PÚTAVÉ ČÍTANIE • SPRÁVY Z OBCE • RADY • ŽIVOTNÉ PRÍBEHY • PÍŠU AJ VAŠE DETI A MLÁDEŽ • PRINÁŠAME ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
OBECNÉ NOVINY OBYVATEĽOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE RABČA • 21. august 2017 • XXIV. ROČNÍK

Rabčiansky

DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ.. 4
STAROSTA ODPOVEDÁ .... 2
ZO ZASADANÍ OZ .......... 10

KRAJSKÁ OLYMPIÁDA . ... 32
DEŇ DETI U HASIČOV ........ 31
XXI. HASIČSKÝ DEŇ ........ 9

2/2017
Bezplatne

RABČIANSKY KOSTOL .. 24
NOVÝ KOSTOL NEBUDE . 27
NESPADNE Z KRÍŽA? … . 22

|

RABČIANSKY CHÝRNIK
1. MIESTO v celošt. súťaži
MIESTNE NOVINY 2011

XVII. DNI RABČE ............ 16
KRÁSA RABČE . .................. 5
VYMIZNÚ ZVYKY? . ...... 20

FUTBALISTI POSTÚPILI . 35
VÝMENNÝ POBYT ......... 28
HORŇÁČIK ............ Príloha 1

KONIEC MALÝCH GAZDOVIEK V RABČI
Rabča sa zmenila. Už to
nie je poľnohospodárska
dedina, kde v každom do
me bolo malé gazdovstvo.
Odchodom mužov za prá
cou v stavebníctve skonči
li aj malé gazdovky. V ob
ci sa gazdovstvu venuje už
iba 39 evidovaných samo
statne hospodáriacich roľ
níkov a poľnohospodárske
družstvo MAGURA Rab
ča. Práca v poľnohospo
dárstve už neláka. Dotácie
pomáhajú tým samostat
ne hospodáriacim roľní
kom, ktorým sa ich poda
rilo získať.
Rabča krásnie. Domáci
stavbári vyškolení v cudzi
ne neustále skrášľujú ro
dinné domy. Dvory Rab
čania využívajú prevažne
na oddych. Kvetiny ustu
pujú starostlivo udržiava
ným trávnikom. Pribúda
jú veľké nepriehľadné ploty
chrániace súkromie.
Ing. Vladimír Briš

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

11. 8. 2017 DNEŠNÁ T YPICKÁ ŽATVA.
Samostatne hospodáriacich roľníkov v Rabči je 39.

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!

foto v. briš

Pripomienky
k doplnku č. 1
územného
plánu obce

Dotknutí občania, ktorí už podali písomne pripomienku a nebola doZa to je pokuta
posiaľ zapracovaná resp.
do 1 500 € pre obča
nebol uvedený dôvod
na a pre podnikateľa
nezapracovania sa ešte
až do výšky 6 638 €.
môžu vyjadriť písomne
Pokuta je aj
k návrhu do 29. augus
za netriedenie komu
ta 2017.
nálneho odpadu! – OcÚ
– OcÚ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
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STAROSTA ODPOVEDÁ
– kanalizácia, cesty, komplexné pozemkové
úpravy, príprava a realizácia investičných
projektov …
1. Ako sa ti darí v rám
ci starostovskej funkcie
tretí rok?
Som tu zhruba 2 aj pol
roka a to moje pôsobenie
môžem rozdeliť na dve
obdobia.
» počas kanalizácie
a
» po kanalizácii.
Keď začala výstavba
kanalizácie v obci, tak to
bola pre mňa obrovská
výzva. Či niekto verí, alebo nie, obdobie budovania kanalizácie bolo veľmi náročné, hoci kanalizáciu nebudovala obec
Rabča, ako sa mnohí občania mylne domnievajú,
ale OVS, a.s., Dolný Kubín. Kanalizácia sa v júli
2016 dokončila a zaasfaltovali sa aj cesty.
2. Čo sa podarilo v ob
ci urobiť? Aké projek
ty boli zrealizované, aké
žiadosti sú podané, čo
pripravujete?
V roku 2015 v rámci
prvého obdobia kanalizácie okrem výstavby kanalizácie bol zrealizovaný aj projekt verejného
osvetlenia za približne
260 tisíc eur a pripravovali sme projekt na vodovod a na zateplenie kultúrneho domu.
Následne v roku 2016
sme urobili časť vodovodu, na ktorý sme dostali
z
envirofondu
100 tis. eur.
Pripravili sme aj projekt komplexnej komasácie v hodnote 600 tisíc eur. V rámci Slovenska sme zaradení medzi obce, kde by sa tento
projekt mohol realizovať.
Pozemkové úrady pripravujú súťaž na zhotoviteľov.
Pripravili sme projekt
protipovodňovej
úpravy Soľného potoka v dĺžke 1,5 kilometra za 2 milióny eur. Riešili sme to od júla minu-

8. 8. 2017 Starosta obce Rabča Ing. Július Piták počas jednania realizácie bezpečnostného chodníka na Grúňanskej ulici
e-foto v. briš

Ďalší projekt je projekt nadstavby materskej
školy v Gaceli. Pribudli
by ďalšie 2 učebne pre 38
detí. Projekt je v hodnote cca 650 tisíc eur. Projekt sme podali a vyzerá,
že bude úspešný.
Ďalej sme pripravili
a podali projekt na nové
školské učebne a rekonštrukciu školských učební v hodnote 108 tis. eur.
Robili sme projektík na kamerový systém,
ktorý už je zrealizovaný
v hodnote 16 tisíc eur.
Máme pripravený projekt nadstavby a rekonštrukcie kultúrneho domu. Pokračovali sme
v čiastočnej rekonštrukcii kultúrneho domu.

lého roku do jari tohto roka a projekt sa pripravoval
štandardným spôsobom
ako väčšina protipovodňových projektov na Slovensku. Správca Soľného potoka nám projekt schválil. Na jar 2017 vyšla výzva
z Eurofondov, ktorá bola
žiaľ postavená tak, že treba
čo najmenej zaťažiť Polhoranku a Bystrú a zachytiť
storočnú vodu. Požaduje
sa, aby úpravy obsahovali
zdrže, poldre a pod. Keby
mal byť projekt nastavený
podľa požadovanej výzvy,
tak napr. polder, ktorý by
zadržal 100 tisíc kubíkov
vody, ak si ho prepočítame
do podoby kvádra, tak by
mal 100x100x10, čo znamená 10 metrovú hĺbku,
100 metrovú dĺžku a 100
metrovú šírku. To už je
malé vodné dielo. Taký polder umožňuje záchyt prietoku storočnej vody v Soľnom potoku. Pri 100-ročnej vode Soľného potoku každú sekundu pretečie korytom 43 kubických
metrov vody. Z nevinného
potoka je zrazu obrovský
tok a keď by sa mala odťažiť rieka Polhoranka, čo sa
požaduje v rámci výzvy,

Zrealizovali sme verejné WC s prístupom z námestia, aj WC z kinosály
pre účinkujúcich.
A čo stará rozhlasová
ústredňa?
Áno, tiež nám bola
schválená dotácia na rekonštrukciu rozhlasovej
ústredne 6 tisíc euro.
A bude aj digitálny
výstup, aby rozhlasové
správy išli na web

8. 8. 2017 Ani obyvatelia Grúňanskej ulice nečakajú zo založenými rukami na realizáciu
bezpečnostného chodníka na Grúňanskej ulici
e-foto v. briš
tak my by sme museli vybudovať takýto veľký polder. Aj som sa tešil, že konečne Soľný potok tak vyriešime, že nás už nebude
v Gaceli zatápať.
Pripravili sme aj projekt do envirofondu na vodovod, dažďovú kanalizáciu, splaškovú kanalizáciu
na Adamovku III, v hodnote cca 400 tis. eur. Neschválili nám ho. Tiež príp-

rava tohto projektu stálu veľa času. Tento projekt
ideme na jeseň opäť podať.
Podali sme projekt na nelegálne skládky, na zateplenie hornej školy a dávali
sme projekt na fotovoltaiku
pre materskú školu v Gaceli. Takže sme podali celkom
4 projekty na envirofond,
žiaľ neprešiel ani jeden. Ale
museli sme sa každým zapodievať.

21. 8. 2017

obce? Obyvatelia obce
by to iste uvítali. Uvá
dzam to preto, lebo na
pr. odstávka vody sa ne
dáva na webovú strán
ku. Vyhlasuje sa iba roz
hlasom – niekto počuje,
iný nie a ide o veľmi dô
ležitú správu?
Iste, bolo by to pre občanov výhodné.
Pripravili sme doplnok k územnému plánu
obce, ktorý mnohí občania potrebujú na realizovanie výstavby rodinných domov a je momentálne zverejnený.
Vynovili sme obecnú
knižnicu.

samospráva obce

nom právnom vysporiadaní.
Pripravujeme povolenie
na opravu a údržbu existujúcich bezpečnostných
chodníkov pozdĺž Hlavnej
cesty I. triedy a pri ceste
III. triedy – ulica Kostolná.
Pripravujeme cestu poza vodu – ulicu Mokrú; tú je
potrebné ešte právne vyporiadať. Tá cesta je dôležitá.
Keby bol schválený projekt
komplexnej komasácie, pomohol by ju právne vyporiadať a pomohlo by to cyklotrasám. Pripravujeme ďalšie
cesty na asfaltovanie.
Je potrebné upozor
niť povodie Váhu, prečo
nepokračujú v spevnení
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4. 8. 2017 Ulica Mokrá často slúži na prechádzky mamičkám
le na nižnom konci a takisto projekt na detské ihrisko, ktoré by sa situovalo
pri Grúni.
Ďakujem za rozhovor
a poskytnuté informácie.
Ing. Vladimír Briš

8. 8. 2017 Dokončený bezpečnostný chodník na ulici Konečná
Prednostka obecného úradu Monika Kozoňová pripravila projektík na novú monografiu
obce Rabča ale nedostali
sme na ňu peniaze.
Rieši sa zámer nového
parkoviska v Gaceli.
Realizujú sa bezpečnostné chodníky pre
chodcov:
– na ulici Konečnej je
už zrealizovaný,
– dokončil sa aj na ulici Kostolnej smerom
na Grúň
– a pokračuje sa po celej Grúňanskej ulici až
po Jochima, kde bola ukončená kanalizácia. Je to dané tým, že
máme právne vysporiadanú Grúňanskú cestu
na obec. To je aj poďakovanie všetkým občanom
Grúňanskej ulice za to, že
boli ústretoví pri úspeš-

brehu Polhoranky poniže
nového mosta – povyše
ihriska na dolnom konci.
Začali a neviem, prečo nepokračujú. Mali by to
dokončiť, keď začali.

e-foto v. briš

Máme žiadosť o druhé multifunkčné ihrisko,
ktoré by sme situovali do-

Vysvetlivky
Polder je územie, na ktorom musí byť kontrolovaná úroveň vodnej hladiny.
U nás sa pod pojmom polder rozumie suchá nádrž,
ktorá zadržuje povodňovú vlnu, ktorá potom pôsobí menšie či dokonca žiadne škody. V poldri tiež sedimentujú erodované častice a vodná nádrž nižšie
na toku sa tak chráni pred
zanášaním. Plocha poldra
je poľnohospodársky obrábaná, spravidla ako trvalý
trávnatý porast.

e-foto v. briš

POČET
STAVEBNÝCH
POVOLENÍ
a kolaudačných
rozhodnutí
za rok 2016
Stavebné povolenia
na rodinné domy: počet
26 povolení, z toho 9
dodatočných stav. povol.
Stavebné povolenia
na garáže, sklady a ost.:
počet 10
Stavebné povolenia
na prístavby, nadstavby
rod. domov: počet 2
Kolaudačné rozhodnutia
na rod. domy: počet 43
Kolaudačné rozhodnutia
na garáže: počet 3
ĽudmilaLubasová
V Rabči 10. 7. 2017

Čo obecný vodovod? Vo
dy podľa vedúceho RAB
ČAN, s.r.o. zatiaľ je dosť...
spomínal si, že si počul
fámu, že sa ide predávať
obecný vodovod.
Je to absolútny nezmysel a obec o tom vôbec neuvažuje. Je to fáma. Práve
naopak, budujú sa a pripravujú sa nové vetvy vodovodu.
S družobnou poľskou
gminou Świnna sme pripravili projekt obnovy ľudovej
kultúry. Projekt bol schválený, ale pre nedostatok finančných prostriedkov nebol finančne podporený.

8. 8. 2017 Najviac v Rabči sa stavia v časti Adamovka III. Na fotografii štrkom vysypaná
hlavná cesta v Adamovke III ulica Trhovnica
e-foto v. briš
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9. 7. 2017 Deň plný prekvapení dvadsiatykrát v parku pri škole. VIAC » videozostrih: www.youtube.com/watch?v=eU6hLpYl_Nw
fotografie: www.rabca.sk v časti fotogaléria

e-foto v. briš

XX. DEŇ PLNÝ PREKVAPENÍ
Podľa historických záznamov tento rok 9. júla zorganizovala kresťanská mládež v spolupráci s farským úra
dom a obcou Rabča toto výnimočné rodinné podujatie pre deti už 20-ty krát. Prvýkrát sa Deň plný prekva
pení konal na futbalovom ihrisku v Gaceli 28. júna 1998. Aj keď v priebehu dňa párkrát spŕchlo, o účasť de
tí s rodičmi nikdy nebola núdza.
podujatie. Nikdy nechýba občerstvenie ani niečo
na zahryznutie.
Aj tento rok sa podujatie konalo za krásneho počasia a zúčastnila sa ho
väčšina detí z obce. Krásne je, že rodičia dovezú
aj tie najmenšie detičky

Prvé ročníky podujatia
boli v júni a keďže často
v deň podujatia pršalo, tak
termín posunuli do júla
a dážď prestal. Rôzne sú-

ťaže, ako skákanie vo vreci, triafanie na terč, vyťahovanie kamienkov z vody, preliezanie labyrintom, … pre deti s malými

obmenami sú dodnes. Aj
veľká podpora sponzorov
z obce stále trvá a umožňuje deťom súťažiť o veľa rôznych cien. Podujatie vždy začína rannou
svätou omšou. Poobede
od jednej do piatej sa koná

28. 6. 1998 Deň plný prekvapení prvýkrát na futbalovom ihrisku v Gaceli

a neraz súťažia aj so svojimi deťmi.
Na záver za toto krásne
rodinné podujatie pre naše deti patrí všetkým organizátorom a sponzorom veľké ĎAKUJEME.
Zostáva veriť, že toto podujatie sa v obci bude ešte dlho konať a stále
napĺňať motto podujatia:
„Poďme hrou chváliť Boha
alebo: skáčme, bežme, len
nehrešme“.
Text a fotky V. Briš

e-foto v. briš

21. 8. 2017
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KRÁSA KVETOV A ZÁHRAD 2017
Kvetín v Rabči ubudlo.
Domy s okolím skrásne
li. Pribudli krásne udr
žiavané trávniky, dlažby
a vysoké ploty.

Tí, čo boli v pestovaní
kvetov vynikajúci, zosta
li aj naďalej v čele. Ako
nám starnú naše staré
mamy, ubúda typických

kvetinových predzáhra
diek s pivóniami a geor
gíniami. Ubúdajú im si
ly, lebo o kvety sa tre
ba dennodenne starať,

polievať, hnojiť, plieť
od buriny. Aj voda nám
zdražela, lebo platíme aj
stočné, do ktorého sa rá
ta všetka spotrebovaná

voda. Výhodu majú tí,
ktorí zachytia vodu z rí
ne. VIAC » www. rabca.sk v časti fotogalérie.
Text a fotky V. Briš
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PRIPOMIENKY
K DOPLNKU Č. 1
K ÚZEMNÉMU
PLÁNU LEN
DO 29. AUGUSTA
2017
VIAC » ht tp :// r abca . sk / sk / ur adna - tabul a /
797- z m e n y - a - d o p l n k y - c -1- u p n - o b c e - r a b c a
Textová časť:
Územný plán obce Rabča – Zmeny a doplnky č.1.pdf
Tabuľka č.1 – Počet domov a bytov.pdf
Tabuľka č.2 – Zoznam doplnkov.pdf
Tabuľka č.3 – Zoznam zmien
Tabuľka č.4 – Vyhodnotenie dôsledkov
stavebných zámerov a iných návrhov.pdf
Gradická časť:
Schéma záväzných častí.pdf
Schéma záväzných častí_náložka.pdf
Výkres č 1 – náložka.pdf
Výkres č 1 – Výkres širších vzťahov.pdf
Výkres č 3 – náložka.pdf
Výkres č 3 – Komplexný návrh.pdf
Výkres č 4 – náložka.pdf
Výkres č 4 – Výkres dopravného vybavenia.pdf
Výkres č 5 – náložka.pdf
Výkres č 5 – Výkres technického
vybavenia vodné hospodarstvo.pdf
Výkres č 6 – náložka.pdf
Výkres č 6 – Výkres technického
vybavenia energetika.pdf
Výkres č 7 – náložka.pdf
Výkres č 7 – Výkres ochrany prírody.pdf
Výkres č 8 – náložka.pdf
Výkres č 8 – Výkres záberov PP.pdf
ZMENY A DOPLNKY č. 1 ÚPN OBCE RABČA
V tejto súvislosti podľa stavebného zákona č. 50/1976
Zb. v platnom znení, § 22 a § 31 obec oznamuje začatie
verejného prerokovávania návrhu Zmien a doplnkov č. 1
ÚPN obce Rabča.
Územnoplánovacia dokumentácia je vystavená
od 11. 7. 2017 do 31. 8. 2017 na Obecnom úrade v Rabči, na verejne prístupnom mieste. Ďalej je k nahliadnutiu
na Obecnom úrade v Rabči a na Okresnom úrade v Žiline, odbor výstavby a bytovej politiky v pracovných dňoch
a v pracovnej dobe.
Obec súčasne žiada všetkých dotknutých účastníkov
o vydanie stanoviska k návrhu Zmien a doplnkov č. 1
ÚPN obce Rabča, v lehote do 30 dní od zverejnenia alebo
od doručenia oznámenia.
Verejné prerokovanie návrhu s výkladom hlavného
riešiteľa sa uskutoční:
– s orgánmi – dňa 22. 8. 2017 (utorok) o 10 00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Rabči a
– s verejnosťou – dňa 22. 8. 2017 (utorok) o 17 00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Rabči.
Ak sa dotknutí účastníci nevyjadria v určenej lehote,
bude obec predpokladať, že súhlasia a k územnoplánovacej dokumentácii nemajú pripomienky.
– OcÚ

územný plán obce
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8. 8. 2017 Nové domy sa stavajú najmä v časti Adamovka III. Na fotografii vidieť, že výstavba prebieha aj pri Soľnom potoku. Ide o najväčšiu stavebnú lokalitu v Rabči a obec má s ňou stále veľa práce aj výdavkov.
e-foto v. briš

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
viac

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

UZNESENIE č. 2/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného
zastupiteľ
stva obce Rabča (ďalej
len skratka OZ) zo 24. 2.
2017 (skrátené).
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o prijatých úlohách zo dňa 27. 1.
2017, ktorú predložila hlavná kontrolórka obce Rabča
Mgr. Janka Prisenžňáková.
2. Informáciu starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o podaní žiadosti obce
o zrušenie skladu civilnej
ochrany v obci Rabča.
3. Informáciu Márie Fuskovej o začatí jednoduchých
pozemkových úprav v lokalite nižný koniec a Kormanov za vodou k. ú. obce Rabča. Jedná sa o výmeru spolu 4,22 ha, ktoré zastrešuje Okresný úrad, lesný a pozemkový odbor, Námestovo v spolupráci s Obecným
úradom v Rabči (OcÚ). Postup je obdobný ako v lokalite Adamovka III.
4. Žiadosť Márie Harbutovej a manžela Antona Harbuta, bytom Rabča, Bystrá
1169 o schválenie a vytvorenie parkovacieho miesta pri
bytovom dome, Bystrá 1169
a návrh parkovacích miest.
5. Hospodársky výsledok
obecného autobusu ŠPZ
NO802AP v správe RABČAN, s.r.o. za obdobie od r.
2010 do r. 2016.
6. Informáciu o príprave
aktualizácie Územného plánu obce Rabča.
7. Informáciu Márie Fuskovej, pozemkové oddelenie Obecného úradu v Rabči ohľadne možnej zámeny pozemkov medzi obcou
Rabča a p. Jankou Chutňá-

kovou, bytom Rabča, Soľná
400, z dôvodu vyporiadania
pozemkov pri MŠ na obec
Rabča.
B. Schvaľuje
3. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Gabriely Kovaličkovej, Vysoká 268, Rabča,
IČO: 41733525 a to časť
obecného pozemku parc.
C-KN č. 4549/2 o výmere 336 m2 za účelom využitia tohto priestoru ako
sklad substrátov, ozdobnej kôry, sezónneho tovaru (okrasných stromčekov, tují, ovocných stromčekov) s termínom od 1. 1.
2017 na dohodnutý účel
priamo za ročný nájom
vo výške 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017 podľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Poslanci prenájom schválili 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ
za podmienky, že v prípade protipovodňových opatrení bude musieť p. Kovaličková uvoľniť prenajatý
pozemok.
4. Prenajať majetok obce
Rabča na základe žiadosti Mareka Ondrejku, bytom 029 44 Rabča, Adamovka 514 za účelom využitia priestorov – zubná
technika a to: – obecný nebytový priestor umiestnený v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rabči súp.
č. d. 330, Ul. Rabčická,
LV č. 1283, postavenom
na parc. CKN č. 5099/2
k. ú. obce Rabča. Ide o nebytový priestor o výmere – kancelária: 26,82 m2

(23,322 €/m2) za ročný nájom 625,50 €, prechod cez čakáreň 3,5 m2
(11,0084 €/m2) za ročný nájom 36,33 €, sociálne zariadenie 1/7 o výmere 1,8 m2 (11,0084/m2)
za ročný nájom 19,82 €,
zádverie, vstupná hala 1/14 a 1/7 o výmere
6,97 m2 (11,0084 €/m2)
za ročný nájom 76,73 €.
Spolu za rok 758,38 €/rok.
Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou schválili prenajať majetok obce priamo za cenu: 758,38 €/rok
na dohodnutý účel podľa zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, pričom obec je povinná. Poslanci prenájom
schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
5. Prenajať majetok obce Rabča na základe žiadosti Mgr. Anny Šimánkovej, AQUA TERRA, Západ
1056/24, 028 01 Trstená
za účelom využitia priestorov – poskytovania odborných služieb pre občanov –
fyzioterapia – chiropraktika a to: – obecný nebytový priestor umiestnený v Obvodnom zdravotnom stredisku v Rabči súp.
č. d. 330, Ul. Rabčická,
LV č. 1283, postavenom
na parc. CKN č. 5099/2 k.
ú. obce Rabča. Ide o nebytový priestor o výmere – kancelária: 17,37 m2
(21,0168 €/m2), zádverie, vstupná chodba 1/14
a 1/7 o výmere 10,49 m2
(11,0084 €/m2),
sociálne zariadenie 1/12 o výmere 0,42 m2 (11,0084/
m2) spolu za rok 485,16 €/
rok. Poslanci 3/5-tinovou

9. 8. 2017 Úsporné LED verejné osvetlenie a nainštalovaná
kvalitná bezpečnostná kamera
e-foto v. briš
väčšinou schválili prenájom majetku obce priamo za cenu: 485,16 €/rok
na dohodnutý účel podľa
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Poslanci prenájom schválili.
6. Opravu uznesenia č.
5/A/2016 z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 26. augusta 2016 vydaného pod
č. 2016/1666 dňa 8. 9. 2016
a to v písm. B) ods. 16) a to
„parc. CKN č. 6317/9 – zastavaná plocha o výmere 69 m2 zapísaná na LV č.
1526 na meno Oselský Ladislav v ½-vici úč.“ sa mení
na: „parc. CKN č. 6317/9 –
zastavaná plocha o výmere 69 m2 zapísaná na LV
č. 1526 na meno Oselský
Ladislav v 1/1-nine úč.“
s tým, že ostatné náležitosti predmetného uznesenia ostávajú nezmenené.
Toto uznesenie tvorí neod-

deliteľnú časť uznesenia č.
5/A/2016 písm. B) ods. 16)
zo dňa 26. augusta 2016.
7. Odkúpenie
parcely
od spoluvlastníka na obec
Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu:
Predávajúci: Sameková
Lucia, nar. …, bytom Rabča, Hlavná 741 CKN parc.
č. 17435/2 – orná pôda o výmere 19 m2 zapísané na LV
č. 6671 na meno: Sameková
Lucia v 1/1-nine úč. .
OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava a rozširuje miestne
komunikácie – Adamovka III. Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.

21. 8. 2017
8. Odkúpenie
parciel
od spoluvlastníka na obec
Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu:
Predávajúci: Vendelín
Jagelka, bytom … Rabča
… . CKN parc. č. 16428/82
– orná pôda o výmere 63 m2 zapísaná na LV
č. 6600 na meno: Vendelín Jagelka v 35/36-tin úč.
CKN parc. č. 16428/83 –
orná pôda o výmere 71 m2
zapísaná na LV č. 6262
na meno: Vendelín Jagelka v 13/14-tin úč.; Vendelín Jagelka v 11/252-jin úč.
Parcely sú zamerané geometrickým plánom
č.
17883369/027/2013
Ing. Ferdinandom Bolibruchom, GEODET… .
OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu,
že obec Rabča vyporiadava novú miestnu komunikáciu – Ul. Veterná – predĺženie do celku na obec.
Obec Rabča uhradí náklady spojené s prevodom.
9. Odkúpenie
parciel
od spoluvlastníka na obec
Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníka ako predávajúceho na obec Rabča ako
kupujúcu:
Predávajúci: Bandíková Mária, nar. 22. 1. 1933,
bytom Oravská Polhora 20, Kozák Jozef, nar. …,
bytom Rabča, Grúňanská 947. Bandík Jozef, nar.
…, bytom Námestovo, Cyrila a Metoda 327/2 Štefaňáková Anna, nar. …, bytom Or. Polhora 403. Bandík Ferdinand, nar. …, bytom Or. Polhora 20. CKN
parc. č. 15474/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 139 m2, CKN parc. č.
15474/8 – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 63 m2,
CKN parc. č. 15475/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 152 m2, CKN
parc. č. 15478/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2, CKN parc. č.
15479/82 – TTP o výmere 338 m2, CKN parc. č.
15479/87 – TTP o výmere 415 m2 zapísané na LV
č. 6844 na meno: Bandíková Mária v 16/75-tin
úč.; Kozák Jozef v 1/3-tine
úč.; Bandík Jozef v 1/15-tine úč., Štefaňáková Anna

samospráva obce

v 1/3-tine úč., Bandík Ferdinand v 4/75-tine úč.
OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava novú miestnu komunikáciu – Ul. Pod hájkou –
z dôvodu prepojenia s novou ulicou v časti obce Rabča Grúň. Obec Rabča uhra-

ča uhradí náklady spojené
s prevodom.
11. Poskytnutie dotácie
na základe žiadosti pre ZŠ
s MŠ Rabča, Rabčická 410,
Rabča na dopravu pre výmenný pobyt žiakov v nemeckom
Wölfersheime
vo výške 2 200 €.
12. Navýšenie dotácie pre
rok 2017 na základe žiadosti Mgr. Gabriely Čulovej a spol. – autorov projektu „Tradičný ľudový ná-
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na parkoviská na parc.
EKN č. 1583 – orná pôda
o výmere 287 m2 a EKN
parc. č. 1584/2 – orná pôda o výmere 932 m2 k. ú.
obce Rabča k územnému
konaniu.
17. Vypracovanie projektu nového skladacieho pódia na námestí v obci Rabča (Gaceľ).
18. Jedno
parkovacie
miesto pre držiteľa parkovacieho preukazu pri byto-

9. 8. 2017 Obec pripravuje aj údržbu a rekonštrukciu bezpečnostného chodníka pozdĺž
Hlavnej cesty
e-foto v. briš
dí náklady spojené s prevodom.
10. Odkúpenie
parcely
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € od spoluvlastníkov ako predávajúcich na obec Rabča ako
kupujúcu:
Predávajúci: Šurinčík
Ján, nar. … a Paulína Šurinčíková, rod. Šteťárová,
nar. …, obaja bytom Rabča, Hlavná 698. Šteťár Miroslav, nar. …, bytom Rabča, Hlavná 698. CKN parc.
č. 1799/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2 zapísané na LV č.
5980 na meno: Šurinčík
Ján a Paulína Šurinčíková
v BSM v 1/1-nine úč.;
CKN parc. č. 1799/17 –
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 m2 zapísané
na LV č. 5990 na meno Šteťár Miroslav v 1/1-nine úč.
OZ schválilo odkúpenie medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava a rozširuje miestne
komunikácie. Obec Rab-

stroj Hornej Oravy – píšťalky“ vo výške 500 € z dôvodu ušitia ľudových krojov pre účinkujúcich.
13. Odpredaj obecného
autobusu ŠPZ NO802AP,
ktorý je v správe RABČAN,
s.r.o. Rabča s tým, že kupujúci zabezpečí prioritne
prepravu na základe žiadosti a potrieb obce Rabča.
14. Rozpočet verejných
WC a skladu v prístavbe
Kultúrneho domu v Rabči
vo výške 36 941,88 € s DPH
s tým, že práce vykonajú
obecné organizácie: RABČAN, s.r.o. Rabča, Rabčická 334, Rabča a RABČAN,
obecné služby Rabča, Rabčická 334, Rabča.
15. Presunúť schválenie
rozpočtu a výkazu výmere na projekt: „Nadstavba
a stavebné úpravy Obecného úradu v Rabči“ na riadne zasadnutie Obecného
zastupiteľstva obce Rabča
v mesiaci jún 2017 s tým,
že pripomienky k rozpočtu môžu poslanci a členovia komisií zasielať najneskôr do 1. mája 2017.
16. Vypracovanie
projektovej
dokumentácie

vej jednotke súp. č. d. 1169,
Ul. Bystrá, Rabča s tým, že
toto miesto vyznačí správca bytového domu RABČAN, obecné služby Rabča v termíne do 31. 3. 2017.
C. Odporúča
1. Schválili zámer predať
majetok obce Rabča podľa osobitného zreteľa a to:
parc. CKN č. 4464/39 –
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 86 m2 vedenú na LV č. 1283 vedenú na obec Rabča za 1 €
pre p. Mariána Kobyliaka
a manželku Martu Kobyliakovú, rod. Chutniakovú,
obaja bytom Rabča, Soľná 399 z dôvodu, že predmetnú parcelu odkúpili od obce Rabča pod č. RI
398/86 zo dňa 13. 8. 1986
podľa geometrického plánu č. 17883369-041/2016
vyhotoveným GEODET,
Hattalova 341, Námestovo Ing. Ferdinandom Bolibruchom … . Z dôvodu, že pri ROEP sa zistilo, že došlo k posunu stavebných pozemkov na Ul.
Soľná a predmetnú parcelu, ktorú manželia užívajú

je vo vlastníctve obce. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou odporučili schváliť zámer predať majetok obce
priamo za cenu: 1 € podľa osobitného zreteľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov. Poslanci zámer schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
D. Ukladá
1. Prednostke Obecného
úradu v Rabči Mgr. Kozoňovej opätovne požiadať vo
veci žiadosti Milana Štefaniaka a spol. o prevedenie
ulice na obec Rabča, ďalšieho právnika o právnu
analýzu daného stavu.
Termín: do 15. 3. 2017;
Zodpovedný: v texte.
2. Poslancom a členom
komisií v obci Rabča zasielať pripomienky k rozpočtu na projekt: „Nadstavba
a stavebné úpravy Obecného úradu v Rabči“ najneskôr do 1. mája 2017.
Termín: 30. 4. 2017; Zodpovedný: v texte.
3. Konateľovi
RABČAN, s.r.o. Rabča Ing. Stanislavovi Šimurdiakovi,
pripraviť na budúce zasadnutie OZ rozpočet WC
v kinosále Kultúrneho domu v Rabči. Termín: v texte; Zodpovedný: v texte.
4. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Rabča Štefanovi Raticovi, previesť
kontrolu všetkých dopravných značiek v obci Rabča a doplniť chýbajúce dopravné značky.
Termín: do 30. 4. 2017;
Zodpovedný: v texte.
5. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Rabča Štefanovi Raticovi, previesť
opravu mostu smerom
na Grúň, kde na mostných
bočných oporách už vidno
železnú konštrukciu.
Termín: do 31. 5. 2017;
6. Aby Obecný úrad
v Rabči vyzval Správa ciest
ŽSK, Závod Orava, Kubínska 8, D. Kubín o opravu
mostu smerom na Sihelné a SSC IVSC, M. Rázusa 104/A, Žilina o opravu
mostu v Gaceli.
Termín: do 15. 3. 2017;
Zodpovedný: v texte
7. Márii Fuskovej, pozemkové oddelenie Obecného úradu v Rabči, pripraviť podmienky obce o zámene medzi obcou Rabča
Pokračovanie na str. 12
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
viac

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

Pokračovanie zo str. 11
a p. Jankou Chutňákovou,
Rabča, Soľná 400, ktoré predloží na budúce OZ
na schválenie, z dôvodu
vyporiadania pozemku pri
MŠ na obec Rabča.
Termín: do budúceho
OZ; Zodpovedný: v texte
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísala: Bc. Ľudmila Rešutíková, poslankyňa OZ
a predsedkyňa návrhovej
komisie.
UZNESENIE č. 3/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ) 7. 4.
2017 (skrátené).
A. Berie na vedomie
1. Informácie starostu obce Rabča.
B. Schvaľuje
3. Aby obec Rabča predložila žiadosť o nenávratný
finančný príspevok (ŽoNFP) za účelom realizácie
projektu „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ
v Rabči“ v rámci výzvy
na predkladanie ŽoNFP
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl
pre špecifický cieľ 2.2.1 –
Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl,
kód výzvy: IROP-PO2SC221-2016-10,
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom
rozvoja obce.
4. Aby obec Rabča zabezpečila realizáciu projektu
„Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči“
v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
5. Aby obec Rabča zabezpečila finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu „Nadstavba a stavebné
úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči“ vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku (NFP)
v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.

6. Aby obec Rabča zabezpečila financovanie projektu „Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ
v Rabči“ prípadných neoprávnených
výdavkov
z rozpočtu obce Rabča.
Za hlasovali: Monika
Adamčíková, Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovaliček, Pavol
Kobyliak, Ján Maťuga, t. j.
9 z prítomných 9 poslancov; PROTI – 0; ZDRŽAL
SA – 0.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísal: Ing. Jozef Kovaliček, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
UZNESENIE č. 5/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ) z 19. 5.
2017 (skrátené).
A. Berie na vedomie
1. Stanovisko k oprave
mostu v Gaceli cez Soľný
potok, ktoré zaslala SSC
Žilina.
2. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
B. Schvaľuje
3. Aby obec Rabča zabezpečila finančné prostriedky na spolufinancovanie
realizovaného
projektu
„Nadstavba a stavebné úpravy MŠ a úprava vonkajšieho areálu MŠ v Rabči“
vo výške 33 575,58 € t. j.
rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého nenávratného finančného príspevku
(NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. Zmenu uznesenia č.
4/2017 zo dňa 28. apríla
2017 písm. B) ods. 12 nasledovne:
Odkúpenie
podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod Ul.
Mokrá: ... sa mení:
Odkúpenie
podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely (Ul. Mokrá), ktoré sú
uvedené v prílohách č. 1, 2,
3 a 4 tohto uznesenia.

OBEC RABČA, zastúpená starostom obce Ing. Júliusom
Pitákom so sídlom Hlavná 426, 029 44 Rabča

predlžuje termín

podľa § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

výberového konania
na miesto
kultúrneho referenta
Názov funkcie: referent kultúry
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok
Kvalifikačné predpoklady: min. stredoškolské s maturitou
Iné kritériá a požiadavky:
– bezúhonnosť
– ovládanie programov Microsoft Office
– základné grafické zručnosti v programoch Adobe
– príprava materiálov a podkladov pre elektronické a printové médiá
– znalosť zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.
a tlačového zákona č. 167/2008 Z. z.
– organizačné a komunikačné zručnosti
– kreatívny a dynamický prístup k práci, flexibilnosť
– samostatnosť, zodpovednosť a diskrétnosť
– príjemné vystupovanie
– vodičský preukaz typu B
– cudzí jazyk výhoda
Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
3. profesijný štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
4. motivačný list
5. overená fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
6. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
7. písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového
konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov
8. uvedenie emailovej adresy a telefonického kontaktu pre rýchlejšiu komunikáciu
Dátum a miesto podania žiadostí o zaradenie
do výberového konania:
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi najneskôr do 8. septembra 2017
v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označenej
„Výberové konanie – referent kultúry“ na adresu:
Obecný úrad Rabča, Hlavná 426, 029 44 Rabča
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Mgr. Monika Kozoňová, prednostka OcÚ Rabča,
e-mail: prednosta@rabca.sk
V Rabči 12. júla 2017
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
Prihláseným uchádzačom bude oznámený presný termín
a miesto výberového konania.
Ostatné
náležitosti
uznesenie č. 4/2017 zo dňa
28. 4. 2017 písm. B) ods.
12 ostávajú nezmenené
a toto uznesenie je bez tohto nového prijatého uznesenia 4 zo dňa 19. 5. 2017
neplatné.
5. Odkúpenie
parciel
od vlastníka na obec Rabča za cenu 1 € za parcely
a to od vlastníka ako pre-

dávajúceho na obec Rabča
ako kupujúcu:
Predávajúci: PaedDr.
Adriána Škrková, ... bytom
Rabča, Bystrá 336
CKN parc. č. 17663/6 – orná pôda o výmere 18 m2
a CKN parc. č. 17663/8 –
orná pôda o výmere 13 m2
zapísané na LV č. 4282
na meno: PaedDr. Adriána
Škrková v 1/1-nine úč.

OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a vlastníkom ako
predávajúcim 3/5-tinovou väčšinou všetkých
poslancov za cenu 1 €
za parcely dôvodu, že obec
Rabča vyporiadava a rozširuje jestvujúcu Ulicu
Adamovka. Náklady spojené s prevodom uhradí
obec Rabča.

21. 8. 2017
6. Zámer detského ihriska, kde žiadateľom bude
RABČAN, obecné služby.
7. Zámer multifunkčného ihriska, kde žiadateľom
bude obec Rabča.
8. Navýšenie položky kultúry o 2 000 € v rozpočte
obce Rabča na r. 2017.
C. Ukladá
1. Mgr. Eve Grancovej zaslať stanovisko SSC Žilina
k oprave mostu v Gaceli –
Rabča. Zodpovedný: v texte; Termín: do 7 dní.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča

samospráva obce

detí 3. C triedy v ZŠ s MŠ
Rabča adresovaný p. učiteľke Mgr. Gabriele Čulovej.
13. Pozvanie p. predsedkyne Jednoty dôchodcov
v obci Rabča na Krajské
športové hry a turistiku seniorov dňa 12. 7. 2017.
B. Schvaľuje
3. Záverečný účet obce
Rabča za rok 2016 a celoročné hospodárenie obce
Rabča bez výhrad.

ková, nar. …, bytom Rabča, Kvetná 1124.
Iveta Bieľáková, nar. …,
bytom Rabča, Pod Magurou 1139. Marcela Barnašová, nar. …, bytom Oravská Polhora 4.
Daniela Kneblová, nar.
…, bytom Rabča, Hlavná 226. Ján Maťuga, nar.
13. 8. 1977, bytom Rabča,
Hlavná 1196.
Anna Maťugová, nar. …,
bytom Rabča Hlavná 258.
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ne úč.; Štefan Zboňák
v 1/48-mine úč.; Janka
Žitňáková v 7/60-tine úč.;
Anton Žitňák v 1/12-tine
úč.; Alena Bartkoviaková
v 1/288-mine úč.; Mária
Huráková v 1/6-tine úč.;
Iveta Bieľaková v 1/48-mine úč.; Marcela Barnašová v 1/288-mine úč.; Daniela Kneblová v 137/240tin úč.
CKN parc. č. 5880/14
– orná pôda o výmere

Zapísal: Mgr. Andrea Lubasová, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
UZNESENIE č. 6/2017
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ) z 23. 6.
2017 (skrátené)
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ z 28. 4. 2017 a 19. 5.
2017, ktoré predložila hlavná kontrolórka obce Rabča
Mgr. Janka Prisenžňáková.
2. Informácie starostu obce
Rabča Ing. Júliusa Pitáka.
3. Správu hlavnej kontrolórky obce Rabča Mgr. Janky Prisenžňákovej k Záverečnému účtu obce Rabča
za rok 2016.
4. Vzdanie sa členstva
Mgr. Róberta Brišáka v Komisii kultúry pri OZ a člena Redakčnej rady Rabčianskeho chýrnika k 31. 8. 2017.
5. Stanovisko k oprave
mostu MO 2278-001 zo
Správy ciest ŽSK, Žilina.
6. Písomnom stanovisku
JUDr. Pavla Revaja, konateľa spoločnosti ADITEC
Slovakia, s.r.o. k ulici pri
prevádzke ADITEC Slovakia, s.r.o. v obci Rabča súp.
č.d. 970, Ul. Grúňanská.
7. Stanovisko ARRIVA Liorbus, a.s., Ružomberok
k návrhu zmien cestovných
poriadkov autobusových liniek platných od 10. 6. 2017.
8. Rozbor hospodárenia
obce Rabča za rok 2016.
9. Rozbor hospodárenia
RABČAN, obecné služby
Rabča za rok 2016.
10. Rozbor hospodárenia
ZŠ s MŠ Rabča za rok 2016.
11. Hospodársky výsledok RABČAN, s.r.o. Rabča za rok 2016.
12. Ďakovný list rodičov

9. 8. 2017 Právne vysporiadaná ulica Páleničná
4. Odkúpenie
parciel
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely a to od vlastníkov ako
predávajúcich na obec
Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci: Ing. Jozef
Kovaliček, nar. …, bytom
Rabča, Vysoká 267. Milan Korman, nar. …, bytom
Rabča, Hlavná 260. Milan
Korman, nar. …, a manželka Anna Kormanová,
nar. …, obaja bytom Rabča, Hlavná 260 (BSM). Ján
Kovaliček, nar. …, bytom
Rabča, Adamovka 540.
Mária Huráková, nar.
…, bytom Rabča, Hlavná
261. Pavol Kovaliček, nar.
…, bytom Rabča, Hlavná
663. Jozefína Lepáčková,
nar. …, bytom Trstená, Zápotočná 331/24.
Terézia Bušková, nar.
…, bytom Trstená, Západ
1058/21. Mária Vargončíková, nar. …, bytom Oravská Polhora 204.
Štefan Zboňák, nar. …,
bytom Rabča, Hlavná 271.
Janka Žitňáková, nar. …,
bytom Rabča, Hlavná 262.
Anton Žitňák, nar. 20.
5. 1959, bytom Rabča, Soľná 394. Alena Bartkovia-

Miroslav Vorčák, nar. …,
bytom Or. Polhora 197.
CKN parc. č. 5700/42 –
TTP o výmere 1136 m2,
CKN parc. č. 5700/41 –
TTP o výmere 864 m2,
CKN parc. č. 5880/41 – orná pôda o výmere 310 m2,
CKN parc. č. 5950/52 –
TTP o výmere 33 m2 zapísané na LV č. 3266 na meno: Ing. Jozef Kovaliček
v 1/8-mine úč.; Milan Korman v 3/16-tin úč.; Milan Korman a manželka
Anna Kormanová (BSM)
v 5/16-tin úč.; Ján Kovaliček v 1/8-mine úč.; Mária
Huráková v ¼-tine úč.
CKN parc. č. 5880/42 – orná pôda o výmere 58 m2
CKN parc. č. 5880/12 –
TTP o výmere 30 m2, CKN
parc. č. 5710/8 – TTP o výmere 48 m2 zapísané na LV
č. 7025 na meno Milan
Korman v 1/1-nine.
CKN parc. č. 5710/12 –
TTP o výmere 30 m2 zapísaná na LV č. 3262
na meno Pavol Kovaliček
v 1/288-mine úč.; Jozefína Lepáčková v 1/288-mine úč.; Terézia Bušková
v 1/288-mine úč.; Mária
Vargončíková v 1/288-mi-
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612 m2 zapísaná na LV č.
6655 na meno Anton Žitňák v 1/1-nine.
CKN parc. č. 5950/51 –
TTP o výmere 76 m2 zapísané na LV č. 6724 na meno Ing. Jozef Kovaliček
v 1/8-mine úč.; Milan Korman v 3/16-tin úč.; Milan
Korman a manželka Anna
Kormanová (BSM) v 5/16tin úč.; Ján Kovaliček
v 1/8-mine úč.; Ján Maťuga v ¼-tine úč. parc. CKN
č. 5700/39 – TTP o výmere 82 m2 zapísaná na LV č.
6560 na meno Ján Maťuga
v podiele 1/1-nine úč. parc.
CKN č. 5700/40 – TTP
o výmere 132 m2 zapísaná na LV č. 6725 na meno
Mária Huráková v podiele 3/16-tiny úč.; Anna Maťugová v podiele 3/16-tiny
úč.; Ján Maťuga v podiele
7/24-tin úč.; Miroslav Vorčák v podiele 2/6-tiny úč.
Všetky parcely sú zamerané
geometrickým
plánom č. 37048201157/2016,
vyhotovené
Ing. Jaroslav Genšor… .
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcim 3/5-tinovou

väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu, že obec Rabča
vyporiadava a rozširuje Ul.
Vysokú – priečnu. Náklady
spojené s prevodom uhradí
obec Rabča a časť geometrického plánu.
5. Odkúpenie parciel od
spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € za parcely a to od vlastníkov ako
predávajúcich na obec
Rabča ako kupujúcu:
Predávajúci:
SPF, so sídlom 817 45
Bratislava 11, Búdková
cesta 36. Oľga Dvončová,
nar. … bytom 965 01 Žiar
nad Hronom, P. O. Hviezdoslava 12/73.
Vladimír Gazdík, nar. …
bytom 022 01 Čadca, M. R.
Štefánika 2522/7. Jolana
Facunová, nar. … bytom
026 01 D. Kubín, Nemocničná 1945/21.
Irena Gazdíková, nar. …
bytom 026 01 D. Kubín, M.
Hattalu 2161/3. Jozef Gazdík, nar. … bytom 969 01
Banská Štiavnica, J. Hollého 7.
Anna Kudjaková, nar. …
bytom Rabča, Hlavná 98.
Janka Randiaková, nar. …,
bytom Klin 267.
Anna Iskierková, nar.
…, bytom 708 00 Ostrava,
Gajdošova 2642/39A, Česká republika.
Ľubomír Jaššák, nar.
…, bytom Rabča, Ferletova 145.
CKN parc. č. 7883/11
– ostatné plochy o výmere 17 m2, CKN parc. č.
8559/14 – zastavané plochy o výmere 81 m2, CKN
parc. č. 17169/14 – vodné plochy o výmere 12 m2,
zapísané na LV č. 4821
na meno: SPF v 3/160-tiných úč.; Oľga Dvončová v 1/1200-tin úč.; Vladimír Gazdík v 1/1200tin úč.; Janka Randiaková v 1/240-tine úč.; Jolana Facunová v1/7200-tine úč.; Irena Gazdíková v 1/7200-tin úč.; Jozef
Gazdík v 1/7200-tin úč.;
Anna Kudjaková v 1/8mine úč.; Anna Iskierková v 1/80-tine úč.; Ľubomír Jaššák v 1/64-tine úč.
CKN parc. č. 8559/4 – zastavané plochy o výmere 189 m2, CKN parc. č.
8559/15 – zastavané plochy o výmere 62 m2 zapísané na LV č. 4822 na meno
SPF v 1/18-tine úč.
Pokračovanie na str. 14
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samospráva obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
Dokončenie zo str. 13
CKN parc. č. 8559/9 – zastavané plochy o výmere 52 m2 zapísaná na LV č.
4825 na meno Oľga Dvončová v 1/1200-tine úč.; Vladimír Gazdík v 1/1200-tine úč.; Janka Randiaková v 1/240-tine úč.; Jolana Facunová v 1/7200tin úč.; Irena Gazdíková
v 1/7200-tin úč.; Jozef Gazdík v 1/7200-tine úč.; Anna
Kudjaková v 1/8-mine úč.;
Anna Iskierková v 1/80-tine úč.; Ľubomír Jaššák
v 1/64-tine úč.
CKN parc. č. 8559/6 – zastavané plochy o výmere 519 m2 zapísaná na LV
č. 4823 na meno SPF
v 1/72-jine úč.; Anna Kudjaková v ¼-tine úč.; Ľubomír Jaššák v 1/32-jine úč.
CKN parc. č. 8559/5 – zastavané plochy o výmere 86 m2 zapísaná na LV
č. 3473 na meno Anna
Kudjaková v 1/1-nine úč.
a táto parcela je zameraná geometrickým plánom
č.
41962249-172/2007
Ing. Jozef Revaj, Geodetická kancelária, Námestovo
zo dňa 3. 12. 2007, overený
Správou katastra Námestovo, Ing. Mariánom Matušákom zo dňa 17. 1. 2008
pod č. 39/08.
OZ schválilo odkúpenie
medzi obcou ako kupujúcim a spoluvlastníkmi ako
predávajúcim 3/5-tinovou
väčšinou všetkých poslancov za cenu 1 € za parcely z dôvodu, že obec Rabča dovyporiadava Ul. Západnú ako spojnicu medzi
Ul. Hlavnou a Ul. Mokrou.
Náklady spojené s prevodom uhradí obec Rabča.
6. Jednoduché pozemkové úpravy – Nižný koniec
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
7. Aby obec Rabča zabezpečila finančné prostriedky na spolufinancovanie realizovaného projektu „Modernizácia učební
v ZŠ s MŠ Rabča“ vo výške 5 439,66 € t. j. rozdiel
celkových oprávnených
výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku
(NFP) v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
8. Aby obec Rabča predložila žiadosť ŽoNFP
na RO na projekt: „Pred-

chádzanie vzniku odpadu – kompostovaním“
kód výzvy: OPKZP-PO1SC111-2017-23, kde výška maximálneho celkové spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa
z celkových oprávnených
výdavkov je 5 % z hodnoty
predloženého projektu t. j.:
6 798,00 €.

ja bytom Rabča, Adamovka 522 (BSM) v podiele
1/1-nina úč., parc. EKN
č. 1503/1 – TTP o výmere
713 m2 zapísané na LV č.
5730 na meno Anton Belkoťák, nar. … a manželka Janka rod. Kutláková,
nar. …, obaja bytom Rabča, Adamovka 522 (BSM)
v podiele 11/108-min úč.,

9. 8. 2017 Rabčania neustále skrášľujú svoje obydlia
9. Zmena rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2017
– rozpočtové opatrenie č.
2/2017 schválené OZ 23.
6. 2017 v zmysle par. 14
zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel, ktorým sa vykonáva
zmena rozpočtu ZŠ s MŠ
Rabča na rok 2017 so súhlasom OZ, rozpočtovým
opatrením úpravou rozpočtových prostriedkov.
10. Zámenu podľa osobitného zreteľa a to: parc.
CKN č. 3657/5 – orná pôda o výmere 140 m2 vedená
na LV č. 2829 na obec Rabča v 1/1-nine úč. a parc.
CKN č. 3731/2 – zastavaná plocha o výmere 54
m2 vedená na LV č. 1283
na obec Rabča v 1/1-nine
úč., zamerané geometrickým plánom č. 17883369176/2008, ktorý vyhotovil GEODET Jozef Kupčulák – GEODET… CKN
parc. č. 17786 – orná pôda o výmere 74 m2 zapísaná na LV č. 6139 na meno Anton Belkoťák, nar.
… a manželka Janka rod.
Kutláková, nar. …, oba-

čo predstavuje výmeru 73
m2 a parc. EKN č. 6672 –
orná pôda o výmere 23136
m2 zapísané na LV č. 1398
na meno Anton Belkoťák,
nar. …, bytom Rabča, Adamovka 522 (BSM) v podiele 3/40-tiny úč., čo predstavuje výmeru 209 m2.
Z dôvodu, že pri výstavbe
lokality Adamovka došlo
k posunu ulice – Terchovnice a manželia od kolaudácie rodinného domu
súp. č. d. 522 užívajú obecnú parcelu CKN č. 3731/2
a 3657/5 – 50 rokov t. j.
od r. 1967. Poslanci 3/5-tinovou väčšinou schválili zámenu majetku obce
priamo za cenu: 1 € podľa osobitného zreteľa zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov. Poslanci zámer zámeny schválili
3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov.
C. Doporučuje
1. Schváliť zámer predaja
obecného pozemku podľa osobitného zreteľa z dôvodu nesprávneho osadenia vodojemu pod Grapou, kde došlo k posunu

s vysporiadanou parcelou
na obec Rabča a to: parc.
CKN č. 5700/38 – zastavaná plocha o výmere 34 m2
zapísaná na LV č. 1283
na obec Rabča v 1/1-nine
kupujúcemu Miroslavovi
Vorčákovi, nar. …, bytom
Oravská Polhora 197 ako
kupujúci a obec Rabča ako
predávajúca.

e-foto v. briš

Parcela je zameraná
geometrickým plánom č.
37048201-157/2016, vyhotovené Ing. Jaroslav Genšor… .
Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou odporučili schváliť zámer predaja majetku
obce za cenu: 1€ za parcelu podľa osobitného zreteľa zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov. Poslanci zámer zámeny schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov. Náklady spojené
s prevodom budú znášať
obec Rabča.
2. Schváliť zámer zámeny podľa osobitného zreteľa
a to: parc. EKN č. 1563/2 –
orná pôda o výmere 180 m2
vedená na LV č. 6780 na meno Janka Chutňáková, nar.
…, bytom Rabča, Soľná
400 v 8/40-tin úč. ZA časť
CKN parc. č. 4464/8 – zastavaná plocha a nádvoria
o výmere 293 m2 zapísaná
na LV č. 1283 na obec Rabča v 1/1-nine úč. a to len tú
časť parcely, ktorá bude zameraná geometrickým plánom z dôvodu, že obec Rabča vyporiadava do celku po-

zemky pri ZŠ s MŠ Rabčická 410 Rabča na verejnoprospešné účely.
Poslanci 3/5-tinovou
väčšinou odporučili schváliť zámer zámeny majetku
obce za cenu: 1 € za parcely podľa osobitného zreteľa
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov.
Poslanci zámer zámeny
schválili 3/5-tinovou väčšinou všetkých poslancov
za podmienky, že p. Janka Chutňáková dá súhlas
so zápisom geometrického
plánu na parc. EKN 1564.
Náklady spojené s prevodom budú znášať obidve
strany a náklady na vyhotovenie geometrického plánu
bude znášať žiadateľka.
D. Ukladá
1. RABČAN, s.r.o. Rabča
v spolupráci s RABČAN,
obecné služby Rabča základné opravy mostu smerom na Grúň.
Zodpovedný: v texte, Termín: do 31. 12. 2017.
2. RABČAN, obecné služby Rabča v spolupráci s poslancom OZ p. Jánom Maťugom do budúceho OZ
predložiť prieskum na mraziace boxy pre pozostalých
s tým, že predložia návrh,
aký box by bol pre našu obec
najvhodnejší. Zodpovedný:
v texte, Termín: v texte.
3. RABČAN, obecné služby Rabča preveriť stav
ozvučenia na obecnom
cintoríne z dôvodu častej
nefunkčnosti. Zodpovedný: v texte, Termín: do budúceho OZ.
4. Obec Rabča pripraví
novú zriaďovaciu listinu
pre ZŠ s MŠ Rabčická 410,
Rabča v termíne do 31. 7.
2017 a preverí zaradenie
športovej haly.
Zodpovedný: Prednostka
OcÚ, Termín: v texte
5. Poslancom OZ do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva predložiť návrhy na nových členov do Komisie kultúry
v Rabči.
Zodpovedný: v texte, Termín: v texte.
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísal: Ing. Pavol Jurčák,
poslanec OZ a predseda
návrhovej komisie.

21. 8. 2017

dobrovoľní hasiči
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XI. HASIČSKÝ DEŇ – NAŠI MLADÍ PRVÍ

Podpis zmluvy o spolupráci s gminou Veľká Lipnica
Dobrovoľní hasiči
zorganizovali 19. 8.
už po jedenásty
raz VYNIKAJÚCI
hasičský deň.

li s gminou Veľká Lipnica podpísali zmluvu o spolupráci. Uvedenú zmluvu
za Rabču podpísal starosta Ing. Július Piták a pred-

Za Rabču súťažili až 4
družstvá: muži, dorast,
plameňáci I a II, nechýbala gmina Świnná s wójtom
Henrykom Juraszom, Řeka. Pred súťažou starosta obce Rabča Ing. Július
Piták a predseda hasičov
Miroslav Skočík podpísa-

Ocenenia

Rabča – muži

Česko – Řeka

Česko – Řeka

seda DHZ Miroslav Skočík
a za gminu Lipnica Wielka wójt Boguslaw Jazowski a predseda hasičského
zboru František Pindziak.
Aj keď nešlo o to, kto vyhrá, súťažilo sa statočne
a naplno. Zvíťazili všetci,
najlepšie obstáli dorastenci DHZ Rabča pred hasičmi z českej Řeky a mužmi
DHZ Rabča. Všetkým patrí poďakovanie za predvedený výkon. Starosta obce Ing. Július Piták rovnako ocenil všetkých a venoval im pamätnú medailu.
Text a fotografie V. Briš

Začiatok, nástup, hlásenie

Víťazný dorast Rabče

Rabča – plameňáci

Rabča – muži » Marek Lubas s priateľmi opäť v akcii

Poľsko – gmina Świnna

Spolupráca, priateľstvo
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XVII. DNI RABČE BOLI VYNIKAJÚCE
viac

» fotografie: www.rabca.sk/fotogaleria-rabca, – videozostrih: www.rabca.sk/videogaleria

Oslavy Dni Rabče a odpustovej slávnosti privítali opäť raz veľký počet ľudí. Tentokrát prítomných zabavili najmä Miro Jaroš, Veronika
Rabada či raper Kali. Videozostrihy z obce Rabče nájdete aj priamo na www.youtube.com tak, že do vyhľadaváča napíšete text: obec Rabča
Prvý prázdninový víkend
patril už tradične odpustovej slávnosti a oslave
založenia obce. Program
začal už v sobotu ráno

florbalovým turnajom.
Ten sa kvôli zlému počasiu musel presunúť z ihriska pri škole do telocvične. Neskôr poobede

sa konal futbalový turnaj
krčiem na ihrisku, ktorý vyhrala krčma z Gaceľa. Zatiaľ čo prebiehal
futbalový turnaj, na ná-

mestí v Gaceli sa súťažilo. Organizátori podujatia pripravili prvý ročník
súťaže pod názvom „Tak
sa spieva v Rabči“. V tejto

speváckej súťaži súťažili
najmä deti, no aj dospelí. Večer prítomným zahrala skupina SHOCKBAND.

21. 8. 2017

V nedeľu bol prichystaný tradičný odpustový
jarmok a bohatý program
folklórnych ale aj moderných hudobných a taneč-

kultúra

ných skupín. Úvod nedeľného programu patril „domácim účinkujúcim“: postupne na pódiu vystúpili
mažoretky, dychová hud-

ba Rabčanka, ženský spevácky zbor Marana Tha
a heligonkár Jozef Piták.
Po úvodných vystúpeniach
prišiel príhovor pána sta-
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rostu Júliusa Pitáka: „Som
veľmi rád, že sme sa na 17.
ročníku Dni Rabče stretli
v takom hojnom počte. Napriek tomu, že počasie nie je

najlepšie, dúfam, že táto akcia prebehne bez problémov
a prajem Vám všetkým prítomným veľa zábavy.“
Pokračovanie na str. 18
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Dokončenie zo str. 17
Nasledoval jeden z hlavných bodov programu a to
vystúpenie speváka Mira
Jaroša, ktorý zabavil najmä
tých najmenších. „V Rabči
som bol vôbec prvýkrát, ale
som rád, že som tu mohol byť.
Všade tu cítiť dobrú atmosféru a som tiež rád, že som svojimi pesničkami mohol zabaviť nie len najmenších ale aj
teenagerov.“ Po Mirovi Jarošovi pokračovali vo vystúpeniach folklórne skupiny. Na pódiu sa postupne

vystriedali detský folklórny
súbor z Rabče, Mladý heligón z Rabčíc, Polhorská
muzika z Oravskej Polhory, Hajduky Sminna Šwinna z Poľska, Gajdošská skupina Mazuľka a ľudová hudba Brišákovci. Večer divákom zaspievala ešte populárna speváčka Veronika
Rabada a úplným klincom
programu bolo vystúpenie
rapera Kaliho a DJ-a Petra Panna: „Som rád, že som
dnes mohol vystúpiť práve tu
v Rabči Bol som milo prekva-

pený, koľko ľudí prišlo na túto akciu. Vystupovať pod holým nebom je vždy špecifické.
Všetci ľudia, čo tu dnes boli vytvorili neopísateľnú atmosféru, za čo im patrí moja
veľká vďaka.“ povedal nám
po svojom vystúpenie práve Kali.
Veríme, že sa Vám na
tohtoročných Dňoch Rabče
páčilo, a že Vás uvidíme aj
na budúcoročnom už 18.
ročníku tohto podujatia.
Martin Gábor
Autor fotografií: V. Briš
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MAMA JE ANJEL

Druhá májová nedeľa je dňom, keď si našu pozornosť
zvlášť zasluhujú všetky mamy a staré mamy.
„Mama je anjel bez krídel na zemi,“ prihováral sa
starosta obce Július Piták
všetkým zúčastneným počas programu, pripraveného pri príležitosti Dňa matiek v našej obci. Každú jednu mamičku, ktorá prijala pozvanie starostu, v spolupráci s obecným zastupiteľstvom, na spoločenský
program do kultúrneho domu, vítal osobne s jednou
z troch stoviek gerbier v ruke. O kultúrny zážitok sa postarali deti z materskej školy, základnej školy, mažoretky, žiaci umeleckej školy. Vo

veľkom štýle, za zvuku prvej
piesne svojho predstavenia
Svetová sláva, roztlieskal
celú sálu herec a zabávač
Štefan Skrúcaný. Nenechal
sa zahanbiť a vyrapotal obecenstvu všetky najdôležitejšie
údaje o Rabči, čím
si určite získal
uznanie.

Rabčianski pastierikovia. Umenie píšťaliek predviedli mamičkám nádejní pastierikovia pod vedením Drahoša Daloša a učiteľky Gabriely Čulovej.
Po kultúrnom programe čakalo
na všetky mamičky občerstvenie
v tanečnej sále.
Veronika
Bolibruchová

Listáreň
Do redakcie nám prišiel list
od rodáčky, bývalej obyvateľky našej dediny a skalnej čitateľky Rabčianskeho chýrnika. Zaslala nám
príspevok ku dňu matiek
a pripojila básničku, ktorú jej napísala vnučka. Pri
tejto príležitosti vám pripomíname, že aj vy nám môžete v prípade záujmu, zaslať vaše materiály na uverejnenie. Posielať môžete
na e-mail: chyrnik@rabca.sk alebo doniesť osobne
na obecný úrad. Za všetky
vopred ďakujeme.

Babke
Od mladosti si žila v bolesti,
ale ja chcem, aby bol tvoj život plný radosti.
Od môjho mala máme krásny vzťah.
Ty si dala môjmu životu správny ťah!
Nevadilo mi ani viac soli v polievke,
no ani tebe, keď som búchala po pokrievke.
Poslednú slzu si z tváre utri,
úsmevom už nikdy nešetrí!
Ja ťa ľúbim viac ako tušíš,
pretože vždy robíš viac ako musíš!
Babinka, ty si naše číslo jedna,
to ako ťa ľúbime, neodhalí ani vedma.
Ďakujem babi, ďakujem,
som tu s tebou navždy, to ti sľubujem.
Martina Žofajová

Matkina láska
Nedá sa však získať, vyvolať, kontrolovať. Keď je
tu, je ako požehnanie, keď
tu nie je, je to akoby vyhasla krása života. Vracajte sa radi domov, veď nikde na svete nenájdete toľko lásky, lebo len tá materinská trvá celý život.

V deň sviatku matiek vložte mamke do náručia kyticu kvetov, utrite slzy na jej
tvári. Poďakujte za výchovu, krásnu chvíľu a za lásku, ktorou vás obdarila!
Tíško zašepkajte: „Ľúbim
ťa, mamka moja!“
Romana Garabášová

bola ohňová show, v podaní už spomínaných dobrovoľníkov. Deťom predviedli
pripravenú tanečnú choreografiu s ohňom. Potom nasledovalo stráženie pokladu
a skúška odvahy.
Na druhý deň deti otvorili strážený poklad a spo-

ločne si ho rozdelili. Nasledovali hry v herni, spoločenské hry a futbal.

Anglický večer
Druhý a tretí júnový ví
kend, od piatka do sobo
ty, sa niesol v anglickom
duchu. Centrum voľné
ho času Maják Námesto
vo (CVČ) pripravilo desia
ty ročník akcie „Anglický
večer”.
Počas aktuálneho ročníka získali účastníci ďalšie

časti rytierskeho kostýmu,
certifikáty za skúšku odvahy a absolvovanie akcie. Anglického večera sa zúčastnilo 51 detí z Rabče. Program sa niesol v duchu rytierskych cností a pravidiel. Deti museli zvládnuť desať úloh
zameraných na šport, zručnosti i vedomosti. Spestrením boli dobrovoľníci, kto-

rí deťom predviedli ukážky z historického šermu –
boj s mečom, valaškou, dýkou, a tiež si vyskúšali streľbu z luku. Po úspešnom splnení úloh sa vybrali hľadať
ukrytý poklad, ktorý pomocou indícií našli. Vhodným doplnením programu

Na záver sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, rodičom a učiteľom.
Andrea Lubasová
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Vymiznú naše veľkonočné zvyky úplne?

Dievčatá, traste sa!
Veľkonočný pondelok sa už tradične nezaobišiel bez vody.
Chlapci sa snažili zmierniť studené počasie, boli k dievčatám zhovievavejší a uštedrili im síce vedro, našťastie, nie
Janka Bolibruchová
ľadovej vody.

Vyobliekaní krojoch
Tradičnú oblievačku považujú mnohí nezainteresovaní, najmä zo zahraničia, za katastrofu či dokonca týranie žien. My však vieme, že je to úplne inak, než ako sa prezentuje. Má to
svoju dávnu históriu, ktorá je, žiaľ, na pokraji vytratenia. Obliecť na seba kroj je pokusom
zo strany mladých o jej udržanie.

V súčasnosti sú naše slovenské veľkonočné
zvyky prezentované pomerne scestne. Alebo je
to iba uhol pohľadu?
Aj tento rok priniesli televízne noviny reakcie
ľudí zo zahraničia, ktorí sú často šokovaní tým,
ako Slováci „ubližujú“ svojim ženám. Netvrdím,
že ženy a dievčatá veľkonočnú oblievačku milujú, ale …
Nezainteresovaní nevedia s najväčšou pravdepodobnosťou takmer nič o našej kultúre, zvykoch, ba dokonca ani o samotnom priebehu takej veľkonočnej kúpačky. Vidia video zo sociálnej siete vytrhnuté z kontextu, kde žena dostáva
dávku studenej vody a neskutočne kričí.
Nuž, myslím, že tento rok kvôli vedru s vodou
za tričkom asi žiadna neplakala, najmä, ak pritom vyhrávali heligónky či harmoniky. Pokrivený obraz našich tradícií nemôže chápať ten, kto
nepozná súvislosti.

Od nepamäti sa napríklad totiž traduje, že také vedro studenej vody na Veľkonočný pondelok zaručí ženám krásu a zdravie po celý rok.
Či ide o pravdivý ale
bo nepravdivý výrok,
nechajme na posúdenie
vám. Pravdou ale ostá
va, že napriek tomu, že
sa našou dedinou ozýva
veselý smiech po šoko
vej terapii vodou a kor
báčom, táto tradícia je
na ústupe.
Ako-tak sa ju pokú
šajú udržať naši mladí
chlapci, ktorí už niekoľ
ko rokov na seba navle
čú kroje, na plece heli
gónky, do ruky korbáč
a vezú sa hore-dolu dedi

nou za dievčatami z par
tie. Pokiaľ viem, dopo

siaľ sa žiadna nesťažova
la. Veronika Bolibruchová

tradície / záujmy / rady
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Zamyslenie nad
prázdninami
Letné mesiace sú obdobím
prázdnin a uvoľnenej atmosféry.
Veľmi obľúbeným sa u našej mládeže stalo popíjanie alkoholických nápojov. Podľa dostupných údajov deti vypijú svoj prvý pohárik už okolo
jedenásteho roku života. A práve týmto problémom sa
chceme zaoberať a upozorniť rodičov na riziká, ktoré
požívanie alkoholických nápojov detí prináša.

Dobrá zábava sa pozná
Skrášľovacie veľkonočné metódy korbáčom a vodou končili za sprievodu heligónok
Veronika Bolibruchová
tancovačkou na dvore.

Máme šikovných mládencov
Je pondelok. Celkom pekný,
sem-tam vykuklo slniečko.
Mohlo by byť teplejšie, ale
prežijem to.

Tento pondelok je iný ako
ďalších 52 pondelkov v roku. Je špecifický. Treba sa
naň pripraviť. Ako? Je potrebné upiecť koláče, urobiť chlebíky, kúpiť stužky
a sladkosti. Prečo? No aby
sme v hanbe neostali. Prídu
kúpači a čo im dáme? Keď
som bola malá, neznášala
som Veľkonočný pondelok.
Teraz sa naň teším.
Zvyky si treba udržiavať,
a keď vás prídu okúpať takí fešáci s harmonikou, korbáčmi a v krojoch (v krás-

Pri občasnej konzumácii alkoholu sa u detí zvyšuje riziko ochorenia pečene a nervového systému. Problémom tiež je, že čím mladšie deti alkohol konzumujú,
tým pevnejšie puto k návykovej látke sa vytvorí a zároveň je väčšie riziko, že prejdú na tvrdé drogy. Snáď ani
netreba pripomínať, čo prinesie ZÁVISLOSŤ do života
človeka, do jeho rodiny a nakoniec celej spoločnosti !!!

nych nových rabčianskych),
nie je priestor na žiadne námietky. Okrem vody ste doniesli aj spev, zábavu a úsmev na tvári.
Mládenci a chlapi, ďakujeme vám, že prídete nás,

dievčence, okúpať, a že
si popri práci, koníčkoch
a mnohých iných aktivitách
nájdete čas udržiavať pekné tradície v Rabči. Robíte
radosť ľuďom a dobré meno
našej obci.
Daniela Tekeľová

Veľkonočné tvorivé dielne v CVČ Námestovo
Tretie a štvrté marcové popoludnie strávili deti a učitelia z rabčianskej základnej
a materskej školy na veľkonočných tvorivých dielňach, organizovaných Centrom
voľného času v Námestove (CVČ).
S pomocou vychovávateliek CVČ a dobrovoľníkov si vyše 50 deti vyrábalo veľkonočné vajíčka, ozdoby z prútia, jarné kvietky a veľkonočné kačičky.
Cez výrobky, ktoré si deti
vyrobili, preniesli do svojich domovov veľkonočnú atmosféru. Okrem práce bola pre ne pripravená
aj sladká odmena, ktorú si
vytočili na kolese šťastia.
Tešíme sa na ďalší ročník.
Mgr. Andrea Lubasová

K vysokej konzumácii alkoholických nápojov mladistvými tiež prispieva veľká spoločenská tolerancia voči pitiu. Keď sa niečo robí v dome, treba dať vypiť. Keď
je oslava, treba niečo na uvoľnenie. V tolerancii alkoholu sme zašli až tak ďaleko, že pitie teenedžerov (dokonca už aj 13-ročných) je na Slovensku bežným javom. Viete o tom, že je u nás (myslíme tým v našej obci,
ale bohužiaľ nielen sem) bežné, že pri „veľkonočnej kupačke“ nalievajú vo viacerých domácnostiach už školákom, aj 12,13-ročným? Je to krutá realita súčasnej doby, nad ktorou môžeme lamentovať, krčiť plecami (čo ja
s tým?), ale ktorá je taká preto, že ju tolerujeme a dokonca sami vytvárame! Aj malé množstvo alkoholu môže
u maloletých spôsobiť fatálne následky. Preto by nemali rodičia u detí tolerovať ani minimálne množstvá alkoholu.

Spoliehať sa na to, že im v podnikoch nenalejú, že im
alkohol nepredajú, kým nemajú 18 rokov, nestačí. Ak cítite, že niečo nie je v poriadku, riešte to, vyhľadajte pomoc, nenechajte to zájsť tak ďaleko, že sa budete len
bezmocne prizerať, ako vám dieťa upadá pred očami.
Nezabudnite, že aj pre vás platia určité zákony, v ktorých je definovaná miera zodpovednosti za ich výchovu
a správanie. Že aj vás môžu brať za zodpovednosť, ak
vaše dieťa nájdu v bare alebo krčme v nočných hodinách
alebo dokonca požívať alkohol.
Ako rodičia môžete veľmi jednoducho zistiť, či vaše
deti konzumujú alkoholické nápoje. Dôležité je, aby ste
svoje deti začali vo väčšej miere kontrolovať. Aby ste vedeli, kde a s kým trávia voľný čas, aby ste sa s nimi veľa
rozprávali, venovali sa im. Rodičia by mali ísť svojim deťom príkladom, ste pre svoje deti veľkým vzorom.
Stránky, ktoré vám môžu pomôcť: Zákon o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní
a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
– Zákon č. 219/1996 Z. z.):
www.zakonypreludi.sk/zz/1996-219
www.noveaspi.sk/products/lawText/1/79808/1/2
www.hovormeoalkohole.sk
www.infodrogy.sk
Koordinátori protidrogovej prevencie
a výchovy k manželstvu a rodičovstvu
Zdroj: www.zsrabca.edupage.org/news/#1011
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NESPADNE Z KRÍŽA? DÚFAM, ŽE TO DOBRE
ZAKLINCOVALI

Úžasný umelecký, ale najmä ducha povznášajúci vnútorný zážitok, ponúkajú širokej verejnosti už niekoľko rokov po sebe mladí z našej far
nosti. Unikátna hraná krížová cesta je na Orave, ak nie aj v širšom okolí, azda ojedinelou svojho druhu. Je zaujímavá, presvedčivá a donúti
veriacich nazrieť hlboko do svojho vnútra. Priam autentický zážitok z Golgoty si každoročne príde pozrieť množstvo ľudí zo širokého oko
lia. Dalo by sa povedať, že kapacitne pomerne veľký kostol praská vo švíkoch.
Za realizáciou tohto diela sa skrýva veľa detailov, ktoré niekoho stáli veľa času, námahy, premýšľania, prekonávania prekážok, ale na dru
hej strane ponúkli aj mnoho vtipných príhod. Pokúsili sme sa preto nazrieť do zákulisia príprav a požiadali sme o rozhovor človeka, ktorý
stojí za celým projektom, od nápadu až po jeho realizáciu – Jozefa Oselského.
„Ej, mne sa to raz zíde!“
A teda,
koľkého pokračovania
sa tento rok
dočkala hraná krížová
cesta?

nie, obliecť sa, prezliecť sa,
atď, atď. … Rázna premena
prišla po troch rokoch, keď
som sa pustil do odvážnejšieho scenára, s tým, že by
sme niekoho reálne „ukrižovali“.
Ako si sa vysporiadal
s hereckým obsadením?
Zaujíma ma napríklad
výber hlavnej postavy.
To je tiež dosť dôležitý
detail…
Prvý rok som na hlavnej
postave moc nebazíroval. Bol som rád, že sa našiel vôbec niekto, kto by
ju zahral, a hlavne, že nebol moc ťažký. Miloš Jagelka bol síce blondiak, ale nikomu to nevadilo, ani obecenstvu. O rok neskôr som
sa viac porozhliadol pomedzi chalanmi, trošku pozrel jedným očkom na každého a v duchu pomyslel
na to, ako asi vyzerá, keď
sa neoholí. „Ej ten nie, ten
tiež nie, tamten neviem,
tento vôbec nie… A zrazu,
ľaľa! Paľko Bolibruch!“ Ale
ako ho dostať sem, keď medzi nás, našu partiu nechodil? Tak som to skúsil inak, veď poznám jeho
sestry, nie? Jedného dňa

Jozef Oselský
Prezraď, ako vlastne
vznikla myšlienka
vytvoriť hranú
krížovú cestu? Kedy
ti to napadlo, pri akej
príležitosti?
Niečo ťa inšpirovalo?
Ako si vytváral scenár to
ho, čo sa bude hrať, čo sa
vypustí?
Prvotná myšlienka zahrať krížovú cestu prišla,
keď som mal 14 rokov. Boli sme na výlete s vtedajšou katechétkou Martou
Gabaríkovou (už žiaľ nežije) vo farnosti Držkovce. Vtedy tam bol farárom
Jozef Brandys zo Sihelného. Jedného dňa nás vzal
do susednej dediny, už sa
nepamätám kde to presne
bolo, a tam hrali krížovú
cestu v rovnakom podaní,
ako my dnes. Boli sme veľmi prekvapení, ako si to
pripravili a zahrali aj scény s ukrižovaním. Ja som
si to už v mysli predstavoval, ako to bude u nás
v Rabči. Kým sa tam ostatní rozprávali a zoznamovali, ja som čas využil
na vyzvedanie okolo technických záležitostí. Napríklad, ako ten kríž držal
v tej podlahe. Prišiel som
na to, že je to jednoduché
a dá sa to zrealizovať s jednoduchým pomocným pódiom. Vedľa na stolíku bola brožúra s výberom myšlienok od poslednej večere
po zmŕtvychvstanie. Boli
tam už len dva kusy, našťastie, jeden som si mohol vziať. Zobral som to
s myšlienkou:

ravy to nešlo, bez rekvizít
sa hrať nedá. Svietiaci kríž
na miesto, druhý kríž tam,
klince a hranol na iné miesto, pripraviť sviečky, plátno
na trhanie pod 11. zastave-

sme sa teda dohodli s Paľovou sestrou Jankou, nafingovali sme to na neho
tak, že ideme na kúpalisko, a či sa nepridá. No i čuduj sa svete, prijal pozvanie a išli sme. V aute náladička, debata, vtipy, len ja
som dumal, ako sa ho opýtať, či by nezahral postavu Ježiša. Potom na kúpalisku sme dali jedno pivko, druhé, však teplo bolo,
rozviaže sa jazyk. A potom
naraz vyhŕklo, že: „No a ty,
Paľo, sa čo neholíš?!“ A on
povedal že: „Veď ešte nebola sobota.“ On sa vraj iba
v sobotu holí. „Ale veď ty sa
ani nemusíš holiť,“ mu hovorím. A on, že prečo? No
a v tom druhý kamarát vypľul slová za mňa: „No, lebo my zháňame takého neoholeného, že by zahral Ježiša na krížovej ceste. Veď
si to videl, nie? Miloš nám
hral.“ A Paľo, že hej, videl. A čo, Miloš už nechce
hrať? A my, že nie, že nechce. A on bez okolkov, reku, dobre. Ostali sme všetci ako mechom udretí, že
kvôli jednoduchej otázke,
na ktorú sme dostali jednoduchú odpoveď, toľké
ceremónie okolo. To sme

Hranú krížovú cestu s ročnou pauzou, keďže v roku
2016 sme v Rabči krížovú
cestu nehrali, mohli Rabčania v roku 2017 vidieť piaty raz. Rátam teraz len roky, kde sme hrali aj ukrižovanie. Celkovo od počiatku,
resp. prvého zrodu myšlienky hrať, je to už ôsmy rok.
Čo všetko ste už
od premiéry v hre
zmenili, prepracovali?
Akými vylepšeniami
hra prešla?
Ak beriem do úvahy prvú
hranú krížovú cestu, možno si niekto pamätá, ale
hrávali sme ju vždy na Zelený štvrtok po obradoch.
Niektorí nám hovorili, že to
dlho chystáme, ale bez príp-

Ľud žaluje Ježiša. Režisér sám zahral jednu z hlavných postáv, Poncia Piláta
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sa ho aj doma mohli opýtať! Celou cestou späť sme
si z toho robili vtipy. Niekedy kvôli nejakým veciam predbiehame udalosti a komplikujeme, kombinujeme, a pritom ani nevieme, aké to môže byť celkom jednoduché.
Paľko nám odohral dva
roky. Nechal si narásť bradu, otužoval, lebo pred
Veľkou nocou je v kostole
riadna zima a na kríži musí
vydržať poloodetý. Potom
už chystal svadbu, a tak
prišiel na rad Jaroslav Jagnešák ml., a ten hrá Ježiša
dodnes. Za ním som už šiel
na rovinu s argumentom,
že ak chceme hrať i naďalej, musí vziať rolu Ježiša,
lebo spomedzi nás on jediný pripadá do úvahy.
Čo napríklad rekvizity?
Na čo všetko treba
myslieť vopred?
Kostýmy, podstavec

s pódiom
a čo všetko treba k tomu,
aby scény vyzerali čo
najvernejšie?
Pripraviť takú hranú krížovú cestu nie je vôbec jednoduché. Chce to dlhodobejšiu prípravu ako hocičo iné, keď chceme aby to
dobre vyzeralo. Samozrejme len do tej miery, na čo
máme a môžeme si dovoliť. Keď začnem kostýmami, ktoré sú dôležité, tak
na začiatku to boli iba jednoduché ústrižky látok,
ktoré ostali doma, záclony, závesy, handry, ale keď
sa skombinujú a ušijú, tak
to nejako vyzerá. Dnes,
keď už sme si čo-to zarobili
a dostali od sponzorov, investujem všetko do inovácií kostýmov a doplnkov
pre účinkovanie na krížovú cestu a niektoré hotové
kostýmy objednám rovno
cez internet. Alebo naprík-

aktivity kresťanskej mládeže

lad samotné drevené pódium a kríž, kde boli potrebné masívne hranoly, sme
získali tiež sponzorsky, slúži to dodnes. Potom technika, svetlá, predlžovačky, to
sme riešili tak, že kto čo má
doma, prinesie. Potom nasleduje príprava scenára,
réžia, kto kde a kedy vyjde,
čo povie, čo a kedy prečíta,
atď. Nasleduje nácvik, ktorý trvá dlho, lebo nik nevie,

desiatej. Lebo vtedy sme
vlastnoručne
zostrojili
pódium (napílili, popribíjali, ...) a bolo ho treba odskúšať. Zjedli sme s chalanmi objednanú pizzu,
vypili kofolu a povedali
sme si, že sa ide na to. Miloš musel ľahnúť na kríž
a skúsili sme ho zdvihnúť.
Všade ticho, nikde žiadna vrava, dookola tma,
len u nás na dvore sa dejú
prazvláštne veci. Kohosi
vešajú na kríž, blázni! No
niekde sa to odskúšať muselo. Vychytali sme detaily, opravili chybičky a potom to už bola malina.
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hlavne v Rabči. Prvé pozvanie prišlo v roku 2015
do Hrabušíc, kde pôsobí
náš bývalý kaplán Ľubomír Cvengroš. Na krížovú cestu prišla aj miestna
TV Poprad, s tým, že si natočia pár záberov a pôjdu
preč, no nebolo tomu tak.
Boli tam od začiatku až
po samotný koniec, po obrovský potlesk veriacich.
Vraj sa im nedalo odísť,
predstavenie stále naberalo na emóciách a dojatí.
Tá hudba, svetlá, atmosféra... Výborné! Na pamiatku nám urobili DVD.
Potom v roku 2016 sme
sa vybrali, na pozvanie
od ďalšieho nášho bývalého kaplána Milana Prídavka, do Oravského Veselého. Kostol praskal vo švíkoch, boli tam aj veriaci zo

keďže sme hrali predtým
v Oravskom Veselom.
Čo má za cieľ rabčianska
hraná krížová cesta?
Ja ďakujem všetkým mladým z Rabče, že sa bez
akéhokoľvek presviedčania alebo reptania pridali
k tvorbe tejto krížovej cesty. Dúfam, že raz budú spomínať a nikdy nezabudnú
na to, čo pomohli vytvoriť. Že pridaním ruky k dielu prispeli k hlbokému prežívaniu modlitby mnohým
zúčastneným. Pevne verím, ak to raz skončí a krížovú cestu už nebude mať
kto hrať, tak týmto mladým umelcom ostane v srdci stopa a hlboko zakorenené duchovné zážitky, a svojim deťom a vnukom budú
možno raz rozprávať o tom,

Ako dlho vlastne trvá
jedno predstavenie?
Keď počítam aj s hudbou,
ktorú bolo tiež ťažké vybrať, a s textami, ktoré sa
do toho čítajú, tak naposledy sme ju hrali hodinu aj
10 minút.

Obeta, ale i odvaha dať sa pribiť na kríž… Scéna, ktorá
je priam autentická. V zákulisí však režisér tŕpne, nech to
dobre dopadne, a hlavný protagonista snáď tiež nezamrzne

Kde všade ste už boli hrať
a s akým úspechom sa
môžete pochváliť?
Túto hranú krížovú cestu sme hrávali a hrávame

Sihelného a okolitých dedín, Mútneho a aj z Novote. No a v tomto roku nás
opäť pozvali do Hrabušíc, s ročnou prestávkou,

čo má robiť, kedy a kde sa
pohybovať, každý sa pýta,
aj ten čo nedával pozor, sa
opýta zas a znovu dookola
a mňa už bolí hlava, ale pomyslím si, že je tu 25 ľudí,
ale hádam to nejako zvládnem. Ak som na niečo zabudol, doplnia ma, lebo aj
ostatní majú niekedy dobrú myšlienku a stojí za to
ju vypočuť, možno aj zrealizovať. Nielen ja som tvorcom, ale mnohí z tých, čo
hrajú, doplnili hru dobrými nápadmi. Čo dodať? Je
to super tím :)
Potom príde deň D,
keď ideme hrať. Objaví sa aj tréma, myšlienky mi v hlave behajú sem
a tam, hlavne pri scéne ukrižovania. Dúfam,
že to zdvihnú, dobre zaklinujú, aspoň tak, ako
sme to nacvičovali kedysi
u nás na dvore večer o pol

ako kedysi hrali v kostole
krížovú cestu. Pán Boh ich
za to odmeň!
Veronika Bolibruchová
Autor fotiek: Dávid Brišák
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Hraná krížová cesta
v Hrabušiciach
Obdobie pôstu je typic
ké pre modlitbu krížovej
cesty.
Na podnet bývalého
rabčianskeho vdp. kaplána Ľubomíra Cvengroša,
ktorý v súčasnosti pôsobí ako správca farnosti
v Hrabušiciach, sa 26. 4.

2017 rabčianska mládež
odhodlala zreálniť „Ukrižovanie Krista“ aj ľuďom
na východe Slovenska.
Po príchode do Hrabušíc
nás čakalo srdečné privítanie s obedom. Následne sme sa išli pripravovať
na krížovú cestu do kostola. Vrcholom prípra-

vy bola samotná krížová cesta. Kostol bol zaplnený veriacimi z Hrabušíc a okolitých obcí. S pokojom a radosťou v srdci sme sa vrátili večer domov. Veríme a tešíme sa,
že sme aspoň takto mohli byť sprostredkovateľmi
Kristovho umučenia.

NIEČO O RABČIANSKOM KOSTOLE ...
PÔVOD. V roku 1668 bola postavená kaplnka na mieste terajšieho kostola. Náš rabčiansky kostol bol stavaný z vôle ľudí a Božej milosti v ro
koch 1768 – 1772. Prečo práve v Rabči a prečo práve na tomto mieste?

Hlavnou myšlienkou bolo
presťahovať farnosť z Rabčíc do Rabče. Vedúci tejto
myšlienky bol vdp. Mikuláš Sadecký, ktorý bol prvým správcom farnosti.
K tomuto rozhodnutiu výstavby rabčianskeho kostola pomohlo, že Rabča sa
nachádzala v strede okolitých obcí: Rabčíc, Oravskej Polhory a Sihelného.
Rabča bola lepším centrom pre katolícke účely, ako Rabčice, ako uvádza kniha Rímskokatolícka farnosť Rabča. (Odvtedy sa Rabčice stali filiálkou farnosti Rabča). Rabčiansky kostol bol postavený v novšom barokovom
slohu, zasvätený Navštíveniu Panny Márie, patrónky
farnosti.

Za pôsobenia miestneho kňaza vdp. Jána Keceru v rokoch 1929 – 1930 bol
kostol rozširovaný na súčasný tvar kríža a súčasnú
veľkosť. Konsekroval ho aj
hlavný oltár hospišský biskup Mons. Ján Vojtaššák
a kázeň mal vdp. Andrej
Hlinka.
Rekonštrukcia interié
ru kostola, maliarskymi
a reštaurátorskými prácami, bola realizovaná v roku 1994. Po vykonaní prác
bol kostol konsekrovaný
23. 10. 1994.
OKOLIE KOSTOLA
Keď sa prejdeme okolo
nášho kostola, môžeme vidieť starý cintorín, na ktorom boli do roku 1969 pochovávaní veriaci z troch
okolitých dedín. Smerom
od starého cintorína ku
kostolu je lokalizovaná kamenná socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1821.

Oproti sakristii sa nachádza pamätník na pamiatku obetiam 1. svetovej vojny z Rabče a okolitých dedín, ktorý tu bol umiestnený v roku 2014. Za kostolom sa nachádza nový cintorín. V strede cintorína je
kamenný kríž. Súčasťou
kostola sú aj bývalé zadné
stavy farského hospodárstva prestavané na pimpongáreň (MOP); altánok;
cirkevná škola a fara, ktorá
bola vybudovaná v rokoch
1997 – 1999.
KOSTOL A JEHO
SVÄTCI
Pri vstupe do hlavného vchodu kostola môžeme vidieť sochu sv. Donáta – ochranca pred bleskom a sochu sv. Floriána –
ochranca pred požiarom,
patrón hasičov.
Rozmery kostola sú podľa slov pána kostolníka podobné, ako mala Noemova
archa. Na šírku 25 m, na dĺžku 54 m a na výšku 16 m. Veža kostola meria 36 m.

Kostol možno rozčleniť na tieto časti: svätyňa
s Bohostánkom, hlavná
loď, dve bočné lode a chór.
Svätyňa je obklopená

zhora maľbou Krista Kráľa a po bokoch mozaikou
od umelca Ernesta Zmetáka a O. Barčíka. Hlavný
oltár je dominantou kosto-
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la, v ktorom sú vyobrazení
16 anjeli. Na vrchole hlavného oltára možno vidieť
obraz Boha Otca. Nachádza sa tu patronátny obraz
Navštívenia Panny Márie.
Najpodstatnejšou časťou
oltára z hľadiska viery je
Bohostánok kostola, v ktorom je prítomný Ježiš Kristus. Ak si dobre všimnete na vrchole Bohostánku
sa nachádza vták pelikán,
ktorý nám má pripodobňovať Krista. Vták pelikán
vlastnou krvou živí svoje
mláďatá. Tak aj Kristus nás
sýti svojím Telom a Krvou.
Je tu tiež socha sv. Petra,
ktorý v rukách drží kľúče.
Dva kľúče v rukách sv. Petra predstavujú, že do neba sa možno dostať dvomi
cestami. Cestou mučeníckou – preliatia krvi alebo
cestou modlitieb a konania dobrých skutkov. Taktiež je tu situovaná socha
sv. Pavla; sv. Cyrila a sv.
Metoda; Obraz Obetovania Izáka a obraz Uvítania
Abraháma starozákonným
kňazom Melchizedechom.
Z pohľadu umenia a kultúry najvzácnejšia pamiatka v našom kostole je kópia
obrazu Poslednej večere
od Leonarda da Vinci. Medzi ďalšie kultúrne pamiatky nášho kostola patria tri
prenosné oltáriky, drevené
sochy a spomínaná mozaika. Taktiež v tejto časti svätyňa sa na stene nachádza
oltárny kríž.
V bočnej lodi okolo oltára Lurdskej Panny Márie stojí za povšimnutie obraz Sv. Cyrila a sv.
Metoda a obraz Božieho milosrdenstva venovaný od miestneho rodá-

z histórie rabčianskeho kostola

ka p. Štefana Nogu. Obraz
Poslednej večere je dar robotníkov píly štátnych lesov a celulózky z Oravskej
Polhory. Oproti oltáru je
maľba Nanebovstúpenie
Pána.
Na vrchole samotného
oltára je Božie Oko, ktoré
predstavuje Svätú Trojicu.
Nižšie sú sochy sv. Terézie
z Lisieux, socha sv. Alojza,
obraz Panny Márie – Matky ustavičnej pomoci a obraz sv. Jána Pavla II.
V druhej bočnej lodi oproti oltáru na stene
je maľba Pán Ježiš s deťmi – Nechajte deti prichádzať ku mne. Oltár je zasvätený sv. Františkovi.
Na františkánskom oltári zvrchu je vyobrazená sv.
Trojica, sochy sv. Alžbety Uhorskej, sv. Ladislava.

Obraz sv. Margity Kortonskej a obraz udalosti, kedy
sv. František z Asisi požehnáva kráľa Štefana aj jeho manželku. Dole na oltári je vyobrazený Veronikin ručník.
Klenby hlavnej lode sú
ozdobené maľbami zo života Ježiša Krista a obrazy svätých. Spredu sú to
udalosti Narodenia Ježiška v Betleheme, Ježišovo učenie na vrchu Tábor,
Ako dvanásťročný Ježiš
učí v chráme a maľba Piety. Menšie maľby zobrazujú: sv. Jozefa – pestún Pána
Ježiša; sv. Krištofa – patróna cestujúcich; sv. Annu –
patrónku rodiny; sv. Cecíliu – patrónku spevákov;
sv. Antona – patrón stratených vecí; sv. Jána Nepomuckého – patrón pred potopami, chorobami jazyka,
Panna Mária Ustavičnej
pomoci a sv. Terézia z Lisieux – patrónku misií.
Pri pohľade na chór vidíme sochy sv. Jozefa a sv.
Antona. Pod chórom sa
nachádzajú dve spovedelnice. Prevažnú časť chóru
zapĺňa organ Rieger, ktorého tóny počuť v kostole
od roku 1949.
Zaujímavosťou je, že
kráľovná Mária Terézia darovala pre kostol pozostatky sv. Bartolomeja, sv. Kazimíra a sv. Andreja Svorada a Benedikta, ktoré sú
uschované v každom z oltárov kostola. Vôkol celého kostola sú lokalizované
jednotlivé zastavenia krí-
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žovej cesty. Po rekonštrukcii bolo v kostole umiestnených 12 konsekračných
krížov, ktoré požehnal biskup vdp. František Tondra.
V kostole sa nachádza
sakristia, slúžiaca k príprave na bohoslužby; kaplnka Sedembolestnej Panny Márie; Boží hrob, ktorý
bol zrekonštruovaný v roku 2016; miestnosť v minulosti využívaná ako spovedelnica. Osobitnú časť
kostola tvorí veža. Vo ve-

ži kostola sa nachádzajú 3
zvony (Urban, Jozef, Matej) na elektrický pohon
a malá cengalka vo vežičke
v strede kostola.
Na mieste terajšieho
kostola bol cintorín a kaplnka. Pod kostolom su
pochovaní kňazi vdp. Mikulaš Zboja a vdp. Ján
Dvorský.
Ľudovít Rusnák,
Margita Kolčáková, ml.
Monografia Rímsko-katolícka farnosť Rabča

Autor farebných archívnych fotografií obce je V. Briš
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Niečo o láske a birmovancoch

Drahý priateľu, možno stojíš na križovatke ciest vo svojom živote. Hľadíš dozadu a riešiš, čo všetko si už prežil, koho si spoznal, z akých problémov si sa dostal.

Hľadíš dopredu a riešiš,
čo so životom ďalej. Akým
smerom sa uberať. My sme
sa s birmovancami tiež
na chvíľu zastavili. Sobota 8. 4. bola iná ako ostatné. Pre mladých, ktorí sa
pripravujú na prijatie sviatosti birmovania, sa konala
duchovná obnova. Začínali sme o ôsmej ráno svätou
omšou, ktorú nám odslúžil
pán kaplán. Po nej sme mali
prednášku na tému Láska.
Bola naozaj aktuálna a hovorila do srdca, preto vám
z nej niečo napíšem.

Priateľu, určite si sa zamýšľal nad ňou aj ty, pretože v človeku je prirodzená
túžba milovať a byť milovaný. Ale čo je láska? Čo znamená milovať? Tak veľmi ju
(lásku) chceme zažiť, tak
veľmi chceme byť milovaní.
No zamýšľam sa, či niekedy nájdeme tú lásku, po ktorej tak túžime. Tak veľa rozvrátených rodín, sused suseda nepozná a keď sa máme zastať dobra, radšej
sme ticho. Často sa snažíme byť dobrí vo futbale, speve, varení, aby sme si zaslú-

žili byť milovaní. Ale poviem
ti, láska nie je o zásluhách.
Pozri na kríž. Máš pocit,
že si si to zaslúžil? Ja teda
nie, a predsa aj za mňa aj
za teba tam šiel. Nemusel,
ale chcel. Nemusel za nás
vyliať jedinú kvapku krvi,
ale vybral si opak, zvolil si
smrť. Prečo? Aby si ty uveril! Ja neviem, ako na tom
si a čo žiješ. Neviem, ako
sa máš a čo prežívaš. Neviem, v akej situácii sa nachádzaš. Ale Niekto to vie!
Zavri oči a srdcom zašepkaj: „Pane, vidíš ma?“ Zavolaj na Toho, ktorý všetko
vie, všetko vidí a môže zmeniť tvoj život. Jediné čo potrebuje, je tvoje úprimné:
„Áno, Pane, chcem.“

naobedovali, pani kuchárky
nám navarili výborný guláš,
za čo im veľmi pekne ďakujeme! Po obednej prestávke
nasledovalo svedectvo našej
kamarátky. O tom, ako sa
diabol zakrádal do jej života. Spolu s ním prichádzal
nepokoj, úzkosť, strach,
neláska. Boh sa však nevzdal a bojoval o svoju dcérku, premieňal jej srdce a život cez mnohých ľudí. Chvála Bohu, dnes vie, aký je život bez Boha a aký s Bohom
a už sa nikdy nechce vrátiť

tam, kde bola kedysi. Vie,
že žiť čisté vzťahy je naozaj
víťazstvo! Po svedectve nasledovala krátka modlitba
a bežali sme domov upratovať.
Prajem všetkým, nielen našim birmovancom,
aby sme našli tú pravú Lásku. Cesta nebude ľahká,
ale verte mi, vedie k víťazstvu! Prajem Vám, aby cesta hľadania Lásky začala
už dnes.
Michaela Kolčáková

Po zamýšľaní sa nad
Láskou sme vytvorili skupinky. Našou úlohou bolo
vytvoriť fotku, ktorá vypovedá o Božej Láske. Birmovanci boli kreatívni, za čo
ich chcem naozaj pochváliť. Potom sme sa spoločne

Dobrý skutok pre Sebastiánka
Plastová fľaša, ktorú odovzdávame do zberu, nemusí mať vrchnák. Ten treba odkrútiť, môže totiž pomôcť niekomu ďalšiemu.
Čoraz častejšie počúvame
o tom, že deti, ktoré potrebujú lekársku pomoc, nedostanú
od kompetentných orgánov
dostatok peňazí na potrebnú
liečbu. Pomáhajú si preto rôznymi zbierkami, kadejakých,
pre nás ostatných nepotrebných, drobností. Takto je to
aj v prípade plastových vrchnáčikov z najrôznejších fliaš,
napríklad z mlieka, aviváží,
minerálok, octu, zubnej pasty či dokonca aj malých žltých
kindervajíčok.
Vrchnáky premenia
na peniaze
Niekoľko takýchto zbierok
prebehlo počas školského roka aj v našej základnej škole.
Školský klub detí I. (ŠKDI.)
zareagoval na výzvu – Pomoc pre štvorročného Sebastiánka z Pribiša. Sebastián
sa spočiatku javil ako zdra-

vé dieťa, ale keď mal približne rok, lekári mu diagnostikovali detskú mozgovú obrnu. Na rad prišiel kolotoč vyšetrení, potom rehabilitačné cvičenia a liečenia v Martine a Dolnom Kubíne, ktoré
sú náročné tak finančne, ako
aj časovo, pretože na rehabilitácie treba cestovať niekoľkokrát do mesiaca. Sebastián by mal však možnosť
absolvovať liečenia na vyššej
úrovni, na ktoré práve nemajú jeho rodičia dostatok peňazí. Ak sa im podarí vyzbierať dostatok plastových vrchnákov, istá spoločnosť im
ich odkúpi za čiastku, ktorá
by mohla stačiť na liečenie.
More sa skladá z kvapiek
Deti zo ŠKD I. nazbierali
za šesť mesiacov pol vreca
vrchnákov, druhou ochotne prispela základná škola.
Sebastiánko si po vrchnáčiky prišiel osobne, v sprievode svojej mamičky, odovzdávala mu ich naša najšikovnejšia „zberačka“, prváčka Tatiana Sivková. Keď-

Ukážka cvičenia
Sebastián musí s maminou cvičiť náročnú
Vojtovu metódu, pri ktorej často tečú slzy.
že Sebastiánko potrebuje vyzbierať na jedno liečenie takmer jednu tonu, toto
bolo iba akoby kvapka v mori, preto v ŠKD I. pokračujeme v zbere celé leto a prosíme všetkých rodičov, vlastne
všetkých vás, ak chcete prispieť na dobrú vec, vrchnáčiky sa v našej základnej škole zbierajú celý rok. Pri vstupe do ZŠ je prichystané vrece, do ktorého môžete nazbierané vrchnáčiky vysypať
a pomôcť tak niekomu, kto
to naozaj potrebuje.
Text a fotografie
Bc. Veronika Bolibruchová

Sebastián s maminou. Deti sa veľa pýtali
na Sebiho a jeho chorobu. Alexandra odpovedala na veľa otázok „prečo?“.

Odovzdávanie
Deti odovzdávali zbierku vrchnákov.
Naša najšikovnejšia zberačka – Tatianka Sivková (vpravo).
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cirkev

N O V Ý KO S T O L S TAVAŤ N E B U D E M E
Veriaci mali v poslednú májovú nedeľu o dôvod viac zavítať na tradičnú bohoslužbu. Okrem duchovného zážitku z účasti na svätej omši roz
hodovali o tom, či pribudne v Rabči ďalší kostol. Výsledky po sčítaní hlasovacích lístkov ukázali jednoznačnú vôľu občanov. Druhý kostol
v dedine netreba.
čo stavba ďalšieho kostola nie je v súčasnosti žiadaná, možno polemizovať
donekonečna. Búrlivá diskusia prebehla na internete krátko po zverejnení
tejto témy v našich obecných novinách. Hlasujúci pri kostole, však udávajú ďalšie argumenty. Napríklad, že by kostol na dolnom konci zbytočne rozdeľoval dedinčanov. Skôr sa
teda prikláňajú k myšlienke motivovať mládež k častejšej návšteve toho, ktorý
už máme.

Prieskum 1

pre-

Ukazuje sa, že nie je
problém ani s dopravou.
Na sväté omše je zabezpečený autobus a takmer
všetci vlastníme autá. Ak
už máme niečo stavať,
podľa slov opýtaných by
skôr bola vítaná ružencová záhrada či kaplnka zasvätená napr. Božiemu milosrdenstvu, možno kalvária, ale v každom prípade nápad znova stroskotáva na fakte, že v prípade
akejkoľvek výstavby sa bude od nás očakávať v istom

ri. Ponúkol nám na ubytovanie faru, kde sme mohli prespať. Ale nám sa spať
nechcelo. Večer sme využili na debatovanie a rôzne hry. Na druhý deň, hneď
po raňajkách, sme vyrazili na Mariánsku horu.
Mnohí na nej boli prvýkrát a veľmi sa im tam páčilo. Ponúkla nám očarujúci výhľad na Levoču. S Mariánskou horou nás spája
to, že kostol na nej je rovnako ako ten náš zasvätený
Navštíveniu Panny Márie.
Po svätej omši sme sa presunuli do útulnej reštaurácie, kde sme si dali výborný
obed a zmrzlinu. Mali sme

tam možnosť zaspievať si
a ukázať východu, ako sa
Oravci pekne bavia. Z hrdiel nám vychádzali nôty
goralských piesní. Po obede a prehliadke mesta Levoča nasledoval presun
do Žakoviec, za otcom Mariánom Kuffom. V prerobenej fare, ktorú schátranú dostal v roku 1994,
dnes sídli Inštitút Krista
Veľkňaza. Otec Marián sa
venuje ľudom bez domova,
deťom, ktoré opustili detský domov, telesne postihnutým, seniorom, v podstate všetkým, ktorým môže. Momentálne spravuje
5 domov, v ktorých títo ľu-

efoto – veronika bolibruchová

Z celkového počtu 4 943
obyvateľov svoj názor vyjadrilo 1 246 ľudí, z ktorých
iba 192 podporilo výstavbu druhého kostola. Druhý

kostol chceli prevažne občania starší než 50 rokov,
takýchto hlasov bolo 109.
Nad

otázkou,

Prieskum 2

efoto – veronika bolibruchová

Prieskum 3

efoto – margita kolčáková

zmysle obeta. Otázku si teda možno postaviť aj inak

– chceme alebo nechceme
prinášať obety?
– red

dia žijú alebo ich navštevujú. Do budúcnosti plánuje postaviť ďalšie podobné zariadenia. Okrem Žakoviec sú domy postavené aj v Ľuboriečke a Ľubici, ktoré sme tiež navštívili. Tieto domy, komunitné
centrá, sú živým dôkazom
toho, že keď človek naozaj
chce, dá sa toho veľa dokázať. Okrem prednášky sme

mali možnosť zajazdiť si aj
na koni. Bol to jednoducho
super výlet so super ľuďmi,
ktorý bol nielen o zábave.

Výlet za odmenu
Výlet pre animátorov a bir
movancov začal ranným
nastupovaním do autobu
su. Nazbieralo sa nás 38,
nikoho sme nezabudli,
výlet sa mohol oficiálne
začať.
V autobuse bolo veselo. Spievalo sa na plné
hrdlo. Naša prvá zastávka bola v Liptovskom Mikuláši. Motokáry sme poriadne prevetrali a veru
ani dievčatá sa nedali zahanbiť. Večerný príchod
do Hrabušíc nám spríjemnil náš bývalý pán kaplán
Ľubomír Cvengroš. Privítal nás s úsmevom na tvá-

Veľké ďakujem patrí
všetkým Rabčanom, ktorí
týmto ľuďom v núdzi podarovali veľa užitočných vecí:
oblečenie, potraviny, pracie prášky a dokonca aj vysávač. Daniela Tekeľová
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Popoludní prechádzka po Wölfersheime – výhľad z Bielej veže.

Výmenný pobyt v nemeckom Wölfersheime
očami pedagóga
Na začiatku našej cesty bol strach. U žiakov, či sa dorozumejú, ako im bude v cudzej rodine, ako vydržia byť týž
deň mimo domu.

Miesto Priateľstva

Sobota: Po únavnej 13 hodinovej ceste sme konečne dorazili
do Wölfersheimu, kde nás čakalo vrúcne privítanie
Pre nás pedagógov (slovenských aj nemeckých)
to tiež nebolo vôbec ľahké. Bolo potrebné zabezpečiť rodiny, dopravu, pripraviť bohatý program, vybaviť všetko doma tak, aby
naše rodiny doma dokázali fungovať týždeň aj bez
našej prítomnosti. Všetko
však ide ľahko, keď je dobrá spolupráca na oboch
stranách (Nemecko, Slovensko), aj s rodičmi. Teraz
ale môžeme povedať, že to
celé naozaj stálo za to! Rodičia možno očakávali prínos hlavne v zlepšení komunikácie v cudzom jazyku, deti sa tešili na nových priateľov a nové zážitky. Ale tých prínosov pre

Nedeľa: Oficiálne privítanie s pohostením od rodičov
krát rozprávať o rozdieloch v iných krajinách, nikdy sa to nenaučia tak, ako
keď to raz zažijú na vlastnej koži. Najhodnotnejšou
skúsenosťou sú však určite
nové priateľstvá, ktoré tam
vznikli.
Chceme preto poďakovať

všetkým, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom zapojení
do tohto výmenného programu s nemeckým Wölfersheimom. Zvlášť nemeckej
strane za naozaj zaujímavý, nádherný a bezproblémový pobyt a organizáciu. Pre našich žiakov, ale
aj pre nás pedagógov to
bola hodnotná skúsenosť,
na ktorú budeme ešte dlho
všetci spomínať. A dúfať,
keďže spolupráca pretrváva aj na úrovni obce, že naše stretnutia budú možné
aj v budúcnosti a naše nové
priateľstvá vytrvajú.
Mgr. M. Tisoňová

Koncert nemeckej školskej kapely so slovenskou pesničkou
na naše uvítanie
naše deti, ktoré zažili, bolo omnoho viac. Nová krajina – čistá krajina, čo si
všimli samotní žiaci hneď
v prvý deň, že je možné
mať pekné a čisté mesto,
ak sa všetci snažia a dodržiavajú pravidlá. Spozna-

li mladých ľudí iných kultúr a národností, aj moslimov a deti z Havaja, že sú
to úžasní ľudia a vedia byť
rovnako dobrými priateľmi ako my. Mohli si porovnať viaceré kultúry. Môžeme im na hodinách aj sto-

Utorok: Videli sme vzdelávanie v Nemecku
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Štvrtok: Navštívili sme kúpeľné mesto Bad Nauheim, ktoré si pamätá aj návštevu ruskej cárovnej, Alberta Einsteina, či Elvisa Presleyho

Banské múzeum

Po prechode bránou Saalburgskej rímskej pevnosti,
sme si vyskúšali hod oštepom a streľbu z luku

Nasledoval chutný obed a netradičné fotenie na pamiatku

Po obede prehliadka historického centra Frankfurtu

Streda: Zahrali sme si zombiebal, hádzanú a futbal

Pondelok: Zaujímavá prehliadka Frankfurtského letiska
s obedom v MacDonalde

Posilnení darčekmi na cestu, so slzami v očiach sme sa lúčili. Hurá domov!

Fotka na pamiatku v profesionálnom fotoštúdiu
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KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
Opäť je tu záver školského roka asi najkrajšie obdobie pre všetky deti na svete. V školskom roku 2016 – 2017 navštevovalo našu školu 650
žiakov. Na ročníkoch 1 – 4 sme mali 15 tried, na ročníkoch 5 – 9 bolo 16 tried. Pracovali 2 oddelenia školského klubu. Čo sa týka prospechu
na roč. 1 – 4 výborné výsledky dosiahlo 177 žiakov a na ročníkoch 5 – 9 výborné výsledky dosiahlo 121 žiakov. Bolo udelených 7 napomenu
tí triednym učiteľom, 9 pokarhaní triednym učiteľom a 3 pokarhania riaditeľom školy.
Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili
množstva súťaží, v ktorých
pekne reprezentovali našu školu v okresných, krajských a celoslovenských
kolách. Všetkým patrí úprimné poďakovanie.
Chcem pochváliť našich
prvákov, naučili sa čítať písať, možno hrať divadlo,
veríme, že cez prádniny
nezabudnú ani jedno písmenko.
Dovoľte mi rozlúčiť
s odchádzajúcimi žiakmi
9. ročníka. Je to pre nich
posledný deň v našej škole. Posledné spoločné chvíle so svojimi spolužiakmi,
kamarátmi a učiteľmi. Už
len pár okamihov, možno
aj pár sĺz na rozlúčku a ostanú len slová vďaky tým,
ktorí pre vás chceli pre vás
to najlepšie – vašim učiteľom.
„Milí deviataci, každý
z vás ako tu stojíte ste boli niečím výnimoční, prajem vám milí deviataci šťastie a úspech v živote, nech sa
vám darí na školách, ktoré
ste si vybrali“.
Z našej školy odchádza aj pán kaplán Andrej

Adamčák. Ďakujeme, pán
kaplán, za vaše pôsobenie
na našej škole a prajeme
zdravie a veľa síl na novom
pracovisku. Taktiež odchádza pani učiteľka Lucia Boráková, pani učiteľka Gabriela Čulová, pán
učiteľ Štefan Kríž, zároveň
ochádza pani zástupkyňa
Lýdia Murínová a bývalý
riaditeľ Ján Pienčák.
Za dobrú spoluprácu v tomto školskom ro-

ku chceme poďakovať pánu starostovi, poslancom,
kňazom, školskej rade, rodičovskému
združeniu,
všetkým ktorí akoukoľvek
formou prispeli k bezprob-

lémovému priebehu škol- čili v parku a na námestí, načerpali dostatok síl, ktoré budete potrebovať opäť
aby ste vôbec nefajčili.
ského roka 2016 – 2017.
Na záver dovoľte zaželať o 2 mesiace pri zdolávaChcem vás tiež poprosiť, aby ste cez prázdniny všetkým našim učiteľom ní úloh v oblasti výchovy
šetrili prírodu, nelámali a žiakom príjemené preži- a vzdelávania.
stromčeky v parku, nefaj- tie letných práznin, aby ste
Text je prepis z prejavu zástupkyne školy Lýdie Murínovej, fotky: V. Briš

VIAC » videozostrih: www.youtube.com/watch?v=xNeSPgXIBSw&t=31s
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DEŇ DETÍ U HASIČOV

Nezbudnuteľný Medziná
rodný deň detí pripravili
dobrovoľní hasiči Rabče
a Oravskej Polhory pre
deti z Rabče a Or. Polhory.

V krásnej prírode pod
Babou Horou pripravili
kultúrny program, ukážky
hasičskej techniky aj rýchleho zásahu pri autonehode. Krásny horúci deň zakončili osviežením vodou
„z neba“ od hasičov.
Text a fotografie: V. Briš

Mladí hasiči našu obec úspešne
reprezentovali
Deti rozdelené do dvoch družstiev z kolektívu
mladých hasičov   reprezentovali našu obec
24. 6. 2017 vo Veličnej v súťažnej hre Plameň,
kde v horúcom, ale peknom počasí z 32
chlapčenských družstiev z 3 okresov skončili
v požiarnom útoku na peknom 2. a 4. mieste,
kde druhé družstvo od tretieho miesta  delilo
len 0,02 sekundy. Za okres Námestovo sa
umiestnili celkovo na 2. a 3. mieste.
V ďalších spoločných
disciplínach CTIF útoku a štafete sa umiestnili na 9. a 12. mieste, kde
za okres Námestovo to
bolo celkovo na 4. a 5.
mieste.
Bola to pre nich dobrá
skúška, kde nabrali ďalšie skúsenosti k budúcoročnému krajskému postupovému kolu v hasičskom športe Plameň.
VIAC » videozostrih:
www.youtube.com/watch?v=_BwCsESX3XU&t=156s
fotografie: www.rabca.sk/fotogaleria-rabca

Teší nás, že sa deti z jednej súťaže na dru-

hú stále zlepšujú a dúfame,
že sa im bude dariť aj naďalej. Vedenie ako aj samotné
deti sa chcú takto poďako-

vať starostovi a obecnému zastupiteľstvu za ich
podporu pri tomto peknom športe.
DHZR
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aktivity seniorov

» videozostrih: youtu.be/ X 41MUVEfmiA fotografie: rabca.sk/fotogaleria-rabca

KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY
JEDNOTY DÔCHODCOV
Krajské športové hry Jednoty dôchodcov v Rabči, konané 12. júla 2017. Hoci čas uteká, nechce stáť,
my neprestaneme sa stretávať.

Nepremýšľame, netriedime, ale do každej akcie sa
zapojíme. Priateľstvo, láska sa v nás nestráca, obrovským srdcom rozdávame
seba. Tak tomu bolo aj 12.
júla v Rabči, kde sa stretli seniori Žilinského kraja, konkrétne z 11 okresov
po 12 športovcov, aby dokázali nielen súťažiť, ale
hlavne je to o stretnutí. Dlho sme na okresnej organizácii Jednoty dôchodcov zvažovali, kde by sme
to usporiadali. Predsedníčka základnej organizácie v Rabči, Gitka Pindjaková, navrhla Rabču. Hneď
po prvom stretnutí v športovom areáli v Rabči sme
vedeli, že toto je to správne miesto. Boli sme nadšení tou perfektnou športovou halou a celým areálom. Obrovské ďakujem
Vám patrí pán starosta
Rabče Ing. Julius Piták, pa-

fektnému obedu v pizzérii
v Rabči. Znejúce tóny harmoniky a rôznych hudobných nástrojoch priam tlačili slzy do očí. Je krásne si povedať: „Spievaj národ môj…“
Že sme mohli stráviť takýto krásny deň nielen športovaním, ale aj s divákmi z rôznych okresov žilinského kraja. Nebolo ich málo, ale veľký počet svedčil o tom, že
sme súdržní. Za toto všetko
chcem poďakovať p. národ-

ni riaditeľka ZŠ v Rabči, že
ste nám to umožnili. Tebe,
Janko Pienčák, dlhoročný
riaditeľ ZŠ v Rabči, za toto prekrásne dielo, za všetko, čo si urobil pre generáciu tretieho veku, pre seniorov, všetko to podstatné
bolo na Tvojich pleciach.
Zvládol si to nie na jednotku, ale s obrovskými hviezdičkami. Skláňam sa pred
Tvojou profesionalitou. Ď
A K U J E M E.
Celý športový deň sa
niesol v príjemnej atmo-

sfére voňavých langošov,
chutného guľášu a per-

nej rady p. Igorovi Janckulíkovi, poslancovi VÚC Albínovi Maslaňákovi, manželom Bohuckým, Vám
priatelia seniori zo ZO
JDS v Rabči, že ste bez nároku na akúkoľvek odmenu ochotne pomáhali. Samozrejme celej rozhodcovskej komisii.. Nie sme zárobková činnosť. Pomáhame, šírime medzi ostatných radosť, lásku, mnohokrát na úkor svojho voľné-
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V SMIŽANOCH
NA PÚTI
V nedeľu Božieho Milo
srdenstva, 23. 4. 2017,
putovali naši farníci
do svätyne Božieho Mi
losrdenstva spišskej die
cézy v Smižanoch.
ho času, taktiež bez nároku na čokoľvek. Veď o tom
je život. Nie sme nikomu
na obtiaž, snažíme sa žiť
aktívne a byť stále vsunutí do spoločnosti rôznymi činnosťami. A táto aktivita, ktorá sa konala v Rabči, sršala obrovským potešením. Niekedy je smutné, že na takúto akciu VÚC prispeje len malou čiastkou,
ako v našom prípade, len
200 eur preto, keby neboli takéto šľachetné duše, ktoré som už spomenula v mojom ďakovacom
článku, boli by tieto Krajské športové dni, snáď len
o minerálnej vodičke…
Nie sme nároční, ale niekedy stačí stretnúť tých
správnych ľudí a život seniorov sa stane pri rôznych akciách nezabudnuteľný. Nedá mi, aby som
v závere môjho článku
neopakovala slová malého dievčatka, ktoré sprevádzalo z tvrdošínského
okresu na naše športové hry svojho deduška, jej
výrokom mi oči zrosili slzy. Citujem: „Deduško je
tu tak krásne, ja tu, chcem
bývať.“ Aj ono pochopilo zmysel stretnutia. Si
úžasná vnučka, aj za tieto slová, ktoré si vyslovila
v Rabči, Ti patrí uznanie.
S úctou sa pred všetkými
skláňam, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku
krásnemu dňu.
Okresná predsedníč
ka Jednoty dôchodcov
v Námestove Oľga Slo
víková

Pani Pindjaková a pani Adamčíková sa podujali na prípravu púte a v nedeľné ráno bol plný autobus pútnikov, ktorí išli
zveriť svoje starosti Milosrdnému Ježišovi. Po príchode do Smižian niektorí navštívili stánok radia Lumen a na pripravených kartičkách nechali
úmysly za svojich blízkych
a známych, iní sa v kostole duchovne pripravova-

li na slávenie svätej omše, ktorú celebroval bývalý nuncius pre Slovensko,
arcibiskup Henryk Józef
Nowacki. Počas svätej

omše sme načerpali nové
sily na šírenie duchovných
a telesných skutkov Božieho milosrdenstva a uistili sa, že v trápeniach nie

XIX. Rabčiansky okruh
Zorganizovali ho dobro
voľní hasiči v spolupráci
s obcou a školou 13. má
ja 2017. Bolo síce menej
účastníkov ale o to viac
športovcov aj z iných obcí.
Padol rekord rabčianske
ho okruhu Tadeáša Joščá
ka 41:23. Mário Košút do
siahol čas 38:30!

Zľava: Slavomír Praj;
Mário Košút, Martin Buc.

viac

Ďakujeme hasičom,
starostovi, MKS, za pek
nú akciu v najkrajšom
mesiaci máji.

VÝSLEDKY: najmladší žiaci (1.

– 4. ročník: 1. Adam Revaj 3. B
Rabča 0:56:50; 2. Samuel Jagnešák 3. C Rabča 1:33:20; 3. Richard
Jaňák škôlka Rabča 1:35:00
Najmladšie žiačky (1. – 4. roč.)
1. Silvia Jaššáková 4. A Rabča 1:04:00; 2. Lucia Pikošová
3. A Rabča 1:18:00; 3. Klára Svetlošáková 4. A Rabča 1:21:25
Mladší žiaci (5. – 7. ročník)
1. Juraj Košut 6. A Vavrečka
1:05:10; 2. Martin Buc 7. A Vavrečka 1:05:15; 3. Dávid Grobarčík
5. B Rabča 1:06.20

sme sami, ked naše srdce
je plné lásky.
V areáli pred svätyňou
Božieho
Milosrdenstva
sme stretli emeritného biskupa, Mons. Andreja Imricha a osobne mu poďakovali za šírenie evanjelizácie, ako tomu bolo aj pri
duchovnom cvičení prostredníctvom rádia Lumen. Taktiež sme sa stretli s Mgr. Ľubošom Cvengrošom, teraz už správcom
farnosti v Hrabušovciach.
Spolu s ním sme boli na pobožnosti Korunky Božieho
Milosrdenstva a s požehnaním sa dali na cestu domov.
Návrat vo večerných hodinách bol únavný, ale spokojný.
Mária Volfová
Mladšie žiačky (5. – 7. ročník)
1. Sofia Jaňáková 5. A Rabča
1:04:00; 2. Denisa Mazuráková
5. B Rabča 1:04:02; 3. Kamila
Pienčaková 5. A Rabča 1:11:20
Starší žiaci (8. – 9. ročník
1. Jozef Heretik 9. A Rabča 1:11:44;
2. Adrián Jaššák 8. B Rabča
1:30:06; 3. Matúš Tropek 8. B Rabča 1:30:09
Muži: 1. Mário Košúť Vavrečka
0:38:30; 2. Slavomír Praj Vavrečka
0:40:20; 3. Martin Buc Vavrečka
0:41:10
Ženy: 1. Michaela Maxová Rabča
0:55:40; 2. Jana Kršáková Vasiľov
0:57:00; 3. Alžbeta Bucová Vavreč– red
ka 1:04:30

» videozostrih: youtu.be/-b5o-eiO-Ks fotografie: rabca.sk/fotogaleria-rabca
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ŠPORTOVCI TJ ORAVAN RABČA ÚSPEŠNÍ
Telovýchovná jednota má 2 oddiely – stolnotenisový a futbalový. Oddiely majú zapojených do dlhodobých súťaží žilinského kraja a Oravy 8
družstiev. V ukončenom súťažnom ročníku 2016 – 17 boli úspešnejší, ako v predchádzajúcom. Prejavilo sa to vo výkonoch športových zá
pasov a umiestnení.
Vyhodnotenie
súťažného roč
níka 2016 – 17
TJ ORAVAN Rabča
v stolnom tenise. Oddiel
mal v súťažiach zapojené 3
družstvá.
Rabča A – 4. liga

1. Ružomberok 22 16 6 0 266:130 60
2. Černová A 22 12 6 4 227:169 52
3. V. Dubová A 22 11 4 7 216:180 48
4. Rabča A 22 10 5 7 201:195 47
5. Lokca A 22 9 7 6 214:182 47
6. L. Mikuláš A 22 9 6 7 209:187 46
7. Bobrovec A 22 9 5 8 215:181 45
8. Krušetnica A 22 9 5 8 213:183 45
9. Ľubeľa A 22 10 111 181:215 43
10. S. Dubová A22 5 512183:213 37
11. Dlhá A 22 4 414 145:25134
12. Tvrdošín D 22 1 021 106:290 24

Rabča B – 7. liga

1. Hruštín A 2220 0 2 287:109 82

2. Novoť A 22 18 0 4 285:111 76
3. Rabča B 2218 0 4 250:146 76
4. Vasiľov A 2213 0 9 229:167 61
5. Krušetnica C 22 12 1 9 230:166 59
6. Breza B 22 9 310206:19052
7. Ťapešovo A22 9 310190:20652
8. O. Lesná D 22 8 212169:227 48
9. S. Hora B 22 7 114 185:271 44
10. Dlhá C
22 5 017 127:269 37
11. Istebné B 22 4 117120:276 35
12. Zákamenné A22 3 118 98:298 32

Rabča C – 8. liga

1. Podbiel A 2219 3 0 271:125 82
2. Párnica B 22 17 1 4 231:165 74
3. Hruštín B 2215 3 4 238:158 70
4. Novoť B 2215 1 6 241:155 68
5. Bziny D 22 11 4 7 227:169 59
6. S. Hora C 22 11 011 211:185 55
7. Nižná E 22 10 210197:19954
8. Rabča C 22 7 510195:201 48
9. Sihelné A 22 5 413 178:218 41
10. Babín A 22 4 216 145:251 36
11. O. Podzámok 22 2 218 128:268 30

12. Klin A

22 2 119 114:282 29

Najúspešnejším tímom
bola Rabča A, ktorá ako
nováčik 4. ligy žilinského kraja obsadila 4. miesto. Lepšie umiestnenie dosiahli aj Rabča B a Rabča C, ktoré v súťažiach
Oravy si zlepšili umiestnenie v tabuľkách. Kladom bolo aj to, že sa zapojili do súťaží aj mladí hráči
– žiaci aj dorastenci, ktorí
v minulosti nehrávali.
Vedúcim oddielu je už
dlhé roky Ján Bandík, ktorý je súčasne rozhodcom aj
aktívnym hráčom. Veľký
podiel na úspechoch oddielu mali aj tréneri a hráči
Jozef Gužík a Ondrej Pindiak. Oporami našich tí-

mov boli aj hráči z Poľska,
ktorí nahradili našich odchovancov, ktorí hrávali prvú ligu v Nižnej a Tvrdošíne.
Vyhodnotenie jednotlivcov –
podľa umiestnenia v rebríčku
hráčov a úspešnosti v zápasoch
vyjadrených v percentách víťazstiev.
» Rabča A: 4. miesto Lukáš Ruchomski, 80 % víťazstiev; 32.
miesto Marián Lowas 47 % víťazstiev, 35. miesto Ján Bandík
43 % víťazstiev; 41. miesto Anton Juritka 40 % víťazstiev. Menej zápasov odohrali: Michal
Kutlák, S. Randiak, I. Palider.
Hodnotených bolo 103 hráčov.
» Rabča B: 2. miesto Anton Juritka 94 % víťazstiev, 8. mies-

to Igor Palider 75 % víťazstiev,
10. miesto Stano Randiak 73 %
víťazstiev, 31. miesto Jozef Gužík 53 % víťazstiev, 46. miesto
Marek Dibdiak 35 % víťazstiev.
Menej odohrali: M. Šurin, M.
Adamčík. P. Ferletiak.
» Rabča C: 17. miesto Martin
Šurin 60 % víťazstiev, 27. miesto Ondrej Pindiak 54 % víťazstiev, 29. miesto Michal Adamčík 53 % víťazstiev, 37. miesto
Marek Dibdiak 45 % víťazstiev.
Menej hrali. J. Domin, P. Ferletjak, bratia Masničákovci.
V novom ročníku budú opäť prihlásené 3 tímy
a súťaž žiakov. Stolní tenisti medzi sebou radi privítajú ďalších hráčov. S prípravou na nový ročník začnú
v auguste. Jozef Havlíček

FUTBALISTI POSTÚPILI
O postup sa zaslúžili hráči mužstva TJ Oravan, ktorí v 7. lige obsadili 2. miesto. V budúcom ročníku budú štartovať v najvyššej oravskej súťa
ži v 6. lige (predtým 1. trieda). Okrem mužov súťažne hrali aj štyri mládežnícke tímy – dorastenci, starší a mladší žiaci, ktorí štartovali v sú
ťažiach Žilinského kraja. Súťažne hrali aj prípravkári, ktorí štartovali na turnajoch. Vyhodnotenie súťažného ročníka 2016/17 vo futbale.
Muži – 7. liga

1. Vasiľov
2. Rabča
3. Kraľovany
4. Leštiny
5. Krivá
6. Lokca
7. O. Lesná
8. Hruštín
9. Sihelné
10. Babín
11. Istebné
12. Podbiel

22 19 2 1 66:21 59
22 15 4 1 55:28 49
22 11 2 9 49:47 35
22 9 5 8 54:43 32
22 10 2 10 45:40 32
22 10 1 11 36:48 31
22 8 4 10 41:42 28
22 7 4 11 33:38 25
22 8 1 13 39:49 25
22 6 5 11 36:47 23
22 5 6 11 35:54 21
22 4 4 14 29:62 16

Tabuľka Pravdy: +16 b

Dorast – 4. liga

1. D. Kubín 24 21 0 3127:24 63
2. Bobrov 24 15 4 5 64:22 49
3. L. Hrádok 24 14 3 7 59:37 45
4. Lisková 24 14 2 8 99:64 44
5. L. Lužná 24 14 2 8 56:44 44
6. Trstená 24 10 2 12 52:56 32
7. Diviaky 13 8 7 9 50:46 37
8. Rabča
13 10 1 13 52:54 31
9. Liesek
24 10 1 13 59:78 31
10. Chlebnice 24 8 4 12 36:67 28
11. Černová 24 8 4 12 41:78 28
12. Z. Poruba 24 4 2 18 43:95 14
13. O. Polhora 24 1 6 17 18:91 9
-5b

Starší žiaci – 3. liga

1. Martin B
2. Liesek
3. L. Mikuláš
4. Lisková

2623 1
2620 3
2619 2
26 17 3

2 148:25 70
3 77:22 63
5 132:46 59
6 64:35 54

5. Zuberec 26 14 4 8
6. Trstená 26 14 210
7. Rabča
2611 312
8. Z. Poruba 26 9 314
9. Klin
26 9 215
10. Diviaky 26 6 713
11. L. Hrádok 26 6 614
12. Vrútky B 26 6 218
13. Zákamenné 26 5 219
14. O.Podzámok26 3 023
-3b

77:53 46
96:55 44
57:68 36
80:96 30
47:66 29
44:67 25
41:63 24
29:109 20
34:85 17
12:147 9

Mladší žiaci – 3. liga

1. Martin B 2623 3 0242:33 72
2. Vrútky B 2622 0 4 188:43 66
3. Trstená 2622 0 4 166:40 66
4. L. Mikuláš 26 16 2 8129:52 50
5. Diviaky 26 16 1 9 109:68 49
6. Zuberec 2615 2 9 102:84 47
7. Klin
2612 2 12 92:87 38
8. L. Hrádok 2612 1 13 74:73 37
9. Liesek
26 11 2 13 63:111 35
10. Zákamenné 26 8 3 15 57:98 27
11. Rabča
26 7 4 15 87:108 25
12. O.Podzámok 26 4 0 22 24:173 12
13. Z. Poruba 26 2 0 24 26:256 6
14. Lisková 26 1 2 23 27:160 5

-14 b.

Vysvetlivky: + body za vyše 50 % víťazných zápasov,
- za menej víťazných zápasov.
MUŽI sa oproti predchádzajúcim ročníkom, v kto-

rých skončili v dolnej polovici tabuľky, sa výrazne zlepšili. Po jeseni boli na 3. mieste a na jar sa
prebojovali na postupové
druhé miesto, keď dokázali zvíťaziť aj nad prvým
Vasiľovom.

mu ročníku sa zlepšili, keď
z 11. miesta postúpili na 7.
miesto tabuľky. Pre nedostatok hráčov im často pomáhali aj mladší žiaci. Trénerom bol Peter Brišák
a počas jari ho nahradil Jozef Brišák.

O tento úspech sa zaslúžili nielen domáci hráči, ale aj tí, ktorí prišli
z iných klubov. Pomohli
k prestupu aj niektorí dorastenci. Trénermi mužov
boli Miroslav Adamčík st.
počas jesene a na jar prevzal trénerstvo Emil Bieľak.

MLADŠÍ ŽIACI v tomto ročníku boli najmenej
úspešní, keď oproti minulosti v tabuľke klesli
zo 7. miesta. V predchádzajúcich ročníkoch boli väčšinou najlepší z našich tímov. Trénerom už
viac rokov bol Ferdinand
Poláček.

DORASTENCI sa umiestnili na rovnakom mieste ako v minulom ročníku.
Začiatok jari mali výborný,
keď po víťazných zápasoch
sa dostali do hornej polovice tabuľky. Potom prišli prehry a v tabuľke klesli.
Trénerom dorastencov bol
Marek Adamica za spolupráce s M. Adamčíkom ml.

PRÍPRAVKA štartovala
na turnajoch, ktoré sa hrali v skupinách. Trénerom
bol Štefan Ďubek. Asistovali mu Jozef Brišák a Jozef Havlíček.

STARŠÍ ŽIACI boli z mládežníckych tímov najúspešnejší. Oproti minulé-

Vyhodnotenie jednotlivcov
Tréneri hodnotili futbalistov
podľa odohratých minút a počtu
zápasov, strelených gólov a udelených kariet.
Mužstvo odohralo počas súťaže 22 zápasov. Najviac (väčšinu):

Tomáš Sivka 1535 minút (18 zápasov), F. Jagelka 1350´ (15 z),
M. Adamčík 1292´ (15 z), Z. Rypák 1115´ (14 z), P. Jadroň 1153´
(12 z), M. Brezoňák 1036´ (12 z),
J. Galis 925´ (13 z), J. Poništiak
990´ (11 z), M. Chutniak 989´ (11
z), S. Ratičák 955 ´ (11 z), R. Bugaj 739´ (10 z), M. Gluch 763´ (10
z), P. Kvasňák 714´ (10 z), T. Skurčák 630´ (8 z), M. Joščák 526´ (6
z), E. Briliak 525 ´(8 z), T. Joščák
373´ (8 z).
Menej zápasov: P. Havlíček, D.
Babečka, B. Plaku, P. Krivanka,
M. Adamica, K. Kutlák, J. Revaj,
D. Herud, Š. Revaj, M. Bajčičák,
P. Pindiak, M. Majerčík. Celkove nastúpilo na zápasy 30 hráčov,
z toho 20 domácich a 10 z iných
oddielov.
Strelci gólov: 9 – Filip Jagelka,
6 – M. Gluch, 5 – S. Ratičák, 4 –
M. Joščák, 3 – T. Sivka a P. Pindiak, 2 – M. Adamčík, J. Galis, T. Joščák, 1 – M. Brezoňák,
P. Kvasňák, E. Briliak a J. Poništiak. Karty červená – Galis, žlté – Jagelka 4, Briliak 4, Chutniak a Brezoňák 3. Ostatní 1, celkove 14.
Dorast odohral 24 zápasov.
Najviac minút a zápasov: M.
Pokračovanie na str. 36

21. 8. 2017

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 2 /2017 35

tj oravan rabča

Najstarší futbalový turnaj na Orave ovládli rabčania
Posledná júlová nedeľa patrila v Rabči futbalu. Na 43. ročníku turnaja SNP triumfovali po finálovej výhre v pomere 3:1 nad Klinom domáci
Rabčania. Videozostrihy z futbalu hľadajte na www.youtube.com tak, že napíšete do vyhľadaváča text: obec Rabča alebo TJ ORAVAN Rabča.
Najstarší
športo
vý turnaj organizovaný
na Orave sa konal tradične za účasti štyroch tímov,
konkrétne tento rok to boli: Rabča, Klin, Vitanová
a tím Pewel Šlemienska
z Poľska.
V prvom zápase si zmerali sily futbalisti Klina proti Poliakom. Oravci boli od úvodu jasne lepším tímom a zaslúžene otvoril skóre zápasu, hosťom sa síce podarilo vyrovnať na 1:1, ale to bolo,
čo sa týka gólov z ich strany, všetko. Naopak súper

pridal ďalšie 4 góly a zvíťazil vysoko 5:1. Najviac
sa o výhru Kliňanov pričinil Adam Šaštinský, strelec
hattricku.
V druhom zápase nastúpila Rabča proti Vitanovej.
Vo vyrovnanom stretnutí
sa ujali domáci vedenia zásluhou Jozefa Galisa. Hosťom sa síce podarilo vyrovnať, no tesne pred koncom svojím druhým gólom
v zápase rozhodol o postupe Rabče do finále Jozef
Galis.
V zápase o tretie mies
to sa tak predstavili Pewel

Šlemienska a TJ Vitanová.
Poľský tím predvádzal celý turnaj veľmi pekný a bojovný futbal, no výsledky
tomu nenasvedčovali. Vitanovčania získali bronzový vavrín, keď svojho súpera sfúkli rozdielom triedy.
Finále obstarali domáci futbalisti proti Klinu.
V prvom polčase sa hral
bojovný futbal so šancami
na oboch stranách. Napriek snahe diváci gól nevideli. Po zmene strán hráči Rabče zvýšili obrátky
a tromi gólmi rozhodli o víťazovi turnaja.

Počas turnaja sa konala
aj súťaž v kopaní jedenás
tok, ktorú ovládol brankár
domácej Rabče Jozef Poništiak, ktorý bol nakoniec
vyhlásený za najlepšieho brankára turnaja. Najlepším strelcom bol s tromi gólmi Adam Šaštinský
z Klina. Najlepším hráčom
turnaja bol Wojciech Urbaniec z Pewel Šlemienska.

Dokončenie zo str. 35
Brezoňák, R. Bugaj, V. Pikoš,
M. Pikoš, Polťák, M. Majerčík,
P. Jagelka, P. Pindiak, K. Kutlák, A. Kovaliček, P. Djubašák,
R. Tropek, D. Gluch. Menej:
M. Zboroň, Ľ. Skurčák, D. Boldovjak. D. Bango, J. Klinovský,
P. Iskierka, M. Brišák. Spolu: 20
hráčov.
Strelci gólov: 14 R. Kutlák
a P. Pindiak, 11 – M. Brezoňák,
7 – Zboroň, 5 – Djubašák, 4 – D.
Gluch, 3 – Pikoš a A. Kovaliček,
1 – Bugaj, M. Pikoš, R. Tropek.
Karty: č. – 0, ž – Brezoňák
a Majerčík 3, Gluch 0, Zboroň
a Bango 2, ostatní 1. Spolu: 20.

Starší žiaci odohrali 26 zápasov. Najviac: P. Iskierka, S. Kekeľák, P. Piták, M. Jančo, M. Murín,
J. Oselský, J. Skutka, M. Skurcoňák, M. Maslaňák, F. Chromčák,
P. Pikoš, A. Brišák, Ľ. Jaššák.
Menej 11 hráčov spolu 24.
Góly: 28 – Matej Murín, 6 – M.
Jančo, 5 – F. Chromčák, 3 – Ľ.
Jaššák, P. Iskierka, S. Kekeľák, 2
– F. Revaj, P. Pikoš, 1 – 5 hráčov.
Karty: č. – P. Iskierka, ž – Iskierka 4, Chromčák 2, M. Jančo 1.

dák, D. Grobarčík, J. Randiak,
CH. Gluštík, menej: 12. Spolu
22 hráčov.
Góly: 37 – Klára Adamčíková,
16 – M. Ferneza, 10 – A. Brišák,
8 – S. Chromek, 7 – M. Grobarčík, S. Korman, 3 – P. Kovaliček, 2 – M. Palider, 1 – štyria
hráči. Karty: č – 0, ž – 0.

ZÁVER
Celkovo v zápasoch nastúpilo 111 hráčov. Okrem toho naši odchovanci hrali zápasy v iných kluboch
v počte 7 hráčov, najviac
v Námestove. (M. Pikoš,
P. Kovaliček, 4 za žiakov,
v Žiline Kubasák, v Podbrezovej J. Garaj.
Tréneri a výbor TJ ďakujú všetkým hráčom, ktorí reprezentovali TJ aj obec
v súťažiach. Najviac tým,
ktorí štartovali v dvoch
kategóriách (dorastenci
v mužstve, žiaci v doraste,
mladší za starších).

Mladší žiaci – 26 zápasov, najviac M. Ferneza, M. Grobarčík, A. Brišák, K. Adamčíková,
M. Hadár, S. Chromek, F. Ban-

Prípravka odohrala 6 turnajov
a 12 zápasov. Najviac: K. Babinský, S. Korman, Ľ. Heretík,
B. Piták, M. Gužík, J. Randiak,
Karty: 0, menej: 9, spolu 15 hráčov. Góly: 12 – Kristián Babinský, 7 S. Korman, 2 – M. Gužík,
1 – 5 hráčov.

Výsledky: Tatran Klin –
Pewel Šlemienska 5:1. Góly: Šaštinský 3, D. Kosmeľ,
Lacek – Ščeska P.

TJ Oravan Rabča – TJ Vitanová 2:1. Góly: Galis 2 –
Obrtáč.
O 3. miesto: TJ Vitanová –
Pewel Šlemienska 3:0. Góly: Karas P., Karas F., G.
Karas.
Finále: TJ Oravan Rabča –
Tatran Klin 3:0
Góly: F. Masničák 2, Ratičák
Organizátori ďakujú divákom za peknú atmosféru, ktorá vládla počas celého turnaja a dúfajú, že budúci ročník privíta aspoň
rovnaký počet divákov.
Martin Gábor
Nový súťažný ročník
2017 – 2018
Začal 5. augusta a potrvá
do konca októbra. Prikladáme aj vyžrebovanie zápasov našich tímov (s. 39).
Muži budú hrať v 6. lige, dorastenci v 4. a žiaci v 3. lige.
Funkcionári a fanúšikovia futbalu očakávajú od našich futbalistov dobré výkony a výsledky. Futbalisti sa spoliehajú na veľkú účasť a podporu v zápasoch, aj keď sa
im niekedy nebude dariť.
Jozef Havlíček

VYŽREBOVANIE ZÁPASOV ORAVANU RABČA VO FUTBALE – JESEŇ 2017

Dátum

MUŽI – 6. liga

Čas

6. 8. N Breza – Rabča 5:2
1630
13. 8. N Rabča – Zázrivá 0:1
1630
19. 8. Ut Vasiľov – Rabča
1600
27. 8. N Rabča – Pribiš
1600
3.9 . N Novoť – Rabča
1230
10. 9. N Rabča – Žaškov
1530
17. 9. N Or. Podzámok – Rabča
1200
24. 9. N Rabča – Klin
1500
30. 9. S Liesek – Rabča
1500
8. 10. N Rabča – Zákamenné
1430
15. 10. N Dlhá – Rabča
1430
22. 10. N Vavrečka – Rabča
1100
29. 10. N Rabča – Zuberec
1400
Hrací deň: N – nedeľa, S – Sobota, Ut – utorok, St – streda

Dátum
29. 8. Ut
6. 9. St
19. 8. S
26. 8. S
3. 9. N
9. 9. S
16. 9. S
23. 9. S
30. 9. S
7. 10. S
14. 10. S
21. 10. S
29. 10. N

DORAST – 4. liga
Zákamenné – Rabča
Rabča – Trstená
Dlhá – Rabča 5:2
Rabča – Lisková
Chlebnice – Rabča
Rabča – Z. Poruba
Bešeňová – Rabča
Rabča –Černová
Diviaky – Rabča
Rabča – Nižná
L. Lúžna – Rabča
Rabča – Bobrov
Liesek – Rabča

Čas
1400
1600
1400
1600
1300
1530
1400
1500
1400
1430
1430
1400
1030

Dátum
29. 8. Ut
6. 9. St
13 9. St
27. 8. N
2. 9. S
10. 9. N
16. 9. S
24. 9. N
1. 10. N
8. 10. N
14. 10. S
21. 10. S

ŽIACI – 3. liga B, st./ ml.
Lisková – Rabča
Rabča – Z. Poruba
Trstená – Rabča
Rabča –Diviaky
Zuberec –Rabča
Rabča – Ľubochňa
Zákamenné – Rabča
Rabča –Klin
Chlebnice – Rabča
Rabča – Tvrdošín
Voľno
L. Mikuláš – Rabča

Čas
1000
1200
1500
1200
1000
1130
1000
1100
1000
1030
1000
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†

ODPOČINUTIE
VEČNÉ DAJ IM,
PANE …
Janka Pilarčíková
* 3. 4. 1938
† 4. 1. 2017;
Jozef Porvich
* 28. 5. 1961
† 15. 1. 2017;
Paulína Budzeľová
* 20. 6. 1932
† 22. 1. 2017;
Jozef Kovalíček
* 10. 3. 1962
† 26. 1. 2017;
Jozef Buška
* 10. 3. 1935
† 4. 2. 2017;
Emília Dobierková
* 15. 11. 1947
† 6. 2. 2017;
Jozefa Skurcoňáková
* 5. 1. 1944
† 12. 2. 2017;
Ján Jagelka
* 28. 8. 1933
† 17. 2. 2017;
Katarína Bandiková
* 1. 12. 1972
† 27. 2. 2017;
Vendelín Harbut
* 11. 6. 1931
† 12. 3. 2017;
Ivan Krivánka
* 26. 12. 1949
† 16. 3. 2017;
Anna Dobierková
* 2. 4. 1940
† 17. 3. 1917;
Pavol Barnáš
* 2. 2. 1945
† 22. 3. 2017;
Janka Borovková
* 2. 11. 1929
† 23. 3. 2017;
Mária Šurinová
* 7. 9. 1939
† 18. 4. 2017;
Ľudovít Skurčák
* 19. 10. 1935
† 23. 4. 2017;
Justína Revajová
* 19. 2. 1926
† 24. 4. 2017;
Ján Kubasák
* 30. 6. 1941
† 19. 5. 2017;
Justína Kvasniaková
* 11. 4. 1919
† 27. 5. 2017;
Margita Jagnešáková
* 30. 5. 1957
† 29. 5. 2017;
Jozef Miklušák
* 7. 5. 1955
† 4. 6. 2017;
Margita Zborteková
* 20. 9. 1946

21. 8. 2017

TRADIČNÝ
ODBER KRVI
opäť s peknou
účasťou darcov
Tradičný
odber kr
vi prilákal
tento krát
až 61 darcov!

Pripomienky k autobusom

Vážení občania, dávame do pozornosti informáciu o návrhu zmien cestov
ného poriadku Arriva Liorbus, a.s. Ružomberok so žiadosťou o zaslanie pripomienok resp. návrhov zmien cestovného poriadku na linkách, ktoré premávajú
v našej obci.
Vaše návrhy nám zašlite najneskoršie do 12. 9. 2017 na adresu:
ARRIVA Liorbus a.s., Mláka 2, 029 01 Námestovo
Gálik, tel. 3709211

Tradičný odber krvi,
ktorý organizuje v našej obci Miestny spolok
slovenského červeného
kríža, sa konal 12. júna.
Tento odber vykonáva
mobilná jednotka Národnej transfúznej stanice z Martina. „Sme
nesmierne vďační, sú
medzi nami ľudia, ktorí si stále nájdu chvíľu
čas, aby prišli darovať
túto najvzácnejšiu tekutinu. Taktiež nás teší, že počet týchto ľudí
každým odberom stúpa“ povedala predsedníčka MS SČK v Rabči
pani Pavlína Oselká.
Milí darcovia, dú
fame, že na ďalšom
odbere, ktorí sa bude
konať 9. októbra Vás
opäť privítame.
Martin Gábor

†

† 7. 6. 2017;
Jozef Žilák
* 19. 12. 1957
† 7. 6. 2017;
Ferdinand Košut
* 9. 8. 1966
† 17. 6. 2017;
Stanislav Vonšák
* 2. 6. 1958
† 18. 6. 2017;
Apolónia Žiláková
* 10. 12. 1941
† 19. 6. 2017;
Terézia Vráblová
* 28. 2. 1960
† 20. 6. 2017;
František Korman
* 26. 12. 1965
† 3. 7. 2017;
Paulína Masničáková
* 19. 7. 1945
† 6. 7. 2017;
Margita Adamčíková
* 20. 9. 1930
† 27. 7. 2017
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Aktivity na HORNEJ základnej škole
aj mimo nej

Svätý Valentín
V deň svätého Valentína sme prišli do školy
všetci v ružovo – červenom oblečení.

V každej triede si žiaci
pripravili malé Valentínky – vyzdobené srdiečka
s nalepeným cukríkom.
Na spoločnom stretnutí

prvákov, druhákov a tretiakov sme si najprv pripomenuli život svätého
Valentína. Bol biskupom
a tajne sobášil rímskych

Milí čitatelia,

vojakov. Keď ho preto zavreli do väzenia, zázračne uzdravil zrak žalárnikovej dcére. Pred smrťou jej poslal lístoček:
Od Valentína. A tak si ľudia, už okolo 1500 rokov,
na znak lásky darujú Valentínky. Aj my sme darovali našu Valentínku spolužiakovi, ktorého meno sme si vylosovali. Mamička Dianky a Táničky
Slovíkovej nás potešila

pomaly ale isto sa nám končí ďalší školský rok
a prázdniny sú už za dverami. Aj druhý polrok bol
na HZŠ veľmi aktívny a zaujímavý. Zažili sme množstvo zaujímavých akcií a aktivít, na ktoré budeme dlho
spomínať. O tom všetkom Vám naši žiaci porozprávajú v reportážach, ktoré si pripravili. Reportáže sú obohatené skvelými fotkami a prácami, ktoré žiaci tvorili. Všetkým čitateľom prajeme skvelý čitateľský zážitok a prajeme Vám príjemné prežitie prázdnin, a množstvo krásnych zážitkov. V septembri sa všetci znova
tešíme na našich žiakov.
VIAC » videozostrih: youtu.be/xNeSPgXIBSw
srdiečkovými lízankami
pre všetkých žiakov hornej školy. Ďakujeme.

Karolínka Labudo
vá, Zuzka Vargončíko
vá, 2. D

FAŠIANGY
na HZŠ
Posledný deň pred
prázdninami sme si
pripravili pre našich
žiakov fašiangové
hody.

Druháci
prezlečení
v maskách so spevom nám
ukázali ľudové zvyky „pochovanie hudobných ná-

Vo štvrtok 16. 2. 2017 sa poobede na hornej škole
objavili rozprávkové bytosti – princezné, kominár, indiáni, batmani, kovboji, motýliky, číňanka, vojaci…
strojov“. Naše mamy, babky a dedkovia nám ochotne napiekli šišky, koláče,
a zákusky. Pochutili sme si
aj na syre, jabĺčkach a džúsoch. Pozvali sme aj pána
farára, ktorý prišiel s nami fašiangovať. Zahrali a zaspievali sme si naše
obľúbené goralské pesničky. Nakoniec sme si všetci zaspievali Fašiangy Turíce a s chuťou sme sa pustili do jedenia. O hudbu
sa postarali Adam Barnaš

a Adam Randiak z 3. D,
ktorý nám pekne zahrali
na heligonkách.
Ďakujeme
rodine
Vonšákovej, Žitňákovej,
Laštiakovej, Pilarčíkovej, Iskerkovej, Jagelkovej, Cubinkovej, Rusnákovej za fantastické šišky. Dobre sme sa zabavili a takto sme spoločne
ukončili fašiangy.
Oliver Rajniak,
Adam Barnaš 3. D
a žiaci, učitelia HZŠ

Jedáleň bola pekne vyzdobená a masky sa predstavili, zasúťažili si a zatancovali. Každá maska si
mohla vybrať rôzne ceny,

za ktoré chceme poďakovať ZŠ a všetkým štedrým
rodičom. Za dobrú fašiangovú zábavu ďakujeme.
Samko Gabriel 1. D
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Návšteva knižnice

Tí z nás, ktorí už majú preukazy, si ich mohli vziať, aby si vypožičali knihu. Privítala nás teta Ruženka, ktorá nám
vysvetlila pravidlá knižnice a ukázala nám spôsob hľadania kníh v knižnici. Potom nám dovolila, aby sme si obzreli celú knižnicu a skúsili pohľadať nejaké zaujímavé
knihy. Na chvíľu sme si
s knihou sadli a zalistovali
v nej. Nechcelo sa nám odísť z knižnice.

V marci – mesiaci knihy sme sa vybrali do knižnice.

Na záver sa za nás
všetkých poďakovala tete Ruženke Katarínka
pilo nás, že nemala žiadnu chuť. Vodu si treba vážiť, lebo bez nej sa nedá
žiť. Nemali by sme hádzať
do nej odpadky, lebo potom sa nedá piť. Voda nie
je živá, ale je veľmi dôležitá.
Anabelka Domiňáko
vá, Natálka Randiako
vá, Katarína Hrubjako
vá 1. D

DEŇ VODY

Dňa 22. marca má sviatok naša voda. Voda je
pre ľudí, zvieratá i rastliny veľmi potrebná.
Obliekli
sme
sa
do modrých vecí, lebo vodu z vesmíru vidíme ako
modrú. Tretiaci, druháci
aj my prváci sme sa stretli, aby sme si pozreli pekné obrázky o vode na interaktívnej tabuli. Veľmi
nás to bavilo. Snažili sme
sa tiež vyčistiť vodu, kto-

10. august 2017

rá bola špinavá. Skúšali
sme so zaviazanými očami zafarbenú vodu – žltú,
zelenú, modrú. Prekva-

Vonšáková z 3. D triedy.
Tadeáš Kolčák,
Alexej Maslaňák, 2. D

Jarný zber
papiera
Do jarného zberu papiera sa zapojili celé
rodiny.
Za ich aktivitu pri zbere všetkým ďakujeme
a zároveň veľmi chválime.
Najlepšia trieda
a zberateľka:
1. D 141,2 kg
Natálka Randiaková
87,8 kg
2. D 305 kg získali 2.
miesto
Vaneska Boldovjaková 52 kg
3. D 295 kg získali 3.
miesto.
Veronika Iskerková
122 kg.

DEŇ ZEME
Každoročne si pripomíname 22. apríla Deň Zeme.
Pri tohtoročnom aprílovom počasí sa nám nepodarili uskutočniť aktivity spojené s dňom Zeme,
ktoré sme mali pripravené
v prírode. Preto sme si vymysleli nové aktivity. Obliekli sme sa do rovnakých
tričiek – my tretiaci sme
boli žltý ako slniečko, druháci – červený ako oheň
a prváčikovia si mohli vy-

brať modrú ako nebo alebo zelenú ako tráva. Celý
deň sme si pripomínali, robili aktivity a rozprávali sa
o našej planéte, o jej ochrane, a životnom prostredí.
My tretiaci sme si zozbierali plastové vrchnáky, umelé fľaše, kartóny a slamky.
Z týchto recyklačných materiálov sme nakoniec začali tvoriť krásne kvetinové

še, ktoré nám slúžili ako vázy. Potom nám ich pani učiteľka pripevnila a „vrchnáčikové kvety postupne
rástli“. Našej planéte sme sa snažili
pomôcť aspoň tým,
že sme z použitých
a už nepotrebných
materiálov zhotovili na výtvarnej výchove krásne, farebné kvetinové obrazy. Pri
tom všetkom sme sa aj pek-

Deň Zeme
Dneska je deň Zeme,
očistiť ju chceme.
Od bordelu, odpadu,
zdvihne nám to náladu.
V riekach Dunaj, Hron a Váh,
môžeme si zaplávať.
Pamiatok tu máme dosť,
tak sa poďte pozrieť sem.
Ľudia všetci, dobrí milí,
na tú našu krásnu Zem.
Sonička Lachová 3. D
obrazy. Najskôr sme si olepili farebným papierom fľa-

ne zabavili. Zvyšné vrchnáky, ktoré nám ostali sme
dali na zbierku pre Christiána, ktorý to potrebuje.
Kvetinové obrazy sme dali
na nástenku spolu s výtvormi, ktoré nakreslili naši prváčikovia. Druháci vytvorili
krásnu zemeguľu a farebnú
stonôžku, na ktorej boli nakreslené obrázky ako sa máme správať, a ako si máme
chrániť našu planétu Zem.
Veronika Iskerková,
Dianka Slovíková 3.
VIAC  » » » » » » »
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ZEM
Pozri na tie krásne polia a nad nimi pohoria.
Vidíš? Veď si úplne v raji, ešte aj slnko na teba páli.
Vždy dobré svedomie maj a smeti do koša daj!
Neodhadzuj odpadky na zem,
lebo tam bude odpadkový bazén.
Separuj sklo, papier či plast,
lebo bude strom dlhšie rásť.
Vždy prírode pomáhaj
a v lese oheň nerozkladaj!
Prírodu si váž a opatrovať sa ju snaž!
Katka Jurčáková 3. D

HORNÁČIK – 2/2017
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DEŇ ZEME

Zem
Krásna je tá naša Zem,
vyznať jej to dneska chcem.
Krásne hory krásne lesy,
zvieratká a lúky stromy.
Rybníčky a potôčiky,
kvietky stromy lienky tiež,
Ty to veľmi dobre vieš!
Dianka Slovíková
a Veronika Iskerková 3. D

Zem
Naša Zem je veľká guľa,
voláme ju zemeguľa.
Vždy sa o nás dobre stará
ako naša stará mama.
Aj my radi pomáhame,
všetky smeti pozbierame.
Adam Barnaš 3. D
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Exkurzia na kostolnú vežu
naspäť, bola to skúška odvážnosti. Na záver by sme
sa chceli veľmi pekne poďakovať pánovi kaplánovi,
že nás tam zobral a porozprával nám veľa zaujímavých veci. Urobil nám tým
veľkú radosť, pretože nie
všetci sa tam môžu dostať.
Karolínka
Labudo
vá a Zuzka Vargončíko
vá 2. D

Pán kaplán nás
všetkých prekvapil.
Prišiel s novinkou,
ktorá nás zaskočila.
Povedal nám, aby sme
sa obliekli, že pôjdeme
von. Boli sme prekvapení.
Oznámil nám, že sa ideme pozrieť do kostolnej veže. Najskôr sme sa zľakli
ale všetci sme sa na to tešili. Exkurzia začala najskôr
v sakristii, kde nám porozprával načo slúži, poukazoval nám, kde majú miništranti oblečenie a poukazoval nám aj svoje ornáty. Vysvetlil nám, kedy sa používajú jednotlivé
farby ornátov. Potom sme
prešli do kostola, kde nám
rozprával o svätyni, bohostánku. Nakoniec sme
sa presunuli do kostolnej
veže. Najskôr sme si mysleli, že tam budú obyčajné schody. Keď sme to videli, ostali sme prekvape-

ní. Boli tam drevené a strmé schody. Niektorí sa báli
ale predsa vyšli úplne hore.
Pán kaplán nám na vrchu poukazoval a porozprával o zvonoch. Boli tam
tri veľké zvony. Rozprával
nám, ako sa zvonilo v minulosti, kedy sa zvoní, že
každý zvon má svojho patróna. Najhoršia bola cesta

Stavanie „mája“ na HZŠ
Tradícia stavania „MÁJOV“
je v našej obci obľúbená.

My sme si k jej stavaniu pozvali odborníka na ľudové zvyky pána Miroslava Jagnešáka,
ktorý nám slovom a hudbou priblížil tento zvyk.
Spoločnými silami sme
ozdobili stromček, ktorý
nám pripravil pán František Somsedík a naši školníci nám ho pomohli upevniť. Zaspievali sme si spoločne májové
pesničky a tešili sme sa
z pekného dňa.

Tancujeme
Veselo nám je
na hodine telesnej
výchovy, lebo sa učíme
tancovať.
Je to pre nás prvákov
zábava. Učili sme sa spolu tancovať ča – ču ( vykrúcať zadočky ), polku i rock and roll (dvíhať
a vykrúcať nohy). Snažili sme sa rozosmiať pri
tanci s metlou a darilo sa
nám to. Keď začala hudba hrať, tak sme vo dvojici tancovali a jednému
zostala metla. Samko

LÚČE pre
Kristianka
a deti v Afrike

Všetkým, ktorí nám priblížili tento sviatok, ďakujeme.

Celá naša škola cez
pôstne obdobie
zbierala peniažky
do dvoch krabičiek.

Gabriel nám hudbu zastavil a my sme sa museli vymeniť. S metlou najviac tancoval náš Martinko Juritka, ale zvládol to
veľmi dobre. A my ostatní tiež. Sme radi, že sme

sa zabavili a aj naučili nejaké tance.
Klárka
Pilarčíková,
Natálka Randiaková, Tá
nička Slovíková, Anabel
ka Domiňáková 1 . D

Jedna krabička bola
pre chorého Kristianka
z Rabče. Do druhej krabičky sme hádzali eurá
pre chudobné deti v Afrike. Snažili sme sa vzdať
sladkostí, chipsov, žuvačiek … a ušetrené peniaze sme hádzali do pokladničiek. Chceli sme

Žiaci HZŠ s učiteľmi
a hosťom

robiť aj dobré skutky, aby
sme potešili Ježiška a aj
takto pomohli Kristiankovi a Afrike. Nazbierané
peniažky sme odovzdali
deťom zo žiackeho parlamentu a tiež pani učiteľky poslali zbierku na účet
charity. Veríme, že aj takto sa nám podarí rozveseliť život mnohých detí.
Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 148,67 €.
Michal Juriga,
Samko Gabriel 1. D
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TVORIVÉ DIELNE PRE
MAMKY A OCKOV
Na sviatok rodiny 15. mája 2017 sa stretli žiaci 1. D, 2. D, 3. D na tvorivých
dielňach, aby pripravili darčeky pre svojich rodičov, ktorými ich obdarujú
8. júna na besiedke.
V triedach vládla pracovná tvorivá atmosféra. Žiaci ozdobili plátenné tašky farbami na textil.
Z krepového papiera vytvárali kvety a pripravovali pozdravy. Pri práci vyhladli a tak sa posilnili pizzou. Všetci sa tešia na Deň
pre rodinu, kedy v škole
privítajú svoje rodiny a obdarujú ich vyrobenými
darčekmi.
Kolektív žiakov
a pedagógov HZŠ

Remeselnícke tvorivé dielne
Žiaci HZŠ sa v Múzeu
Oravskej dediny
zúčastnili na tvorivých
dielňach.
V dreveniciach spoznávali tradičné remeslá
a ich produkty, ktorých
výrobu si mohli aj vyskú-

šať. Pred jednou z dreveníc si mali možnosť zahrať hry, ktoré sa hrávali deti v minulosti. Život detí v minulosti mohli vyskúšať aj v historickej škole. Úžasne pripravené tvorivé dielne dotváralo slnečné počasie.

A do školy sme sa vrátili
plný poznania minulosti
a krásnych zážitkov.
Tieto remeselnícke tvorivé dielne boli super. Išli sme
do Zuberca a tam nám ukázali starú techniku. Veľmi
sa nám tam páčilo. Hovorili nám ako sa to robilo v minulosti napríklad: maľovanie kraslíc, ako sa vyrábali
hlinené poháre. Mohli sme si
aj niečo kúpiť. Mali sme pekné počasie. Super! Ale ďakujeme pani učiteľkám, že nám
umožnili vidieť ako pracovali
a žili naši predkovia.
Karolína Labudová 2. D.
Na výlete sa mi veľmi páčilo. Mohli sme si tam dačo kú-

HASIČSKÝ DEŇ
Na hasičský deň sme sa veľmi tešili.
Počasie nám vyšlo perfektné. Bolo veľmi teplo a slniečko pálilo. Museli sme piť
veľa vody. Cesta pre nás bola dlhá. Ubehla však rýchlo lebo sme boli veľmi zvedaví. Keď sme dorazili privítali nás hasiči. Ujo hasič
nám ukázal hasičskú techniku. Potom sme si pozreli zaujímavý program. Keď
sme vyhladli pochutili sme
si na párkoch. Nakoniec sme
sa osviežili chutnou zmrzlinou. Všetci sme sa vybláznili

na nafukovacom hrade. Hasiči si pre nás pripravili dopravnú nehodu. Potom auto začalo horieť a videli sme

ako hasiči zasahujú. Trošku
sme sa báli, že sa oheň rozšíri dookola. Dym z auta bol
veľmi čierny. Keď auto uhasili potom nás hasiči poriadne osviežili a boli sme mokrí.
Miško Juriga, Maroško
Záhumenský, Janko Har
but a Samko Gabriel 1. D

piť, vyrobiť a obzrieť si. Boli
tam stanovištia, na ktoré sme
si mali chodiť. Najviac sa mi
páčilo druhé stanovište, kde
boli rezbári. Tiež sa mi páčilo ako sme sa preťahovali lanom. Skákali sme aj cez švihadlo. Výlet sme ukončili dobrou zmrzlinou. Cestou naspäť
sme sa rozprávali a hrali.
Tadeáš Kolčák 2. D

Boli sme na výlete v Zuberci. Videli sme tam staré
domčeky.
Jeden bol z Rabče. Skúšali sme mlátiť žito. Bola
tam aj veľká pec. Maľovali
sme tam vajíčka. Boli tam
stánky. Kúpil som si luk. Bol
to krásny výlet.
Riško Jendreas 2. D
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DEŇ RODINY
Uprostred sviatkov
dňa matiek a dňa
otcov sa uskutočnil
vo vyzdobenej jedálni
HZŠ „Deň rodiny“.

vá, zatancovali s bielymi
stuhami nádherný tanec
na pieseň: Halleluja. Svoje
talenty ukázali aj účastník
školského kola Slovenského slávika Adamko Šubjak
z 1. D a účastník okresného kola Hviezdoslavov Kubín Tadeáško Kolčák z 2. D
triedy.
Záver programu urobili Pytačky v podaní našich druhákov a pieseň:
Tak sa neboj mama, ktorú
zaspievala Karolínka Labudová. Deti sa svojim rouvarí mi dobre jedlo kyslo sladko chutí mi to všetko. Môj ocko super varí palacinky chutné spraví v práci urobí veľa veci domov mi
prinesie krásne veci. PEŤKO Moja mamka dobra je
vždy mi niečo kupuje. Môj
ocko postavil nový dom všetci sa radujú v ňom.
TOMÁŠ S.: Moja mamka smaží varí nám sa dobre darí. Môj ocko sa raduje v robote sa strachuje. Môj
ocko dobrý je vždy mi niečo
kupuje.

Program si pripravili
žiaci všetkých tried pod vedením pani učiteliek. Moderátorkami akadémie boli tretiačky Veronika Iskerková a Dianka Slovíková.
Úvod programu patril divadelnému krúžku s divadelnou scénkou: „Stratení v rozprávke.“ Naši najmenší – prváčikovia zarecitovali milé básničky pre
mamičky a ockov a dievčatká sa zahrali na mamičky svojich bábik, ktorým
spievali uspávanku a recitovali básničku. Nadaný prváčik Samko Gabriel
zarecitoval prózu o šťastnom psovi a talentovaná Katarínka Hrubjaková nám zahrala na klavíri. Druháci vlastné básne
pre mamky a ockov rapovali. Pripravili si tiež tanček s piesňou: Vráť mi tie
hviezdy. Tretiaci, ktorí majú medzi sebou talentovaného heligonkára Adamka
Barnáša, si spolu s ním zaspievali veselé ľudové piesne. Dievčatá v bielych oblečeniach, ktoré im ušila p.uč. Ivetka Zborteko-

dičom poďakovali a odovzdali darčeky, ktoré pre
nich pripravili. Tretiačky
rodičov ponúkli koláčikmi, ktoré upiekla a darovala naša Katka Ptačinová. Ďakujeme za jej dar,
ďakujeme všetkým rodičom, ktorí prišli a odmenili svoje deti za ich námahu a usilovnosť potleskom. Druháci si pre
svojich rodičov pripravili vlastné básničky, ktoré
potom zarepovali.
MATEJ: Moja mamička
v práci účtuje a doma sa
z nás raduje. Objať ju zato chcem a povedať ďakujem! Môj ocino vie opraviť
skoro všetko. Dá sa s nim
hrať florbal lyžovať a dobre zabaviť. Nebojí sa elektriky a so zváračkou dokáže triky.
ALEX: Moja mamka dobra
je vždy mi niečo upečie. Môj
ocko stavbár je veľmi veľa
pracuje.
DIANKA G.: Moja mama
mamička mám ju rada, že

si ma vychovala a lásku dávala. Ti môj ocko tatko pekný úsmev máš a roboty veľa máš.
DIANKA J.: Moja mamka
veľmi starostlivá je zo všetkým mi pomôže budem dobrá sľubujem. Môj ocko je
najlepší nosí mi darček najkrajší veselo sníva sní dúfam že to nikdy nezmení.
ZUZKA: Moja mamka
dobrá je vždy mi niečo ušije šaty sukňu čo len chcem
veľmi jej za to ďakujem. Môj
ocko na kamiónoch jazdí vyrieši problém každý.
KAROLÍNKA: Moja mamka dobrá je uvarí a upečie

na záplaty. Keď mi gombík
odpadne mamička ho prišije. Môj ocko je biznismen kúpil si kamión značky Man.
Môj ocko sa v kamióne vezie do Kazachstanu cestuje.
Precestuje pol Ázie darčeky
nám domov donesie.
VANESKA: Moja mamička
šikovne ruky má. Šije tvorí nám božteky z lásky jej
posielam. Ocka rada mám
preto sa s ním rada hrám.
Hrávala som sa s mamičkou
keď som bola ešte maličkou.

TOMÁŠ J.: Moja mamička
v obchode predáva veľa lásky nám všetkým dáva.

PATRIK: Moja mamka navarí dobru pizzu pripraví.
Môj ocko sa usiluje pekný
dom nám pripravuje.

MARCELKA: Ocko to je
moje zlato opraví mi všetko hravo keď si s niečím neviem rady ocko ma vždy dobre nápady. Mamička je poklad veľký uloží ma do postieľky na čelo mi božtek dá
rozprávku mi prečíta.

OLÍVIA: Môj ocko je veľmi
milý vždy mi všetko dovolí. Myslím, že to nie je chyba, že mi vždycky veľmi chýba. Ľúbim ťa mamička moja, si ako hviezdička moja.
Keď mi smutno je vždy sa
na mňa usmeje.

TADEÁŠ: Moja mamička
krajčírka je pekné šaty ušije, každý kúsok látky využije

Kolektív žiakov
a pedagógov HZŠ
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Hasiči predviedli ukážky
Posledný týždeň
v škole,
keď sme sa
už neučili
nám spríjemnil
ujo hasič Juriga
– Miškov ocko.
Prišiel na veľkom
hasičskom aute.

Poukazoval nám všetko,
čo potrebujú hasiči na hasenie požiaru. Mohli sme si
aj vyskúšať oblečenie, masku, prilbu a na koniec nám
dovolil aj striekať vodu z hadice. Keďže bolo veľmi teplo, pýtali sme ho, aby nás
všetkých „osviežil“.

Na záver sa chceme veľmi pekne poďakovať ujovi hasičovi, že si našiel čas
a prišiel nám porozprávať
zaujímavé veci.
Tamarka Maslaňaková,
Linda Juritková
a Jesicca Olešová 1. D

SPOMÍNAME SI NA NAŠE 3 ROKY
PRVÚ TRIEDU sme
začali s obavami, či to všetko zvládneme. Do školy
nás doviedli rodičia a pomáhali nám s domácimi
úlohami. Naučili sme sa čítať, písať, počítať. Boli sme
na výletoch na Železničke
v Oravskej Lesnej, v Trstenej v keramickej dielni a Kinderlande. S ochranárkou Zuzkou sme pozorovali prírodu Oravskej
priehrady a vtáčiky… Pripravovali sme besiedky
pre starých rodičov a pre
naše mamky a ockov. Naše
športové výkony sme ukázali na olympiáde, postupne naše výkony rokmi tréningu stúpali a získali sme
aj prvé miesta: Dianka Slovíková (beh na 60 m), Katka Vonšáková a Adamko
Randiak (hod kriketkou),
Aďko Laštiak (beh na 60
m), Simonka Žitňáková
(skok do diaľky)....
DRUHEJ TRIEDE okrem učenia sme mali vianočné tvorivé dielne, piekli sme oblátky s Martin-

kou Iskerkovou a jej maminkou, vyrábali sme vianočné pozdravy. Boli sme
na rorátnej sv. omši a pohostení na fare s duchovnými otcami. Navštívil nás
otec biskup Štefan Sečka,
povzbudil nás v učení a odfotil sa s nami. Počas mesiaca kníh nám chodili čítať mamičky, ale aj hostia:
starosta Július Piták, riaditeľka školy Anna Konhauzerová, kuchárka Gabika, upratovačka Katka,
pán kaplán Andrej Adamčák. Rozprávkové bytosti
nás potešili na Oravskom
Hrade, kde sme boli na výlete....
TRETIU TRIEDU sme
začali prípravou na Prvé sv. prijímanie a rozširovaním našich vedomostí o násobilku, vybrané slová a angličtinu. Na Deň jazykov nám o Holansku prišiel porozprávať Aďkov ocko. Chodili sme na tvorivé dielne do CVČ v Námestove, naučili sme sa plávať v Aquarelaxe v Dolnom

Kubíne, boli sme na kostolnej veži s pánom kaplánom. Zažili sme aktivity
na Deň vody a Zeme. Páčilo sa nám na Hasičskom
dni, ale aj na výlete v Múzeu oravskej dediny v Zuberci....
Nezabudnuteľná bola aj rozlúčka s hornou školou, na ktorej sme
sa poďakovali pani učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám, duchovným otcom a kuričovi, ale aj všetkým deťom.
Zažili sme mnoho ne-

zabudnuteľných okamihov
za ktoré chceme poďakovať: pani učiteľkám z MŠ
Alenke Gurovej, Alenke
Toporovej, Ľudke Ptáčinovej, pani učiteľkám z HZŠ
Veronike Kubíkovej, Gabike Oselskej, Katke Ptáčinovej, Veronike Kovaličkovej, pani kuchárkam Gabike Balekovej, Olinke Kovalíčkovej, pani hospodárke
Majke Kovalíčkovej, pani
upratovačkám Ľudke Ďubekovej, Martinke Skurčákovej, pánu kuričovi Jož-

kovi Sivkovi, duchovným
otcom Andrejovi Adamčákovi, Petrovi Bolibruchovi
a našej triednej pani učiteľke Ivetke Zbortekovej.
PS: Moji milí žiaci, všetkým vám prajem veľa úspechov v škole, dobrých kamarátov, šťastie, zdravie a splnenie túžob…
Ďakujem vašim rodičom
za ochotu mi pomáhať pri
rôznych aktivitách. Zostávate mi všetci v srdci.
Vaša tr. p.u Ivetka.
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Interview s Kornelom Oselským – bývalý žiak HZŠ
V súčasnosti opäť v našej dedine ožívajú ľudové tradície aj vďaka mladým ľuďom a de
ťom, ktorí hrávajú na ľudových nástrojoch. K nim patrí aj Kornel Oselský, ktorý bol
žiakom našej Hornej základnej školy. Hráva na heligónke – pôvodnom goralskom
nástroji. Jeho bratrancovi Samkovi Zboroňovi sa táto hra veľmi páči a tiež by sa chcel
naučiť hrať na heligónke. Samko je zvedavé dieťa a položil Kornelovi pár otázok.
1. Kedy si začal hrať
na heligónke?
• Začal som hrať, keď som
bol asi piatak na ZŠ, ale
môžem povedať, že to je už
celkom neskoro. Ak chceš
tiež hrať, tak by si už aj teraz mohol začať ako prvák.
2. Ako často doma
trénuješ?
• Teraz už doma trénujem
málo. Keď som začínal, tak
prvé dva roky som hrával
každý deň nejaké pesničky. Nemal som ani žiad-

ne noty, učil som sa podľa sluchu. Postupne som
už vedel zahrať pár pesničiek, tak som začal chodiť
na vystúpenia. Tam som sa
naučil asi najviac od starších, skúsenejších heligonkárov: „ Keď nevieš pesničku, ktorú hráme, tak aspoň
otváraj ústa a potichu sa ju
uč!“ hovorieval môj učiteľ
Tropek, no a ja som sa toho držal.
3. Ktoré piesne rád hráš?
• Ja hrám rád asi všetky pies-

ne. Keď hrám veselé, ľudia si
môžu zatancovať a zasmiať
sa. Ak hrám smutnejšie, ľudia si zaspomínajú, niekedy sa aj rozplačú. Spevom
a hrou utužujem ich vzťahy
a to ma veľmi teší.
Samko sa Kornelovi poďakoval za rozhovor a poprial mu veľa zdaru. V budúcom roku sa aj on pridá k našim heligonkárom
z Rabče.
Samko Zboroň 1. D s pa
ni učiteľkou

belka Domiňaková, Miško
Juriga, Alex Revaj; 3. miesto Tánička Slovíková. Najlepší boli druháci: Olívia
Harbutová, Zuzka Vargončíková, Matej Bugaj a Tomáš Jagelka boli úspešní na 100 %. Z tretiakov sa
na prvom mieste umiestnili Adrián Laštiak a Jakub

Skurčák. Víťazi si odniesli sladkú odmenu a krásne
rozprávkové knižky. Gratulujeme víťazom a všetci
žiaci dostali pochvalu, že
sa zapojili do čítania.

Kvíz Danka a Janka
Spisovateľka Mária Ďuríčková patrí medzi najznámejšie autorky pre deti.
Od malička veľmi rada čítala. Napísala množstvo príbehov, rozprávok, ktoré
nájdeme ukryté v knihách.
My sme si vybrali dvojičky Danku a Janku,
a od januára sme sa pustili do čítania tejto super knihy. Popri čítaní sme si začali robiť projekty o Danke a Janke, medzitým sme
si prečítali celú knihu. Keď
sme knihu dočítali mohli sme si overiť svoje vedomosti v kvíze. Každá trieda ho mala iný. Prváčikovia mali spájanie obrázkov
s názvami kapitol, druháci
mali krúžkovanie s voľbou
odpovedí a my tretiaci sme
mali dopisovanie správ-

nych odpovedí. Naši víťazi z prvákov sú: 1. miesto

Samko Gabriel; 2. miesto
Katka Hrubjaková, Ana-

Katka Vonšáková, Si
monka Žitňaková a Da
niel Pidík 3. D
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A K T I V I T Y ZO Š KÔ L K Y PR I KO S T O L E
Ďalší polrok je za nami. Ubehol ako voda a ja mám opäť možnosť priblížiť aktivity detí v našej materskej škole. A bolo ich veru
neúrekom, ani sa nedajú všetky opísať, tak teda spomeniem tie najdôležitejšie.
FEBRUÁR
Tento mesiac bol bohatý na rôzne udalostí. Najviac sa spomínal zápis detí do 1. ročníka a je to aj fašiangové obdobie. Aj my
sme sa niesli v tomto duchu.
Navštívili sme triedu v škole, kde budú chodiť naši predškoláci. Deti
spoznávali priestory, svoju
budúcu pani učiteľku a žiaci ukázali čo sa už naučili.
Zahanbiť sa nedali ani naši škôlkari.
Spolu s p. uč Ptačinovou
sme pripravili, pre rodičov,
otvorené hodiny.
Mali možnosť pozrieť
na prácu a aktivitu svojho
dieťaťa, akou formou sa deti v MŠ vzdelávajú. Záujem
bol veľký o čom svedčila aj
účasť.
Samozrejme nemôžem
nespomenúť
Karneval.
Deti sa nemohli dočkať.
V tento deň sa premenili na princezné, indiánov,
supermanov, motýle, zvieratká a iné rozprávkové bytosti.
Zábava bola v plnom
prúde – prezentovali sa,
tancovali, súťažili, ale
hlavne bavili.
MAREC
Už od dávna je zvykom,
že marec sa nesie v znamení knihy a tá sa spomínala
častejšie ako inokedy. Deti poznávali technológiu jej
výroby, niektoré si ju dokonca samé vyrábali. Mali možnosť odprezentovať
svoju najobľúbenejšiu knihu a pochváliť sa, čo si spolu s rodičmi prečítali, pretože v dnešnej dobe je to
veľmi dôležité, keďže knihu
nahrádza televízia, počítač.
Navštívili sme aj obecnú knižnicu. Teta Ruženka sa nám pochválila s novým interiérom a deťom
poukazovala knihy určené
pre ich vekovú kategóriu.
Popri tom sme si poobzerali Gaceľ a pooboznamovali sa s dôležitými budovami Rabče.
Pokračovanie na str. 10
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MAREC
Deti majú veľmi rady zvieratká a preto aj jarná vychádzka bola plánovaná
s týmto zámerom.
Navštívili sme rodinný
dom so zvieratkami, ktoré sa často nevidia. To bolo ale radosti.
Deň 22. marec je „Deň
vody“. Táto drahá tekutina
je životu dôležitá a predsa
sa s ňou nehospodári ako
treba.
O jej dôležitosti, funkcii, potrebe, šetrení sme
si pripomínali rozhovorom, ochutnávkou, pokusmi, pozorovaním, upovedomením rodičov.
Deti už vedia, že ju nepotrebuje len človek, ale aj
rastlinky, zvieratá a ostatná príroda.
Koncom marca sa naše dve deti – Jakubko a Tobiasko, spolu s p. uč. Gurovou, zúčastnili v Zákamennom matematickej olympiády.
Mali pripravený pestrý
program, na ktorom bol
prítomný televízny moderátor – Majster N.
Deti plnili rôzne matematické a logické úlohy,
prezentované vtipnou formou.
APRÍL
Pre predškolákov a ich rodičov bol začiatok mesiaca plný očakávania. Veď
predškoláci robili prvú
skúšku. Konal sa totiž zápis
do školy. Ukázali, čo v nich
je, čo sa naučili, ako vedia
pracovať. A musím uznať,
že to brali úplne vážne. Bolo vidieť aj na rodičoch, že to
prežívajú so svojimi ratolesťami. Všetko dopadlo, ako
má byť. Posúďte sami, ako
vedia pracovať.
Obľúbenou činnosťou
detí je spev a tanec. O tom
svedčí aj fakt, že do súťaže
„Zlatý slávik“ sa prihlásilo
veľa záujemcov. Za úlohu
sa mali doma naučiť pieseň,
ktorú v škôlke nespievame
a potom ju zaspievať pred
kamarátmi. Zvolili si rôzne
žánre-piesne ľudové, moderné, goralské. Deti a porota si vybrali víťazov.
Boli sme pozvaní a ponuku sme prijali, na nesúťažnú prehliadku moder-

ných piesni pod názvom
„Brngalky“ do Oravského Veselého, kde sa úspešne prezentovali naše dve
speváčky Juliánka a Klárka v sprievode p. uč. Ptačinovej.
O tom, že našu zem si
treba chrániť, neznečisťovať, obnovovať sme si nielen rozprávali, ale sa aj aktívne zapojili. Pozbierali sme odpadky v blízkom
okolí, zasadili sme nové
stromčeky a deti vyjadrili
kresbou, ako si ju predstavujú mať aj teraz, aj v bu-

dúcnosti. Takto sme oslávili „Deň zeme“. A nemôžeme predsa dopustiť, aby
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sa naplnili slová tohto citátu:
„Až umrie posledný
strom, posledná rieka bude
otrávená a posledná ryba
bude chytená, vtedy si uvedomíme, že peniaze sa jesť
nedajú“.
MÁJ
Práve v máji sa prejavuje najviac lásky – veď nie
nadarmo sa hovorí „Májlásky čas“. Toto slovo má
mnoho podôb. Tú, o ktorej chcem písať je trocha
iná – láska medzi dieťaťom
a matkou a znamená najväčší cit – úprimný, pravdivý,
neodškriepiteľný.
My sme dali možnosť deťom vyjadriť tento cit, veď
druhá májová nedeľa je
sviatkom všetkých mám.
A myslím, že sa to podarilo. Spolu s deťmi sme pripravili pekný darček –nielen hmotný, ale aj nehmotný– darček vo forme básni, piesni, tančekov, scénok, vtipov, hádaniek. Nakoniec boli obdarované aj
tým hmotným.
Keďže našťastie ešte
gazdovčina úplne nevymrela, mohli sme s deťmi
priamo a konkrétne pozo
rovať domáce zvieratká.
Umožnila nám to Zuzkamamička našich detí. A boli
sme radi, lebo v dnešnej dobe je tendencia, že deti poznajú lepšie exotické zvieratá, ako domáce.
Zúčastnili sme sa aj
peknej, starodávnej akcie,
ktorú poriadala škola a bolo to stavanie mája. Deti mali možnosť na vlastné
oči vidieť túto činnosť. Ujo
Miro Jagnešák, ktorý bol
hosťom, nám spríjemnil
chvíle piesňami, rozprávaním o zvykoch našich
predkov a milým slovom.
JÚN
Hneď prvý týždeň bol
bohatý na program. Máme zvykom deťom uro
biť radosť nielen v deň ich
sviatku, ale obdarovať ich
celý týždeň. Program bol
nabitý – jeden deň to bola
opekačka, druhý zmrzlina,
potom rozprávková noc,
zábava na kolobežkách, bicykloch, kolieskových korčuliach a ešte na dôvažok
aj vzácna návšteva – teta
Ruženka.
Pokračovanie na str. 12
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Dokončenie zo s. 11
JÚN
Aj iné dni boli zaujímavé.
Deti rady spomínajú pro
fesiu profesionálneho ha
siča a 22. 6. ho mali možnosť na vlastné oči vidieť aj
s celým vybavením. Predviedol deťom celú techniku
a na očkách deti bolo vidieť
radosť a nadšenie.
V tento deň sme mali aj
iný úspech. Päť športovcov,
v sprievode p. uč. Toporovej, sa zúčastnilo športovej
olympiády v Or. Polhore.
Trénovanie sa oplatilo. Doniesli sme si zlatú medailu
za skok do diaľky.
Pekné zážitky deti pre
žili aj v prírode. Je naozaj
krásna a dodávajúca energiu, dobrú náladu a uspokojenie. Vyšli sme si spolu k rieke Polhoranke a letná vychádzka smerovala
na lúky, nad bývalé poľnohospodárske družstvo, odkiaľ bol prekrásny výhľad
na okolie.
Nemôžem zabudnúť
spomenúť na kultúrne vy
žitie na divadielkach v Ga
celi. Každé bolo niečím jedinečné. Či už uspokojenie detskej duše, výchovný vplyv, estetický zážitok.
A popritom sa stretli deti
oboch škôlok, kde si pestovali priateľské vzťahy.
Úplne na záver mesiaca nás ešte čaká rozlúč
ka s predškolákmi. Deti sa obdarujú darčekom,
spolu si zaspievajú, zatancujú a rozlúčia sa aj s pani

POĎAKOVANIE
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie
patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo finančnými darmi:
Rodičovské združenie Rabča, CVČ – Rabča. Ďakujeme rodinám Slovíkovej, Laštiakovej, Rajniakovej, Skurčákovej, Pidíkovej, Iskerkovej, Skurcoňákovej, Vargončíkovej, Rusinovej, Labudjakovej, Bugajovej, Juritkovej, Labudovej, Boldovjakovej,
Slovíkovej, Revajovej, Juritkovej, Harbutovej, Slovíkovej a Gabrielovej.

učiteľkami, ktoré sa o nich
starali počas celého roka.
Poďakovanie sponzorom
Aj touto cestou chceme poďakovať sponzorom za dary, ktoré sme od nich dostali. Ďakujeme rodine
Zuzky Hrubjakovej, Janke
Florekovej, Renátke Mikolajčíkovej, Zuzke Somsedíkovej, Marcelke Laštiakovej, p. Rajniakovej a os-

tatným, ktorí nechceli byť
menovaní. Každý dar potešil, užitočne sa využil pri
výchovno- vzdelávacej činnosti našich detí.
Za dobrú klímu na našom zariadení ĎAKUJEM
všetkým rodičom, ale aj zamestnancom našej školy.
S akciami v MŠ Kostolná vás informovala učiteľka MŠ – Toporová Alena.
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