevedia dospelí?
Zamyslime sa nad tým,
aby sa deti nemuseli hanbiť za nás – za staršiu generáciu v našej obci a my
aby sme sa nemuseli hanbiť pred generáciou, ktorá nás už opustila, pretože sme z našej dediny
– z potokov, z lúk, z lesov, z miest, kde kedysi
oni zbierali huby, bylinky, kde sa radi prechádzali, relaxovali i pracova-

li, urobili špinavé smetiská. Využime možnosť zberu plastov, skla, elektroodpadu i možnosť vývozu odpadu na zberný dvor
a ukážme, že nie je nutné cestovať do zahraničia,
aby sme sa kochali krásou
prírody a čistotou životného prostredia.
Dokážme, že sa to dá
aj u nás, v našej krásnej
obci. Je predsa naša a jej
vzhľad je iba našou vizitkou.
Je to iba na nás a iba
o nás, tak sa začnime konečne správať ako rozumní ľudia!
(Ptačinová)

informácie / kultúra
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Voľby do orgánov „Železný muž“
samosprávy
z Rabče
obcí 2018
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutímč.203/2018Z.z.vyhlásilvoľbydoorgánov
samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu
10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 7.00 h do
22.00 hodiny.
Právo voliť
Právo voliť do orgánov
samosprávy obce má
občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“),
ktorý má trvalý pobyt
v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši
18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť
je zákonom ustanovené
obmedzenie
osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
Právo byť volený
Za poslanca obecného
zastupiteľstva, môže byť
zvolený obyvateľ obce,
ktorý má trvalý pobyt
v obci, v ktorej kandiduje
a najneskôr v deň volieb
dovŕši 18 rokov veku.
Za starostu obce môže
byť zvolený obyvateľ

obce, ktorý má trvalý
pobyt v obci a najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je:
– výkon trestu odňatia
slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný
čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Podanie
kandidátnej
listiny politickou stranou alebo koalíciou.
Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická
strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení

Kanceláriu starostu obce zdobí „železný muž“
ktorý sa hneď stal ikonou podujatí obce Rabča.

„Železný muž symbolizuje muža z Rabče
dobovom
v
kroji a s píšťalkou, ktorá bola typická pre
náš región. Bude nám
pripomínať časť našej
histórie. Treba oceniť
zručnosť majstra a jeneskorších predpisov.
Politické strany môžu
na účely volieb utvoriť
koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.
Politická strana alebo
koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej
forme prostredníctvom
svojho splnomocnenca
najneskôr 60 dní predo
dňom konania volieb
(najneskôr 11. 9. 2018).
Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom. Nezávislý kandidát
podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb
(najneskôr 11. 9. 2018).

Deň matiek 2018

Mamu máme len jednu a práve preto sme si jej
deň prišli spoločne osláviť, ako každoročne, oficiálne do kultúrneho domu.
Pre mamičky bol pripravený veľmi kreatívny
detský program, ktorý
si pre ne pripravila pani
Ptačinová obohatený vystúpeniami Gajdošskej
ľudovej hudby z pod Vysokego, taktiež naše pozvanie prijal pán František Budzeľ, ktorý nám
zahral na heligónke.
O celý chod sa starali zamestnankyne obecného
úradu, ktoré to zvládli bravúrne. Špecialitou
tohto ročníka bol detský
kútik, v ktorom si detičky mohli užiť kopec zábavy. Ďakujeme preto
dievčatám, ktoré si našli čas a spríjemňovali im
atmosféru. Ďakujeme
Hopkáčiku a taktiež se-

niorom za zapožičanie
hračiek do kútika. Ďakujeme aj Dekoheart, ktoré opäť nesklamalo a zapožičalo nám výzdobu.
Ďalej Mgr. Brišovej, ktorá pripravila ukážku výtvarníctva a hlavne pá-

obraz
kristína
skurčáková

novi starostovi, ktorý
každú mamičku privítal
s kvietkom a za jeho pozitívne slová počas celého dňa matiek. Ďakujeme aj Vám, ktorí ste sa
zúčastnili!
–red
foto v. briš

ho fantáziu.“ – uviedol starosta obce Rabča
Ing. Július Piták
Autorom „železného
muža“ z Rabče je Štefan Smržik z Námestova.
Fotografia: V. Briš
Kandidátne listiny sa
podávajú zapisovateľovi miestnej (mestskej)
volebnej komisie (meno
zapisovateľa miestnej
(mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo
a úradné hodiny budú
zverejnené na úradnej
tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho
má zriadené).
Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí
uplynutím posledného
dňa lehoty.

listiny doručené po
uplynutí tejto lehoty sa
neprihliada.

Na kandidátne listiny,
ktoré neboli doručené
ustanoveným
spôsobom a na kandidátne

(Podrobnejšie informácie – platná legislatíva)
–red
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Zdravie pre
každého
Dňa 20. 4. 2018 MS SČK v Rabči organizoval v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva
v Dolnom Kubíne Deň zdravia.
V minulosti akcia bola pre všetkých obyvateľov obce. Tentoraz sme
sa zamerali na pracujúcich v našej obci a oslovili majiteľov spoločnosti Elvin s.r.o. Pozitívny
ohlas nám dal zelenú, 32
zamestnancom sa vyšetroval celkový cholesterol, HDL, LDL, glykémia
a TK. Pri tomto preventívnom vyšetrení odporučili jednej pracovníč-

ke návštevu špecialistu
a my vieme, že táto akcia
mala význam nielen pre
nás. Určite budeme v podobných akciách pokračovať a oslovíme ďalších
zamestnávateľov, ktorí budú chcieť byť ústretoví pre svojich zamestnancov. Veľmi nás poteší,
keď našou aktivitou pomôžeme našim spoluobčanom.
Mária Volfová

Miestny spolok SČK v Rabči,
Vás všetkých srdečne pozýva na tradičný odber krvi,
ktorý sa bude konať v pondelok od 8.00 hod.
v Kultúrnom dome v Rabči!

22. októbra
2018

Púť v Turzovke
Rabčiansky zbor Effeta, spolu s členmi svojich rodín
a priateľov z našej obce, sa dňa 24. 6. 2018 zúčastnili
púte na hore Živčáková v Turzovke.
Toto miesto je známe tým, že sa tu hájnikovi
Matúšovi Lašútovi v roku
1958 (1. júna) zjavila Panna Mária. Bolo to v roku
stého výročia zjavení Panny Márie vo francúzskych
Lurdoch. Od tých čias začínajú toto miesto navštevovať pútnici.
Náš spevokol mal tú
česť spievať pri sv. omši

a jeden z našich miništrantov aktívne poslúžili pri oltári.
Na záver púte sme si
brali z prameňov uzdravujúcej vody.
Všetci účastníci načerpali silu pre dušu skrze požehnanie Najsvätejšej Trojice a Panny Márie Turzovskej.

Sexuálne vydieranie detí
na internete

Europol spustil vo všetkých členských štátoch EÚ kampaň, ktorá upozorňuje
na smutný fenomén modernej doby internetu – keď sa obeťami vydierania
stávajú deti a mladiství. V Európe existujú prípady, keď vydieranie na internete
dohnalo mladé obete k samovraždám.
Video je dlhšie, ale stojí za to pozrieť si ho dokonca. Je inšpirované skutočnými prípadmi, keď mladiství poslali svoje intímne fotografie/videá neznámej osobe
na internete a následne boli vydieraní. Tejto téme sa budeme venovať aj v najbližších mesiacoch.
Odkaz na video:
https://www.facebook.com/policiaslovakia/videos/1656013987762150/
Si obeť? Pamätaj na tieto pravidlá:
1. Nikdy neplať vydieračovi peniaze
2. Preruš s vydieračom komunikáciu – zablokuj si ho
3. Ak je to možné, vašu vzájomnú komunikáciu nevymaž
4. Porozprávaj sa o všetkom s dospelou osobou alebo kamarátom
– NIE SI PRVÝ, ANI POSLEDNÝ
5. Oznám všetko na polícii
(prines čo najviac dôkazov – komunikácia z četu a podobne)
Zdroj – text aj fotografia:
https://www.facebook.com/policiaslovakia

ocenenia / rady
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Červený kríž ocenil dobré skutky
štyroch Oravcov
Slovenský Červený kríž opäť vyzdvihol prácu svojich dobrovoľníkov, pracovníkov a podporovateľov. Za pomoc iným si vzácne ocenenia prevzali aj ľudia z Oravy. Medzi tridsiatkou vzácnych ľudí na Slovensku boli aj dvaja Rabčania a dve Dolnokubínčanky. Ľudí ocenených prezídiom Slovenského Červeného kríža prijal aj prezident Andrej Kiska (Zdroj: KANCELÁRIA PREZIDENTA).
Úsmev je univerzálnym
symbolom pre šťastie, pohodu a spokojnosť. Pre
dobrovoľníka je to uznanie jeho práce, pre človeka v núdzi úľava, že je niekto pripravený pomôcť
mu. A práve úsmev je hlavným mottom osláv Svetového dňa Červeného kríža
a Červeného polmesiaca.
V rámci neho si celosvetovo pôsobiaca organizácia pripomenula tých, ktorí neváhajú pomôcť iným.
Daruje, kým môže
Pamätnú plaketu Vladimíra Krišla udeľuje prezí-

dium Slovenského Červeného kríža propagátorom
bezpríspevkového darcovstva krvi ľuďom, ktorí sa
osobným príkladom zaslúžili o získavanie prvodarcov. Tento rok ju dostal
Milan Štetiar (54) z Rabče.
Absolvoval už 130 odberov, okrem krvi daruje aj
krvnú plazmu a krvné doštičky. „O nominácii som ve
del, ale samotné ocenenie
ma veľmi potešilo, veď koho
by nie,“ hovorí.
Nikdy nepremýšľal, či
pôjde alebo nepôjde darovať. Prvýkrát bol v roku
1984, ešte ako vojak. Na

vojne absolvoval tri odbery. Potom ho kamarát zavolal, či s ním nepôjde darovať plazmu. Neváhal ani
chvíľu.
„Niektorí môžu a nejdú,
alebo sa potetujú a už nikdy
nemôžu ísť. Ja budem cho
diť, kým sa bude dať. A všet
kým to takto hovorím. Veď
jeden nikdy nevie, kedy sám
alebo jeho blízki budú potre
bovať krv.“
V ostatnom čase má Milan problémy s krvným obrazom, v januári bol sám
odkázaný na krvnú konzervu. Po roku, ak bude
mať lepšie výsledky, však

plánuje v darovaní pokračovať.
Nezištná pomoc
Ocenenie Dobrovoľná opa
trovateľka si prevzala Rabčanka Marta Gužíková, držiteľka bronzovej, striebornej a zlatej Janského
plakety za bezpríspevkové
darcovstvo krvi.
„Je obetavá, nezištná,
dobrá a empatická k bolesti
iných,“ píše sa v nej nominácii. „Dlhé roky ju pozna
jú Rabčania a ľudia z okolia
ako ženu ochotnú kedykoľ
vek pomôcť. Robí to nezišt
ne s láskou, lebo jej to káže

presvedčenie, že cudzia bo
lesť je aj jej bolesť.“
O jej obetavosti svedčí
aj posledný skutok, kedy sa
počas svojej dovolenky v rehabilitačnom centre päť dní
starala o pacientku, ktorá
nebola jej príbuznou. „Ďa
kujeme za vašu obetavosť.
Vieme, že najväčšou odme
nou pre vás je pocit, ktorý
vníma vaše šľachetné srdce.“
Čítajte viac:
https://myorava.sme.
s k /c / 2 0 8 4 9 3 53 /c er v e 
ny-kriz- ocenil- dobreskutky-styroch- oravcov.
html#ixzz5NTtCpKyu
MY Oravské noviny

ZDRAVOT NÉ OKIE N KO STARÝC H MÁM
Prišla jar a my si chodíme načerpať silu do prírody. Je dobré, keď ju poznáme a zoberieme si z nej to, čo nám pomôže.
Medzi staré, dobré a časom overené recepty patrí sirup z púpavy lekárskej, sirup zo žihľavy dvojdomej, čaj z podbiela.
Púpavový sirup
Potrebujeme:
500 púpavových
hlavičiek
2 citróny, dobré umyté
1,5 l vody
1,5 kg kryštalového
cukru
Postup: Púpavu
si nazbierame
za slnečného dňa
(medzi 12. – 14. hod.),
umyjeme, necháme
odkvapkať, zalejeme
vodou, pridáme
umyté a na kolieska

pokrájané citróny
a dáme variť, asi 20
min. Vývar necháme
vylúhovať 24 hod.
Potom výluh precedíme
cez gázu, pridáme
cukor a pomaly varíme
asi 30 – 40 min.
Ešte horúci nalejeme
do čistých a suchých
fliaš, ktoré ihneď
obrátime hore dnom.
Sirup je výborný
v zime proti kašľu
3x1KL, môžeme ho
použiť na osladenie
čaju.

Žihľavový sirup
Potrebujeme:
100 ks žihľavy
1,5 l vody
3 ks citróny
1 kl kyseliny citrónovej
Postup: Žihľavu
(zbierame asi 12-15cm)
zalejeme prevarenou
vodou, pridáme
nakrájané citróny,
všetko spolu necháme
24 hod. lúhovať, potom precedíme cez
gázu, pridáme cukor,
kyselinu citrónovú

a varíme 40 – 45 min.
Ešte horúci nalievame
do kompótových fliaš
a obrátime hore dnom.
Používame ho ako
sirup do vody alebo
čaju. Je osviežujúci
a napomáha čistiť pleť.
Sirup z bazy
čiernej
Potrebujeme:
10 väčších kvetov
1 L vody
1 kg cukru
2 ks citróny
1,5 kl kyseliny citrónovej

Postup: Umyté a odkvapkané kvety, citróny, vodu necháme luhovať 24 hod., potom
precedíme cez gázu,
pridáme kys. citrónovú, cukor a pomaly varíme 25-30 min.
Ešte horúce plníme
do kompótových fliaš.
V lete si
pripravujeme
osviežujúci nápoj,
v zime výborný čaj
proti prechladnutiu.
Mária Volfová
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na záhončeky pri kostole a pri ústave. V úctyhodnom veku sa vždy ochotne
a s láskou zapoja do roboty. Patria medzi nich aj páni, za čo im tiež patrí vďaka.

Aktivity seniorov
Dňa 12. mája podvečer sa opäť konala pešia púť ku kaplnke na rozhraní Rabče
a Rabčíc.

Hoci pršalo, mali sme
ísť o tretej z Gaceľa. O pol

druhej mi zavolal pán farár, či to nezrušíme, lebo krásne pršalo. Manžel
za mnou hovorí „Nebojte
sa, Panna Mária si to zariadi.“ A tak aj bolo, o druhej prestalo pršať a o tre-

tej sme sa vybrali na pešiu púť, ktorú sme obetovali okrem iného aj ako poďakovanie za krásny dážď.
O pol piatej dôstojný pán
farár sa pomodlil duchovne krásnu krížovú cestu a litánie. Na pobožnosti boli prítomní aj občania
Rabčíc a taktiež dôstojný
pán farár Blažej Dibdjak.
Chceme urobiť všetko
preto, aby na 15. septembra tam bola sv. omša. My
skôr narodení potrebujeme taký balzam na dušu
ako soľ.
Ďalšou pre nás dôležitou udalosťou bude, že
sa sťahujeme do nových
priestorov, za čo chceme
poďakovať pánovi staros-
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tovi, poslancom, vedúcim
prevádzok a ich pracovníkom. Nezabudli, že aj oni
sa raz dožijú vyššieho veku. Veď tieto priestory ostanú pre ďalšie generácie.
Touto cestou by som
chcela poďakovať všetkým
tým, ktorí ochotne prídu

Nás už poteší každá maličkosť, ako je pozdrav či
milé slovo od mladších či
detí. „Nezabudnite“, každý
raz bude starý a môže byť
aj chorý.
A celkom na záver
chcem pozvať všetkých seniorov, ktorí si chcú pri káve, čajíku porozprávať a
zaspievať, nech príde medzi nás.
Margita Pindjaková

ROZDELENÍ HRANICOU – SPOJENÍ
KULTÚROU
CEZhraničnÁ spoluprácA SR – ČR, Rabča – Šenov, 18. 7. 2018

Mistostarosta
mesta
Šenov u Ostravy p. Anton
Ševčík v príhovore uviedol: „Na bannere (viď fo
to vľavo) je napísané, že ide
o fond malých projektov, ale
ja si myslím, že malé projek
ty nie sú. Sú len dobré ale
bo zlé. Tu tento projekt je
určite dobrý a to ešte doká
žeme v ďalšom programe.
Som veľmi milo prekvapený
tou úrovňou, ktorú tu Gita
so svojím kolektívom nasta

vila… To, čo sme dnes videli,
bolo moc pekné. Teším sa na
ďalšie stretnutie. “
Náš starosta Ing. Július
Piták v príhovore privítal
hostí aj všetkých prítomných. Ďalej uviedol: „Mys
lím, že dnes ten výlet dopa
dol super? Odpoveď – zbo
rové: „ÁNO.“ Počasie troš
ka pokazilo plány, ale nála
da, atmosféra to vynahradi
la, že sa cítite dobre. Prečo
to takto vzniklo? Naši seni

ori túžili nadviazať družbu
s Vami – so seniormi zo Še
nova a naskytla sa takáto
možnosť cez INTEREG po
dať projekt spolupráce Če
chy – Slovensko. A tak vzni
kol veľmi pekný projekt nie
len na báze toho, kde sa ľu

dia stretnú a spoločne sa
zabavia, ale že vznikne aj
produkt, ktorý bude zaují
mavý aj pre ďalšie generá
cie. Spočíva v piesňach čes
kých aj slovenských a goral
ských, ktoré sa zachytia do
spevníka. Bude to príručka
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tak pre mladšie, ako aj star
šie generácie Slovákov, ako
aj Čechov u vás. Niečo tu za
necháte. Zostanú nielen spo
mienky, ale aj spevník. Ta
kýchto stretnutí bude ešte

aktivity seniorov / samospráva obce

niekoľko. Všetci sa na ne te
šíme. Základný cieľ seniorov,
túžba nadviazať spoluprácu
s vami, bude splnený. Všet
kým vám prajem dobrú zá
bavu. Dobre sa cíťte u nás.“

Z perfektne pripraveného programu vyberám:
prehliadka Hviezdoslavovej hájovne a múzea Mila
Urbana, prehliadka nášho
krásneho kostola Navštívenia Panny Márie s vynikajúcim výkladom kostolníka
Ľudovíta Rusnáka, vystúpenie našich seniorských
mažoretiek a Sokoliek zo
Šenova, vystúpenia našich
aj šenovských spevákov,
zaujímavý kvíz o spoznávaní Rabče, pochúťky od našich seniorských kuchárov,
voľná zábava s tancom. Nechýbali vystúpenia našich
spievajúcich seniorov, mladých heligónkarov ani tra-
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dičná slovenská folklórna
hudba. A ešte som si zahral
so Šenovčanom vynikajúcu
šachovú partiu.
Text a fotografie: V. Briš
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záujmy – súťaž – aktivity dobrovoľných hasičov
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Okresná súťaž PLAMEŇ v Rabči

Fotografie » www.rabca.sk » fotogaléria
Videozostrih na https://youtu.be/W631jQqrNYg

Medzi dievčatami si prvenstvo v štafete a CTIF vybojoval Vasiľov pred Oravskou Lesnou a Zubrohlavou. V útoku bola prvá Zubrohlava pred Hruštínom
a Vasiľovom.
Starosta Ing. Július Piták na záver už v daždi poďakoval dobrovoľným hasičom od nás z Rabče za
Našim dobrovoľným hasičom sa podarilo zorganizovať a pripraviť v histórii obce najväčšiu hasičskú súťaž detí. Súťažilo sa na celej ploche futbalového aj tréningového ihriska. Len súťažiacich detí bolo 57 desaťčlenných družstiev z celej Oravy. Aj organizátorov
územnej organizácie DHZ na Orave pod vedením Vladimíra Mrekaja to prekvapilo. Súťažilo sa v štafetovom behu, požiarnom útoku a CTIF. Deti predviedli
svoju rýchlosť, vedomosti, presnosť.
V kategórii chlapcov zvíťazil v štafete a CTIF Vasiľov pred Rabčou a Lokcou.

V požiarnom útoku bolo
umiestnenie: 1. Hruštín,
2. Párnica a 3. Trstená B.

prípravu a organizíciu,
riaditeľovi a moderátorovi súťaže Ferovi Plevjákovi, za Rabču Mirovi Skočíkovi, ďakujeme Vladovi Mrekajovi. František
Plevják poďakoval menovite sponzorom súťaže.
Deti odchádzali mokré,
ale šťastné.
Text a fotografie: V. Briš
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Deťom ich deň spríjemnili všetky
záchranné zložky
V peknom prostredí Rabče, v obecnej časti Hrbík zorganizovali Dobrovoľné hasičské zbory štyroch dedín akciu pod názvom „Deň detí s hasičmi 2018.“ Pozvanie starostu Ing. Júliusa Pitáka na „Deň detí s hasičmi“ prijala aj predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová. Druhý ročník akcie, ktorej sa zúčastnilo odhadom až okolo dvoch tisícok ľudí, dopadol na výbornú. Pre deti boli prichystané
ukážky hasičskej techniky, hasenie horiaceho auta, ale aj špeciálne vycvičený pes so psovodom.
Posledný májový piatok sa spojili Dobrovoľné
hasičské zbory z Rabče,
Oravskej Polhory, Sihelného a Rabčíc, aby deťom spríjemnili ich sviatok
na akcii s názvom: Deň detí s hasičmi 2018.
„Tento rok sa konal už
druhý ročník tohto poduja
tia. Minulý rok sme ho or
ganizovali dve dediny –
Rabča a Oravská Polhora.
Tento rok sa k nám pripoji
li Rabčice a Sihelné,“ povedal nám na úvod starosta
obce Rabča pán Július Piták. „Hlavnými organizá

tormi tejto akcie sú, samozrejme, dobrovoľné hasičs
ké zbory z týchto dedín, ďa
lej tu máme policajný zbor
SR spolu zo špeciálne vycvi
čeným psom, taktiež rých
lu zdravotnú službu, členky
Slovenského Červeného krí
ža a tiež Horskú záchran
nú službu z Roháčov. Od
hadujeme, že by tu mohlo
byť okolo 1 700 detí a ďalšie
dve alebo tri stovky organi
zátorov“.
Okrem dobrovoľných
hasičských zborov (DHZ)
organizátorských dedín

v Rabči ukázali svoju techniku aj dobrovoľné hasičské zbory z družobných poľských dedín: „Sme radi, že
naše pozvanie prijali aj dru
žobné obce zo susednej Poľ
skej republiky, ako napr.:
Lipnica Wielka, Jeleśnia,
Gminna Swinna či z Ku
kówa.“

li vidieť v akcii aj techniku
na vyslobodzovanie z áut,
tzv. hydraulické nožnice.
Ďalej tu bola ukážka hase
nia horiaceho auta a tiež
sa deťom predstavil špeciál
ne vycvičený policajný pes,“
doplnil veliteľ DHZ Oravská Polhora pán František
Plevjak.

Deti si mohli zblízka
prezrieť takmer dve desiatky hasičských áut, či dokonca sanitku a policajné
auto so psom. „Čo sa tý
ka techniky, máme tu Tatru
815, Mercedesy, deti moh

Okrem záchranárskych
zložiek bolo pre deti pripravených aj niekoľko iných
atrakcií, ako napr.: skákacie hrady, lezecká stena,
šmykľavky či dokonca zorbingové gule. „Pre deti bolo

prichystané aj občerstvenie,
ako párky, guláš či na pi
tie kofola,“ povedal Miroslav Skočík, veliteľ DHZ
Rabča. „Sme radi, že nám
doprialo aj počasie a urči
te v tomto podujatí chceme
pokračovať aj v ďalších ro
koch.“ Čo potvrdili slová
veliteľa DHZ Oravská Polhora: „Myslím si, že táto
akcia dopadla na výbornú.
Dúfam, že sa tu deťom pá
čilo a že na budúci rok prídu
znova. Radi ich privítame,“
dodal na záver.
Martin Gábor
Fotografie: V. Briš

Fotografie » www.rabca.sk » fotogaléria
Videozostrih na https://youtu.be/W631jQqrNYg

Spoločná fotografia organizátorov podujatia spoločne s predsedkyňou Žilinského samo
správneho kraja Ing. Erikou Jurinovou
foto marián chutňák

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
20 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 2/2018

9. 8. 2018

aktivity kresťanskej mládeže

Tábor Rabča – Alica v krajine zázrakov
Mladí animátori z Rabče pre deti pripravili tábor. Tábor sa konal na chate Pilsko v Oravskom Veselom a trval od 17. 7. (utorok) do 20. 7. (piatok). Pre animátorov tábor začal už v pondelok, pripravili pre deti chatu a všetko, čo treba, aby sa tam deti cítili čo najlepšie. O 50 detí sa staralo 12 animátorov, pán kaplán a 2 pani kuchárky, ktoré nám celý tábor varili samé dobroty.

V utorok sa oficiálne všetko začalo. Deti vyrazili o 8:00 hodine ráno
a hneď prvá zastávka bola
na amfiteátri v Námestove, kde sme si všetci spolu dali rannú rozcvičku.
Príchod na chatu bol tajomný. Čakalo nás prekvapenie, ktoré nik neočakával. Animátori zmizli.
Asi sa zľakli detí, že ich je
tak veľa a schovali sa pred
nimi. Avšak šikovným deťom sa ich podarilo rýchlo
nájsť. Ďalej sme pokračovali udomácnením v chatke, obedom a samými zábavnými aktivitami. Ce-

lým táborom nás sprevádzala rozprávka Alica
v krajine zázrakov. Príbeh celej rozprávky sme
postupne spolu odhaľovali pomocou videí, aktivít,
hier, kvízu a scénok.
V stredu sme navštívili Dolný Kubín. Keďže stále pršalo a nechceli sme
zmoknúť, náš program sa
presunul pod zakrytý drevený most nad riekou Orava. Most je dostatočne široký a dlhý tak sme mali
veľa miesta na naše aktivity. Vymýšľali sme si vlastnú krajinu zázrakov, tvorili vymyslené príšerky,

navrhovali klobučníkovi
klobúk, hľadali odpovede
na kvíz a mnoho ďalších
zaujímavých aktivít. Mali sme aj vzácneho hosťa,
a to klobučníka osobne.
No a potom hor sa do kúpaliska, kde sme sa poriadne vybláznili a vyčľapkali vo vode. Po návra-

znávame sa, že deťom to
šlo lepšie. Po návrate z telocvične sa deti zahrali
na režisérov. Tvorili scénky s vymysleným koncom
príbehu o Alici v krajine
zázrakov. Chválime ich,
pretože boli veľmi kreatívni. Potom svoju kreativitu ukázali na tričkách.

te z kúpaliska sme si dali
súťaž v prezliekaní tričiek
a pochutnali si na výbornej opečenej klobáske.
Vo štvrtok na deti čakala olympiáda. V telocvični skupinky medzi sebou
súťažili. Každý z nás vydal so seba čo najviac síl.
Všetci behali, skákali, fúrikovali, chodili, ako kačičky, hrali kohútie zápasy. Avšak za svoje skupinky nebojovali iba deti,
ale aj ich animátori a pri-

Každý dostal svoje tričko, ktoré si mohol vyzdobiť podľa vlastnej fantázie.
A nasledovala tá najlepšia časť programu. Maškarný ples. Obliekli sme
si naše krásne tričká, nasadili škrabošky a tancovali sme dovtedy, kým nás
nohy boleli. Cez diskotéku chodili deti prekonávať
strach z nočnej hry. Musíme vám povedať, boli veľmi statočné.
Piatok bol posledný deň

tábora. Pozreli sme si rozprávku, vyhodnotili skupinky, mali sme záverečnú svätú omšu. Nasledovalo balenie a upratovanie
chaty. Deťom sa moc domov nechcelo. Po balení
a upratovaní sme sa hrali futbal, vybíjanú a tancovali rôzne tance. Po obede sme sa šťastní, spokojní a bez vážneho úrazu vrátili domov. Objavili
sme všetky tajomstvá Alice z krajiny zázrakov.
Počas tábora sme nezabúdali na modlitbu a sv.
omšu, ktorú nám každý
deň odslúžil pán kaplán.
Počasie nám neprialo, celý týždeň pršalo, no aj tak
sme to zvládli na jednotku
a tábor si poriadne užili.
Krátke video o našom tábore si môžete pozrieť aj
na internete.
Ďakujeme pani kuchárkam, pánovi kaplánovi,
animátorom. Ďakujeme
Pánu Bohu, že na nás dával pozor. Taktiež ďakujeme vám deťom, že ste boli
a dúfame, že sa vám páčilo. Tešíme sa na vás o rok.
S pozdravom
vaši animátori.
Odkaz na video https://www.youtube.com/
watch?v=utA9foepM-o

Tvorivé dielne

Dňa 9. 6. 2018 sa uskutočnili v našej klubovni tvorivé
dielne pre všetky deti.
Zámerom bolo, aby si deti
spríjemnili popoludnie, rozvíjali svoju kreativitu, naučili
sa niečo nové a aby si domov
zobrali niečo, čím prekvapia
rodičov. Začali sme o 13. hodine vonku vytváraním kvetov z krepového a farebného papiera. Presunuli sme sa
dovnútra, lebo začalo pršať.
Deti si vytvárali z dreva psí-

kov, ktorí slúžili ako stojan
na ceruzky. Na gauči sa zas
vytvárali nitkové brmbolce.
Ostatné deti tancovali tance s animátormi alebo hrali
stolný futbal. Po malej osviežujúcej desiate z čerstvého
ovocia, ktoré nám pripravila
jedna mamina, sa program
o 16 hodine skončil.
Vaši animátori
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aktivity kresťanskej mládeže

foto v. briš

XXI. Deň plný prekvapení
„Skáčme, bežme len nehrešme“

V nedeľu 8. júla 2018 sa v Rabči uskutočnil Deň plný prekvapení.
taktiež na súťažiach získavali žetóny, za ktoré
si mohli ,, kúpiť “ hračky, školské pomôcky
a sladkosti. Pre najmenšie ratolesti bol pripravený detský kútik Hopkáčik. Tento rok sme
pre deti pripravili veľké prekvapenie. Z veľkej diaľky k nám zavíta-

foto v. briš

Tak ako každé leto,
tak ani toto by sa nemohlo začať bez tejto
našej akcie. Krásnu slnečnú nedeľu plnú radosti si prišlo vychutnať
okolo 350 detí. O prípravu a celý priebeh akcie sa postaralo 45 ani-

mátorov. Pre deti bolo pripravených 25 súťaži, na ktorých mohli zbierať žetóny a pečiatky. Pečiatky zbierali na tombolové lístky
a potom za to, že obehli všetky súťaže mohli
vyhrať rôzne ceny. Deti

foto v. briš

la zábavná dvojica Maša a Medveď. Deti mali
možnosť s nimi súťažiť,
odfotiť sa a užiť si s nimi veľa zábavy.
Týmto sa chceme poďakovať všetkým sponzorom, ktorí akokoľvek
prispeli na túto akciu.
Bez vás by sa táto skvelá akcia konať nemohla. Ďakujeme všetkým
animátorom, každému
kto pomohol. Najväčšie ĎAKUJEME patrí
nášmu nebeskému Ockovi za to, že dohliadal
na celú akciu, doprial
nám pekné počasie a že
sa nikomu nič nestalo.
Milé deti, užite si leto naplno, oddýchnite
a nezabúdajte na modlitbu. Uvidíme sa na ďal-

foto v. briš

ších akciách a tešíme sa
na budúci ročník Dňa
plného prekvapení, keď
znovu spoločne zahájime ďalšie leto.
S láskou
vaši animátori.

foto v. briš
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Hopkáčik – Aktivity pre detičky
Od októbra minulého roka v Rabči funguje projekt Hopkáčik, ktorý sa zameriava na pohybové aktivity pre deti od 9 mesiacov do 5 rokov. Od júna máme nové, pekné priestory a momentálne pracujeme na tom, aby sme ich
primerane zariadili.

Hopkáčik začal ako aktivita, ktorá mala vyplniť
prázdny priestor. V Rabči
je už zabehnutých množstvo podujatí pre rôzne
vekové skupiny obyvateľov. Máme šikovných, aktívnych ľudí v mladšom
i v strednom veku, seniorov, hasičov, členov Červeného kríža, mažoretky a veľa iných, vďaka ktorým tu toho funguje na-

ozaj veľa. No pre malé deti a ich mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke tu nebolo nič. Ale to sa
už zmenilo.
Hopkáčik je projekt
so zameraním na voľnočasové aktivity detí a ich rodičov. Jeho hlavným cieľom je rozvoj „športového
ducha“ u detí. Vychádzame z toho, že čím skôr dieťa so športom začne, tým

je väčšia pravdepodobnosť
lepšieho výsledku v budúcnosti. V našom projekte
pracujeme s deťmi od pár
mesiacov do 5 rokov a aktivity sú primerané ich veku
a schopnostiam. Začíname veselou rozcvičkou, potom cvičíme na rôzne známe aj menej známe básničky a pesničky a taktiež cvičíme aj s fit loptami. Dôraz kladieme na hravú formu, prostredníctvom ktorej deti získavajú k športu
pozitívny vzťah.
Aktivity sú primárne
zamerané na zlepšenie fyzickej kondície a psychomotorický rozvoj, ktorý je v rannom štádiu detstva veľmi dôležitý. Po hravom cvičení majú deti voľný program. Môžu sa hrať
v kolektíve s inými deťmi
alebo individuálne s edukatívnymi hračkami prostredníctvom ktorých si
zlepšujú jemnú motoriku
a logické myslenie.
Hopkáčik pozitívne napomáha aj k vytváraniu
a prehlbovaniu sociálneho
kontaktu medzi mamičkami, keďže ten býva v období po narodení dieťaťa častokrát minimálny. Vďaka
takýmto aktivitám sa buduje duševná pohoda mamičiek a formujú sa nové
kamarátske vzťahy.

Hopkáčik zatiaľ funguje vo štvrtky. Len nedávno začala v utorky fungovať Krajinka dúhy - aktivity pre deti od 2 rokov, ktoré
radi spoznávajú svet okolo
seba kreatívnou formou.
Okrem pravidelných aktivít sme zorganizovali aj
jednorazové akcie ako karneval a tvorivé dielničky.
Na záver môžem len dodať,
že je lepšie raz zažiť ako veľa o tom čítať. Ak si nájdete
čas a prídete sa k nám pozrieť, budeme veľmi radi.

Informácie o aktuá
lnych podujatiach, ale aj
tých zrealizovaných nájdete na facebooku v skupine
Hopkáčik.
Daniel Tekeľová

Anglický večer v CVČ Maják Námestovo
Centrum voľného času Maják Námestovo pripravilo aj tento školský rok pre deti z Rabče príležitostnú akciu „Anglický večer 2018“.
Akcia sa uskutočnila v dňoch 15. 6. – 16. 6.
2018 a 22. 6. – 23. 6. 2018
a prebiehala pod vedením
Mgr. Andrey Lubasovej,
PhDr. Žanety Vajdiarovej
a Bc. Darinky Pientákovej. Program bol pripravený pre deti, ktoré sa pravidelne zúčastňujú Anglického večera, ale aj pre deti,
ktoré sa tejto akcie zúčastnili po prvýkrát. Bol to 11.
ročník počas, ktorého sa
účastníci učili rytierskym
cnostiam, získali ukrytý
poklad, ďalšie časti rytierskeho kostýmu a certifikáty za skúšku odvahy. An-

glického večera sa zúčastnilo spolu 57 detí z Rabče.
Program sa niesol v rytierskom duchu. Deti museli zvládnuť za pomoci
starších animátorov desať
úloh zameraných na šport,
zručnosti i vedomosti.
Program spestrili dobrovoľníci, ktorí deťom predviedli ukážky z historického
šermu. Po úspešnom splnení úloh sa deti vybrali hľadať
ukrytý poklad, ktorý pomocou indícií našli.
Spestrením
programu bolo dramaticko‑ta-

nečné vystúpenie v podaní
sestier Darinky a Tatianky Pientákových. Deťom
predviedli pripravené tanečné choreografie na tému „Dieťa potrebuje ro
dinu“. Potom nasledovala skúška odvahy a stráženie pokladu. Na druhý deň
strážený poklad deti otvorili a spoločne si ho rozdelili. Nasledovali hry v herni, spoločenské hry a jumping.
Na záver chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, rodičom a učiteľom, sponzorom pani Da-

rine Plevjakovej a Mgr. Ľubomírovi
Jagnešákovi
a obecnému úradu, pánovi starostovi obce Ing. Júliusovi Pitákovi, za podporu pri realizácii tejto akcie
pre deti.
Mgr. Andrea Lubasová

tj oravan rabča / informácie
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Nov ý predseda TJ Oravan R abča
chce vr átiť divákov na tribúny
Futbal v Rabči prežíva v poslednom období krízu, ktorá viedla k zmene predsedu TJ Oravan Rabča. Miroslava
Adamčíka staršieho nahradil Vladimír Lubas. Ten si dáva za cieľ vrátiť rabčiansky futbal tam, kde bol pred pár
rokmi a chce dobrými výkonmi prilákať späť divákov.
Ponuku robiť predsedu
telovýchovnej jednoty dostal od starostu obce Júliusa Pitáka:
„Pán starosta mi dal
ponuku robiť predsedu TJ
Oravan Rabča, keďže dl
hé roky robím funkcionára
aj v Námestove. Zobral som
si pár dní na rozmyslenie
a nakoniec sme sa so staros
tom dohodli, že to vezmem.
Ďakujem mu za túto
možnosť! Je vidieť, že ne
lichotivá situácia v našom
futbale mu nie je ľahostajná
a snaží sa s ňou niečo uro
biť. Bude ťažké nadviazať
na prácu môjho predchod
cu, pána Adamčíka, no po
pasujem sa s touto úlohou,“
hovorí Vladimír Lubas.
Rabča v poslednej sezóne šiestej ligy skončila suverénne posledná: „Určite
ma táto skutočnosť neteší!

Obávam sa, že keby som po
nuku pána starostu neprev
zal, tak Rabča mohla do
padnúť ako Krivá, ktorá sa
nedávno odhlásila zo svojej
súťaže.“
Rozhodlo uňho hlavne to, že je to rodený Rabčan, aj keď momentálne
býva a pracuje v Námestove: „Rozhodovanie bolo ťaž
ké, no cítil som, že ako rode
ný Rabčan som pre svoju de
dinu ešte nič neurobil. Pod
nikám v Námestove, kde aj
bývam, no do Rabče to ne
mám ďaleko.“
Plány na umiestnenie
v VII. lige si Rabčania nedávajú, chcú hlavne potešiť oči futbalových fanúšikov:
„Pamätám si, keď som
bol ešte mladší a na ihris
ku bola plná tribúna ľu
dí. Sledoval som posled

ných pár domácich zápasov
Rabče v roli diváka a na tri
búne bolo 20 – 30 ľudí, čo je
smutné. Jeden z mojich cie
ľov je preto vrátiť divákov
späť na tribúny. Ďalšou úlo
hou je vrátiť futbal v Rab
či aspoň tam, kde patril po
sledné roky ak nie ešte vyš
šie,“ vyhlásil sebavedomo.
Čo sa týka trénera mužstva, bude ním od novej sezóny Ignác Hrkeľ, ktorý
v predminulej sezóne trénoval Bobrov:
„S pánom Hrkľom sme
rodinní priatelia, čo mi veľ
mi pomohlo. Má už svoj vek
a chcel si od futbalu už od
dýchnuť, no predsa len sa
mi ho podarilo presvedčiť.“
Zmeny v kádri veľmi komentovať nechcel:
„Máme sľúbených pár
posíl, no nechcem nič do
predu hovoriť, kým nebudú

prestupy administratívne
doriešené. Dobrou správou
však je, že odísť by nemal
nikto. Možno pár chlapcov
skončí kvôli pracovným po
vinnostiam, no to ja ovplyv
niť neviem.“
Rabčanom by v novej sezóne mohlo pomôcť
k lepším výkonom aj nové
zavlažovanie, ktoré je už
hotové:
„Pánovi starostovi sa
podarilo vybaviť príspe
vok na zavlažovanie, ktoré
sa medzičasom už stihlo aj
urobiť. Aj za toto by som mu
chcel vyjadriť moje poďako
vanie. Dúfam, že toto bude
jedna z vecí, ktorá pomôže
opäť naštartovať rabčian
sky futbal.“
Rabča by mala úvodné
tri kolá odohrať na ihriskách súperov:
„Po tejto rekonštrukcii

sa musel nasadiť nový tráv
nik na hraciu plochu a bude
pár týždňov trvať, kým bu
deme môcť hrať na našom
ihrisku, preto by sme ma
li úvodné tri alebo štyri ko
lá hrať vonku. Prvýkrát by
mali futbalisti na domá
ci trávnik vybehnúť 9. sep
tembra.“
Čo sa týka mládežníckych tímov, pri doraste zostáva ako tréner Marek Adamica, žiakov by
mal trénovať Jozef Brišák
a prípravku Peter Jurinka.
Martin Gábor

foto v. briš

Stolnotenisový turnaj „O pohár starostu obce Rabča“
Uskutočnil sa v sobotu 31. 3. 2018 so začiatkom od 9 00. Ako mi uviedli usporiadatelia, „Sme sklamaní malou účasťou“. Ďakujeme zúčastneným a gratulujeme výhercom, ale aj porazeným, nakoľko hrali tiež skvele.
Registrovaní:
1. Jozef Žitniak
2. Anton Juritka
3. Igor Palider

Neregistrovaní:
1. Dávid Brišák
2. Tomáš Sivka
3. Matúš Chutniak

foto m. chutňák

Ženy:
1. Nikola Vnenčáková
2. Mariana Jagelková
3. Ilona Pitáková
– red

foto v. briš

foto v. briš

foto v. briš
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FBK RAptORs prežil
fantastickú sezónu a teší sa
z postupu do 1. florbalovej
ligy
Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora si
po svojom štvorročnom pôsobení v 2. regionálnej lige konečne vybojoval miestenku v 1. celoštátnej lige
(druhá najvyššia súťaž na Slovensku).
Výborné výkony v 2. lige
Hornooravčania začali svo
ju štvrtú sezónu v klubovej histórii už v septembri.
Po odchode trénera Martina Tomagu do extraligovej Nižnej to mali síce ťažké, keď vo svojej tretej sezóne skončili v 2. lige až
na 5. mieste, no v tej ďalšej vytvorili kvalitný široký káder, ktorý bol schopný vyhrávať zápasy. O tom
svedčí aj fakt, že Raptori
od začiatku sezóny držali svoju neporaziteľnosť až

Kostru tímu preto utvárali
stredoškoláci a vysokoškoláci, ktorí trénovali aspoň
v piatky. Aj napriek tomu
si florbalisti z najsevernejších obcí Slovenska vybojovali zlato v 2. lige a mohli sa tak porovnať s ostatnými slovenskými klubmi
v baráži o 1. ligu.
Baráž o 1. ligu
Týždeň po oslavách titulu
v 2. lige začal boj o 4 miestenky v 1. celoštátnej lige. Súperi Raptorov boli

Tabuľka 2. ligy mužov (za názvom tímu nasleduje počet zápasov výhier, remíz, prehier, bodov)
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

do februára, kedy prvýkrát
prišli o všetky body v Turanoch. Družina spod Babej hory prehrávala svojich
súperov hlavne svojou dravosťou, rýchlosťou a výbornými výkonmi brankárov. Nevýhodou hornooravského klubu bola slabá účasť na tréningoch
spôsobená tým, že množstvo hráčov Raptorsu študuje a pracuje mimo Oravy či Slovenska. Hráči sa
v plnom počte stretli prevažne len počas sviatkov.

PZ
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
13
12
10
8
7
7
3
2
2

R
2
2
2
3
3
2
0
1
1

P
1
2
4
5
6
7
13
13
13

B
41
38
32
27
24
23
9
7
7

prvoligové družstvá z Košíc a Novej Dubnice, ktoré si v baráži chceli ,,zachrániť kožuch“ a ostatní víťazi regionálnych súťaží,
ŠK Dragons Ružinov Bratislava, ICE Players Sereď
a FBK Michalovce. V nadstavbovej časti 1. ligy platilo porekadlo ,,môj dom,
môj hrad“, body na súperových palubovkách sa veľmi ťažko získavali. Podobne to platilo aj v športovej
hale v Rabči, kde sa nepodarilo vyhrať ani jednému

Horný rad zľava: Matúš Vnenčák, Adam Grobarčík, Pavol Zeman, Martin Šangala,
Dávid Briš, Adrián Adamčík, Matej Hvoľka, Maroš Kušnierik.
Stredný rad zľava: Peter Adamčík, Patrik Kvasňák, František Matonog, Stanislav
Kudjak, Dávid Michlík, Dominik Michlík, Marián Oselský, Martin Adamčík.
Dolný rad zľava: Dávid Bodnár, Matej Vorčák, Adam Hauko, Kristián Kubasák.
Chýba: Ľubomír Adamčík, Martin Šurin, Jozef Talaga, Vladimír Bieľak.
z hosťujúcich tímov. Nezvyčajný povrch v hornooravskej telocvični spôsoboval kvalitným súperom
veľké problémy, čo využili domáci Raptori najviac,
ako len mohli. Na výbornú
hru Raptorov sa chodilo
pozerať aj veľké množstvo
divákov, na zápase proti Ružinovu ich bolo takmer 200. Divácke čísla boli v športovej hale najlepšie
spomedzi všetkých tímov
v baráži, čo značí, že florbal na hornej Orave sa teší rok čo rok väčšej popularite.
Pre FBK RAptORs dopadla baráž lepšie, ako si
predstavovali, na domácej palubovke nepúšťal body a navyše sa mu podarilo vyhrať v Košiciach, čo
koniec koncov znamenalo druhé miesto a zaručený postup do 1. ligy. Taktiež sa mohol pýšiť najlepšou ofenzívou a defenzívou
v nadstavbovej časti. V individuálnych štatistikách
sa až štyria hráči oravské-

Tabuľka Baráže (za názvom tímu nasleduje počet zápasov, výhier, remíz a prehier,
skóre a body)
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tím
Ružinov BA
FBK RAptORs
Nová Dubnica
Michalovce
Red Wings Košice
Sereď

PZ
10
10
10
10
10
10

V
6
5
5
5
2
2

R
0
2
1
1
3
3

P
4
3
4
4
5
5

Skóre
62:63
77:49
72:55
66:80
69:81
46:64

B
18
17
16
16
9
9

ho tímu dostali do TOP 10
kanadského bodovania.
Juniorský tím
Juniori skončili túto sezónu, tak ako aj minulú,
na poslednom mieste s bilanciou 2 výhier, remízy
a 7 prehier.
Súpiska juniorského
tímu Raptorov
Damián Jašák, Matej Hvoľ
ka, Adrián Adamčík, Martin Cubinek, Jaroslav Belkotiak, Damián Barčák,
Stanislav Kudjak, Dávid
Briš, Dominik Brišák, Dávid Bodnár, Marián Oselský, Adam Hauko, Patrik
Murín, Kristián Kubasák
Starší žiaci
Naši starší žiaci okupujú
predposlednú priečku tabuľky s bilanciou 3 výhier
a 11 prehier. Tento 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, Adam Brišák, Jakub
Randjak, Richard Revaj,
Mário Glombík, Alex Tvarožek, Adam Pilarčík, Pat-

rik Cubinek, Tibor Fusko, Marcel Fusko, Michal
Fusko, Maroš Jagelka, Miroslav Maslaňák, Martin
Bodnár, Pavol Pienčák,
Dominik Špigura, Matúš
Jančo, Jozef Skutka, Mário
Glombík, Dávid Cubinek.
Mladší žiaci
Najmladšia kategória Rap
torov 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 11 výhier, 2 remíz a 3
prehier. Treba dodať, že
mladším žiakom pomáha
zápasová prax, ktorú získali nastupovaním za tím
starších žiakov a pravidelná účasť na tréningoch.
Drvivá väčšina navštevuje
tréningy všetkých kategórií, čo na ich hre zanecháva pozitívne stopy.
Súpiska mladších žiakov
Patrik Kutlák, Dušan Nožina, Tibor Fusko, Marcel
Fusko, Michal Fusko, Jakub Randjak, Adam Brišák, Alex Tvarožek, Martin
Bodnár, Patrik Cubinek,
Dominik Špigura, Pavol
Pienčák, Maroš Jagelka, Filip Bandik, Mário Glombík.
Martin Adamčík

šport – florbal

28. 3. 2018
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FBK RAptORs zažije svoju prvoligovú
premiéru na domácej palubovke
Ľudia na Hornej Orave sa môžu tešiť na prvoligovú dávku florbalu, ktorá začína už 15. septembra, kedy Spojený florbalový klub Rabča
a Oravská Polhora vyzve Sereď v športovej hale v Rabči.
Kompletný program domácich zápasov RAptORs:
» 15. 9. 2018 – Sobota
– 18:00 – FBK RAptORs –
ICE Players Sereď
» 16. 9. 2018 – Nedeľa
– 16:00 – FBK RAptORs
– FbO Žochár Topoľčany
» 29. 9. 2018 – Sobota
– 18:00 – FBK RAptORs
– FBC 11 Trnava
» 30. 9. 2018 – Nedeľa
– 16:00 – FBK RAptORs
– FBC Skalica
» 27. 10. 2018 – Sobota
– 18:00 – FBK RAptORs
– Eastern Wings Michalovce
» 28. 10. 2018 – Nedeľa
– 16:00 – FBK RAptORs
– Žltý Sneh Košice
» 12. 1. 2019 – Sobota
– 18:00 – FBK RAptORs
– FBK Harvard Partizánske

» 13. 1. 2019 – Nedeľa
– 16:00 – FBK RAptORs
– DTF Team Detva Joxers
» 9. 2. 2019 – Sobota –
18:00 – FBK RAptORs –
ŠK Victory Stars Dubnica
» 10. 2. 2019 – Nedeľa
– 16:00 – FBK RAptORs
– FBK Púchov
» 16. 2. 2019 – Sobota
– 18:00 – FBK RAptORs
– FBC Predator Sabinov
Príprava na novú sezónu
Raptori sa na novú sezónu začali pripravovať od začiatku letných prázdnin
v nízkych počtoch, keďže väčšina hráčov brigáduje. Letná príprava má zväčša individuálny charakter. Tím sa ako celok začne stretávať v auguste, kedy sú naplánované aj prípravné zápasy s extraligovými tímami zo Žiliny a Niž-

nej. Celoštátna súťaž nemá
len vyššie nároky na fyzické, taktické či herné predpoklady mužstva, ale aj finančné. Raptori sa snažia vysporiadať aj s týmito
problémami rôznymi aktivitami. Ľubomír Adamčík,
predseda klubu: ,,S chlapcami sme zarobili do klubovej kasy takmer 900 € predávaním v stánku v Oravskej Polhore pri príležitosti Jánskej vatry a Turnaja
troch Polhôr.“ Klubu spod
Babej hory sa ozvalo už
aj pár ľudí, ktorí by chceli
podporiť chod mužstva určitou čiastkou či 2 % z dane.

tin Straka z Hornets Mútne (hosťovanie), Kristián
Nožina z FBK Zákamenné
(prestup), Dominik Michlík z Mútneho (prestup)
a Boris Durčák, ktorý sa
vracia z hosťovania v Zákamennom. Stále nie je jasná
situácia okolo Pavla Zemana, ktorý bol v FBK RAptORs na ročnom hosťovaní
z extraligovej Nižnej. Tento
skúsený obranca mal veľký vplyv na svojich mladších kolegov v obrane, čo
sa prejavilo na skvelých výkonoch v baráži, kde mala družina spod Babej hory
najlepšiu defenzívu.

Prestupy
Zloženie tímu v novej sezóne neprejde výraznou prestavbou.
Hornooravský
tím neopúšťa žiaden hráč,
naopak, tím doplní Mar-

Mládežnické tímy
Spojený
klub
Rabče
a Oravskej Polhory prihlasuje do súťaže aj starších
a mladších žiakov. Tréneri
veria, že silný ročník mlad-

ších žiakov uspeje aj pri
starších žiakoch túto sezónu. Vedenie klubu sa rozhodlo tento rok neprihlásiť do súťaže kategóriu juniorov z dôvodu chýbajúcej hráčskej základne v tejto vekovej skupine.
Poďakovanie
FBK RAptORs by sa v mene všetkých svojich členov
chcel poďakovať za podporu a priazeň obom obciam,
starostom, pánovi Jánovi
Pienčákovi a všetkým fanúšikom! Ďakujeme!
Viac informácií nájdete
na Facebooku: FBK Raptors.
Ak by sa niekomu z Vás
naša práca páčila, môžete
nás akoukoľvek formou podporiť. Kontakt 0911 333 629,
FB – FBK Raptors.

VI. ročník RAptORs CUPU ovládol tím FBK
AJETO, v žiackej kategórii dominoval Golden
Knights zo Zákamenného
V poslednú júnovú sobotu sa v školskom areáli v Rabči organizoval RAPTORS CUP 2018 pri príležitosti dní obce Rabča, ktorého sa zúčastnil zatiaľ najvyšší počet tímov v dvoch kategóriách, 19, čo robí z RAPTORS CUPU jeden z najväčších florbalových turnajov
pod holým nebom v strednej Európe.
Mužský turnaj vyhral
v konkurencii 14 tímov
bez straty bodu tím FBK
AJETO, v ktorom predviedol svoju extratriedu najmä brankár Juraj
Jurana, ktorý sa neskôr
stal aj najlepším brankárom turnaja. Za kratší
koniec ťahal vo finále nováčik z Turca, ktorý hral
pod názvom Bažanti. Zápas o bronz nanešťastie poznačil menší dážď.
Tím Majstrov a Ete Destelere sa v záujme nezraniť sa dohodli na samostatných nájazdoch s tým,
že bronz si gentlemansky
rozdelia. V následných
formálnych nájazdoch
zvíťazili nakoniec Majstri v šiestej sérii.

Konečné poradie:
1. FBK AJETO
2. Bažanti
3. MAJSTRI, Ete Destelere
Mužského turnaja sa
ďalej zúčastnili: FBC Medvede (Žilina), Šoltysss
(Novoť), Bojujúci (Oravské Veselé), FBK Breza a šesť domácich tímov,
ktorých kostru tímu tvorili hráči Raptorsu: Prcínky, Benyho 11‑tka, Šošoni, Polhorské lavíny, Babiohorské strely a Red Machines.
Najlepší hráč – Samuel Zemančík (Majstri). Najlepší strelec – Dávid Michlík
(Šoltysss). Najlepší brankár – Juraj Jurana (FBK
AJETO).

Žiacky turnaj ovládol taktiež bez straty bodu tím starších žiakov zo
Zákamenného, ktorý pôsobil pod názvom Golden
Knights. V tesnom závese za nimi skončil Šoltysss
Junior z Novote. O treťom
mieste muselo rozhodovať
skóre, ktoré vyznelo lepšie

pre domácich Raptors Boys
a na neslávnu štvrtú priečku
odsunulo družstvo Pozbierancov z Trstenej. Poslednú
priečku obsadili najmladší
florbalisti na turnaji – Zákamenné Snipers.
Konečné poradie:
1. Golden Knights

2. Šoltysss Junior
3. Raptors Boys
4. Pozbieranci
5. Zákamenné Snipers
Najlepší hráč – Adrián Belopotočan. Najlepší strelec
– Šimon Janoťák. Najlepší brankár – Šimon Vrábeľ
Martin Adamčík
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10. 6. 2018 DOSPELÍ VI. Liga: Rabča – Vavrečka 1 : 0 (1 : 0)

foto v. briš

Vyhodnotenie športovcov
TJ Oravan Rabča v súťažnom
ročníku 2017 – 2018

TJ Oravan Rabča mala zapojených do pravidelných súťaží športových zväzov dva oddiely: stolnotenisový a futbalový.
Štartovali v súťažiach Žilinského kraja a Oravy.
Stolný tenis
Za tento oddiel
štartovali v súťažiach 3 tímy: Rabča A v krajskej
4. lige, Rabča B v 6. lige
a Rabča C v 8. lige Oravy.
Ich úspešnosť posudzujeme podľa umiestnenia v tabuľkách súťaží.
Tabuľky ročníka
2017 – 18
Rabča A – 4. liga

1. Ružomberok221813269:127 59
2. L. Mikuláš A221624 234:162 56
3. Lokca A 2213 5 4 244:152 53
4. V. Dubová A22141 7 220:176 51
5. Iľanovo A 2213 2 7 229:167 50
6. Východná A2211 2 9 213:183 46
7. B. Potok A 2210 111208:188 43
8. Rabča A 22 8 311186:210 41
9. Černová A 22 7 114165:231 37
10. Lokca B 22 5 215147:249 34
11. Krušetnica A223 415150:24632
12. Námestovo B221219111:285 26

Umiestnenie v minulom ročníku (2016 – 17):
4. miesto a 47 b. – mierne
zhoršenie.
Rabča B – 6. liga

1. Hruštín A 2219 2 1 259:137 62
2. Párnica A 2215 2 5 247:149 54
3. Dlhá B
2214 0 8240:156 50
4. Rabča B 2212 4 6 209:187 50
5. S. Dubová B22103 9 213:183 45
6. O. Lesná C 22 7 8 7 205:191 44
7. Bziny C 22 9 4 9 208:188 44
8. S. Hora A 2210 111187:209 43
9. O. B. Potok A2276 9 189:207 42
10. Mútne A 22 8 311178:218 41
11. Veličná A 22 4 117152:24431
12. Tvrdošín E 22 0 022 89:307 22

Umiestnenie v minulom
ročníku (2016 – 17): 3.
miesto a 76 b v 7. lige, postup do 6. ligy – zlepšenie.

Rabča C – 8. liga

1. Novoť B 2220 1 1 295:101 63
2. Hruštín B 2220 0 2 263:133 62
3. S. Hora C 2217 1 4 245:151 57
4. Párnica B 2216 2 4 262:134 56
5. Sihelné A 2210 210212:18444
6. Bziny D 22 9 112198:198 41
7. O.Podzám. A229013189:20740
8. S. Dubová C227 114146:25037
9. Dlhá C
22 6 214161:235 36
10. Rabča C 22 6 115172:22435
11. Istebné C 22 4 117136:26031
12. Zákam. A 22 1 219 97:299 26

Umiestnenie v minulom
ročníku (2016 – 17): 8.
miesto a 48 b – zhoršenie.
Celkove v ročníku nastúpilo 23 hráčov. Vedúci: Ján
Bandík, tréneri: Jozef Gužík a Ondrej Pindiak. Časté
zmeny v zostavách pre pracovné povinnosti hráčov,
malý záujem žiakov o hranie
a trénovanie stolného tenisu. Najviac zápasov (za dva
tímy): Anton Juritka a Igor
Palider. Vo vyšších súťažiach
(Nižná, Bratislava) štartovali Michal Bandík, Maroš Ferneza a Jozef Žitňák.
Vyhodnotenie jednotlivcov
podľa počtu odohratých
zápasov a % víťazných zápasov:
» Rabča A
Ruchomski Lukáč odohral 17 zápasov, úspešnosť: 75 % víťazných; Bandík Ján 8 zápasov, úspešnosť 57 % víťazných; Lovas
Martin 15 zápasov, úspešnosť 55 % víťazných; Kutlák Michal 9 zápasov, úspešnosť 47 % víťazných;
Juritka Anton 21 zápasov,
úspešnosť 43 % víťazných;

Randiak Stano 4 zápasy,
úspešnosť 30 % víťazných;
Palider Igor 18 zápasov,
úspešnosť 21 % víťazných.
» Rabča B
Juritka Anton 21 zápasov,
úspešnosť 94 % víťazných;
Palider Igor 20 zápasov,
úspešnosť 51 % víťazných;
Randiak Stanislav 14 zápasov, úspešnosť 45 % víťazných; Dibdiak Marek
13 zápasov, 38 % víťazných; Gužík Jozef 17 zápasov, 29 % víťazných. Menej
ako polovica zápasov: Pindiak Ondrej, Šurin Martin,
Ferletiak Peter.
» Rabča C
Dibdiak Marek 20 zápasov, úspešnosť 71 % víťazných; Šurin Martin 12 zápasov, úspešnosť 56 % víťazných; Adamčík Michal
18 zápasov, úspešnosť
37 % víťazných; Pindiak
Ondrej 21 zápasov, úspešnosť 36 % víťazných; Ferletiak Peter 14 zápasov, úspešnosť 12 % víťazných.
Menej: Vnenčák Ján, Masničák Peter a Pavol.
Futbal
Futbalový oddiel reprezentovalo 5 tímov, ktoré sa
zapojili do súťaží. Dorastenci, starší a mladší žiaci štartovali v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu, muži a prípravkári v súťažiach Oravského futbalového zväzu.
Úspešnosť tímov sme
posudzovali podľa umiestnenia v tabuľkách súťaží
a získaných bodov v zápasoch.

Muži – 6. liga

1. Vavrečka 26 18
2. Dlhá
26 15
3. Pribiš
26 16
4. Breza
26 14
5. Zuberec 26 12
6. Zákam. 26 12
7. Žaškov 26 12
8. Novoť
26 10
9. Klin
26 9
10. Zázrivá 26 9
11. Liesek
26 9
12. Vasiľov 26 9
13. O.Podzám. 26 7
14. Rabča
26 2

4 4 56:25 58
7 4 70:38 52
3 7 69:34 51
5 7 56:37 47
4 10 72:55 40
3 11 67:60 39
1 13 53:56 37
6 10 52:56 36
7 10 49:44 34
5 12 41:51 32
2 15 47:58 29
2 15 44:64 29
4 15 30:57 25
3 21 23:94 9

Dorast – 4. liga

1. Dlhá
26 22 0 4142:36 66
2. Lisková 26 19 2 5112:51 59
3. Z. Poruba 26 17 3 6 93:45 54
4. Černová 26 13 8 5 63:53 47
5. Chlebnice 26 13 4 9 55:54 43
6. Rabča 26 12 3 11 61:57 39
7. Bešeňová 26 11 6 9 61:65 39
8. L. Lužná 26 9 6 11 50:64 33
9. Liesek 26 9 3 14 68:78 30
10. Diviaky 26 7 7 12 53:62 28
11. Nižná
26 7 3 16 60:99 24
12. Bobrov 26 6 5 15 40:75 23
13. Trstená 26 6 3 17 39:91 21
12. Zákamenné26 3 3 20 29:96 12

Starší žiaci – 3. liga

1. Chlebnice 2420 2 2 86:17 62
2. Lisková 2420 1 3 104:22 61
3. Ľubochňa 24 16 4 4 70:14 52
4. L. Mikuláš 24 14 3 7100:40 45
5. Zuberec 2415 0 9 73:53 45
6. Tvrdošín 24 14 2 8 71:49 44
7. Klin
24 10 212 56:66 32
8. Trstená 24 9 213 52:92 29
9. Diviaky 24 9 114 84:72 28
10. Zákamenné24 5 316 33:86 18
11. Rabča
24 4 218 38:85 14
12. Z. Poruba 12 2 616 20:97 12
13. L. Hrádok 12 3 219 18:112 11

Mladší žiaci – 3. liga

1. Klin
2421 3 0 166:50 66
2. Tvrdošín 2420 1 3130:36 61

3. Ľubochňa 2419 0 5 135:38 57
4. Diviaky 24 17 1 6 125:57 52
5. L. Mikuláš 24 16 0 8 162:61 48
6. Chlebnice 2412 1 11 67:74 37
7. Lisková 24 8 4 12 55:66 28
8. Rabča
24 8 2 14 82:110 26
9. L. Hrádok 24 7 5 12 60:90 26
10. Zuberec 24 7 2 15 60:116 23
11. Trstená 24 6 2 16 70:114 20
12. Zákamenné24 3 1 20 43:185 10
13. Z. Poruba 24 1 0 23 25:183 3

Podľa tohto hodnotenia boli najúspešnejší dorastenci, potom mladší
žiaci a starší žiaci, najhoršie skončili muži.
» Mužom sa v posledných
rokoch darilo ako na hojdačke, raz boli hore a raz
dole. Pred dvoma rokmi sa zachraňovali v 7. lige, v ďalšom ročníku si vybojovali postup do 6. ligy a v poslednom vypadli do 7. ligy, v ktorej budú hrať v budúcom ročníku. Príčinou minulej neúspešnej sezóny bol hlavne
nedostatočný počet hráčov na zápasoch a preto
im museli pomáhať aj dorastenci. Bez ich pomoci
by muži súťaž nedokončili. V zápasoch nastúpilo 26
hráčov, z toho 6 dorastencov. Ani jeden hráč mužstva neodohral všetky zápasy a vyše polovicu zápasov odohralo iba 9 hráčov
a v niektorých zápasoch
bolo ich menej ako 11. Príčinou neúspechov bol aj
odchod niektorých hráčov do iných klubov (Poništiak, Ratičák, F. Jagelka, Masničák) počas ročníka. Trénermi mužov boli: M. Adamčík st. a E. Bie-
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ľak, ktorí počas súťaže mali najviac starostí so zháňaním hráčov na zápasy, trénovať veľmi nemali koho.

šili. Okrem svojich zápasov nastupovali aj za starších žiakov. Úspešní boli aj
na turnaji OFZ, ktorý vyhrali. Trénerom bol Ferdinand Poláček.

» Dorastenci sa oproti minulému ročníku zlepšili,
keď skončili v hornej polovici tabuľky 4. ligy (vlani to
bolo 8. miesto a menej bodov). V tabuľke pravdy ako
jediní získali kladné body. V každom zápase mali dostatočný počet hráčov.
Okrem svojich zápasov nastupovali aj za mužov. V zime štartovali na halovej lige. Tréningy mávali 2x
do týždňa. Trénerom dorastencov bol Marek Adamica a vedúcim tímu bol
Peter Briliak.

» Pripravkári tak, ako
po minulé roky súťažné zápasy hrali na turnajoch, ktorých bolo 6 a obsadili 3. miesto. Okrem
turnajov odohrali aj veľký
počet priateľských zápasov v hale, aj vonku. Trénermi prípravky boli Dávid Vojtech, ktorého vystriedal Peter Mulinka, ktorý dokázal získať pre hranie a trénovanie futbalu veľký počet žiakov od
1. až po 5. ročník ZŠ.

» Starší žiaci sa oproti vlaňajšku zhoršili a do posledného kola museli bojovať o záchranu v súťaži,
čo sa im aj podarilo. Príčinou zhoršenia bol hlavne
nedostatok hráčov a preto na ich zápasy nastupovali aj mladší. Slabá bola aj
účasť na tréningoch. Trénerom bol Peter Brišák,
ktorý mal podobne ako tréneri mužov – zháňať hráčov na zápasy.

Prípravkári

Poďakovanie

Ďakujem za príkladnú dochádzku či na zápasy aj tréning.
A veľké ďakujem dievčatám, že držia spolu s celým kolektívom.
Mulinka – Mulinková

Vyhodnotenie jednotlivcov
podľa počtu odohratých
zápasov a minút, strelci gólov, počet kariet:
» Mužstvo – zápasy: väčšinu – Tisoň, M. Gluch, F.
Polťák, D. Babečka, P. Krivanka, M. Majerčík, T. Mihaliak, T. Sivka, S. Ratičák.
Góly: Ratičák 7, Krivanka a T. Joščák po 3, Adamčík a Sivka po 2, Gluch, Babečka, Jagelka F. po 1.
» Dorast – zápasy a minúty – najviac odohrali: F.
Polťák, V. Pikoš, M. Majerčík, M. Pikoš (hrali aj
za mužov spolu s J. Kocú-

rom a P. Jagelkom) ďalší P. Djubašák, P. Iskierka,
P. Chromčák, D. Gluch, D.
Polťak a M. Brišák. Celkove nastúpilo na zápasy 20
hráčov.
Góly: 9 Kocúr, 8 – Dibdiak
a M. Brišák, 7 D. Gluch, 6 V.
Pikoš, 4 P. Djubašák, P. Jagelka, 3 T. Grobarčík, 2 – 1
ostatní, celkom: 61 gólov.
Tréningy – najviac: Iskierka, F. Bolťák, V. Pikoš, J.
Kocúr. V doraste končia: V.
Pikoš, M. Majerčík a P. Jagelka – prejdú k mužom.

16. 6. 2018 DORAST IV. Liga: Rabča – Liesek 4 : 0 (1 : 0)

foto v. briš

» Mladší žiaci – napodobnili dorastencov a oproti
minulému ročníku sa zlep-

Starší žiaci zápasy –najviac: Pikoš P. Jančo M.,
Maslaňák, J. Skutka, P. Piták, J. Oselský.
Góly: P. Pikoš 21, Maslaňák
a Jančo 4, Cubinek 2, ostatní po 1, spolu: 38 gólov.
Končia a prejdú k dorastu:
Pikoš, Jančo, Skutka, Piták, Maslaňák a Oselský.
Mladší žiaci zápasy – najviac: F. Bandík, A. Brišák,
M. Grobarčík, S. Chromek, S. Korman, J. Jančo,
K. Babinský. Strelci gólov
– Babinský 30, Chromek
12, Korman 10, Bandik 9,
M. Grobarčík 8, Jančo a B.
Piták 7, spolu 82 gólov.
Prípravka zápasy: Ľ. Heretík, B. Piták, K. Babinský, M. Gužík, P. Murinka
(hrali aj za mladších žiakov) A. Kubala, T. Bencúr,
R. Vargončík, S. Vargončík. T. Vargončík, D. Masničák. N. Ľudma, S. Vojtechová, L. Mulinková, Z.
Vargončíková, N. Stašová

K. Hrubjaková, Kovaličková, L. Maraldi. Š. Tomčík,
M. Kovaliček.
Góly: Babinský 7, Randiak
4, R. Vargončík 2, Heretík 2, Mulinka 2, Gužík 1,
Vojtěchová 1. Tréner mal
na zápasoch toľko hráčov
a hráčok, že sa všetkým
neušli niekedy dresy.
» Na záver: celkove môžeme hodnotiť súťažný ročník kladne v tímoch dorastu,
mladších žiakov a prípravky, sklamanie a nespokojnosť bola s mužmi a staršími žiakmi. Súťažný ročník 2018 – 19 sa začína 5.
augusta, u žiakov neskoršie.
Veríme, že v novom ročníku
sa dočkáme zlepšenia.
Poďakovať treba funk
cionárom, ktorí ukončili prácu vo výbore TJ: M.
Adamčíkovi st., Štefanovi
Zboňakovi a trénerovi Petrovi Brišákovi.
Jozef Havlíček

vyžrebovanie futbalových zápasov TJ oravan rabča – jEseň 2018

Dátum

Mužstvo– 7. liga

Čas

Dátum

Dorast – 4. liga

Čas

Dátum

Žiaci– 3. liga st. a ml.

Čas

11. 8. S L. Sliače – Rabča
14
29. 8. St Diviaky – Rabča
1000
18. 8. S Lisková – Rabča
1600
2. 9. N Rabča – Chlebnice
1130
00
25. 8. S Z. Poruba – Rabča
16
8. 9. S Trstená – Rabča
1000
29. 8. St Istebné – Rabča
1400
16. 9. N Rabča – Tvrdošín
1100
00
1. 9. S Rabča – Černová
15
23. 9. N Zuberec –Rabča
1100
9. 9. N Nižná – Rabča
1300
30. 9. N Rabča – Or. Lesná
1100
15. 9.  S Rabča – Zuberec
1500
7. 10. N Z. Poruba – Rabča
1030
23. 9.  N Liesek – Rabča
1100
14. 10. N Rabča –L. Hrádok
1030
00
29. 9.  S Rabča – L. Hrádok
15
21. 10. N Rabča – Ľubochňa
1000
7. 10. N Chlebnice – Rabča
1200
28. 10. N Klin – Rabča
1000
13. 10.  S Rabča – Bešeňová
1430
20. 10.  S Diviaky – Rabča
1400
27. 10.  S Rabča – L. Lúžna
1400
S – sobota, S – streda, zmena časov – kluby, ktoré nemajú rozhodcov budú hrať muži 3 h pred udaným začiatkom. Zmeny termínov – po dohode klubov.
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
12. 8. N
19. 8. N
26. 8. N
2. 9 . N
9. 9. N
16. 9. N
23 9. N
30. 9. N
7. 10. N
14. 10. N
21. 10. N

Lokca – Rabča
Babín – Rabča
Vitanová – Rabča  
O. Polhora – Rabča
Rabča – Kraľovany
Brezovica – Rabča
Rabča – O. Lesná
Habovka – Rabča
Rabča – O. Podzámok
Istebné – Rabča
Rabča – Podbiel

16
1600
1600
1230
1230
1500
1200
1500
1130
1430
1100
30

00
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XX. Rabčiansky okruh
Dobrovoľný hasičský zbor v Rabči a obec Rabča v sobotu 5. 5. 2018 zorganizovali v našej obci už 20. Rabčiansky
okruh, ktorý by sme mohli niesť pod kľúčovými slovami: krásne počasie, výborné klobásky, psí účastník a osvie
žujúca limonáda. Ďakujeme preto všetkým, ktorí vypomohli pri tejto akcii, ale taktiež všetkým zúčastneným.
Boli ste super! Napriek tomu, že ide o túru zdravia, účastníci radi súťažia a tak uvádzame aj výsledky najlepších.
Mladšie žiačky: 1. Diana Gluchová 1:11:30, 2. Lucia Pikošová 1:20:33, 3. Nela Jaňáková
1:32:40.
Staršie žiačky: 1. Denisa Mazuráková 1:06:50, 2. Sofia Jaňáková 1:06:54, 3. Zara Harbutová
1:09:22.
Ml. žiaci: 1. Adam Revaj 1:06:02,
2. Matej Kovaliček 1:06:05, 3.
Richard Domiňák 1:06:50.

Starší žiaci: 1. Filip Kolčák
00:50:46, 2. Sebastián Korman
00:52:45, 3. Branislav Tisoň
1:06:50.
Muži: 1. Andrej Kornhauser 00:42:09, 2. Matúš Hablák
(Klin) 00:42:22, 3. Juraj Maxa
ml. 00:47:50.
Ženy: 1. Edita Belkoťáková 1:04:05,
2. Ľubomíra Maxová 1:07:22,
3. Marcela Špigurová 1:11:07.

RABČA PRESIAHLA 5000 OBYVATEĽOV
V námestovskom okrese má za obdobie
1997 – 2017 najväčší prírastok obyvateľov
Okres Námestovo
1997 2007 2017
+/1. Rabča
3998 4464 5006 1008
2. Zákamenné
4616 5072 5442 826
3. Novoť
2915 3262 3575 660
4. Oravská Polhora 3397 3689 3956 559
5. Klin
1870 2134 2428 558
6. Oravská Jasenica 1403 1656 1859 456
7. Zubrohlava
1860 2098 2300 440
8. Oravská Lesná
3024 3204 3407 383
9. Bobrov
1442 1579 1821 379
10. Oravské Veselé
2560 2821 2931 371
11. Vavrečka
1133 1357 1503 370
12. Mútne
2640 2795 2990 350
13. Rabčice
1717 1926 2016 299
14. Sihelné
1892 2033 2154 262
15. Lokca
2105 2216 2361 256
16. Lomná
710
811
914 204
17. Beňaďovo
666
740
862 196
18. Breza
1450 1568 1626 176
19. Ťapešovo
583
641
717 134
20. Babín
1353 1415 1449
96
21. Krušetnica
884
928
958
74
22. Vasiľov
771
784
828
57
23. Hruštín
3126 3233 3155
29
24. Námestovo
8074 8123 7876 -198

Najmladšia účastníčka: Viktória Vonšáková, najstaršia
účastníčka: Ľubomíra Maxová,
najmladší účastník: Maximi-

lián Vargončík, najstarší účastník: Juraj Maxa starší.
Gratulujeme!
Marián Chutňák

Úradné hodiny Obecného úradu v Rabči:
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.

Zdroj: https://data.statistics.sk/viz/html/sk.html

Obec pod Babou horou nemala pred dvadsiatimi rokmi ani 4000 obyvateľov,
tento rok v nej žije viac ako
5000 Rabčanov. V dedine to pripisujú pôrodnosti, dostupnosti stavebných
pozemkov i vybavenosti.
Údaje z matriky za ostatných 5 rokov sú z hľadiska zvyšovania počtu obyvateľov priaznivé. Od roku 2013 sa v jednotlivých
rokoch narodilo 91, 71, 73,
88 a vlani 92 detí. Zomrelo
30, 20, 36, 30 a 43 Rabčanov. „Pri narodení dieťatka
dostávajú rodičia 100 €.“
hovorí starosta Július Piták. Historicky je Rab-

ča stredisková obec s dobrou vybavenosťou, čo tiež
v minulosti mohlo ovplyvniť sťahovanie sa za službami, ale aj pozemkami.
„Pred pár rokmi sme ro
bili jednu malú pozemko
vú úpravu, vlani sme zača
li ďalšiu a zaviedli sme ko
laudačný príspevok vo výške
500 € pre stavebníka, ktorý
má riadne vybavené staveb
né povolenie.“ dodal Július
Piták. Rabča patrí k dedinám s najvyšším počtom
vydaných stavebných povolení v rámci Námestovského okresu.
Napísali o Rabči
MY Oravské noviny

VItajte medzi
nami
narodení
od 1. 1. 2018
Kristián Václav; Tomáš Balvan; Peter Garbiar; Vanesa Zboroňová; Michal Gužiňák; Nina Prajová; Sofia Šimjaková; Amália Bodoríková; Laura Dibdiaková; Adrian Ščepka; Kristína Skurčáková; Nela
Belkoťáková; Oliver Šurin; Jakub Strýček; František Djubek; Patrik Brčák; Lea Toporová; Kristína Kozáková; Tobias
Revaj; Gregor Baculák;
Adela Vargončíková; Roj
Jakub Sabír; Elizabeth
Tropeková; Simona Babničová; Adam Olšovský;
Ľubomír Rešutík; Adela
Tarčáková; Soňa Klušáková; Eliška Šurinčíková; Andrej Randjak; Romana Kudjáková; Patrik
Tatarka; Samuel Gužiňák; Marko Štefaňák;
Rastislav Oleš; Sofia Augustinová; Šimon Kovalík; Natália Raticová;
Matej Turac; Anna Tisoňová; Olívia Sifková;
Ema Vojtašáková; Matej
Jaššák; Timea Huceľová; Jaroslav Porvich; Jan
Šebak; Markus Pilarčík;
Lukáš Somsedík; Vladimír Korman; Adam Jagelka; Oliver Kolčák; Timotej Kovalíček; Dominika Bolibruchová;
Dorotka Romaňáková.

†

ODPOČINUTIE
VEČNÉ DA J IM,
PANE …
od 1. 1. 2018
Anna Šurinová
Ján Záhumenský
Jozef Bartkovjak
Kristína Cvoligová
Jozef Miklušák
Miloš Buška
Margita Galisová
Dušan Stopiak
Jozef Pikoš
Jozef Gluštík
Anton Hampel
Florián Jančo
Danka Sameková
Sabína Somsedíková
Anna Kudjaková
Štefan Timek
Stanislav Randjak
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Rabconek č. 1/2018

Rabconek
Časopis žiakov rabčianskej školy

Školský rok 2017/2018

Číslo 1

FOTO M. Kovaliček

Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018
Posledný školský deň sa už od nepamäti spája so slávnostným ukončením školského roka. Tento rok to pripadlo na 29. júna, na sviatok
sv. Petra a Pavla.
Začínalo sa ráno o siedmej svätou omšou, pri ktorej žiaci a žiačky prečítali
čítania a odniesli obetné
dary a spolu s pedagógmi poďakovali za zvládnutý školský rok. Následne
sa presunuli do areálu školy, kde sa o deviatej tónmi
štátnej hymny začalo posledné stretnutie žiakov

a učiteľov pred prázdninami. Pani riaditeľka a pán
starosta vystúpili s krátkymi príhovormi a nasledovalo odmeňovanie úspešných žiakov našej školy.
Po oficiálnej časti sa žiaci
presunuli spolu s triednymi učiteľmi do tried, kde
si prevzali vysvedčenia
a mohli sa spokojne roz-

behnúť v ústrety dvojmesačným prázdninám.
Beáta Brandysová 7. B

Posledný pamätný zápis deviatakov
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Zmyslupne trávený voľný čas mládeže ako prevencia
pred patologickými javmi a drogovou závislosťou
Milí rodičia
Dnešná mládež je často rizikovou skupinou pre sklon k patologickým javom. A práve práca s mládežou vo voľnom čase je dobrou stratégiou
na prevenciu týchto javov. Vyžaduje si tvorivý prístup, empatiu, komunikačné zručnosti, schopnosť pracovať so skupinou. Ak spoločnosť
zabezpečí kvalitné využívanie voľného času mladých ľudí, urýchli tým rozvoj ich všeobecných a špecifických schopností a potlačí rozvoj negatívnych čŕt vyúsťujúcich do závislosti na drogách.
Výsledky výskumov uvádzajú, že negatívnym vplyvom podliehajú ľahšie mladí ľudia, ktorí nemajú nijaké konkrétne životné ciele, žijú zo dňa na deň, majú
slabú záujmovú orientáciu
a nadbytok voľného času,
ktorý nevedia alebo nemajú možnosť zmysluplne využiť. Hodnota voľného času
a jeho adekvátne racionálne využívanie spočíva predovšetkým v možnosti rozvoja osobnosti.
Voľný čas
je dôležitou dimenziou v živote každého človeka. Možnosť správneho využívania
voľného času je je pre jednotlivca veľmi dôležitá, niektorí mladí ľudia ju považujú za jednu z najdôležitejších životných hodnôt. Význam voľného času v súčasnosti neustále narastá, je
samostatnou oblasťou života človeka, ktorý si vytvára
reálny priestor na sebarealizáciu. Sféra voľného času detí a mládeže a jeho obsahové naplnenie má dôležitý význam pre celoživotnú orientáciu človeka. Voľný čas ako výrazný fenomén života vyspelých krajín je zároveň jedným z dôležitých problémov týchto
krajín. Mal by byť (okrem
iného) priestorom na rozvoj a kultiváciu osobnosti,
u značnej časti mladej populácie sa stáva priestorom
podmieňujúcim vznik rôznych patologických javov.
Drogy vezmú životu všetky pocity a radosti, pre ktoré stojí za to žiť. Žiaci odchádzajú na stredné školy medzi neznámych vrstovníkov, kde sa stretávajú s drogami, pretože nelegálne drogy sa rozšírili už
aj do menších miest a dedín. Stretávame sa s nimi aj v našej dedine. Motivujte deti , aby navštevovali pravidelne nejaké krúžky. Naša škola a obec ponúkajú množstvo mimoškolských aktivít na zmys-

luplné trávenie voľného času. Pomôžte deťom nájsť si
vhodnú aktivitu a podporte ich, aby sa jej pravidelne
zúčastňovali.
Príčiny užívania zakázaných látok
Mládež sa môže stretnúť
s nasledovnými príčinami užívania zakázaných látok:
1. Túžba po euforizačnom účinku
Túžba po dobrom pocite je
základným ľudským motívom. Avšak na to, aby sa človek cítil príjemne a dobre,
nepotrebuje povzbudzujúce látky. Niektoré drogy ako
alkohol, káva, tabak, veľa ľudí pokladá za potrebné. Hoci
ich užívajú s mierou, niektoré spoločenské udalosti sa
bez nich nezaobídu. A práve
zo zvyklostí dospelých si berie príklad aj mládež. Drogy síce môžu v malých dávkach vyvolať príjemné pocity, ale zneužívanie drog už
tieto pocity neguje.
2. Zvedavosť a nuda
Zvedavosť je prirodzenou
vlastnosťou ľudí. Už malé
dieťa stále hľadá a spoznáva
nové veci. Bez nej by sa nikdy nenaučili chodiť, písať,
čítať, spoznávať stále nové veci. Zvedavosť vzbudzuje všetko nové, nepoznané,
najmä ak je to súčasťou láskavého sveta dospelých. Aj
keď väčšina mladých ľudí je
po prvom užití akejkoľvek
drogy sklamaná a viac to už
neskúšajú, niektorých vedie
zvedavosť ďalej. Postupne sa
môžu dostať k viacerým drogám, až ich drogy opantajú
celkom.
Veľa z toho platí aj pre
nudu. Ľahko sa môže nudiť
mládež, ktorá nemá plnohodnotne (produktívne) vyplnený voľný čas. Nuda ich
privádza skúšať veci, o ktorých vedia, že by ich nemali robiť. Drogy uspokojujú aj
túto potrebu, lebo účinkujú
okamžite.

3. Vplyv rovnocennej
skupiny
Ľudia vždy túžia po začlenení sa do určitej skupiny.
Odlišovať sa od ostatných
prináša vždy nejaké problémy, často sa stretávame
s výsmechom. Tlak skupiny je teda jednou z hlavných príčin, prečo človek
prvýkrát okúsi drogu a užíva ju aj ďalej. Skupiny sú
pre konzumáciu drog ideálnym prostredím. Je potrebné si uvedomiť, že mládež
často trávi viac času s kamarátmi, ako s rodičmi. To,
čo sa niekedy medzi kamarátmi začína ako žart, môže
prerásť do ďalekosiahlych
problémov.
4. Útek pred vonkajšími
problémami
Každá osobnosť je ovplyvňovaná a formovaná prostredím, v ktorom žije. Veľmi dôležitá je správna výchova v rodine. To, aké základy dostane dieťa v detstve, sa prejaví v jeho osobnosti a v ďalšom správaní.
Drogy síce problémy nevyriešia, ale môžu ich zatlačiť
do úzadia a vyvolať zdanie,
že nie sú dôležité. Čím sú
problémy väčšie, tým viac
treba drogu na jeho vyriešenie. Ak sa včas neodhalí
podstata problému a nevenuje sa mu pozornosť, návyk na drogu môže narásť
do obrovských rozmerov.
Konečným únikom býva aj
samovražda. Pokúšajú sa
o ňu dokonca aj mladí ľudia bez drogovej závislosti.
5. Útek pred vnútornými
problémami.
Takáto mládež môže byť
v rozpakoch dokonca vtedy, keď si majú poradiť
v bežných životných situáciách. Veľakrát mávajú pocit, akoby neboli súčasťou
okolitého sveta. Často hľadajú únik v droge. V období, keď sa u mladého človeka formujú jeho názory
na život, začína si viac všímať samého seba, prehod-

nocuje svoje konanie a hľadá odpoveď na otázku, čo
je preňho zmyslom života. Často svoje názory konfrontujú s názormi rovesníkov a nesúhlasia s názormi dospelých. Dochádza
ku konfliktom medzi rodičmi a deťmi, hlavne keď deti neuskutočňujú sny svojich rodičov a tak dochádza k odcudzeniu aj v citovej oblasti. Výsledkom môže byť siahnutie po droge.
6. Podať kvalitatívnejší
výkon
Prirodzenou túžbou ľudstva je dosahovať stále viac, prekonávať staré
a vytvárať nové. Prevláda
úsilie dosahovať stále lepšie výkony, zlepšovať rekordy, víťaziť v pretekoch.
7. Znížiť negatívne
pôsobenie stresu
Drogy a stimulačné látky
sa používajú aj k obmedzeniu negatívne pôsobiaceho stresu. Zásadu fair play
prekračujú najmä tí, ktorí nestačia výkonnostným
požiadavkám na nich kladených, či ako výraz snahy
vyhnúť sa negatívnym sociálnym tlakom v prípade
neúspechu.
8. Získanie obdivu
a atraktivity
Mladý človek sa čoraz častejšie zaoberá svojim výzorom, má potrebu páčiť sa
a je schopný to dosiahnuť
akoukoľvek cestou.
Varovné signály
Dimoff a Carper (1994)
uvádzajú nasledovné varovné signály, ktoré sa
osvedčili Dimoffovi ako bývalému detektívovi na protidrogovom oddelení polície a prezidentovi Poradenskej služby pre zneužívanie omamných látok v Tallmadgei, Ohio.
1. Povahové zmeny.
» Posun v osobnosti
• povaha dieťaťa sa náhle

celkom mení, je náladové,
podráždenejšie, tajnostkárske, nevypočítateľné, nepriateľské, má depresie, nie
je ochotné spolupracovať, je
apatické, utiahnuté do seba,
mrzuté, ľahko sa nechá vyprovokovať, je precitlivené,
defenzívne, nervózne, pociťuje úzkosť, je zábudlivé,
prejavuje zriedkavejšie srdečnosť, starostlivosť, ochotu pomôcť a lásku
» Nedostatok zrelosti
• dieťa je emocionálne
a spoločensky nezrelé, jeho emocionálny rast je zastavený, neustále potrebuje pôžitok z drogy, jeho postoj k problémom a ich riešeniu je obmedzený
» Rodinné vzťahy
• dieťa sa nerozpráva s rodičmi, nedodržiava rodinné pravidlá resp. vzdoruje,
rodinné vzťahy sa menia,
narastajú konflikty v rodine a aj izolovanosť od nej,
dieťa nechce predstaviť rodičom svojich kamarátov
» Kamaráti / partneri
• objavujú sa problémy
s najbližšími priateľmi, vyhľadáva nových kamarátov, ktorí užívajú drogy,
» Strata motivácie
• dieťa sa správa pasívne,
nemá záujem o nič nové,
nezaujíma ho škola, šport
ani koníčky
» Nízka sebadôvera
• dieťa je smutné, rozvíja sa v ňom pocit beznádeje, bezmocnosti, viny, uzatvára sa pred svetom, stráca dôveru učiteľov, prestáva športovať a venovať sa
školským aktivitám
» Popieranie
• obhajuje drogy, bráni
práva mládeže, poukazujú
na chyby iných, z vlastných
chýb obviňuje iných
» Lož
• dieťa dokáže výborne
klamať a na všetky problémy má ospravedlnenie, jeho odpovede na konkrétne otázky sú neurčité resp.
vyhýbavé
» Neskoré príchody
• typické sú neskoré prí-
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chody do školy, domov,
stráca pojem o čase, hľadá
rôzne výhovorky na ospravedlnenie
» Strach/vzťahovačnosť
• je vzťahovačné, pociťuje, že každý na ňom hľadá
chyby
» Ľahkomyseľnosť
• vyhľadáva dobrodružstvo, napínavé situácie
a nebezpečenstvo, je impulzívne, zvyšuje sa pocit
sebadôvery, stávajú sa mu
často nehody a úrazy
» Nepriateľstvo / násilie
voči iným
• dieťa neposlúcha, voči rodičom je vzdorovité,
zvyšuje sa uňho odpor voči predpisom a nariadeniam, je fyzicky a verbálne
hrubé, vyhráža sa, keď sa
nahnevá ničí resp. poškodzuje majetok, má sebapoškodzovacie sklony (reže si
ruky, prepichuje kožu atď.)
» Samovražda
• dieťa je pripravené vzdať
sa života a drogy iba prehĺbili jeho negatívny postoj k sebe a voči svetu, neverí, že ešte má nádej, nevidí veľa dôvodov prečo by malo žiť, má
pocit menejcennosti, osamelosti, beznádeje, zdá sa
mu, že je iné čo zhoršuje jeho depresiu, píše o smrti,
alebo zbiera potencionálne nebezpečné veci (žiletky,
nožíky, strelné zbrane alebo
tabletky), rozpráva alebo píše o zlyhaní, zbytočnosti alebo izolácii, rozchod s dievčaťom alebo chlapcom a náhle
zmeny stravovacích a spacích návykov
2. Zmeny aktivít a zvykov.
» Nevysvetlené absencie
• dieťa chodí domov neskoro, nereaguje na zákaz
vychádzok, odchádza potajme z domu, bez upovedomenia ostáva vonku
cez noc, neuvedomuje si
množstvo času, ktoré trávi
vonku, zvykne sa utiahnuť
na dlhší čas do svojej izby,
sedí v aute samo
• veľmi často zmizne na
krátky čas, najradšej vykonáva práce, pri ktorých ho
rodičia nemôžu pozorovať
» Domáce povinnosti
• dieťa doma nepomáha
pri práci, nerado sa zúčastňuje domácich akcií, vyhýba sa im, odmieta si upratovať izbu, nepotrebuje
mať vo veciach systém ani
poriadok,
» Kamarátstvo / kontakty
• dieťa chodí na kratšie
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výlety s kamarátmi, nepredstavuje kamarátov rodičom, nepozýva kamarátov dnu, máva zvláštne telefonáty
» Kamaráti / popularita
• dieťa je nezvyčajne obľúbené, dostáva veľa darčekov od kamarátov
» Stravovacie návyky
• dieťaťu rastie chuť
do jedla
• jedáva oveľa viac sladkostí ako predtým
• vo všeobecnosti stráca
záujem o jedenie
• Zmeny v návykoch
na spánok
• má nepravidelný režim
spania, spí väčšinu dňa,
aktívne je v noci
» Krádeže / ukrývanie
• dieťa kradne aj doma
a v škole
• všetky veci, čo ukradne následne predáva, stále
niečo ukrýva, v dome miznú lieky a alkohol, požičiava veci kamarátom, ukradnutými vecami, ale aj peniazmi sa chváli
» Náboženstvo / viera
• dieťa nemá záujem o náboženstvo, pri rozhovoroch o náboženstve sa necíti dobre
» Reč
• dieťa nadáva oveľa viac,
ako predtým, jeho kamaráti nemajú pekný slovník
» Podmienky v detskej izbe
• v izbe je celoročne chladno, dieťa veľa vetrá, sú v nej
osviežovače vzduchu, voňavky, stále tam beží ventilátor, nechce aby mu rodičia vchádzali do izby, dieťa ma tajnú zásuvku alebo
krabicu, tú nedovolí nikomu otvoriť
» Priveľký záujem o hudbu a koncerty pre mladých
• koncerty sú miestom,
kde sa dá kúpiť alkohol,
tabletky, marihuana, halucinogény a pod.
» Problémy v škole
• dieťaťu sa zhorší prospech, nerobí si domáce
úlohy, zanedbáva školské
povinnosti, často mešká
do školy, ba aj v triede zaspí
» má problémy s disciplínou, stáva sa že ho aj vylúčia zo školy, nerešpektuje
predpisy, učiteľov, stavia si
proti sebe rodičov, zástupcov školy
3. Zmeny zovňajšku.
» Zdravie
• dieťa chudne, je často
nachladnuté, máva chríp-

ky, kŕče, je často unavené, máva kašeľ, zle mu
býva zrána, na obed sa
to zlepší, máva poranenia z pádov, bitiek, poranenia sa mu veľmi zle
hoja
» Telesný vývoj
• dieťa má narušenú
štruktúru rastu, náhle sa
mu vyvíja svalstvo, dieťa
nevládze, má málo energie, dievčatá majú problémy s pravidelnosťou
menštruácie
» Rečový prejav
• rozpráva trhane, nezrozumiteľne, reč je rýchla bez spomaľovania, neusporiadaná
» Pamäť / myslenie
• pamäť vynecháva – dieťa trpí stratou pamäti, pletú sa mu myšlienky, máva
halucinácie alebo „flashback“
» Oči
• sú napuchnuté, podliate krvou so skleným
leskom, zrenice sú alebo rozšírené alebo zúžené, dieťa vyzerá ospanlivo, má problémy s pohybom očí, vidí rozmazane
alebo dvojito
» Nos
• býva podráždený, hlavne okolo nozdier, z nosa
dieťaťu často tečie resp.
z neho krváca, často kýcha
» Ústa
• pery sú suché, dieťa si
ich stále olizuje, z dychu
cítiť zápach alkoholu,
marihuany, tabaku
» Pokožka
• aj v teplom počasí dieťa
nosí dlhé rukávy, aby nebolo vidno vpichy po injekčných striekačkách,
veľa sa potí, ale máva aj
veľmi studenú pokožku, mení sa farba prstov,
po tele má farebné škvrny – purpurové, červené,
tmavé
» Motorika
• dieťa býva nadmerne
aktívne, má zlú rovnováhu, chodí pomaly, je nemotorné, často máva závraty
» Zovňajšok / hygiena
• dieťa zvykne zmeniť
účes a aj štýl obliekania,
nosieva oblečenie s drogovými námetmi, začína
sa zanedbávať, nadobúda
lajdácky výzor
Výchovná poradkyňa
PaedDr. Marcela Skočíková, PhD.

Marec – mesiac knihy
Marec je už oddávna
mesiacom knihy, preto sa
u nás každoročne koná
akcia s tým spojená.
Tento rok sa konala výstava kníh, ktoré naši žiaci aktuálne čítajú. Knihy boli pekne rozdelené podľa farebných záložiek na jednotlivé ročníky 5 až 9. Počas vyučova-

nia sme na hodinách slovenčiny chodili na malé
prehliadky kníh. Niektorí
moji spolužiaci sa dokonca aj inšpirovali, našli knihy, ktoré ich zaujali a rozhodli sa ich prečítať. Táto akcia bola veľmi pekná
a všetkých potešilo zistenie, že naši žiaci knihy ešte stále čítajú.
Lenka Harbutová 7. C

Deň Zeme
Dvadsiateho apríla
naša škola upratovala
prostredie našej obce.
Naša trieda čistila okolo Polhoranky. Aj keď sme
tam upratali minulý rok,
bolo tam dosť smetí. To len
dokazuje, ako dokážu ľudia ubližovať prírode a nevážia si ju. Upratovaním

sme ukázali, že nám na našej prírode záleží. Odpadu
bolo dosť. Staré spotrebiče, stavebný odpad, plastové fľaše, smeti, veci, ktoré tam nepatria. Dúfam,
že budúci rok nenájdeme
žiadne odpadky a Deň Zeme strávime len príjemnou
prechádzkou.
Nina Zboroňová 8. C
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F a r e b n e j š í sv e t
pre našich škôlkarov
Dňa 20. 4. 2018 sa v škole
uskutočnila akcia
Deň Zeme.
Spolu s mojimi spolužiakmi sme sa rozhodli,
že vymaľujeme detské ih-

risko pri materskej škôlke
v Gaceli. Pomáhala nám aj
p. asistentka Gabika Štefaňáková. Vymaľované ihrisko vyčarovalo deťom radosť v očiach. Potešili sa
aj všetci, ktorí prešli oko-

lo. Vďaka peknému počasiu sa nám dobre pracovalo. Som rád, že sme dostali príležitosť urobiť pre deti
krajší a farebnejší svet.
Radoslav
Miklušák 8. B

Stavanie mája
Prítomnosť ozdobeného
a vysokého mája
na dvore vždy
znamenala, že
je v dome krásne dievča.
Naša škola je neustále plná krásnych mladých dievčat a v učiteľskom zbore sa to len tak
hemží krásnymi mladými
ženami, tak sme sa tento
rok rozhodli zase raz sa
vrátiť k tradíciám. Dňa

31. apríla 2018 sa na našej škole po prvýkrát staval máj. Celej akcie sa
ujali žiaci deviateho ročníka. Chlapci zabezpečili
materiál, dievčatá ozdoby a dobrú náladu.
Počas stavania mája
sa spievalo a dobrá nálady prevládala u všetkých
účastníkov. Máj zdobil
našu školu počas celého
mesiaca lásky.
Vanesa Plevjáková 9. C
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MDD s hasičmi
V piatok 25. mája, týždeň pred 1. júnom, nám naša
škola vymyslela predčasný program na MDD.
Išli sme na Hŕbik, ktorý sa nachádza medzi Rabčou, Rabčicami a Oravskou Polhorou. Nešli sme
len my, ale aj žiaci z okolitých dedín. Rabča a Oravská Polhora tento príma
deň absolvovala už vlani

a tento rok sa k nám pridali aj Rabčice a Sihelné. Na hasičskom Dni detí bol úžasný program. Náučné ukážky s policajtmi,
prehliadka hasičskej techniky, ale aj programy žiakov. Mohli sme si zblíz-

Výlet za odmenu
do rôznych súťaží
a zberov, reprezentujú
školu i seba.

Na našej škole sa
neustále zapájajú žiaci

Aj my sme sa tento rok
zúčastnili viacerých športových súťaží, vďaka tomu
sme sa dostali spolu s ostatnými šikovníkmi na výlet do Bachledovej doliny.
Aby sme sa dostali na chodník v korunách stromov,
museli sme prejsť náročný úsek. Po tomto turistickom výstupe sme sa dostali na chodník, ktorý je približne dvadsaťpäť metrov
nad zemou. Pri prechádzke po ňom sme sa kochali nádherným výhľadom
na krásnu prírodu. Na konci sa nachádza vyhliadková veža, ktorá sa špirálovo točila vyššie a vyššie.
Na samom vrchole sa nachádza sieť a už len pri pohľade na ňu nám všetkým
stúpal adrenalín. Po namá-

ka pozrieť vnútro hasičských áut, vyskúšať plynové masky. Hasiči nám
ukazovali zásahy pri nehode a požiari auta. Policajný psovod predviedol
úžasne vycvičeného psíka.
Do hlavy sa nám dostali
nové myšlienky a zážitky.
Mali sme možnosť spoznať
nových kamarátov a kamarátky z iných škôl. Bohavom zážitku nám veru všetkým vyhladlo a súčasťou odmeny bol aj príjemný obed v reštaurácii
Mustang. Potom sme sa
už len šťastne doviezli domov.
Ema Oselská,
Janka Gužiňáková 7. C

lo tam pre nás pripravené
občerstvenie, ktorého bolo pre každého dosť. Navyše sme si mohli kúpiť nejaký keksík, nanuk a iné dobroty, ale aj tričká či čiapky
s hasičským motívom.
Nachádzali sa tam aj
rôzne atrakcie. Nafukovacie hrady, lezecká stena,
nafukovacie gule na vode i na kopci. Počasie bolo vynikajúce, bolo horú-

co, tak sa hasiči rozhodli
schladiť nás sprchou priamo z hasičského auta. Niektorí žiaci mali z toho radosť, iným to však mierne
prekážalo.
Mne sa tento celodenný program páčil, odniesla
som si pekné zážitky a dúfam, že si ich so sebou odniesli aj ostatní účastníci.
Žaneta Portalová 7. D

Štvrtý ročník
v Rabči
Najviac sa mi páčilo,
keď sme sa učili
nové veci, no na druhej
strane mám problém
s diktátmi, ale na tom
teraz nezáleží.

Rada sa hrám s kamarátkami. Chcela by som
aby vyučovanie trvalo dlhšie aspoň o dve hodiny lebo
škola je taká rýchla a doma

sa nudím. Zdá sa mi veľmi čudné, že na Slovensku
máme každý deň iný počet
hodín. V Amerike máme
stále každý Boží deň osem
hodín. A naj zážitok bola škola v prírode, opekačka a mnoho ďalších aktivít,
ktoré sme so spolužiakmi
v škole zažili.
Sofiana
Turacová Azzouzová IV. B
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Markus Maslaňák 7. B

Ráno, keď som otvorila
oči, ležala na mojom noč
nom stolíku obálka. Bola
mokrá. Pravdepodobne, keď
ju tam niekto dával, prevr
hol šálku, v ktorej bol nedo
pitý čaj. Vreckovým nožíkom
som otvorila obálku. Bol
tam list. Napísala ho ma
ma. Nachádzali sa na ňom
povinnosti, ktoré som mala
cez deň splniť. Aby som ich
mala čím skôr hotové, roz
hodla som sa, že vstanem

z postele. Keď som vstávala
z postele, stúpila som na ly
žičku. Zdvihla som ju šla
som do kuchyne. Nazrela
som do vedierka, ktoré bolo
na stole spolu s vázou plnou
sedmokrások. Boli v ňom ja
hody. Spokojne som sa pus
tila do jedenia, keď okolo
mňa preletela včela. Vysko
čila som a začal sa boj. Sna
žila som sa včelu vyhnať cez
otvorené okno. Ona si za
umienila, že neodletí. Pre

stalo ma to baviť, nevšíma
la som si ju a pustila som sa
do práce. Prišiť gombík nie
je ťažké, ale nikde som ne
našla červenú niť. Napadlo
mi, že bude v pivnici, lebo
všetky ich tam mama nedáv
no niesla. Pri prehľadávaní
som strávila si dve hodiny.
Keď som sa už chcela vzdať,
tak mi padol zrak na zau
jímavý kľúč. Vybrala som
ho spoza starých kníh. Bol
krásny. Začala som rozmýš

ľať na tým, kam patrí. Spo
menula som si na starý ku
for pod maminou posteľou.
Utekala som hore. Chce
la som vedieť, čo sa v ňom
skrýva. Kľúč padol do zám
ku ako uliaty. Otvorila som
kufor. Bolo v ňom veľa ve
cí. Starý fotoalbum, pošto
vé známky, farebné okulia
re, vedierko s princeznou,
zatváracie špendlíky, pohár,
baterka, červená niť a veľa
ďalších iných vecí. Pozorne

som si to prezerala. Keď som
sa pamätala, že mám niečo
robiť a nič ešte nemám hoto
vé, zľakla som sa, lebo bolo
už neskoro poobede. Prišla
mama, veľmi som sa ospra
vedlňovala za nesplnené po
vinnosti a ukázala som jej aj
dôvod. Keď mama uvidela
tie veci, začala plakať. Bo
li to veci z jej detstva a pa
miatky na moju babku. Po
vedala mi k nim aj nejaké
príbehy. Rozhodla som sa,
že keď budem dospelá, tak
si tiež spravím taký kufrík,
aby som si mohla zaspomí
nať na detstvo.
Nina Juriťáková, 7. D

Minule som stratil kľúč.
Hľadal som ho všade. Po
zrel som sa do poličky a tam
som videl iba šálku a po
hár. Na pomoc som si zavo
lal svoje okuliare. Dal som si
ich na oči a hľadal som ďa

lej. Pozrel som sa pod pos
teľ, no tam bola stará ne
funkčná baterka, nejaká niť
a neporiadok, ako vždy. Po
zeral som sa aj na dvor, ale
tam nebolo nič, iba neja
ký list. Mal poškodenú poš

tovú známku. Keď som ho
otvoril, písalo sa tam o vče
lách, zase niečo pre otca.
Hodil som ho do poličky,
vošiel som do sestrinej izby
a na stole bol môj kľúč.
Karolína Kozáková 7. D

Kúpil som si raz v jed
nom malom obchode oku
liare. Na druhý deň z ob
chodu prišla obálka. Bol
v nej kľúčik od mojej izby.
Zvláštne, niesol som ho
tam? Zabudol som ho tam?

Otvoril som izbu. Na sto
le bola uložená nová ba
terka. Čo to malo zname
nať? Dnes nemám na zá
hady náladu. Musím si eš
te zašiť gombík, lebo se
gra sa na mňa vykašľa

la a ja potrebujem košeľu.
Kde asi bude nitka? Ma
ma ich vždy vyťahuje z ko
mory. Vezmem si aspoň tú
baterku. Lepšie sa mi bude
hľadať.
Filip Vargončík 7. D

Jedno ráno som sa zo
budila veľmi skoro. Na sto
le v mojej izbe ležala obál
ka. Pomocou spinky som ju
otvorila, nemala som v izbe
nožík. Nasadila som si
okuliare, prisvietila som si
baterkou a začala som čí

tať. Pri čítaní som pila ve
černý čaj z mojej obľúbenej
šálky, hoci bol studený.
V liste nebolo nič zaují
mavé, asi nebol určený pre
mňa. Položila som ho na
späť, dopila som čaj. Ke
ďže som stále mala na no

se okuliare, prišila som si
gombík, ktorý mi včera od
padol z košele.
Vyjsť z izby sa mi ešte
nechcelo, tak som si ľahla
naspäť do postele.

Cez deň sme na kvete vi
deli včelu. Chceli sme zistiť,
či je to trúd alebo robotnica.
Zobrali sme si na to okulia
re a aj špendlík. Špendlíkom
sme si ju prevrátili a veľ
kými okuliarmi sme sa po

stupne na ňu dívali. Zobra
li sme niť, aby sa prichytila.
Nuž, neprichytila sa a tak
sme išli po pohárik.
Odtrhli sme ju aj s kve
tom, chcela nám však odle
tieť, tak sme ju lyžicou od

valili do pohára. Mrzelo nás
to, no neprežila.
Pod vetom však bo
la ďalšia obeť na pozoro
vanie. Vyšla odtiaľ lien
ka, ale čo už sa dá zisťovať
o nej. Zobrali sme si papier

Cez víkend v sobotu som
sa zobudil nad ránom veľmi skoro. Bola veľká tma,
zistil som, že nefunguje
elektrina a ja som si potreboval prisvietiť. Baterku
som nemohol nájsť. Blúdil
som po celom dome, keď mi
napadlo, že jednu baterku
má babka v nočnom stolíku. Vošiel som do babkinej
izby. Ohmatával som stolík hľadajúc niečo, čo by mi
mohlo pomôcť ho otvoriť.
Ruku som namočil do babkinho pohára s protézou.
Nechcel som pišťať, lebo
by som všetkých zobudil.
Cestou z izby som zakopol o klbko, spadol na zem
a priľahol babkine okuliare. Zo skrine na mňa spadla niť aj s ihlou a poranila ma. Znovu som zaťal
zuby. Dobre, že babka je
trochu hluchá, aspoň sa
nezobudila. Už bolo treba
aj leukoplast, tak som utekal dole schodmi. Nechtiac
som drgol do šálky dopité-

ho čaju a rozbil som ju. Bola tma, nevidel som črepiny a stúpil som do nich. Vyšli mi slzy, utekal som kade ľahšie, aby som nezačal
v kuchyni kričať. Dobehol
som až do pivnice, kde som
našiel kľúč. Odomkol som si
dvere a vyletel von. Pod mesačným svitom som krívajúc skontroloval schránku,
na ktorú som deň predtým
zabudol. Našiel som tam list
so zaujímavou zahraničnou
známkou. Bosý som sa vracal po tráve k domu. Akoby
toho už nestačilo, na trávniku plnom púpavových kvetov
bola včela, Samozrejme, že
som si ju v rozvidnievajúcom
sa šere nevšimol. Stúpil som
asi rovno na ňu, lebo ma
uštipla. To už som nahlas
zakričal od bolesti aj list mi
niekam vypadol. Chcel som
si ísť ešte pospať, aby sa tento deň začal ešte raz a možno lepšie, ale už to nemalo
význam. Vyšlo slnko.
Samuel Jurášek, 7. B

a pero a zapisovali sme si
priebeh chytania včely.
Treba predsa rodičom po

slať list o nových zážitkoch
z tábora.
Žaneta Portalová 7. D

Tajomstvo záhady

Emma Pitáková, 7. D
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Pilsko
Keď nám pani riaditeľka
na geografii oznámila,
že pôjdeme na exkurziu
na Pilsko,
boli sme veľmi nadšení.
Výstup sa uskutočnil
v piatok 1. júna. Kráčanie
lúkami a kopcami bolo veľmi vzrušujúce. Bolo super
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cítiť čerstvý vzduch. Najlepšie bolo to, že sme si
tam užili kopec zábavy,
urobili sme veľa zaujímavých fotiek.
Videli sme aspoň
kúsok z neobyčajného
sveta prírody. Myslím,
že na tento príjemný zážitok len tak ľahko nezabudneme.
Samanta
Boldovjaková 8. B

Škola v prírode
Naj štvrtého ročníka
bola jednoznačne
škola v prírode.

aj olympiádu. Snažili sme
sa vyhrať a podarilo sa, boli
sme na prvom mieste.
V piatok sme išli na trenčiansky hrad. Vyšli sme
na vežu, z ktorej bolo vidieť
celý Trenčín. Boli tam veľmi
strmé schody.

Boli sme tam päť dní.
Na izbe som bol so Samom
Barčákom a Matúšom Miškovičom.
Keď sme prišli do Belušských Slatín, tak sme sa
rozdelili do tímov. Ja som
bol v žltom a s animátorkou
Majkou dme každý deň zažili kopec zábavy. Mali sme

Keď sa skončil náš výlet
chcel som ísť naspäť do Belušských Slatín. Tam bolo
proste „SUPROVO.“
Adam Revaj, IV. B

V jednu noc som s zobudila a išla som si dať pohár
vody. Zasvietila som, no nešla elektrina. Musela som
teda hľadať baterku. No pokým nemám okuliare na nose nevidím toho veľa aj keby
som to pred tým nosom mala. Musela som nájsť najskôr okuliare. Na poličke,
kde boli položené hneď vedľa baterky bol však aj kľúč.
Zvláštne. Kľúč mal pri sebe aj nápis: „vľavo pri
komore stena s ornamentom“.
Nechápala som, veď
mi predsa nemáme stenu
s ornamentom. Premýšľala som, napadlo mi, že raz
som od nudy kreslia ornament na dosku vonku
na dvore, čo s tým má komora. Zaujalo ma to, tak
som nechápavo krútiac hlavou išla podľa inštrukcie ku
komore a naozaj, bola tam
zavesená doska s mojím ornamentom. Vyzerala ako
nejaké dvierka. A teraz čo,
veď zámka tu nie je iba ornament s gombíkom v strede. Pomyslela som si, že
kľúč tam nikdy nevojde, je
veľmi veľký. No na tej doske
som videla klbko vlny. Dala
som ho teda preč a objavila
sa zámka. Vložila som tam
kľúč, trochu sa zasekol. Zatváracím špendlíkom som si

pomohla, nikdy som ho nepovažovala za taký dôležitý
a predsa mi pomohol. Bol to
trezor, našla som tam zlatú
šálku, striebornú lyžičku,
zlatú sponku, zlatú niť, vedro s tušom, pero a prázdnu
knihu, pozlátená obálku so
starobylou poštovou známkou. Čo tie veci majú spoločné, som ani len netušila.
Otvorila som najskôr obálku a v nej som našla krásnu
brošňu. Znázorňovala včelu na kvete. Už som ju videla
v televízii, bola posledným
kúskom z dedičstva nejakého slávneho rodu. V obálke
bol aj list.
Stálo na ňom:
„Opatrujte
vaše dedičstvo.“
Stále mi vŕtalo v hlave,
pre koho je to určené, kto
a komu to napísal a akú súvislosť majú všetky tie predmety. Zobudila som celú rodinu. Spoločne sme prišli
na to, že najdôležitejšie je to
vedro s tušom. Do prázdnej
knihy ním bolo treba niečo
napísať a po spálení papiera ostali z tušu malé čiastočky zlata, čo naznačovali
tie predmety. Iba strieborná
lyžička nezapadala do zlatého plánu, asi sa tam priplietla len náhodou. Ocko
zistil, že list písal jeho otec,
náš dedo, ktorý zomrel len

Môj naj zážitok – opekačka
Ráno som vstal a išiel
do školy,
ako každý deň,
ale tento deň nebol taký
istý ako iné lebo sme mali
opekačku.

Už som sa nevedel doč
kať, kedy už bude. Keď sme
prišli na ihrisko, tak sme si
vyložili veci a opekali špeká
čiky, najedli sme sa a hrali.
Bolo tam super. Stále som

sa hral. Ninkini rodičia
priniesli káričku a o zába
vu bolo postarané. Jedným
slovom bol to mega záži
tok.
Peter Korman, IV. B

Valentínska
pošta
Všetci vieme,
že štrnásty február
je sviatkom
sv. Valentína,
preto sa
na našej škole
uskutočnila akcia
spojená s týmto
sviatkom.
Pár týždňov pred týmto dňom bola k dispozícii
škatuľka, do ktorej mohli
žiaci, ale aj učitelia dávať
odkazy. Mohli sme napísať niečo pekné niekomu,
nedávno. Myslel si možno,
že tú záhadu nikdy nevyriešime. Záhadou však naďalej zostáva, kto dal na poličku ten kľúč.
Aby bolo všetko v poriadku, naša rodina odovzdala vzácnu brošňu. Dostali
sme finančnú odmenu, zlato sme tiež vymenili za peniaze a žijeme šťastne, hádam aj do smrti, v dobrej
spomienke na dedka.
Veronika
Jochimová, 7. D

koho máme radi. Organizácie sa ujali dievčatá z VIII. B a dali si na nej veľmi
záležať. Valentínsku poštu 14. februára roznášali jednotlivým adresátom.
Nachádzali sa v nej nielen

listy a odkazy, ale aj sladkosti.
Samozrejme, že žiaci nezabudli na prejavy
sympatie a úcty pre svoje pani učiteľky.
Adrián Fusko 8. C

Ovca a vlk
Neďaleko lesa žil bača
so svojimi ovcami. Raz keď
bača išiel na drevo, priblí
žil sa k nim vlk. Malý jeleň
si to všimol a utekal im to
povedať. Priblížil sa k nim
a oni sa rozosmiali z to
ho, čo mal na hlave. Ma
lý jeleň utiekol. Neskôr sa
k nim priblížil vlk a pove
dal:

„Pustite ma ovečky dov
nútra.“ Ovečky poveda
li: „Si pekný, budeme ti
veriť.“ Vlk zjedol ovečky.
Ponaučenie:
Never nikomu koho nepoznáš, ani tomu, kto pekne
vyzerá.
Kristína
Somsedíková, 6. C
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Láska je skutočná
V našom časopise prinášame novinku, je to PRÍBEH NA POKRAČOVANIE. Keďže máme na škole talentovanú žiačku, ktorá si vo voľnom
čase píše knihu, budeme vám postupne dávkovať príbehy jej hrdinky. Dúfame, že sa vám jej zážitky budú páčiť a Kristínke ďakujeme za dovolenie uverejniť je tvorbu. Tak nahliadnite do prvých kapitol a čakajte na pokračovanie.
Dievča, ktoré pozná bolesť, je dostatočne silné,
aby sa zmierilo s tým, že
nie všetko môže byť dobré.
Tento príbeh je o dievčati menom Petra. Svoj život
sa snažila žiť tak, aby každá minúta znamenala všetko. Petra spozná chlapca svojho života, ale nechce mu ublížiť. Keď sa viac
zblížia, vznikne medzi nimi puto, ktoré je pre Petru
ťažké zvládnuť. So svojimi
nedostatkami žije úžasný
život so svojím chlapcom,
až kým sa jej život neprevráti pred očami, z ktorého sa stane nočná mora…
Život
Ten asi každý pozná a vie,
čo to slovo znamená. Ale
nik si nepredstaví život,
aký by mohol byť alebo aký
život majú ostatní. Ľudia
chápu život ako slovo, ktoré nie je ťažké vysloviť.
Pre mňa to je skôr akýsi trest alebo ešte lepšie katastrofa. Vy neviete, aké
to je, keď vám pred očami
prebehne celý váš život.
Stalo sa mi to asi 5-krát
a už by som to viac nechcela zažiť, ale nemôžem.
Môj život mi to nedovoľuje
a k tomu mi zobral všetko,
čo som mala.
Zobral mi rodinu, ktorú som najviac milovala.
Starých rodičov a ešte aby
toho nebolo málo, tak ako
malé dieťa som odpadla
pred očami vlastných rodičov a zobudila som sa
až v nemocnici. Odvtedy
mám rakovinu, ktorá mi
zmrzačila celý môj život.
Keď mi zomreli rodičia
pri požiari, tak som nevedela, ako to zvládnem s chorobou, ktorú mám. Každý
deň na nich myslím a moc
mi chýbajú. Ešte pred dvoma mesiacmi stáli vedľa
mňa. Živí a zdraví. Ale teraz
tu stojím ja a sama so smrteľnou chorobou, ktorá mi
možno vezme život.
Viem že nie každý to
chápe, ale aspoň teraz viete, že život nie je slovo ale
okamih, kedy si máte vybrať, či budete tráviť svoj
život s rodinou a kamarátmi alebo nie, ja som tú

možnosť nemala a už ani
nebudem mať.
Moji
kamaráti
sa
na mňa vykašľali a ja som
bola v škole ako skôr školský duch, ktorého nik nevidí. Vždy som si priala
mať najlepšiu kamarátku,
ktorá vás nenechá v štichu
a keď ste na dne tak sa vás
snaží rozosmiať. No ja som

mená a moc mi pomáha.
Taktiež som musela skončiť so školou, pretože sa
môj život krátil. Nemalo by zmysel pokračovať,
keď viete, že každú chvíľu
môžete ležať v nemocnici
a bojovať s rakovinou.
Klára ma nútila, aby
som sa vrátila späť, ale
proste to nešlo.

Laura Pilarčíková 7. A
takú bohužiaľ nenašla a asi
ani nenájdem.
Raz som si sadla do oka
s jednou rovesníčkou
na základke. Bola veľmi
milá a zábavná. Chodili
sme spolu von a tak hocikde, až kým som nezistila
že je jedna z tých, ktoré mi
ubližovali. Odvtedy som si
ani kamarátky nehľadala,
lebo som sa bála, že to bude rovnaké, ako s tou naposledy.
Tak aspoň kus z môjho
posratého života nanič.
2♥
Po tej veľkej tragédii s rodičmi som sa musela presťahovať ku sesternici
na byt. Veľa pre mňa zna-

Taktiež som sa v škole necítila dobre, keďže som bola školský
duch, ktorého väčšinou šikanovali, a to rôznymi spôsobmi. Nechcem to zažiť
znova. Už nikdy viac.
Často som premýšľala, ako sa cítia, keď už vedia že mám chorobu, ktorá
ma pravdepodobne zabije, ale asi ich to nezaujíma,
keď sa neprišli ani ospravedlniť ani mi popriať všetko
dobré do môjho už dávno
skončeného života.
Tatino mi vždy hovoril,
že každý človek si vyberá
to, aký bude, že on si vyberá medzi dobrom a zlom.
Myslím, že je lepšie byť
dobrý ako zlý, lebo keď ste

zlí, nie všetci vás majú radi
tak, ako tých dobrých.
Tatinovým slovám som
vždy verila a som za to moc
rada, lebo teraz viem, že
slová znamenajú viac, ako
činy. Je krajšie, keď vám
dakto vyzná lásku ako keď
vás len objíme.
O tom, čo sa stalo medzi
mnou a kamarátkami, som
ešte nikomu nepovedala
a asi ani nepoviem. Bojím
sa, že by si to mohli zle vyložiť. Je to dosť nepríjemné, keď ste sami bez najlepších kamarátok, ktoré
by mali pri vás stáť aj v tých
najhorších chvíľach.
Ležala som na svojej posteli a zamyslene pozerala z okna, keď zrazu vbehla
do izby Klára s ohromným
úsmevom.
,,Najkrajší deň v mojom
živote!“ zvrieskla na celú
izbu.
,,Čo sa stalo, keď tak vyvádzaš?!“ spýtavo som sa
na ňu pozrela.
,,Tom ma pozval von!“
vykríkla od radosti celá
bez seba.
,,Ako to, veď si ťa doteraz nevšímal?“
,,Bolo to zvláštne, ale
zároveň úžasné. Poviem
ti všetko, len zomieram
od hladu, musím sa ísť najesť, a to okamžite.“
,,Od šťastia si vyhladla?“ šibalsky som sa
usmiala.
,,Sklapni!“
ukázala
na mňa prstom celá červená. Zišla dole ako blesk
a už som len počula, ako si
hreje jedlo.
Milujem svoju sesterničku, aj keď jej trochu šibká, ale ak jej dakto ublíži
zlomím mu aj nos, len aby
za to pykal. Ona si nezaslúži mať zlomené srdce. Takže dúfam, že si ju ten Tom
bude vážiť. A ak nie, nedopadne to s ním dobre;
aj keď nie som dobrá v boji, nevzdám sa. Nikdy. Áno
chápem, nepoznám aké je
to sa zamilovať, ale viem
že láska bolí ešte viac, ako
keď sa vám snažia narvať
hadičky do nosa, aby sa
vám lepšie dýchalo. Áno,
tá známa láska, slovo, ktoré, keď sa naň pozriete,

znie pekne samo osebe,
ale keď zažijete pravú lásku a stratíte ju, tak vám to
ublíži viac, ako keď sa neviete zbaviť fajčenia. Láska nie je ako jazda na jednorožcovi, ktorý vám splní každé želanie. Je to nočná mora, ktorú treba prekonať.
3♥
Na čakanie Kláry som sa
vykašľala. Čo najrýchlejšie
som zišla dole. Klára sedela na stoličke, čo máme
pri pulte v kuchyni. Jedla obed, ktorý som navarila. Naučila ma to mamka. Úžasne varila a viem,
že mi to bude moc chýbať. Ona hlavne. Bola mojím svetlom v tme. Keď
som mala zlý deň, presedela pri mne až do večera, až
kým mi nebolo lepšie. Milovala som ju za to, aká bola, nepýtala sa ma otázky,
na ktoré som nechcela odpovedať, proste sedela vedľa mňa a väčšinou ma hladkala po vlasoch. Milovala
som jej prekrásny úsmev
šťastia. Vždy sa usmievala, aj keď jej nebolo dobre.
Raz som sa jej na to spýta, prečo sa furt usmieva,
keď má zlý deň. Tvrdila, že
keď sa smeješ aj v tých najhorších chvíľach, dokážeš rozveseliť ľudí, ktorí sú
na tom horšie a nezvládajú
to. Tieto slová mám v hlave dodnes a dodnes sa snažím tak krásne usmievať aj
ja aby som aj ja zlepšila dni
tým, ktorí sú na tom horšie, ako ja. Budem sa snažiť furt, aby tam hore bola
aspoň trochu na mňa hrdá.
Chcem byť ako ona v každom ohľade. Vždy všetci tvrdili že sa podobám
na mamku a mám povahu
tatina a ja tomu verím, lebo sa tak cítim. Keď sa pozriem na seba v zrkadle,
vidím v ňom mamku, ale
keď začnem rozprávať,
počujem tatinov hlas a jeho úžasné slová, ktoré mi
spríjemňovali život a ešte aj budú. Veľmi ďakujem
Bohu za to, že práve ja som
mohla mať tak úžasných
rodičov, aj keď mi ich nečakanou náhodou zobral.
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Cinquain
AUTO
VEĽKÉ RÝCHLE
ODVEZIE PRIVEZIE ZABIJE
ŠTYRI KOLESÁ NA CESTE
JAZDA
Branislav Granec, VII. B

STROM
ZELENÝ VYSOKÝ
VYRÁSTOL KÝVAL SA PADAL
ZELENÁ ŠKVRNA NA MAPE
LES
Tímea Jagelková, VII. B
VLOČKA
PEKNÁ BIELA
PADÁ LETÍ TOPÍ SA
BIELY CHUMÁČ NA NEBI
ZIMA
Sebastián Bjalončík, VII. B

Júlia Jančichová 4. C

HVIEZDA
CHLADNÁ ŽLTÁ
PRICHÁDZA OSTÁVA ODCHÁDZA
NOČNÝ STRÁŽCA
NETOPIER
Ján Belkoťák, VII. B

Magduška Brišáková 4. B
,,Ja nebudem čakať.“
,,A na čo?“ Nechápavo
sa na mňa pozrela.
,,Kým doješ jedlo. Som
zvedavá až po uši, takže to
vyklop. Lebo budem zlá.“
Snažila som sa pozerať nahnevane, ale nešlo to. Začala
som sa rehotať a Klára taktiež. A vtom sa to stalo. Klára ležala na zemi bez malinkého náznaku bolesti. Len
sa tak smiala a ja z nej.
Keď sme sa trochu
ukľudnili, pomohla som jej
vstať.
,,To mi už nesmieš nikdy spraviť!“ Snažila sa byť
zlá, ale dajako jej to nešlo.
,,Ja nie som taký kľavec,
ako ty a ty si spadla zo stoličky, nie ja.“
,,Tvojou vinou!“ furt sa
smiala, ale už nie tak.
,,No určite! Ešte na mňa
to hádž.“
,,Budem! A za to ti nič
nepoviem.“ Šibalsky sa
usmiala.
,,Tak to teda nie!“ vrhla
som sa na ňu a začala som
ju štekliť. Ona len s vreskotom spišťala a rehlila sa zase na zemi.
,,Prosím prestaň! Dobre, dobre, poviem ti to ale
už prestaň!“ vražedne som
sa na ňu pozrela, aby som
zistila, či mi neklame. Dosť
často to robí a väčšinou jej
to vyjde, ale teraz nie, nedovolím jej to. Dnes nie.
,,OK, ale ak klameš,

schytáš to.“
,,Alebo skôr ty.“ Pomaly
som zdvihla prsty, aby som
jej naznačila, že ju budem
zase štekliť.
,,Veď dobre, kľud.“
,,No dávaj,mrháš mojím
časom, a to sa mi nepáči.“
V kľude si sadla na sedačku a začala hovoriť:
,,Tak ako zvyčajne som
proste sedela v jedálni
a jedla si svoj obed, no a ešte som aj kecala s kamošmi.“
,,Haló, nechcem vedieť
podrobnosti, ale to, na čo
som sa pýtala.“
,,Veď dobre. No a proste za mnou prišiel, sadol
si vedľa mňa a začal sa so
mnou rozprávať, že ako sa
mám a tak. A potom sa ma
to spýtal a ja som ako debil
sedela celá nemá a zaskočená. Potom sa ma to spýtal znova a ja som len trápne odpovedala, že moc rada. Zabila by som sa za to,
aká som. Teraz si bude
myslieť o mne, že som šibnutá alebo čo. Neverím že
ma má rád za to, aká som
a ani nebude.“
,,Ale netrep blbosti. Keby ťa nemal rád, nepozval
by ťa a nemyslím si, že si
o tebe myslí, že si šibnutá,
veď si úžasná a ak to nevidí, tak sa naňho vyser.“
,,Len ty vieš najlepšie
povzbudiť a za to ti moc
ďakujem. Si úžasná ses-

OBLAK
VEĽKÝ BIELY
STMAVOL KLESOL HNEVAL SA
TMAVÁ ŠKVRNA NA OBLOHE
MRAK
Beáta Brandysová, VII. B
terka.“ Silno ma objala a ja
som jej objatie opätovala.
Mala som rada, keď bola
taká, ako teraz. Vždy, keď
ju dačo vzruší, má iskru
v očiach, ktorá ju ešte viac
skrášľuje. Neviem, čo by
som si bez nej počala. Asi
by som sedela dakde v sirotinci a čakala na rodinu,
ktorá si ma má adoptovať,
ale nie, ja mám ju a mám
pocit, že práve ona dokáže
zakryť tie rany, ktoré mám
na srdci.
4♥
Každé ráno sledujem,
ako sa Klára balí do školy. Nechcem si už pamätať na školu, už nikdy. Bol
to pre mňa horor, ten najhorší.
Vždy jej pomáham sa
namaľovať, aby zaujala
chalana Toma, ktorý sa jej
páči, ale dnes sa mi zdalo,
že je trochu v strese. Tiež
by som bola, keby ma pozval chalan, ktorý sa mi
páči od prváku. Keď som
si všimla jej ruky, klepali
sa. Nikdy sa jej neklepali
ruky. Vždy bola pripravená a sústredená, ale dnes
mi pripadala iná, niekto,
koho som doteraz nepoznala.
,,Si v pohode?“ spýtala
som sa.
,,To v žiadnom prípade!
Klepú sa mi ruky a hrozne mi bije srdce. Bojím sa,

Artúr Brišák
MESIAC
SIVÉ ZIMNÉ
SVIETILO OBLIALO KRÚŽILO
PRAŠNÁ GUĽA VO VESMÍRE
STRIEBRO
Filip Bandík, VII. B

že sa mu nebudem páčiť,
čo ak si zo mňa robil srandu a teraz budem všetkým
na smiech? Budem dievča, ktoré uverila klamstvu. Nechcem to.“ Začali
jej tiecť slzy a ja som vedela, že už je zle. V okamžiku som ju objala, ako som
len mohla. Vedela som, že
je vystresovaná, ale že až
tak?
,,Ak ti to spraví, zabijem ho vlastnými rukami.
Sľubujem. Ale nemyslím
si, že si robil srandu, má
ťa rád. Ver mi.“ Furt som
ju držala.
,,A čo ak nie?“
,,Ani na to nemysli. Len
sa usmievaj a on sa do teba zaľúbi až po uši. Buď,
aká si, proste sa s ním len
rozprávaj ako napríklad
s Erikom. Veď je to to isté.
Neboj, zvládneš to.“ Zrazu
sa postavila a ja som zase
videla tú pravú Kláru, ktorú som poznala celý život.
,,Zvládnem to!!!!“ začala kričať na celý byt a ja
som sa len na ňu zvedavo
pozrela.
,,To chcem počuť.
Chcem počuť tú úžasnú,
šibnutú a krásnu sesternicu, ktorá v seba verí. Takže ani nemysli na to, že to
nedáš, jasné?“
,,Jasné.“ Prešla k dverám a zrazu sa otočila.
Rozbehla sa za mnou a silno ma objala.

,,Moc ťa milujem, hrozne moc!“ pobozkala ma
na líce a cupotala k dverám. Posledné, čo som počula, bolo buchnutie dverí
a zrazu som bola v byte sama. Zase. Neprekážalo mi
to, len som sa dosť nudila.
Často, keď som sama,
tak hrám na klavíri, ktorý máme v byte kvôli mne.
Na klavír som začala chodiť v druhom ročníku
na základke a hrám v podstate na ňom doteraz. Milovala som, keď dakto vedel zahrať dačo veľkolepé. Začal hrať najskôr pomaly a potom mydlil rukami po celom klavíri. Chcela som tak vedieť hrať a teraz to viem. Milujem, keď
môžem hrať, byť sama, len
klavír a ja.
Taktiež rada kreslím.
Nie že by som bola dajaký Leonardo da Vinci,
ale proste dá sa tým zabiť
čas, keď sa väčšinou nudím. Mám aj notes, ktorý
je celý popísaný a pokreslený. Píšem si doňho všetko, čo ma napadne a väčšinou doň kreslím. Raz sa
ma Klára spýtala, ako ma
to môže baviť, ale nikdy
som jej na to nevedela odpovedať.
Ja si myslím, že každý má v sebe dačo, čím
je výnimočný a každý má
možnosť byť taký, aký
chce byť a aký byť má....
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Nina Juriťáková, 7. D

Babka u nás
Sedela som v aute a netrpezlivo čakala, kedy už
konečne uvidím babkin
dom. Rada chodím k babke, lebo mám odtiaľ tie najlepšie spomienky, ktoré si
budem pamätať navždy.
Cestu som si krátila úvahami o tej úžasnej žene. Babka, tá ktorá vždy stojí pri
vás a vie, kedy máte zlý deň.
Len ona vie, ako vás rozveseliť, keď máte chuť plakať.
Ona je osoba, ktorá s vami
ostane, aj keď tu už nebude.
Svoju babku milujem, milujem ju za to, aká je.
„Prepánajána, to je nádhera,“ od prekvapenia som
bola celá bez seba, keď som
cez okno zaparkovaného
auta uvidela záhradu. Každý rok jej babka totiž dodáva nový vzhľad. Na babkinej záhrade boli kvety
rozličných farieb a tvarov.
Boli prenádherné, zázračnú iskru krásy im dodávala aj žiara slnka. Ozvláštnili celú záhradu, babkinmu
domu dodali čaro a svojím
spôsobom aj tajomnosť.
Cez okno som ju videla. Sedela na svojej stoličke a lúštila krížovku. Slabo som zaklopala a vošla
dnu. Babka okamžite vstala
a začala ma objímať. „Konečne si tu, moja milá. Moc
si mi chýbala.“ Stále ma objímala. „Vy mne tiež,“ povedala som a stisla som ju ešte viac. Pomaly ma pustila
a ostala plná radosti z mojej prítomnosti, vedela, že
ostávam na dlhšie.
Vybrala som si veci z auta a zamávala mamke. S batohmi som si nerobila starosti, tie si môžem upratať
aj večer. Rýchlosťou blesku
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som sa hnala k babke, vždy
keď prídem, začneme piecť moju obľúbenú bábovku.
Cesto s kúskami sušeného
ovocia a mletými orieškami
sa pri zahryznutí rozplynie
na jazyku ako obláčik. Ani
tentoraz to nebolo inak.
„Vždy tak krásne vonia,“
povzdychla som si, zavrela oči a potiahla som sladkú vôňu do nosa. „Je len
pre teba,“ nezabudla dodať
babka, ktorá sa stále krútila
okolo sporáka a rúry a popritom mi rozprávala o všelijakých zážitkoch. Bábovku som si vychutnala na terase, kde babka cez leto najčastejšie sedáva. Do večera už neostávalo veľa času,
stihla som akurát upratať
kuchyňu. Zmohla ma únava, babke som zaželala dobrú noc a vyšuchtala som sa
po schodoch. V izbe, kde
spávam, som mala neporiadok, zabudla som na batohy a veci, ktoré treba uložiť.
Umyla som sa, voda mi dodala trochu síl a začala som
ukladať veci do skrine. Zaspala som bez zvyčajných
problémov ako drevo.
Ráno ma zobudilo babkino volanie. Ospalo som
zliezla dole. „Dobré ránko,“ pozdravila som.
„Dobré,“ babka odpovedala, usmiala sa a posunkom ruky ukázala na stôl.
Bolo na ňom voňavé jedlo
na zaplnenie môjho večne
vyhladnutého žalúdka. Pri
jedle som neustále zisťovala viac o rastlinách v novej
záhradke, babka rozprávala ako nejaká internetová
encyklopédia, vedela všetko o každej jednej rastlinke. Ani som nepostrehla,
že babka pri rozprávaní začala variť obed.

Po obede som si zašla ešte raz obzrieť tú krásu, ktorá ma tak prekvapila. Sedela som na lavičke za domom a rozmýšľala som. Zrazu som začula slabučké „mňau“, vedľa lavičky sedelo mačiatko.
Zbadalo, že sa naň dívam
a vyskočilo ku mne. V malom okamihu som vedela,
že práve v tomto momente začína naše milé priateľstvo. Opatrne som ho hladila po jemnom kožúšku,
aby sa nenaľakalo prudkých pohybov. S novým
kamarátom som strávila
celé popoludnie.
„Tak si ho už objavila, chodí sem každý deň,“
skonštatovala babka, keď
som sa prišla navečerať.
Po večeri som zobrala nejaké zvyšky pre mačiatko,
ktorému som ešte nedala ani meno. Neviete si ani
predstaviť, akou rýchlosťou moje nadšenie vystriedal strach, keď som zistila, že vonku nie je. Smutne som kráčala dovnútra, dokonca som prepadla na schodoch a ani som si
nevšimla, že mám na kolene škaredú ranu.
Babka si v kúpeľni umývala ruky. „Och, čo sa ti
stalo?“ vystrašene sa pýtala. Až v tú chvíľu som si
uvedomila, že ma bolí koleno. „Au, za čo som si toto zaslúžila,“ mrzuto som
zašomrala, len tak pre seba. „To nič, len som spadla,“ odvetila som nahlas.
„Že nič, veď ti to poriadne
krváca, poď ošetrím ti to,“
ťahala ma babka za ruku
a vyberala pritom mastičky a obväzy z lekárničky,
ktorú si vždy starostlivo
v kuchyni dopĺňala. „Neublížim ti,“ povedala babka zmeneným hlasom, začala sa usmievať a ja s ňou.
Takéto chvíle mám najradšej, lebo sú plné radosti aj
napriek tomu, že sa deje
niečo zlé. Po ošetrení mi
babka pripravila do pohára vodu, teda ak sa to vodou dalo nazvať. Vraj to
pomáha na rýchlejšie hojenie. Hneď keď som si odpila, vedela som, že to nebude nič dobré. „Bŕŕ,“
striasla ma kyslosť a trpkosť nápoja. „Musím to vypiť?“ dívala som sa na babku s váhavou otázkou.
„Do dna,“ spustila prís-

Babička
Moja babka je už stará,
ale je s ňou sranda.
Hoci už moc nevládze,
rakovinu premôže.
Nuž uplynul ďalší mesiac.
Moja milá babička už nie
je medzi živými viac.
Každý večer sa k nej modlím
za jej dušu spasenú, aby tam
dobre bolo mojej dobrej babičke.
Moja milá babička, usmej sa nám
trošička z nebíčka.
Veď úsmev je liek dobrý,
vylieči všetky nezhody.

Karolína
Pilarčíková, 7.D

Moja babka sa o mňa starala,
lásku mi dávala.
Teraz jej chcem lásku vrátiť,
bohužiaľ už nemôžem.
Tak sa za ňu modlím,
aby sa dostala do neba a z neba nás prizerala.
Nataša Zboroňová, VI. C
ne. Vypila som to na jeden hlt, aby som to mala
čo najrýchlejšie za sebou.
Ďalší zaujímavý deň, plný
nových zážitkov. Doskackala som do postele a zaspávala som s myšlienkami, čo všetko musím zajtra
urobiť.
Ráno volala mama. Zistila som, že musím ísť domov. Mama odchádza
na pracovnú cestu a ja
mám strážiť dom a psa.
Hodinku na zbalenie a ide
sa. Zosmutnela som.
Pred domom už stálo
mamino auto. „Je mi to ľúto, prepáč, ale musím ísť,
hneď keď sa vrátim, odveziem ťa späť, sľubujem,“
snažila sa mama ospravedlniť. Nechcela som odísť, keď
už som bola zmieraná s tým,
že zažijem úžasné prázd-

niny s babkou. „Prázdniny
s babkou, nie u babky“ vykríkla som nahlas. Nechápavo sa na mňa obe pozerali. „A čo keby babka išla
raz k nám?“ zvedavo som
hľadela raz na babku, raz
na mamu. Tvárili sa zarazene, no po chvíli zamyslenia
sa vyjadrili kladne. „Hurá,
moje prázdniny s babkou sú
zachránené!“ nadšene som
zvolala.
Mala som pravdu, boli to nádherné chvíle, nikdy na tieto prázdniny nezabudnem, možno už len
preto, že boli trochu naopak. Nie ja u babky, ale
babka u nás. Tá najlepšia
babka, akú si človek môže
priať, ktorá dokáže spraviť z obyčajného to najzaujímavejšie na svete.
Kristína
Skurčáková, 8. C
Prázdniny
Už sa blíži leto,
už viem layout backo.
Keď ťa pes začne naháňať,
Parkour musíš ovládať.
Keď ho nevieš – nevadí.
Matúš ti s ním poradí.

Sabína Vargončíková, 4. C

Príde leto, koniec školy
a spomienky už pekné boli.
Veľa času pre seba,
obleč tričko na seba.
Na zmrzlinu pôjdeme
a na hŕbik zájdeme.
A. Perveka, D. Domiňák,
M. Záhumenský, L. Zboroňová, M. Šimurda (6. C)
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Môj mladší brat a ja
Jedného dňa sme sa s rodinou vybrali na plaváreň do Chocholova.
Keď sme prišli, museli sme si obliecť plavky
a až potom sme mohli ísť
do bazénov. Moja mama
šla vonku s mojím bratom
Števkom a povedala mi,
nech prizriem Richarda.
Richard má sedem rokov

a je veľmi dobrý. Keď mamina odišla, ja som úplne
zabudla, že ho mám strážiť, a tak som si išla spolu so sesternicou zašantiť
do iných bazénov. Keď sa
mamina vrátila, hneď sa
pýtala na Richarda. Hups,
Richard, neviem. To bola moja odpoveď. A v tom
začali hlásiť, že sa stratil chlapec s menom Ri-

chard. O chvíľu nám ho
priviedol plavčík a povedal, že si máme na to dávať pozor. Moja mamina
bola z toho celá vystrašená, ani sa jej nečudujem.
Od tej chvíle som pochopila, že ho nemôžem už
nikdy nechať samého,
keď ho mám postrážiť.
Sofia
Jaňáková, VI. A

Stratená sestra
Cez leto asi v polovici júla sme sa ja a moje dve
mladšie sestry, trojročná Ester a o niečo staršia
Olívia, vybrali na lúku,
ktorá bola za babkiným
domom.
Začali sme sa hrať s loptou, ktorú som dostala na narodeniny a nedala
som na ňu dopustiť.
Ako sme sa hrali, zazrela som asi o dvadsať metrov
ďalej vo vysokej tráve krásny vysoký fialový kvet. Olívii a Ester som povedala,
nech zostanú na mieste, že
som hneď späť. Ako som sa
približovala ku kvetu, zdal

sa mi čudnejší a čudnejší. Keď som bola už takmer
pri ňom, zistila som, že bol
bol…. Bol to jednoducho
bodliak.
S veľkým sklamaním
som sa vrátila na miesto,
kde mali byť sestry, ale nenašla som nikoho, ani loptu. Poobzerala som sa
a hneď som zbadala Olíviu.
S veľkými výčitkami som
ju vykričala a pýtala som
sa: „Kde je Ester? Prečo si
ju nechala samú? A kde je
moja lopta?“ Olívia mi odpovedala: „Len som si odbehla ako ty do vyššej trávy,
lebo som videla motýľa.“
Mala som jej chuť toho mo-

týľa otrieskať o hlavu, ale
to som nemohla, lebo už
odletel. Začali sme hľadať, stále sme nemohli
nájsť Ester a čo bolo horšie, ani loptu. Po hodine hľadania sme to vzdali a rozhodli sme sa všetko povedať babke, hoci
sme vedeli, že nevyviazneme bez trestu. Keď sme
už boli pri dverách, začuli sme smiech, obzreli sme
sa a zbadali sme Ester aj
s mojou loptou. Povedala
som jej, že takéto veci sa
nerobia a ona mi sľúbila,
že už to nikdy nespraví...
Miroslava
Harbutová, VI. A

Oliver Žaják, 4. C
Č arovná pr íroda
Keď ráno napadal dážď
kalichy kvetov sa otvorili
a stromy si obliekli plášť,
ktorý motýle vyafarbili
Stromy vtedy vypadali čarovne,
veď boli ako nebo krásne.
Nebo na ktorom svieti slnko a občas sú aj mraky,
po ňom každý deň lietajú vtáky.
Slabý vetrík fúka, rosa na listoch sa ligoce
a v rieke si potichu voda žblnkoce.
Lucia Vorčáková, VII. A

Hádka so sestrou
Moje meno ja Nataša.
Mám dve sestry. Vďaka
tomu je u nás veselo. Dosť
sa doťahujeme a hádame.
Občas si robíme zle.
Ale raz sme sa pohádali s mladšou sestrou o tričko
a ona mi kvôli tomu schovala mobil. Keď mamina prišla z práce, robila s nami poriadky. „Prečo stále na se-

ba kričíte?“ spýtala sa. Ja
som zosmutnela a hovorím:
„Katka mi schovala mobil.“
Katka rozčúlene vykríkla:
„Nie, neschovala, ty si si ho
stratila!“ Mama si nás posadila a začalo vyšetrovanie.
Ja som povedala svoju verziu a sestra svoju. Nakoniec
sme sa pod hrozbou trestu
dopátrali k riešeniu. Sestra
mi mobil vrátila. Obe sme

síce dostali sľúbený trest
za hádky, ale ja som bola
rada, že mám svoj mobil
a Katka bola rada, že príkazom od mamy jej musím požičiavať oblečenie.
„Však ste sestry, musíte
držať spolu,“ boli mamine
slová na ukončenie ďalšej
z milióna našich hádok.
Nataša
Jurčáková, VI. A

Marek Glovaťák, 2. A

Keby sa dal vrátiť čas
Všetko má svoje výhody
aj nevýhody a tak by to
bolo aj s časom.
Určite by väčšina ľudí
chcela vrátiť čas a ja nie
som výnimka. Nebolo
by potom všetko až príliš jednoduché? Mohli
by sme napravovať chyby, meniť rozhodnutia,
neurobiť niektoré veci

a niektoré veci zas skúsiť. Ale čo keď sa kvôli
tým chybám a zlým rozhodnutiam, ktoré napravíme, zmení aj niečo iné?
Čo bude potom? Čo ak
nestretneme tých ľudí,
na ktorých nám veľmi záleží, čo ak nezažijeme tie
skvelé zážitky, vďaka ktorým sme takí, akí sme?
Myslím, že by nebolo

dobré, keby mohli vracať čas všetci. Na svete
je nás strašne veľa a každý by chcel niečo vrátiť
alebo napraviť. Niektorí ľudia by chceli vrátiť
čas, aby mohli byť s ľuďmi, ktorí už nie sú medzi
nami, niektorí rodičia by
chceli vrátiť čas so svojimi deťmi, ktoré už deťmi nie sú. Starí ľudia by

Martin Budzeľ, 4. C

Dávid Jančich, 4. C
chceli vrátiť časy, keď ešte boli mladí a mali celý
život pred sebou. Potom
sú tu zas takí, ktorí by ho
vrátili, aby sa s určitými
ľuďmi nestretli.
Nebol by v tom zmätok? Čo by sa stalo, keby
viac ľudí vracalo čas naraz? Možno by to fungo-

valo, keby čas mohlo vracať len zopár ľudí, zopár
dobrých ľudí. Podľa môjho názoru však všetko
na seba nadväzuje a nemali by sme nič meniť.
Každý predsa robí chyby,
veď sme len ľudia.
Dorota
Brišáková, VIII. C
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Čo pre mňa znamená rodina
Každý nemá rodinu
a chcel by ju mať, no nemôže. Ja ju mám a za nič
na svete by som ju nevymenila. Každá spomienka, či už šťastná alebo
nie, vždy bude v mojej
malej knižnici života.

Každý úsmev vyčarený len kvôli malej láskavosti rodičov. Smutné
dni prežité na hrudi ocka
a jemná ruka, ktorá vás
Karolína Pilarčíková 7. D upokojí. Neviem či každý to už zažil, ale ja áno.
„Len rodina dokáže
Milujem dni, keď mospraviť z hrozného dňa
deň úžasný.“ Sú to ja rodina trávi so mnou
slová, ktoré budem deň, len aby zistila, čo
mať v hlave do konca mám nové a ako sa mám.
Dni prežité v pocite, že
svojho života.

ŠPoRT
Aj v druhom polroku nás
naši žiaci úspešne reprezentovali v športových
súťažiach.
Po prvýkrát sme sa zúčastnili súťaže v zjazdovom lyžovaní, ktorá sa
konala v SKI ZÁBAVA
HRUŠTÍN. Reprezentovali nás tri dievčatá a traja
chlapci: Jochimová Veronika (5. miesto), Gužíková
Lívia (6. miesto), Plevjáková Vanesa (8. miesto), Štefaniak Dávid (3. miesto),
Skurčák Tomáš (6. miesto),
Skutka Jakub ( 10. miesto).
Zapojili
sme
sa
do množstva súťaží v športových hrách. V každej
športovej hre sme sa v obvodových kolách umiestnili na 1. mieste a postúpili do okresných kôl.
V basketbale sa chlapci (Bartkoviak Maroš,
Brišák Anton, Hadár Miloš, Heretík Tibor, Hvolka
Jozef, Kolčák Matej, Jaš-

šák Adrián, Maslaňák Miroslav, Oselský Ján, Pilarčík Adam, Piták Dominik, Skurcoňák Martin,
Piták Patrik, Vorčák Marcus) prebojovali do kvalifikácie krajského kola, kde
sa umiestnili na 3. mieste. Dievčatá (Ferletjaková Eva, Gluštíková Kristína, Gužiňáková Janka,
Hrubjaková Vanesa, Huráková Veronika, Jagelková Dominika, Jagnešáková Monika, Jančová Martina, Kvasničáková Alexandra, Oselská Ema, Pikošová Tatiana, Plevjáková Va-

mám pri sebe oporu, aj
keď mi je najhoršie.

Vždy som počúvala ľudí hovoriť škaredo o svojej rodine a stavím sa, že
teraz je im ľúto, že to povedali. Pre nich čas s rodinou neznamenal nič.
Nevedeli, aké to je, keď
vás iba tak objíme váš súrodenec, ktorého málokedy vídavate. Posledné
prekrásne a dych vyrážajúce úsmevy vašej babky, ktorá sa za vás modlí, aby ste mali úžasný život po boku úžasných ľudí, keď už tu ona nebude.
Tieto okamihy nezmažete z hlavy, lebo sú to
nesa) skončili na 2. mieste
v okrese.
V hádzanej sa chlapci
(Bartkoviak Maroš, Brišák
Anton, Heretík Tibor,
Hvolka Jozef, Jašák Miloš,
Maslaňák Miroslav, Pikoš
Pavol, Pilarčík Adam, Piták Dominik, Piták Patrik,
Skurcoňák Martin, Svetlák Dávid) umiestnili na 3.
mieste v kraji a dievčatá
(Brišáková Mária, Gužiňáková Janka, Huráková Veronika, Jagelková Dominika, Jagnešáková Monika,
Jančová Martina, Joščáková Natália, Kovaličko-

Atletika – mladšie žiačky
vá Alexandra, Kvasničáková Alexandra, Michaľáková Viktória, Oselská Ema,
Plevjaková Vanesa) na 2.
mieste v okrese.
Vo florbale (Bodnár
Martin, Brišák Adam,
Brišák Anton, Ferneza Michal, Fusko Michal, Glombík Mário, Kekelák Stanislav, Kutlák Patrik, Maslaňák Miroslav, Palarčík Adam, Randiak Ja-

Karolína Pilarčíková 7. D
okamihy, za ktoré by ste
mali ďakovať Bohu. Musíte ďakovať za to, že máte
niekoho, kto vás má rád
a nikdy by vám neublížil.

V dnešnom čase, keď je
dnes vo svete život taký,
aký je, málokde nájdete
celú rodinu pohromade.
Kristína Skurčáková, VIII.C

kub, Skutka Jozef) sa žiaci umiestnili na 2.mieste.
Mladšie žiačky ( Bjalončíková Sabína, Garajová Veronika, Gurová Veronika,
Gužiňáková Aneta, Harbutová Zara, Kozáková Karolína, Mazuráková Denisa, Pienčáková Kamila,
Pikošová Zuzana, Portalová Žaneta, Šurinčíková
Alena, Zboroňová Nataša)
sa prebojovali vo vybíjanej do okresného kola kde
skončili na 3.mieste.
Naša škola organizovala okresné kolo v gymnastickom štvorboji. Družstvo chlapcov (Domiňák
Dušan, Znoňák Dávid,
Korman Sebastian, Šimurda Marián, Iskierka Jakub)
vyhralo prvé miesto a postúpilo do krajského kola kde sa umiestnili na 3.
mieste. Dievčatá v kategórii „A1“ (Cubinková Adela, Skočíková Eliška, Tisoňová Agáta, Slovíková
Tatiana, Kozáková Alica)
sa umiestnili na 2. mieste
a dievčatá v kategórii „A2“

(Kozáková Karin, Špliňová Sofia, Kolčáková Olívia,
Chutniaková Liliana, Krivánková Lea) sa umiestnili
na 3. mieste. Dievčatá v kategórii „B“ (Pienčáková
Kamila, Harbutová Zara,
Kozáková Michaela, Špigurová Dominika, Abaffyová Renáta) sa umiestnili
na 3.mieste.
Taktiež sme organizovali okresné kolo v atletike starších žiakov a žiačok
(18 základných škôl), okresné kolo v atletike mladších
žiakov a žiačok (14 základných škôl) a krajské kolo v atletike starších žiakov a žiačok. Mladší žiaci (Ferneza Michal, Špigura Peter, Murín Timotej,
Bandík Filip, Klušák Dávid, Chromek Sebastián,
Gluštík Christián, Španko
Matúš, Štefaňák Jakub, Domiňák Dušan) aj starší žiaci (Brišák Adam, Ferneza
Michal, Grobarčík Maroš,
Hvolka Jozef, Maslaňák Miroslav, Oselský Ján, Piták
Patrik, Pitek Mário, Slo-
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Gymnastika
vík Andrej, Svetlák Dávid)
sa umiestnili na 2. mieste a mladšie žiačky (Pilarčíková Laura, Mazuráková
Denisa, Gužiňáková Janka,
Portalová Žaneta, Harbutová Zara, Kozáková Karolína, Oselská Ema, Garajová Veronika, Gužiňáková
Aneta, Jaššáková Silvia) sa
tiež umiestnili na 2.mieste. Družstvo starších žiačok (Brišáková Mária, Gurová Zuzana, Gužiňáková
Jana, Jagelková Dominika,
Jančová Martina, Joščáková Natália, Lachová Natália, Oselská Ema, Plavjaková Vanesa, Tisoňová Tatiana) malo tento rok zrane-

né 3 výborné športovkyne,
takže sa umiestnilo na 4.
mieste. V krajskom kole sa
Maroš Grobarčík umiestnil
vo vrhu guľou na krásnom
2. mieste.
Každoročne spolupracujeme s atletickým klubom AK Svetlošák Banská Bystrica. Tým, že sa
zúčastňujeme pretekov aj
na krajskej a celoslovenskej úrovni, dávame možnosť našim skvelým atlétom, aby si ich všimli tréneri a mohli pokračovať vo svojej športovej kariére aj na stredných školách. V júni sme sa zúčastnili s mladším žiactvom

majstrovstiev stredoslovenského kraja v Banskej Bystrici. V prvej desiatke sa umiestnili: Karolína Kozáková – skok
do výšky 2. miesto, Timotej Murín – skok do diaľky 4. miesto; beh na 60 m
9. miesto a beh na 150 m 5.
miesto, Christián Gluštík
– skok do výšky 5. miesto
a hod kriketovou loptičkou 9. miesto, Sebastián
Chromek – skok do diaľky 7. miesto, Silvia Jaššáková – 1500 m 9. miesto,
Zara Harbutová – 600 m
9. miesto, Denisa Mazuráková – 10. miesto. Súťaže sa v kategórii dorasten-

cov zúčastnili aj naši žiaci 9. ročníka. Jozef Hvolka
sa umiestnil vo vrhu guľou
na 8. mieste a Maroš Grobarčík na 4. mieste.
Všetkým športovcom
ďakujeme za úspešnú re-

prezentáciu školy v školskom roku 2017/2018.
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a množstvo športových zážitkov.
PaedDr. Marcela
Skočíkova, PhD.

absolvované aktivity s deťmi v Materskej
škole v Gaceli v školskom roku 2017/2018
Tak ako každoročne, aj v tomto školskom roku sme popri splnených úlohách podľa Školského plánu ISCED-0 absolvovali rôzne zaujímavé
a motivačno-zábavné podujatia. Na týchto stránkach sa ich pokúsim v krátkosti pripomenúť a stručne popísať reakcie detských srdiečok.
SEPTEMBER
Počas tohto mesiaca sa deti
úspešne adaptovali vo svojich triedach: Lienky – trojročné, Sovičky – trojročné
až štvorročné, Hviezdičky
– štvorročné a pol., Včielky – päťročné a predškolské, Slniečka – predškolské, Kuriatka – predškolské, Mravčeky – predškol-

ské. Popri prehliadke interiéru a exteriéru MŠ sa deti
dostatočne vyšantili v prekrásnej jesennej prírode,
ktorá bola ukážkovo príjemná a teplá. V spolupráci s rodičmi zhotovili šarkany, ktoré boli veľmi dôvtipné a jedinečné. Týmto
chceme pochváliť aj rodičov, že sa do tejto úlohy za-

pojili a zároveň svoje dieťa
povzbudili do ďalších aktivít. Predškoláci boli na veľmi milej a podnetnej návšteve na obecnom úrade. Pochvaľovali si vrúcne prijatie p. starostu Júliusa Pitáka, povysvetľoval
im spôsob jeho práce, poukazoval kanceláriu a vyfotografoval sa s nimi, začo mu tiež patrí pochvala, že si našiel čas aj na takýchto malých drobcov.
OKTÓBER
V rámci dopravných aktivít sa deťom veľmi zapáčila novovyasfaltovaná cesta
popri školskom plote a vymaľovali ju bohatými fantazijnými motívmi. NepoPokračovanie na str. 14
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Dokončenie zo str. 13
chybne najkrajšou udalosťou bola milá návšteva našich starých rodičov v MŠ.
Deti si pripravili pre nich
krátky program, za čo si
vyslúžili okrem potlesku aj
drobnú odmenu vo forme
sladkostí. Podobným vystúpením privítali aj všetkých dôchodcov na ich
každoročnom
stretnutí pri ich sviatku v miestnom kultúrnom dome. Zaujímavým projektom u detí bolo nacvičenie a prevedenie spoločného cvičenia celej MŠ v školskej telocvični pod názvom –
POĎ CVIČIŤ. Bolo to veľmi zábavné a presvedčilo
o tom, že deti pohyb milujú. Zábavnou akciou bolo
aj vystúpenie pod názvom
– PESNIČKÁL- v ktorej
mohli byť skutočnými hercami aj naše deti, čo sa im
veľmi páčilo.
NOVEMBER
Počas poznávania častí
ľudského tela deti navštívili
kabinet s biologickými pomôckami, ohmatali si ich,
prezreli si ľudskú kostru.
Navštívili nás aj tety z hygieny a prakticky nacvičili správne umývanie zúbkov v detskom veku. Praktické hry o správnom ošetrení poranení a obviazaní
rán si deti s obľubou precvičili aj na tete upratovačke. K zdravému životu nepochybne patrí propagovanie zdravej výživy a hlavne
správne čisté stolovanie, čo
si vyskúšali deti v triedach.
Veľmi im chutila či už zeleninová nátierka alebo samostatne pripravený ovocný pokrm. Vhodne nám
prišli zahrať divadielko aj
bábkoherci s názvom: Abeceda zdravia. Poučnou bola aj nasledujúca divadelná
hra ŽABÍ KRÁĽ.
DECEMBER
Aj keď tohto roku nenasvedčovalo tomu, že sa

približuje zimné obdobie,
predsa sa deti tešili na príchod SV. MIKULÁŠA, ba
aj s obavou, či s ním príde čert, pripravili si pekné pesničky, básne. A veruže za krásneho počasia
prišlo s Mikulášom až päť
čertov. No boložeto plaču,kriku, sľubovania, ale aj sa
presvedčili, že vždy sa môžu polepšiť a odmena bude istá. Peknou akciou bola návšteva prvákov zo ZŠ,
ktorí s nostalgiou spomínali, že predsa len je v MŠ
dobre. No nezabudli povzbudiť škôlkarov a ukázať im, ako veľa sa už naučili za pár mesiacov. Takou najradostnejšou udalosťou bola VIANOČNÁ
BESIEDKA s rodičmi. Deti sa skutočne snažili čo
najkrajšie scénky, pesničky a básne zreprodukovať a to nielen pred rodičmi, ale ukázať sa aj Ježiškovi. Srdiečka im neskutočne hrialo potešenie pri
spomienke, že budú obdarené v MŠ, ale aj v domácnosti. No nesporne bola
tu aj nádej, že príde sneh,
veď budú zimné prázdniny.

JANUÁR
V tomto mesiaci sa deti
dočkali aj snehu a pripravili pre zvieratká kŕmidlá
a rôzne búdky a aby vtáčiky nezahynuli hladom,
nasypali im semienka
do nich. Taktiež sa na pozvanie školákov boli pozrieť v ZŠ, aby sa presvedčili, že na školu sa oplatí tešiť a vhodne pripravovať. Po rôznych hrách so
snehom a na snehu sa pripravovali na KARNEVAL.
Tento čas je vhodný aj
na poučovanie o správnej
zábave, ale hlavne vyhýbať
sa nevhodným nápojom,
ako je alkohol, pivo a zafajčeným miestam. Taktiež je
deťom od mladosti vštepované, aby apelovali na rodičov – vyhýbať sa tomuto.
Je až zarážajúce, aké majú
deti citlivé srdiečka a ako
by si priali, aby ich rodičia
boli bez týchto zlozvykov.
FEBRUÁR
Predškoláci sa sústredene
pripravovali na zápis do I.
ročníka ZŠ a popritom nezabúdali na významné dni
v kalendári, ktoré si pri-
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nili tieto deti – Michal Štetiar, Michal Ratica, Samko
Michaľak, Matúš Iglarčík
a získali 1. miesto v Štafetovom behu 4 krát 20 metrov. Navyše Matúš obsadil
3. miesto v Šprinte na 20
metrov.

pomínali rôznymi akciami. Správnymi recitačnými návykmi sa predviedli v akcii – MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU a prejavili vzťah ku knihám. Tešili sa na jarné prázdniny,
keďže konečne bolo snehu primerané množstvo,
aby sa mohli posánkovať,
či bobovať.
MAREC
Ten sa niesol v znamení
sviatku kníh a preto sme
navštívili knižnicu a zároveň pozvali knihovníčku
na návštevu k nám. Nakoľko snehu bolo dostatok, ešte sa ponúkalo bobovanie
na veľkom kopci, ktorého
sa aj zúčastnili všetci predškoláci. Do sýtosti sa vybláznili a zabávali so snehom na boboch. Opäť nás
navštívil – PESNIČKÁL,
pričom všetky deti zapojil
do svojho spevokolu a naučili sa celkom obstojne zaspievať pieseň Pod horou.
APRÍL
Nastal čas pre predškolákov a boli na zápise v ZŠ.
Keďže sa trošičku obávali,

bolo to pre nich veľmi zaujímavé, lebo ich milo privítali rozprávkové bytosti, ktoré ich aj celým zápisom sprevádzali. Ba získali aj darček a list o prijatí do ZŠ. V rámci tohto mesiaca sa zúčastnili na pesničkovej akcii ŠTRNGALKY v Or. Veselom naši chlapci – Matúš Iglarčík a Marcel Božeňák, kde
zaspievali tak výrazne,
po chlapsky. Dve dievčatá – Ema Ogureková a Melanka Rusnáková sa zase
predviedli na matematickom stretnutí LUSKÁČIK
v Zákamennom, kde cez
ľudové tradície riešili zaujímavé úlohy.
MÁJ
Hodnotnou besiedkou bolo uskutočnenie DŇA MATIEK s pripomenutím si
sviatku vlastne celej rodiny, ktorá by mala byť súčasťou každého dieťaťa. Všetky deti zanechali príjemné dojmy aj v srdciach svojich rodičov a navyše zhotovili pre nich malý darček. Športovej detskej olympiády sa zúčast-

JÚN
Bol pre deti najviac atraktívny, nakoľko sme prežívali detské oslavy počas
celého Týždňa detských
aktivít. Začali 1. júna návštevou policajtov so stopovacím psom, čo vyvolalo v deťoch trošku obavy. Uvideli, ako taký pes
dokáže poslúchať a už sa
s radosťou s ním aj odfotili. Ďalší deň nasledovala
prechádzka k MŠ pri kostole a prehliadka kostola s výkladom pána farára. Následne nás navštívili
hasiči so svojou technikou
a vybavenými autami. Pani uč. dostali aj spŕšku vody, ba aj deti, ktoré to chceli, ale vzhľadom na horúce
počasie to bolo príjemné
osvieženie. Vhodným obohatením bola návšteva knihovníčky Ruženky, ktorá deťom pripravila pekné obrázkové čítanie a hravý kvíz pre deti. Ešte to bola dopravná akcia s predškolákmi na bicykloch,
mladšie deti na odrážadle
a detských bicykloch, opekačka pri altánku, piknik na dvore MŠ a veselá diskotéka na dvore. Deti z našej MŠ sa zúčastnili aj na milej akcii pod Babou horou v Hviezdoslavovej hájovni – Hviezdoslavček a to Samko Michaľak
a Nelka Zboňáková, kde
zarecitovali básne. Poslednou akciou bola rozlúčka
predškolákov z MŠ a veru sa to nezaobišlo bez slzičiek… Týmto ale MŠ nekončí, prevádzka pokračuje aj cez školské prázdniny.
Tak práci česť…
Margita Zboroňová
a kolektív MŠ v Gaceli.
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NEKONEČNÁ JAZDA

Alena Raticová, 7. C
NIKDY VIAC!
August sa blížil.
Boli sme nachystaní
ísť na chatu ako každý rok.
Cítila som, že to bude
super.
Dohodli sme sa na predĺžený víkend.
Ešte sme zabudli
na hry.
Filip zobral rádio.
Gitaru som zabudla
doma.
Hry sme hrávali pri
lese.
Chceli sme hrať aj
schovávačky.
Išli sme hlbšie do lesa.
Ja som sa schovala
za veľkú skalu.
Keď som tam stála, zacítila som, že ma niečo
uštiplo.
Laura rýchlo zavolala
maminu.
Mamina sa pozrela
na moju nohu.
Noha ma bolela, tak
sme šli k doktorovi.
On mi povedal, že ma
uštipol had.
Pýtala som sa ho, či je
to vážne.
Rana nebola veľká ani
zapálená.
Sedela som smutná
na stoličke.
Ticho som čakala
na výsledky, bála som
sa, že budú zlé.
Uštipnutie hada nebolo našťastie jedovaté.
Verila som, že sa to
rýchlo zahojí.
Zotavila som sa rýchlo.
Charlotte
Kozáková, 5. C

Nájdi päť rozdielov

Dávid Jančich

Viktória Vargončíková, Kristína Košútová 7. D

Aby som sa nenudila,
išla som sa bicyklovať.
Bolo akurátne počasie
na bicyklovanie.
Často som sa
bicyklovala, ale dnes
som cítila, že zažijem
dobrodružstvo.
Dala som sa do toho.
Ešte len chvíľu som
šliapala do kopca.
Fúkol vietor a mala
som v očiach prach.
Gabika išla oproti
plnou rýchlosťou
z kopca do dvora.
Hrozne som to chcela
skúsiť, ako ona.
Išla som na to.
Jazda z kopca bola
rýchla.
Kopec bol dosť dlhý
a strmý.
Len pár metrov mi
chýbalo do dvora.
Myslela som, že to
zvládnem.
No, nezvládla som
riadenie.
Okamžite som
nabúrala do plota.
Plot bol tvrdý a bicykel
sa ešte stále pohyboval,
oškrela som sa.
Riadne ma to otriaslo.
Skončila som na zemi.
Ťažko sa mi zdvíhalo
a poriadne ma to
bolelo.
Uvidela ma Evička
a pomohla mi vstať.
Vošli sme do izby, lebo
bolo treba dezinfikovať
rany.
Zostali mi jazvy.
Amália Žitňáková, 5. C

NA H ÁŇAČ K A
S MEDVEĎOM
A raz som išiel pásť
na lúku kravy.
Bolo pekne, tak som sa
išiel aj prejsť.
Čakal ma tam medveď
a zrazu som ustrnul
ako lata.
Dal som sa po chvíli
do behu a tu ďalší
medveď.
Ema zavolala pomoc
a mne zakričala, aby
som sa robil mŕtvy.
Fíha, to by mi
nenapadlo.
Gazda strieľal
do vzduchu slepými
nábojmi.
Hádzali do nich aj
kamene.
I potom medvede ušli
preč.
Ja som bol veru rád.
Kravy boli vyľakané.
Len dobre, že to tak
dopadlo.
Mohli ma aj roztrhať.
Nanešťastie sme sa
dozvedeli, že susedovi
potrhali ovce.
Ovečky museli
zakopať.
Po tomto zážitku sme
zjedli maminu večeru.
Rýchlo som si ľahol
do postele.
Stále som nad tým
rozmýšľal.
Tak to bol teda zážitok.
Už nikdy by som to
nechcel zažiť.
Vážim si teraz svoj
život.
Zajtra si budem dávať
pozor.
Tomáš Gužiňák, 5. C

Veronika Jochimová 7. D
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Aktivity na HORNEJ základnej
škole
aj mimo
nej

Karneval
HZŠ
Fašiangy sa spá
jajú s rôznymi zá
bavami a radostným
hodovaním, preto sme aj
my na HZŠ v jedno febru

árové popoludnie strávi
li veselými tancami a hra
mi v karnevalových mas
kách... kráľovien, rytie
rov, poľovníkov… . zasú
ťažili sme si o pekné ceny
a občerstvili sa fašiango
vými šiškami. Bolo veselo
a tak fašiangovo.
Kolektív detí
a pedagógov HZŠ

opäť sa Vám prihovárame s novým číslom nášho časopisu, ktorým Vám chceme ukázať, čo všetko zažívame
na našej škole aj mimo nej. Okrem učenia máme veľa
zaujímavých aktivít, na ktoré sa môžete tešiť. A na záver Vám všetkým želáme pekné čítanie a oddych počas
letných prázdnin, a už teraz sa znova tešíme na nasledujúce číslo Horňáčika.

Zápis do prvého
ročníka
Predškoláci v Lesnej
triede sa pod
vedením pani učiteľky
Ľudky Ptačinovej
pripravovali na zápis
do 1. triedy.

Prvácke stolovanie
O zdravom stravovaní
sa rozprávame často,
učíme sa čo je pre naše
telo prospešné a čo
nám škodí.
Teoretické vedomos
ti sme si overili praktic
ky pri našom slávnostnom
stolovaní. S pomocou pa
ni kuchárok sme si vyskú
šali prípravu prestierania,
výrobu ovocného šalátu

Milí čitatelia,

Svojich rodičov a bu
dúcu pani učiteľku poz
vali 13. februára na ot
vorenú hodinu, na kto
rej ukázali, čo všetko už
vedia, ako pracujú, ako
odpovedajú, ako spolu
pracujú so svojimi spo
a zakončili sme to výdat

ným obedom. O dezert sa
postarali maminky Anič
ka Gurová a Zuzka Hrub
jaková.
Ďakujeme kuchárkam
Gabike Balekovej, Milke
Borovkovej, hospodárke
Majke Kovalíčkovej, upra
tovačke Martinke Skurčá
kovej a maminkám Aničke
a Zuzke.
Žiaci 1. D
a p. u. Zborteková

lužiakmi. Tvorivé úlohy
pekne plnili a na zamest
naní sa správali ako ozaj
stní žiaci. Pekne sa hlási
li a po vyvolaní odpoveda
li na otázky.
A rovnako dobre zvládli
aj zápis do 1. ročníka, kto
rý sa uskutočnil 11. apríla
2018 v 3. D triede. Do pr
vej triedy sa zapísalo 16 de
tí, na ktoré sa v septembri
tešíme.
p. uč. Veronika Kubíková
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Zlato Rabčianskeho
okruhu
Na 20. ročníku
Rabčianskeho okruhu
5. mája 2018 sa zúčast
nili aj dvaja žiaci z našej
školy: Diana Gluchová
a Tadeáš Kolčák z 3. D
triedy.

Desaťkilometrovú tra
su behu rabčianskym cho
tárom zvládli na výbor
nú. Dianka Gluchová nás
potešila zlatou medailou.
K jej športovému úspechu
blahoželáme!
Tadeáš Kolčák, 3. D

Pošta

Pyžamový deň

My, druháci, sme sa
na hodine slovenského
jazyka učili písať listy
a pohľadnice.

Posledný aprílový
deň sme sa v našej
HZŠ dohodli aj s pani
učiteľkami, že sa
zabavíme v pyžamách.

Každý si krasopisne na
písal list pre svoju mamin
ku, ocka, bratranca, babku,
krstnú… Tento list sme da
li do obálky, na ktorú sme
napísali adresu. Spolu s pa
ni učiteľkou sme sa vybra
li pešo na poštu, aby sme
tieto listy poslali do Rabče,
do Česka i Holandska.
Na pošte nám milá pani po
štárka každému dovolila na
lepiť známku, ktorú potom
opečiatkovala. Naše listy už
mohli spokojne cestovať. My
sme sa naspäť do školy vráti
li unavení, ale tešili sme sa zo
sladkej odmeny – zmrzliny.
Reportáž
napísali:
Klárka Pilarčíková, Alex
Revaj, Natálka Randiaková 2. D

V škole sme sa obliek
li všetci do pyžama a kto
mal, tak si dal aj župan.
Mohli sme si na hodine
pospať, lebo sme sa za

hrali spánkovú hru. Čítali
sme si rozprávku na dob
rú noc a aj sme si zaspie
vali uspávanku na dob
rú noc. Takéto učenie sa
nám páčilo. Bol to naozaj
bláznivý aprílový deň.
Reportáž napísali:
Klárka Pilarčíková, Alex
Revaj, Natálka Stašová
2. D

Staviame my máj
Podľa tradície sa v noci
pred prvým májom
stavali máje.
Stavali ich chlapci pre
dievčatá, ktoré sa im páči
li. Na náš máj sme popri
väzovali malé stužky a jed
nu veľkú stuhu, na ktorú sa
podpísali všetci žiaci 1. D
2. D a 3. D. Karolínka nám
zahrala na akordeóne. Pri
dali sa k nám aj škôlkari
a pani učiteľka Ľudka Pta
činová nám hrala spolu
s Karolínkou. Všetci spolu
sme si veselo zaspievali ľu
dové piesne. A pritom sme
ponúkali koláčiky, ktoré
sme urobili s kamarátmi
doma.
Dianka Juritková a Vaneska Boldovjáková, 3. D

Fašiangy
Prešiel fašiangový
čas a prišiel posledný
deň, ktorý ľudia
nazývali „ostatky“.
V tento deň sa kona
la posledná fašiangová

zábava a pred polnocou
sa pochovávala basa. My
tretiaci sme v tento deň
s veselým spevom chodi
li po triedach. A do kra
bice sme uložili rytmické
nástroje na 40 dní pôstu.
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Environmentálne aktivity

Deň vody
Všetci vieme, aká je vo
da pre náš život dôleži
tá a potrebná. Pozvali
sme si na Deň vody
ochranárku Zuzku,
ktorá nám porozpráva
la o vode a pripravila
krásne úlohy.

vali, čo všetko vieme o vo
de a potom sme sa rozdeli

li do skupín. Každá skupi
na potrebovala sviečku, ľad
a snehovú guľu a pokus sa
mohol začať. Pokusom sme
zisťovali, čo sa skôr rozto
pí ľad alebo snehová gu
ľa? Keďže vonku dosť fú

Skladali sme puzzle
s vodnými živočíchmi v tva
re kvapky. Najviac nás ba
vilo, keď sme si z fľaštičiek
a vody vyrobili zvonkohru,
na ktorej sme si zahra
li. My druháci, sme muse
li ísť vonku na školský dvor.
Najskôr sme si porozprá
kalo, pokus sa nám neda
ril, a preto nám pani ochra
nárka pokus ukázala sama.
Zistili sme, že ľad sa rých
lejšie topí – snehová guľa
mala trošku problém. My
tretiaci sme lupami pozo
rovali sneh z rôznych miest
školského dvora. Potom
sme v skupinách maľovali
na sneh. Objavili sme rôz
ne techniky. Napríklad sme
si do nádoby nabrali sneh,
do ktorého sme pomo
cou štetca zamiešali farbu

Prednáška
o živote
včiel

ktorý nám porozprával ve
ľa zaujímavostí o včelej rí
ši. Ujo má včielky veľmi rád.

a s touto zmesou sme ma
ľovali. Páčilo sa nám aj to,
keď sa sneh v nádobe rozto
pil, mohli sme farebnou vo
dou polievať sneh a tak vyt
várať obrazy. Ochranárke
Ing. Zuzke Kertysovej ďa
kujeme za spoločne stráve
ný čas s nami.

Reportáž napísali: Sandrička Skurčáková, Karolínka Ďubeková, Timko Juritka 1. D, Anabelka Domiňáková, Jessica
Olešová a Maroš Záhumenský 2. D, Dianka Juritková, Riško Jendreas,
3. D

Vidieť očami srdca
Naši divadelníci sa popa
sovali s divadelným sce
nárom o samoľúbom krá
ľovi Horňanovi Grúňan
skom a o geniálnom vy

Na hodine prvouky
sme si my – druháci
rozprávali o spoločen
stve včiel.
Robili sme si doma pro
jekty a zisťovali sme novo
ty o včielkach. Do našej ško
ly sme si pozvali odborní
ka na včely – uja Kubasáka,
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Keď začínal robiť so včielka
mi, tak si obliekal na hlavu
kuklu, ale teraz ho už včielky
nepichajú a robí s nimi aj bez
masky veľmi rád. Dozvedeli
sme sa, že včielka musí pre
letieť „celú zemeguľu“, aby
nazbierala medík do jednej
fľaše. Chceme sa poďakovať
ujovi Júliusovi Kubasáko
vi za jeho poučné rozpráva
nie. Poďakovanie patrí aj pa
ni Pavlíne Oselskej za zorga
nizovanie tejto prednášky.
Reportáž
napísali:
Alex Revaj, Táňa Slovíková, Veronika Grobarčíková 2. D

náleze, ktorý mu otvoril
oči srdca. Veľkú pochva
lu udeľujeme všetkým
našim hercom, ktorý svo
je úlohy zvládli výborne.

Susedia z Hornej školy
Naši tretiaci sa za tri roky
pôsobenia v divadelnom
krúžku výborne vypraco
vali. Svedčí o tom aj scén

ka o susedoch, ktorou na
podobnili televíznych su
sedov bravúrne a naozaj
vtipne. Chválime!
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Deň vtáctva – Beseda
a tvorivé aktivity
Prišla k nám jar a s ňou
aj vtáci, ktorých sme
boli pozorovať pri prí
ležitosti Dňa vtác
tva (1. 4.) s ochranár
mi z CHKO – Horná
Orava Ing. Zuzkou
a Šimonom
Kertysovými.
Vybrali sme sa do oko
lia rieky Polhoranky a našej
školy. Vtáčiky sa pred nami
predvádzali spevom, lieta
ním a my sme určovali aký
je to druh. Boli to myšia
ky, straky, sokoly, kukučky,
čajky, rybáriky, divé kačky,
holuby a pinky… Videli sme
cez ďalekohľad ich hniezda.

Pomocou zvuku z repro
duktora sme vábili samče
ka pinky… Plnili sme rôzne
aktivity, napr. vyfarbovali

sme masky sovy a dravca
s použitím len prírodných
materiálov (hlina, tráva,
kvety…), vyrobili sme vtá
čikov z toho čo sme v prí
rode našli. Veľa sme sa do
zvedeli nielen o vtákoch,
ale aj o ich ochrane. Hlav
ne sme boli na čerstvom
vzduchu a všetkých nás
to tešilo.
Za užitočne strávene
chvíle srdečne ďakujeme
ochranárom Zuzke a Ši
monovi Kertysovým.
Reportáž pripravili:
žiaci 1. D a p. u. Zborteková

Beseda
ku
Svetovému
dňu
mokradí
Dňa 31. januára 2018
nás navštívila
ochranárka
z CHKO

Horná Orava
Ing. Zuzka Kertysová

– prišla nám
pripomenúť Svetový
deň mokradí,
ktorý sa koná
2. februára.
Rozprávali sme sa
o mokradiach, hrali sme
sa na potravinový reťa
zec. Boli sme zvierat
ká a rastliny, ktoré ži
jú v mokradiach alebo
okolo nich. Tieto tvori
vé hry sme mali my dru
háci a tretiaci. Prvákom
vysvetlila ako vznikajú
mokrade a ako ovplyv

ňujeme my ľudia ich ži
vot. Skladali si rastlinné
a zvieracie puzzle.
Dozvedeli sme sa ve
ľa nových informácií. Ďa
kujeme ochranárke Zuz

ke za spoločne strávený
čas s nami.
Reportáž pripravili:
Samuel Gabriel, Tomáš
Svetlák, 3.D
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Prírodná exkurzia do Zawoje (poľská časť
Babej hory)
V spolupráci s CHKO
– Horná Orava
a TPN – Zawoja
sme boli 21. 6. 2018
na prírodovednej
exkurzii v poľskej

časti Babej hory – časť
Zawoja.
Navštívili sme expo
zíciu zameranú na rastli
ny a živočíchy Babej ho

ry, ktorú obohatila pre
zentácia spojená s vý
kladom s poľským lek
torom. Hravými aktivi
tami sme prešli záhra
du zmyslov a turistic

ký chodník Mokrý kozub.
Rečová bariéra nebola le
bo sme si vzájomne chceli
rozumieť, veď príroda nás
spája.... Mnoho sme sa do
zvedeli a pobyt v prírode

sa všetkým páčil. Ďakuje
me slovenským a poľským
ochranárom a za tlmoče
nie Ing.Zuzke Kertysovej.
Mgr. Iveta
Zborteková a deti

Biblické okienko

Pôstna krížová cesta
V pôstnom období  
sa kresťania modlia
krížovú cestu.
Aj my deti z Hornej
školy sme spolu s na
šim pánom farárom Pet
rom Bolibruchom ma
li v kostole krížovú ces
tu. Šiesti chlapci si ob
liekli miništrantské rú
cha. Riško a Tomáško
nosili kríž, horiace svie
ce niesli Peťko a Tomáš
ko Jagelka. Miništranti
Patrik a Dávid sa mod
lili pri pánovi farárovi.
Jednotlivé zastavenia čí
tali naši tretiaci – Zuz
ka, Olívia, Samko, Tade
áško a Patrik. Medzi za
staveniami sme spoloč
ne spievali pieseň Kríž
je znakom spásy. Ďa
kujeme pánovi faráro
vi za modlitbu krížovej
cesty. Za nás tretiakov
– prvoprijímajúce deti
bola krížová cesta ešte
v piatok 23. 3. pred svä
tou omšou. Zastavenia
sa modlili zástupcovia
z každej tretiackej trie

dy. Za našu to boli Zuz
ka, Vaneska, Olívia, Ma
tej, Tadeáš. Veríme , že aj
modlitba krížovej cesty je

našou dobrou prípravou
pred veľkou sviatosťou.
Žiaci 3. D triedy a tr.
uč. Veronika Kubíková
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Pri obrázkoch využi
li výtvarnú techniku quil
ling. Bola síce náročná,
ale rýchlo sa ju naučili a tr
pezlivo vyrábali kvetino
vé obrázky. Do drevených
srdiečok, v ktorých ukry
li nielen svoje podoby, da
li aj kus svojho srdca a lás
ky, ktorú prostredníctvom
vlastnoručne vyrobených

Tvorivé dielne
ku Dňu rodiny
Pri príležitosti
Dňa matiek a ockov
sa 17. mája 2018
konali na HZŠ tvorivé
dielne, na ktorých žiaci

darčekov prejavili svojim
rodičom.
Darčeky odovzdajú na
Besiedke pre rodičov, kto
rá sa bude konať 7. júna
v jedálni HZŠ.

pripravovali
pre svojich rodičov
darčeky v podobe
obrázkov a drevených
srdiečok.

Reportáž napísali Žiaci a pedagógovia

Tvorivé aktivity

divadielka, piesne, bás
ne, gymnastické cvičenia,
tance.
My tretiaci sme prog
ram moderovali vo dvo
jiciach. Škoda, že sa to
muselo skončiť.
Nakoniec nám na kla
víri zahrala Erika Žitňá
ková a Karolínka Labudo
vá spievala pieseň vďač
nosti pre mamku a ocka.

Besiedka pre rodiny
Pozvali sme naše mamky a ockov na besiedku
pre rodinu.

My
tretiaci
sme
upiekli perníkové koláče
na pohostenie našich ro
dičov. Na tento deň sme
sa pripravovali celé týž

Veľkonočné tvorivé dielne
V piatok 16. 3. 2018
sa 42 detí z HZŠ sme
sa veľmi tešili.
A to nie len z blížiaceho
víkendu, ale hlavne
z toho, že sme išli
na tvorivé dielne
do CVČ.
Stretnutie sme ma
li v škole a s desiatou,
a prezuvkami sme sa vy
brali plný očakávania au
tobusom do Námestova.
Cesta zbehla veľmi rých
lo. V CVČ nás už čakali
a pekne privítali. Rozde
lili nás do viacerých sku
pín. Prvá skupinka ro
bila zajačikov z papie
ra. Ďalší žiaci plietli veľ

konočné košíčky a v tre
tej miestnosti sme tvori
li kvety – hyacinty. Bo
lo to dosť náročné, preto
že sa nám od toľkého le

penia polepili prsty. Po
mocou polystyrénu, kre
pového papiera a dreve
ných paličiek sme vytvá
rali záhradku s dreveným

dne. Bola riadna fuška na
cvičiť to. Ale oplatilo sa.
Bez takých dobrých pa
ni učiteliek by sme to ne
zvládli. Boli to prekrásne
plotom – pre našu „hy
acintu“. Trošku nám pri
tom museli pomáhať pa
ni učiteľky a naše mamič
ky. Zatočili sme si „kole
som šťastia“ a získali sme
sladkú odmenu. Strávili
sme pekný, piatkový, tvo

Rodičia od nás dostali
darčeky, ktoré sme s lás
kou pre nich pripravili
na tvorivých dielňach.
Reportáž
napísali:
Samko Gabriel, Riško
Jendreas, 3. D
rivý deň, za ktorý ďakuje
me Mgr. Andrei Lubaso
vej z CVČ – Námestovo.
Už teraz sa znova tešíme
na ďalšie tvorenie.
Reportáž
napísali:
Klárka Pilarčíková, Natálka Randiaková 2. D
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Stará Ľubovňa
– Splnený sľub
Pred rokom sme dali
pánovi kaplánovi
Andrejovi Adamčákovi
sľub, že ho navštívime
na jeho novej „kaplánke“
v Starej Ľubovni.
Cestou sme sa modli
li radostný ruženec. Keď

sme dorazili do cieľa, pán
kaplán nás privítal sv. om
šou.
Po obednej prestáv
ke sme išli na Ľubovnian
sky hrad a do skanzenu.
Porozprávali nám povesť
o Ľubovnianskom hrade
a čarodejnici. Pozreli sme
si aj vystúpenie dravcov,
ktoré bolo pre nás veľkým
zážitkom. Niektorí spolu
žiaci boli sokoliarkam po
mocníkmi.
Na záver sme sa rozlú
čili s naším pánom kaplá
nom a on nás pred odcho
dom požehnal.
Reportáž
napísali:
Matej Bugaj, Tadeáš Kolčák 3. D

Vyhodnotenie školských súťaží
Úspešnými
zberateľmi boli: Nikolas Ľudma
(1. D) – tetrapaky – 92,6 kg

(odmenený výletom do
Bachledovej doliny); Rudolf Žilák (1. D) – tetra

paky – 24, 2 kg; Jakub
Hrubjak (1. D) – papier
– 237,9 kg.

Olympiáda
Dňa 31. 5. 2018 sa uskutočnila olympiáda pre prvý stupeň ZŠ.
Naši žiaci boli veľmi úspešní v jednotlivých súťažiach.
60 m
300 m
Diaľka
Výška
Hod kriketovou
loptičkou
4 x 1 kolo

Tatiana Slovíková (1. miesto) 2. D, Janko Harbut (3. miesto)
2. D, Alex Revaj (2. miesto) 2. D, Karolínka Labudová (1. mies
to) 3. D, Zuzka Vargončíková (2. miesto) 3. D
Tatiana Sloviková (1. miesto) 2. D
Martin Somsedík (2. miesto) 1. D, Timotej Juritka (3. miesto)
1. D, Natália Randiaková (1. miesto) 2. D, Tamara Maslaňaková
(2. miesto) 2. D, Dianka Gluchová (1. miesto) 3. D, Olívia Har
butová (1. miesto) 3. D, Matej Bugaj (2. miesto) 3. D
Dianka Gluchová (1. miesto) 3. D
Sandra Skurčáková (1. miesto) 1. D, Janka Ďubeková (2. mies
to) 1. D, Jakub Svetlák (2. miesto) 1. D, Jakub Hrubjak (3. mies
to) 1. D, Olívia Harbutová (2. miesto) 3. D
Matej Rusina, Jakub Svetlák, Rudolf Žilák, Tobias Tarčák
(3. miesto) 1. D, Tatiana Slovíková, Tomáš Rusina, Janko Har
but, Maroš Zahumenský (2. miesto) 2. D

Recitátorské úspechy
Naši recitátori sú naozaj
snaživí a talentovaní. Škol
ské kolo Rozprávkového
vretienka, ktoré sa konalo
16. 2. 2018 ocenilo cenou
poroty Katarínu Hrubjákovú z 2. D a Olíviu Harbutovú z 3. D triedy. Dňa
22. 3. 2018 sa školského ko
la Hviezdoslavovho Kubína
zúčastnili Anabelka Domiňáková a Janko Harbut z 2.
D triedy, Karolínka Labudová a Tadeáško Kolčák
z 3. D triedy. V školskom
kole sa v kategórii poézie
umiestnila na 1. mieste Karolínka Labudová a na 2 .
mieste Anabelka Domiňáková. Na okresnom kole v Námestove sa naša Karolínka umiestnila na 2.
mieste. K tomuto úspechu
jej srdečne blahoželáme!

Slovenský Slávik
Na školskom kole Sloven
ského Slávika sa s piesňou
„Páslo dievča pávy“ umiest
nila Karolínka Labudová na 1. mieste. Na okres
né kolo súťaže si pripravi
la okrem tejto piesne aj pie
seň „Trhala som bazaličku.“
Blahoželáme jej k 4. miestu
na okresnom kole!
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lezničky. Dozvedeli sme
sa o histórii lesnej želez
ničky, ktorá spájala tra
su Orava – Kysuce. Potom
naše putovanie pokračova
lo na Agrofarmu v Novoti,
ktorá sa zaoberá chovom
koní a westernovým jaz
dením. Majiteľ pán Kon
dela nás povodil po staj
niach, ukázal starostlivosť
o kone a mali sme možnosť
si na koníkoch zajazdiť.
Žiaci 1. D
s p. u. Zbortekovou

Hasiči

Vlastivedná
exkurzia

Môj oco je profesio
nálny hasič a my sme
si ho pozvali, aby nám
porozprával o práci
hasičov.

Vlastivedná exkurzia
na spoznávanie
histórie regiónu Oravy
a súčasný chov koní.

Tiež nám ukázal ha
sičskú techniku, kto
rá bola v jeho hasičskom

Radi spoznávame re
gión Oravy. Vybrali sme
sa na potulky do Oravskej
Lesnej, kde sme navštívi
li Múzeum Oravskej že

aute. Ja to už poznám, le
bo ocka navštevujem, ale
naše deti potešili, že moh
li vidieť: kliešte, oblečenie,
prilbu, skafander, hadicu....
Na konci sme sa potešili, le
bo nás aj jemne pooblieval.
Rozlúčili sme sa potleskom
a húkaním sirény.
Reportáž napísal
Michal Juriga 2. D

Srdiečka sa lúčia s Hornou
školou
Nie je to veru ľahké rozlúčiť sa. Naše Srdiečka strávili v tejto škole a škôlke
najmenej 3 a niektorí až
6 rokov.
Poznajú všetky pani
učiteľky, pani kuchárky,
pani školníčku, pána ku
riča… Poznajú všetky zvy
ky, všetky priestory, každý
kút… Prežili v tejto škole
veľa krásnych chvíľ. Z ma
lých ustráchaných škôl
karov vyrástli úžasné deti
s chuťou učiť sa, s chuťou
konať dobré veci, s chuťou
rásť v dobrých ľudí. Zane
chajú na tejto škole veľa
spomienok, veľa krásnych
prác, pekných zážitkov.

Spomienky a poďakovanie Srdiečok

Vo štvrtok 28. júna pozva
li na svoju rozlúčku všetky
pani učiteľky, pána farára,
zamestnancov HZŠ a spo
lužiakov z 1. D a 2. D trie
dy. Pripravili si program
s pesničkami, rozlúčkový
mi básničkami, s vtipnými
scénkami.
Na záver odovzdali
darčeky všetkým hosťom
a pohostili kúskom z krás
nej torty, na ktorej bola vy
tvorená postavička kaž
dého žiaka, ktorú pre Sr
diečka vytvorila teta Maj
ka Jagnešáková.
Druháci na rozlúčku
pre svojich starších ka
marátov pripravili a veno
vali srdiečko s básničkou
o každom z nich. Ďakuje
me.

Alexej: Môj najkrajší záži
tok bol výlet na Ľubovnian
sky hrad. Najviac budem
spomínať na svojich spo
lužiakov a pani učiteľku.
A všetkým želám , aby mali
dobrú triedu.

teľkám, že boli na nás dob
ré. Najviac budem spomí
nať na nich a na svojich spo
lužiakov. Všetkým spolu
žiakom želám, aby sa dob
re učili.

Tadeáš: Najviac sa teším
a ďakujem za to, že sme sa
spoznali s mojimi spolu
žiakmi.
Budem spomínať na pa
ni učiteľku a spolužiakov,
ako sme v prvej triede vyhá
ňali tretiakov z našej triedy.

Tomáš: Naše výlety sú mo
jou najkrajšou spomienkou.
Ďakujem všetkým pani uči

Želám svojim spolužia
kom, aby mali veľa úspe
chov a dobrých spolužiakov
aj v dolnej škole.
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Olívia: Do Hornej školy cho
dím tri roky. Zažili sme vese
lé aj smutné chvíle. Chodili
sme na výlety. Najviac sa mi
páčil výlet do Starej Ľubov
ne. Pani učiteľky už dobre
poznám, už viem aké sú milé.
Ďakujem, že ste boli ku mne
milé a trpezlivé. Veľmi som
si obľúbila túto školu a bo
jím sa ísť do Gaceľa, lebo bu
de to nové. Keď tam prídem,
tak budem spomínať na tú
najlepšiu školu a na tie naj
lepšie pani učiteľky na svete.
Keď prídem do Gaceľa, tak
sa pomiešame a to je to naj
horšie, pretože už nebudeme
spolu. A keď nebudeme spo
lu, chcem im zaželať, aby sa
mali dobre a našli si nových
kamarátov.

Karolínka: Môj najkraj
ší zážitok bol, keď sme boli
v Samkovom dvore. Chcem
poďakovať za najlepšiu pani
učiteľku. Stále budem spo
mínať na našu triedu. A že
lám mojim spolužiakom, aby
sa super učili.

Dianka: Mojím najkrajším
zážitkom sú moji najlep
ší spolužiaci. Ďakujem, že
nás učila naša pani učiteľ
ka. Vždy budem spomínať
na pani učiteľku a na dob
rých kamarátov v našej trie
de. Budú mi veľmi chýbať.
Celá trieda. Želám všetkým
pekné prázdniny.

Dianka: Môj najkrajší zá
žitok je návšteva pána ka
plána v Starej Ľubovni. Aj
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napriek daždivému počasiu
sme prežili krásny deň. Naj
viac chcem poďakovať na
šej pani učiteľke, za všetko,
čo ma naučila. Vďaka Vám
pani učiteľka viem čítať, pí
sať. Mám Vás veľmi rada.
Budem spomínať na všet
ko, čo sme v tejto škole spo
lu prežili. Najviac mi bude
chýbať pani učiteľka, ktorá
mi bola ako druhou mamin
kou a moji spolužiaci, s kto
rými sme prežili kopec sran
dy. Želám im, aby si dobre
zvykli na nový kolektív. A to
želám aj sebe. Nech sa ma
jú dobre a sú zdraví.

Tomáško: Mojím najk
rajším zážitkom je futbal
s pánom farárom. Najviac
chcem poďakovať pani uči
teľke, že bola dobrá. Na ňu
budem najviac spomínať.
Želám mojim spolužiakom,
aby sa dobre mali a na mňa
nezabudli.

Vaneska: Najkrajší záži
tok je pre mňa návšteva pá
na kaplána v Starej Ľubovni.
Ďakujem za to, že ma učila
pani učiteľka. Budem na ňu
spomínať. A všetkým spolu
žiakom želám veľa úspechov.

Riško: Hasičský deň detí je
pre mňa najkrajší zážitok.
Chcem poďakovať za dobré
pani učiteľky. Najviac budem
spomínať na našu učiteľku.
A všetkým spolužiakom že
lám, aby sa dobre učili.

Samuel: Najkrajší zážitok

som mal, keď sme boli všetci
v Starej Ľubovni. Ďakujem
za to, že som preži pekné tri
roky v tejto škole. Najviac
budem spomínať na chvíle,
keď sme boli spolu. Želám
všetkým, aby prežili pekné
chvíle v dolnej škole.

Patrik: Výlet do Starej Ľu
bovne je pre mňa najkraj
ší zážitok. Ďakujem za pa
ni učiteľku. Budem spomí
nať na spolužiakov a pa
ni učiteľku. A želám mojím
spolužiakom, aby dostávali
na vysvedčeniach jednotky.

Maťko: Moje najkrajšie
zážitky boli plavecký kurz
a výlet do Starej Ľubov
ne. Ďakujem, že nás všetky
pani učiteľky niečo nauči
li a že nás brávali na výle
ty. Najviac budem spomínať
na pani učiteľky a mojich
spolužiakov. Želám im, aby
boli zdraví, šťastní a aby sa
dobre učili.

Marcelka: Návšteva na agro
farme v Novoti, kde sme sa
vozili na koníkoch sa mi pá
čila zo všetkého najviac.
A najviac chcem poďakovať
za najlepšiu pani učiteľku.
Budem spomínať na celú
túto školu. Želám všetkým
spolužiakom, aby sa im pá
čila škola v Gaceli.

Peťko: Môj najkrajší zá
žitok bol na púti v Levoči.
Ďakujem pani učiteľkám
za ich milý prístup a všetky
aktivity, čo sme spolu preži
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Báseň na rozlúčku
V tejto škole sme tri roky prežili,
Riadne sme si to užili.
So smútkom odchádzame dnes ,
Máme z toho stres.
V škôlke sme prežili sladké roky,
Nemali sme žiadne šoky.
Alenky, Ľudka naše druhé mamy boli,
Pekne nás prichystali do školy.
V škole sme sa rozbehli hladko,
A bolo nám tam sladko.
Naša pani učiteľka dobrá je,
darčeky nám kupuje.
Srdiečko má veľmi veľké ,
Ďakujeme našej pani učiteľke.
Krásne oči má,
veľkého anjela v nich má.
Gabika, Ivetka anglinu nás učili
A my sme sa občas drvili.
S Katkou sme sa modlili
a pekné veci tvorili.
Veronika vo všetkom pomáhala
O Islande nám rozprávala.
Pán farár k nám úsmev prináša ,
Jeho pokojná nálada nás povznáša.
S pánom kaplánom sme sa na omši stretali,
Múdre slová počúvali.
Poriadok v škole musí byť,
Bez školníčky Martinky sa nedá urobiť.
Keď v škole rozvoniava,
Nie je to veru káva.
Ale chutný obed Gabiky a Milky,
Čo varia samé dobrotinky.
Aby v škole teplo bolo,
V nedeľu má kurič Jozef sólo.
Čo len bez Vás robiť budeme,
V dolnej škole na Vás nezabudneme.
li. Budú mi chýbať divadel
né krúžky. A mojim spolu
žiakom želám veľa nových
kamarátov.

Zuzka: Môj najkrajší zá
žitok je, že mám najlepších
spolužiakov a spolužiač
ky a najlepšiu pani učiteľ
ku Veroniku. Ďakujem pani
učiteľke, že nás naučila čí
tať, písať, počítať a že sme
sa mali dobre. Stále budem
na spolužiakov a pani uči
teľku spomínať. Želám spo
lužiakom, aby boli dobrí
v učení, aby sa nepohoršili.

Peťko: Najkrajší zážitok
bol, že sme boli v Starej Ľu
bovni. Ďakujem za pouče

nie. Budem spomínať na ce
lú školu a želám všetkým,
aby sa veľa naučili.

Dávidko: Najviac sa mi
páčilo, keď sme boli prvá
ci a z našej triedy sme vyhá
ňali tretiakov. Ďakujem pa
ni učiteľkám, že ste ma všet
ko naučili. Budem spomínať
na pani učiteľku a na spolu
žiakov, ako mi pomáhali,
keď som niečo nevedel.
Pani učiteľka Veronika
Kubíková:
Chcem poďakovať Pánu Bo
hu za to, že ste boli moji
mi žiakmi – mojimi Srdieč
kami. Za to, že ste boli usi
lovnými a dobrými deťmi,
s ktorými bola radosť pra
covať, ktorí chceli veľa ve
dieť, ktoré počúvali a pre
mýšľali.
Verím, že z Vás vyrastú
dobrí a zodpovední ľudia,
ktorí vo svete budú svetlom.
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Spoločné chvíle strávené v hornej
MŠ v druhom polroku 2017/18
JANUÁR
Zimné prázdniny ubeh
li rýchlo a život v škôlke
sa znova obnovil. Detský
smiech a džavot sa rozlie
hal po celej budove, veď deti
prišli plné zážitkov a potre
bovali ich každému zrepro
dukovať. Aký by to bol janu
ár bez snehu? Hoci nádielka
nebola až taká bohatá, užili
sme si ho do sýtosti. Vysta
čili nám aj vrecia so slamou,
ktoré si vyrobili deti v škôl
ke. Trocha sme deťom priblí
žili, ako si vedeli poradiť sta
rí rodičia.
FEBRUÁR
Čas fašiangov bol v plnom
prúde. Deti sa nemohli doč
kať karnevalu. Každý chcel
ukázať svoju masku a zaba
viť sa. Na karnevale sa uká
zali v plnej paráde a škôlka
sa premenila na princezné,
rytierov, indiánov, víly, mo
týle. Nemysleli sme však len
na zábavu. Február je „ťaž
ký“ mesiac pre vtáčiky. Po
travy je nedostatok a skoro
vždy prepuknú tuhé mrazy.
My sme im to trocha uľah
čili. Povyrábali sme rôzne
kŕmidlá, rozvešali po stro
moch v okolí MŠ a dosypá
vali semienka . V tomto me
siaci p. učiteľka Ptačinová,
ktorá učí predškolákov, pri
pravila pre rodičov otvore
nú hodinu, na ktorej si mohli
rodičia pozrieť aktivitu svoj
ho dieťaťa.
MAREC
Tento rok sme tiež neporu
šili tradíciu – navštívili sme
Gaceľ. Pri príležitostí „Ma
rec – mesiac knihy“ sme ne
obišli knižnicu. Teta Ružen
ka nám, veľmi ochotne, pou
kazovala priestory a hlavne
knihy vhodné pre malé de
ti. Zároveň deti spoznáva
li aj iné dominanty Rabče –
Obecný úrad, Poštu, Zdra
votné stredisko, priestory
a techniku hasičov. Knihu
sme si pripomenuli aj na za
riadení. Začiatok jari je spo
jený s významným dňom. Je
to 22. marec – Svetový deň
vody. O jej význame by mal
vedieť každý, ale nie vždy to
tak vyzerá. Vodou sa stále
plytvá. My sme sa však po
starali, aby deti poznali jej
hodnotu a cenili si ju.
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Predveľkonočná nálada ne
obišla ani nás. Zdobili sme,
vyfarbovali, aranžovali. Ne
zabudli sme ani na pôstne
obdobie, kedy je potrebné sa
vedieť niečoho zrieknuť.
APRÍL
Veľmi významný mesiac pre
predškolákov. Je potrebné sa
zapísať do školy. Ten deň bol
11. apríl. Bolo vidieť to pre
žívanie u detí a napätie u ro
dičov. Všetko dobre dopad
lo, veď niet pochýb – máme
šikovné deti. Radosť a po
tešenie sme mali aj s diva
dielka, na ktorom sa deti
na chvíľu zmenili na bábko
hercov. Koncom apríla pre
behla na zariadení súťaž pod
názvom „Zlatý slávik“.Ro
dičia naučili svoje dieťa pie
seň rôzneho žánru a deti sa
potom, pred celým kolek
tívom, predviedli. Ocenení
boli všetci zúčastnení a oso
bitne najlepší speváci.
MÁJ
Ani my sme neobišli starú
tradíciu „Stavanie májov“.
Veď dievok na našom zaria
dení je dosť. Troška sme si ju
pozmenili – zapojili sme sa
všetci, nielen chlapci. V tom
to mesiaci sa vzdáva hold
všetkým matkám – sú nosi
teľky života. Za ich starost
livosť, opateru sme sa všetci
odvďačili programom na za
riadení a v kultúrnom do
me nás reprezentovala p. uč.
Ptačinová so svojimi predš
kolákmi.
JÚN
Začal veselo hneď prvý deň.
Na návštevu prišla teta Ru
ženka z knižnice, ktorá bola
ako jeden z darčekov pre de
tí – veď mali sviatok. Pripra
vila pre deti zaujímavý, pú
tavý program popretkávaný
spevom, rozprávkami, súťa
žami, básničkami. Ďalší týž
deň tiež pokračoval samými
prekvapeniami. V ponde
lok nás prišli pozrieť všetky
deti z Gaceľa. V utorok sme
mali veselú zábavu s hasič
mi. V stredu bola opekačka.
V štvrtok sa vyšantili na ko
lobežkách, bicykloch, kor
čuliach, odrážadlách. Zo
štvrtka na piatok predškolá
ci trávili noc v škôlke. Zvlád
li ju bez rodičov na jednotku,
veď o zábavu mali postara
né. A v piatok si kreslili krie
dami na parkovisku – Šťast
né deti sveta. Pekný čas let
ného obdobia sme využili
Pokračovanie – str. 12
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Dokončenie zo str. 11
na chvíle trávené vonku. De
ťom sa veľmi páčilo pri rie
ke a aj na vychádzke v príro
de. Veď nebudeme sedieť pri
počítači.
Z RÔZNYCH AKTIVÍT
ŠKÔLKY
Našu škôlku reprezentova
li deti na rôznych súťažiach.
Matematickú
olympiádu
v Zákamennom reprezento
vali Marko a Erika, na spe
váckej prehliadke ľudových
piesni v Oravskom Veselom
sa zúčastnila Erika a špor
tovej súťaži v Oravskej Pol
hore boli Peťko, Lukáško,
Kristiánko, Miloško a Filip
ko. O tom, že spolunažívanie
detí v našej škôlke bolo dob
ré a k spokojností všetkých,
svedčia aj tieto zábery. A tro
cha z tvorby detí.
POĎAKOVANIE
Na záver chcem touto ces
tou poďakovať naším ro
dičom za dobrú spoluprá
cu, vytváranie dobrej klímy,
zodpovedný prístup k požia
davkám školy. A ďalšia vďa
ka sponzorom, z radu ro
dičov (nechcú byť menova
ní), za vecné a finančné dary.
So životom na hornej MŠ sa
s vami podelila.
Alena
Toporová – učiteľka MŠ

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo finančnými darmi: Rodičovské združenie ZŠ Rabča. Ďakujeme rodinám: Somsedíkovej, Rusinovej, Skurčákovej, Tarčákovej, Ďubekovej, Štefaňákovej, Parigalovej, Kozákovej, Ľudmovej, Gurovej, Hrubjakovej, Juráškovej, Maslaňákovej, Juritkovej Anne, Florekovej, Kovalčíkovej, Pilarčíkovej, Jagelkovej Márii, Olešovej, Randiakovej, Zboroňovej, Juritkovej Zuzane, Šubjakovej, Domiňákovej, Revajovej, Slovíkovej, Hrubjakovej Kataríne, Palitefkovej, Záhumenskej, Stašovej, Harbutovej, Boldovjakovej Zuzke, rodine Bugajovej, Gabrielovej, Gluchovej, Jagelkovej Eve, rodine Jendreasovej,
Juritkovej Zuzke, rodine Kolčákovej, Monike Labudovej, rodine Michalákovej, Mirke Svetlákovej, rodine Vargončíkovej, Katke Ptačinovej.
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