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NAŠA OBEC RABČA. Deti z hornej školy priniesli 3. marca 2020 starostovi obce Rabča Ing. Júliusovi Pitákovi vlastnú
predstavu o našej obci Rabča aj s návrhmi, čo by chceli v našej obci mať. VIAC » s. 5
Text V. Briš, foto: J. Oselský

KORONAVÍRUS – STRACH DNEŠNÝCH DNÍ
KORONAVÍRUS JE PROBLÉM, VEĽKÝ PROBLÉM CELÉHO SVETA. LEN VLASTNOU TRPEZLIVOSŤOU
A DISCIPLINOVANOSŤOU MÔŽEME TENTO PROBLÉM PORAZIŤ.
KORONAVÍRUS JE REÁLNY PROBLÉM.
Problém, ktorý môže mať následky
na náš život ešte dlhé týždne a me
siace. Nemecký futbalový tréner Jur
gen Klopp v súvislosti s koronavírusom
povedal: „Nie je dôležité, čo si myslia
slávne osobnosti. Majú o tom hovoriť tí,
ktorí sa v tom vyznajú.“ Preto nebudem
písať o koronavíruse ale skôr o tom,
aký dopad to má na svet, na Slovensko
a na našu Rabču.
Veľa ľudí sa zhoduje v tom, že opa
trenia spojené s vírusom a chorobou
COVID-19 im zatiaľ výrazné problémy

nespôsobujú, no obávajú sa toho, čo bude
ďalej. Nie je dôvod na strach a na paniku.
Áno, je logické, že ľudia sa boja o svoje
životy. Kým vzniká tento článok, počet
nakazených Slovákov prekročil stovku.
Treba však povedať, že nakazených bude
niekoľko násobne viac. To nie je šírenie
paniky, to je proste fakt. Opatrenia ohľa
dom zatvorenia obchodov, reštaurácií
a prakticky všetkého ostatného okrem
lekární, drogérií, potravín a úradov je
pozitívny krok. Pozitívny, aby nás uchrá
nil pred tým, aby sme nedopadli, ako
Čína či Taliansko.

RABČA JE PREKRÁSNE MIESTO NA ŽIVOT.
Mnohí z nás sme tu prežili celý svoj do
terajší život. Stojíme však pred výzvou
a problémom, ktorý nie je problémom
len Rabče. Nie je to problém ani celého
Slovenska, ale problémom celého sveta.
Buďme preto zodpovední a ohľaduplní.
Dodržujme pokyny úradov, hygienikov
a lekárov. Pokiaľ to nie je nevyhnutné,
nevychádzajte z domu, noste rúška alebo
inú ochranu tváre a pravidelne si umývajte
a dezinfikujte ruky. Len tým, že budeme
zodpovední a trpezliví, môžeme túto si
tuáciu prežiť v zdraví!
Martin Gábor

zdravie

AKO SA CHRÁNIŤ PRED NÁKAZOU
NOVÝM KORONAVÍRUSOM?
ZOSTAŇTE DOMA.
VYHNITE SA
KONTAKTU S INÝMI
ĽUĎMI
VON CHOĎTE LEN
NA NEVYHNUTNÚ
DOBU (nákup,
opatera)
STARŠIE OSOBY NAD
65 ROKOV NECH
ZOSTANÚ DOMA!
VONKU VŽDY NOSTE
RÚŠKO!
Pri nákupe noste aj
okuliare a rukavice.
Lepšie je platiť
bezhotovostne
Ak idete do lekárne,
lieky si napíšte
čitateľne na papier

Všetky dôležité informácie z obce obecný úrad zverejňuje
na web stránke obce http://www.rabca.sk
ako aj na https://www.facebook.com/obecrabca
Dodržiavajte uloženú karanténu!
Dôrazne žiadame občanov, ktorí
majú uloženú karanténu, aby ju
striktne dodržiavali, nepohybovali
sa po obci, obchodoch, verejných
priestranstvách. To platí aj pre
rodinných príslušníkov.
V prípade, že nám takýto prípad,
aj keď anonymne, bude nahlásený,
budeme nútení toto oznámiť
na políciu. Za porušenie Vám
hrozí finančná pokuta 1659 €.
Ak ste v karanténe, nákupy môžete
riešiť cez svojich príbuzných,
susedov, známych, avšak za
dodržania pokynov pri ochrane
pred koronavírusom.

Oznam o zmene otváracích hodín
Do predajní vstupovať len s rúškami
na tvári alebo si iným spôsobom
chrániť tvár a neohrozovať zdravie
zamestnancov predajni.
COOP Jednota Námestovo
vzhľadom na mimoriadnu
situáciu a poskytovanie
núdzového zásobovania upravuje
od 17. marca 2020 otváraciu
dobu na predajniach, a to:
Supermarket
Pondelok – piatok 7 00 – 18 00 h
Sobota 7 00 – 18 00 h, nedeľa zatvorené
Potraviny pri kostole
Pondelok – piatok 7 00 – 17 00 h
Sobota 7 00 – 12 00 h, nedeľa zatvorené

Zmeny v cestovných poriadkoch
Od 23. 3.2020 autobusy
premávajú ako v období školských
prázdnin. Bližšie informácie
uvádzame v prílohách.

Dezinformácie lekárskej starostlivosti
VÁŽENí OBČANIA,
v súvislosti s poskytovaním
lekárskej starostlivosti kolujú na
Facebooku dezinformácie, že lekári
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DÔKLADNE SI
UMÝVAJTE RUKY
Denne dezinfikujme
najmä kľučky…
neordinujú, neberú telefóny, a pod.
Aj teraz sa potvrdzuje, že Facebook
je dobrý sluha, ale zlý pán.
Oznamujem, že všeobecní a detskí
lekári na zdravotnom stredisku v Rabči (MUDr. Babničová, MUDr. Benčíková, MUDr. Galčíková, MUDr. Kanderková, MUDr. Letavayová,
MUDr. Straňák) poskytujú, v zmysle
pokynov Úradu verejného zdravotníctva SR, zdravotnú starostlivosť
v upravenom režime. Ordinovanie je
sťažené vybavovaním telefonátov,
preto musíte mať strpenie a netreba
šíriť dezinformácie. Cez deň vybavia
viac ako 100 pacientov. Ich práca je
riziková z dôvodu šírenia koronavírusu, pretože sú v prvej línii. Vážme
si, že ešte môžu ordinovať, pretože
sa kľudne môžu ocitnúť v karanténe. Na koho sa potom obrátite!?
Aj v tomto BUĎTE ZODPOVEDNÍ.
Július Piták, starosta obce Rabča

zdravie / novinky z obce
TELEFONICKY KONTAKTUJTE SVOJHO LEKÁRA
ALEBO LEKÁRSKU POHOTOVOSTNÚ SLUŽBU.
INFORMUJTE ICH O SVOJOM POBYTE
V RIZIKOVEJ OBLASTI.

„USMERNENIE HLAVNÉHO
HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19
SPÔSOBENÝM KORONAVÍRUSOM
SARS-COV-2“ – piata aktualizácia
Z usmernenia zverejneného v aktualitách
na www.rabca.sk vyberáme:
1. Charakteristika ochorenia
Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae,
ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa
zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť.
Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38°C,
zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže
skončiť úmrtím. Inkubačný čas je 2 až 14 dní.
Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka
na človeka.
2. Definícia prípadu
2.1. Suspektný prípad (osoba podozrivá
z ochorenia) vyžadujúci si laboratórnu diagnostiku (nehlási sa na európskej úrovni) je:
1) Pacient s akútnou infekciou dýchacích
ciest (náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, telesná teplota
nad 38 °C, dýchavičnosť) a bez inej etiológie,
ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz
a s anamnézou cestovania alebo pobytu
v krajine / oblasti s lokálnym prenosom alebo
prenosom v komunite* počas 14 dní pred
objavením sa symptómov alebo
2) pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred
objavením sa symptómov v úzkom kontakte
s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom COVID-19 alebo
3) pacient so závažnou akútnou respiračnou
infekciou (horúčka a aspoň jeden príznak
respiračného ochorenia (napr. kašeľ, horúčka, dýchavičnosť) a vyžadujúci hospitalizáciu (SARI) a bez ďalšej etiológie, ktorá
by plne vysvetľovala klinický obraz.
Po hlásení lokálneho prenosu alebo prenosu v komunite v krajine alebo oblasti
sa za suspektné prípady považujú všetci
pacienti, ktorí majú príznaky akútnej respiračnej infekcie potvrdené VLD / VLDD alebo
na APS (Ambulancia pohotovostnej služby).
Pravdepodobný prípad
Podozrenie na prípad, u ktorého je testovanie na vírus spôsobujúci ochorenie
COVID-19 nejednoznačné (podľa výsledkov
testov oznámených laboratóriom), alebo
u ktorého bolo testovanie na pan-koronavírusové ochorenia pozitívne.

Potvrdený prípad
Osoba s laboratórnym potvrdením vírusu
spôsobujúceho ochorenie COVID-19, bez
ohľadu na klinické príznaky a symptómy.
3. Definícia osôb v kontakte (osôb podozrivých z nákazy)
Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez
symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo
potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19.
Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.
3.1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko
expozície):
Za osobu v úzkom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:
– Osoba žijúca v rovnakej domácnosti ako
prípad s ochorením COVID-19.
– Osoba, ktorá bola v priamom fyzickom
kontakte s prípadom ochorenia COVID-19
(napr. podaním rúk).
– Osoba, ktorá má nechránený priamy kontakt s infekčnými sekrétmi osoby s ochorením COVID-19 (napr. kašlaním, dotykom
použitých papierových vreckoviek).
– Osoba, ktorá mala úzky kontakt s prípadom
COVID-19 do 2 metrov a dlhší ako 15 minút.
– Osoba, ktorá bola v uzavretom priestore
(napr. učebňa, zasadacia miestnosť, čakáreň atď.) s prípadom COVID-19 najmenej 15
minút a vo vzdialenosti menšej ako 2 metre.
3.2. Osoba v bežnom kontakte (nízke riziko
expozície):
Za osobu v bežnom kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:
– osoba, ktorá bola v uzavretom priestore
s prípadom COVID-19 menej ako 15 minút
alebo bola vzdialená viac ako 2 metre,
– osoba, ktorá bola v priamom kontakte (tvárou v tvár) s prípadom COVID-19 menej ako
15 minút a bola vzdialená menej ako 2 metre,
– osoba, ktorá cestovala spolu s prípadom
COVID-19 akýmkoľvek spôsobom prepravy.
3.3. Kritériá laboratórneho testovania osôb:
Každá osoba, ktorá spĺňa kritériá suspektného prípadu, by mala byť laboratórne testovaná na koronavírus SARS-CoV-2 ako súčasť
aktívneho vyhľadávania prípadu.
4. Pravdepodobné miesta zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného
prípadu ochorenia COVID-19:
4.1. Ambulancia všeobecného lekára, centrálne prijímacie oddelenie (CPO), iné oddelenia
zdravotníckeho zariadenia rezortu zdravotníctva, zdravotnícke zariadenia iných rezortov.

Čo nové v Rabči

RÚŠK A
SENIOROM
VÁŽENÍ SENIORI,
ste pre nás ľudia, ktorí už niečo zažili
a svojimi skúsenosťami a radami, ktoré odovzdávate mladším generáciám,
ste pre nás dôležití. Zároveň ste skupinou ľudí, ktorí majú citlivejší imunitný systém. Preto chceme pomôcť
a v tomto čase šírenia koronavírusu
sme pripravili, na zmiernenie rizika
nákazy, pre Vás ochranné rúška.

Distribuovali sme ich do každej seniorskej domácnosti. Zároveň chcem
poďakovať všetkým, hlavne našim
pracovitým ženám, ktoré v rámci
našej obce Rabča šijú rúška, že si
vzájomne pomáhate. Budeme to ešte
potrebovať.
Július Piták,
starosta obce a poslanci OZ Rabča

UPOZORNENIE!
V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19, Ministerstvo vnútra
SR Odbor prevencie kriminality kancelárie
ministra vnútra upozorňuje, že na území
boli Slovenska zaznamenané nové prípady
podvodov na senioroch. Neznáme osoby
kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty,
ponuky pochybných farmakologických
prípravkov a iné, čím chcú zneužiť súčasnú
situáciu vo svoj prospech. V prípade, ak
by ste boli svedkami obdobného konania,
je potrebné kontaktovať políciu č. 158.
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samospráva obce / starosta obce » priority /Návšteva

PRIORITY STAROSTU OBCE
Hlavnou prioritou je zabezpečiť
chod samosprávy obce aj v čase tej
to mimoriadnej situácie. Komunálny
odpad naďalej odvážame. Zabezpeču
jeme dodávku pitnej vody. Pomáhame
neustálou aktualizáciou web stránky
obce http://www.rabca.sk ako aj htt
ps://www.facebook.com/obecrabca .
Snažíme sa pomôcť najzraniteľnejším
a tými sú naši najstarší občania. V tých
to dňoch sme im na zmiernenie rizika
nákazy doručili s pokynmi ručne šité
ochranné rúška. Poprosili sme občanov,
ktorí bývajú sami bez príbuzných, resp.
ich majú a sú t. č. v karanténe a nemá
sa o nich kto postarať a potrebujú
pomoc, sú v núdzi, aby to oznámili
V čase opatrení pred šírením na č. t. 043/28 121 11, 043/2812115, sta
nebezpečného ochorenia spôsobe- rosta: 0903/538 529 alebo p. prednos
ného neviditeľným korona vírusom tka 0911/231703. Prípadne e-mawilom:
COVID-19 SARS II je ťažké písať podatelna@rabca.sk; starosta@rabca.
o investičných prioritách, čo chce- sk a prednosta@rabca.sk .
me urobiť v obci v tomto novom
roku. Zo skúsenosti z Číny, kde sa
V tomto roku si obec pripomenie
Číňanom už podarilo šírenie choro- viacero dôležitých výročí: 470 rokov
by po cca 4-mesačnom disciplinova- od prvej zmienky o obci Rabča, 20.
nom boji pri dodržaní karanténnych výročie Dni Rabče, 45 rokov oslávi
opatrení, minimálneho vychádzania dychová hudba Rabčanka, 25 rokov
vonku s povinným rúškom na tvári, Marana Tha. V týchto novinách Vám
izolácie chorých od zdravých…
zasielame anketný lístok, ktorý je aj

v elektronickej podobe na našej we
bovej stránke, aby ste nám napísali
svoje nominácie na ocenenie.
Vážení občania!
Chcem nielen POĎAKOVAŤ, ale aj POCHVÁLIŤ Vás za prístup k dodržiavaniu
pokynov Ústredného krízového štábu
SR a odporúčaní vedenia obce v týchto
vážnych časoch šírenia korona vírusu.
Na ulici už pomaly nestretnem človeka, ktorý by nemal rúško a dodržiaval
patričný fyzický odstup. Navzájom sa
tým chránime.
Ďakujem a chválim za spolupatričnosť, ktorú si navzájom preukazujete,
za pomoc, ktorú ponúkate nielen sebe
navzájom, ale taktiež za telefonáty, kde
ponúkate pomoc a samozrejme našim
lekárom.
Ďakujem a chválim aj za pokoru,
trpezlivosť a silu, ktorá nám všetkým
pomáha pri prekonávaní prekážok. No
a v duchu kresťanstva, ktorým väčšina
z nás žije, ďakujem a chválim za to, že
nezabúdate na svojich blížnych. Prajem
veľa zdravia a Božieho požehnania.
Ing. Július Piták, starosta obce

Aj tento rok obec Rabča potešila svojich rodákov
Pravidelne ako každý rok sme opäť
navštívili našich rodákov žijúcich
v sociálnych zariadeniach na Orave.
Pripravili sme pre nich zaujímavé
pásmo folklórnych vystúpení. V sobotu
11. januára 2020 vystúpili deti z detského
folklórneho súboru „GORALECKY“ pod
vedením Mgr. Martina Skočíka, ktoré si
pripravili pekný program pre klientov Cen
tra sociálnych služieb v Námestove a tiež
pre obyvateľov domova dôchodcov v Novoti.
Deti dôchodcom nielen zaspievali, ale ich
V programe pre dôchodcov tiež vystú sa ženy zo speváckeho zboru „MARANA
aj pohostili voňavými medovníčkami. pili „SPIEVAJÚCI SENIORI“ a predstavili THA“, ktoré zároveň povinšovali obyva
teľom spomínaných zariadení všetko
dobré do nového roku. Účinkujúci sa
s rodákmi z Rabče srdečne porozprávali
a odovzdali seniorom darčeky, ktoré
pre nich pripravil Obecný úrad v Rabči.
Vďačnosť a radosť sa dala čítať z tvá
rí obyvateľov navštívených zariadení
a my sa už teraz tešíme na stretnutie
s nimi v budúcom roku. Na záver chce
me poďakovať všetkým účinkujúcim
a tiež ZŠ s MŠ Rabča za spoluprácu
a ústretovosť pri organizovaní tejto
peknej akcie. Mgr. Andrea Lubasová
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rodina

DESIATA KAMPAŇ NA PODPORU
MANŽELSTVA
V nedeľu, 16. februára 2020 vyvrcholil desiaty ročník slovenského
Národného týždňa manželstva (NTM). Podujatie, ktoré propaguje, podporuje a povzbudzuje k životu v manželstve.
Na Slovensku šíria myšlienku spo
kojného manželstva manželia Rená
ta a Vladimír Sochorovci. Za šírenie
a propagáciu v Rabči sa zaslúžil tím
miestnych dobrovoľníkov.
Stalo sa tradíciou, že NTM v Rabči
začína modlitbou krížovej cesty na Bob
rovskej kalvárii a pokračuje nasledujúci
víkend vopred pripravenými aktivitami.
Každý tretí piatok v mesiaci je v našom
kostole vyložená Oltárna Sviatosť ako
posolstvo NTM za manželstvá a rodi
ny, pri ktorej sa dobrovoľníci striedajú
v službách v 30-minútových intervaloch.
Súčasný ročník NTM sa niesol mot
tom Náš príbeh. Každé manželstvo žije
svoj vlastný príbeh. Manžel a manželka v ňom spoločne zdieľajú pekné,
ale aj ťažké, či nezabudnuteľné chvíle.
Na chvíľu mali teda možnosť zastaviť
sa a zaspomínať. V piatok večer mali
manželia, ktorí prejavili záujem o ak
tivity NTM, možnosť obnoviť si svoje
manželské sľuby pri sv. omši, ktorú slú
žil vdp. Blažej Dibdiak. Sobotu strávili
pri premietaní filmu V jednom ohni.
V nedeľu sa bavili na podujatí s názvom
Večer príbehov.
Druhý ročník Národného týždňa
manželstva u nás podporili obec Rabča,
Farský úrad Rabča, téme prispôsobili
svoju ponuku aj naše miestne podniky

– Pizzeria Quattro a Pizzeria Adamčí
ková. Spoločenské priestory poskytla
ZŠ s MŠ Rabča a o digitalizáciu a pla
gáty sa postarala spoločnosť PC Slova
kia. Ďakujeme partnerom, sponzorom,

dobrovoľníkom, aj všetkým, ktorí sa
aktivít zúčastnili.
VB
VIDEO zo sv. omše v piatok:
https://www.youtube.com/watch?v
=Vv9VMMjRxd0&feature=youtu.be

KOMUNITNÝ PLÁN
Obec Rabča v súlade s § 83 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších právnych predpisov, vypracovala Komunitný plán sociálnych
služieb obce Rabča.
Zmyslom komunitného plánovania
najmä v obciach, ako je naša, je akti
vizácia obyvateľstva, ich participácia
a skvalitnenie poskytovania sociál
nych služieb spoločným koordinova
ným postupom. Cieľom komunitného
plánovania je posilňovanie sociálnej
súdržnosti všetkých obyvateľov obce
a predchádzanie sociálnemu vylúče
niu a sociálnej izolácii jednotlivcov
či skupín.
Obec Rabča zostavila pracovnú
skupinu za účelom vypracovania
návrhu Komunitného plánu, v kto
rej mali zastúpenie poslanci, obecný

úrad ale i občania našej obce. Prvé
stretnutie sa uskutočnilo 19. febru
ára 2019, kde sa dohodli na postupe
pri spracovaní Komunitného plánu.
Potom nasledovali stretnutia s posky
tovateľmi a prijímateľmi sociálnych
služieb. Pomocou týchto stretnutí sa
dôkladne analyzovali silné a slabé
stránky obce v poskytovaní sociálnych
služieb. Nasledoval zber štatistických
údajov a zverejnenie Návrhu Komu
nitného plánu sociálnych služieb obce
Rabča.
Na poslednom zasadnutí Obec
ného zastupiteľstva obce Rabča bol
prednesený a následne schválený bez
pripomienok. Obec je v zmysle § 83
ods.2 zákona č.448/2008 Z.z. povinná
do 15 dní od jeho schválenia obecným
zastupiteľstvom predložiť vyššiemu
územnému celku.
Mgr. Monika Kozoňová
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Tanečná sála kultúrneho domu
s novými parketami

Nadstavba materskej školy,
rekonštrukcie, osvetlenie
či nový vchod …
Čo nové v Rabči
V novej rubrike Rabčianskeho Chýrnika
si pre Vás pravidelne pripravíme prehľad toho, čo nové sa udialo, vybudovalo
a zrekonštruovalo v našej obci v posledných týždňoch a mesiacoch.
Vo februári 2020 bola skolaudovaná
nadstavba materskej školy – rozšírenie
o 2 triedy s kapacitou 38 detí. Už sa
môžu napĺňať stavy.
VYZÝVAME RODIČOV, ŽE MIEST
DO MATERSKEJ ŠKOLY JE DOSŤ
A NEMUSIA SA BÁŤ, ŽE NEBUDÚ
PRIJATÉ.

Nový zadný vchod
do zdravotného strediska
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Nová parkovacia plocha pre lekárov a nový zadný vchod
do zdravotného strediska
Prvou dôležitou vecou je vybudovanie
zadného vchodu do zdravotného stre
diska. Tento vchod je vybudovaný smere
od bytoviek v Gaceli a dostať sa k nemu
dá uličkou pri pošte. Obec Rabča tak chce
znížiť obsadenosť hlavného parkoviska
pri lekárni: „Sľubujeme si od tohto vchodu a vybudovaného parkoviska najmä
odbremenenie parkoviska pri lekárni.
Vieme, že v týchto miestach je nedostatok
parkovacích miest a veríme, že ľudia
budú parkovisko a vchod využívať, aby
sa nepreplňovalo parkovisko v smere
od obecného úradu,“ hovorí starosta
obce Július Piták.
Druhou novinkou je vybudovanie no
vého verejného osvetlenia na AdamovkeTrchovnici: „Verejné osvetlenie je nutnosťou hlavne v zimných mesiacoch, kedy
slnko neskoro vychádza a skoro zapadá.

Z tohto dôvodu bolo veľmi dôležité vybudovať nové verejné osvetlenie v miestach,
ktoré sa rozrastajú o novostavby.“
Dobudovaniu verejného osvetlenia
predchádzalo dobudovanie prívodu níz
konapäťovej elektrickej energie. Nakoľko,
ide o miesto, kde sa nedávnej minulosti
vybudovalo veľa novostavieb, nové elek
trické vedenie aj verejné osvetlenie bolo
nutnosťou.
Rovnako rekonštrukciou prešli verejné
WC v Gaceli a tanečná sála kultúrneho
domu, kde sa brúsili a nanovo lakovali
nové parkety:
„Veríme, že aj toto pomôže a zlepší
život v Rabči. Tanečná sála sa využíva
pravidelne a už teraz je obsadená minimálne na niekoľko mesiacov dopredu.
Martin Gábor

výstavba v obci » obecné služby » samospráva obce

Vybudovanie nového verejného osvetlenia na Adamovke – Trchovnici

Vodovod, elektrika Adamovka III

Výstavba infraštruktúry obecnými službami na Adamovke III

Výstavba autobusovej zástavky pri Jánovi Kubíkovi

Pracovníci obecných služieb zabezpečujú aj v čase mimoriadne nákazlivej epidémie korona vírusu odvoz komunálneho odpadu od občanov

Roznáška v obci ušitých rúšok
pre seniorov
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KONIEC „NE HOSPODÁRENIA“
v súkromných lesoch?
Zhoršujúci sa zdravotný stav našich oravských lesov, ktorého sme svedkami v posledných rokoch, vyvoláva vznik
mnohých otázok a hľadanie odpovedí.

Uspokojivo a odborne vysvetliť laic
kej verejnosti prečo je tomu tak nie je
možné v jednom príspevku, pretože
sa jedná o celý komplex vonkajších aj
vnútorných príčin. Jednou z nich je aj
stav súkromných lesov vo vlastníctve
fyzických osôb. Zdravý les si vyžaduje
v týchto ťažkých časoch neustálu sta
rostlivosť a ochranu proti chorobám.
Áno, naše krásne oravské lesy napáda
rakovina v podobe sucha, vysokých
teplôt, búrlivého vetra, či premnoženia
podkôrného hmyzu. V prípade človeka,
ak sa táto choroba nelieči v počiatočnom
štádiu , začne napádať ďalšie zdravé
orgány a v konečnom dôsledku môže
skončiť až jeho smrťou. Podobne je to
aj s lesom. Ak sa v ňom nehospodári
a nevykonávajú sa v ňom ochranné
opatrenia proti chorobám a škodcom,
ochorie, nákaza sa šíri, požiera ďalšie
zdravé lesy, bez ohľadu na ich vlastníc
tvo a môže spôsobiť na rozdiel od člo
veka len ich dočasnú smrť. Pretože
mŕtvy les je možné opäť obnoviť, ale nie
tak rýchlo, aby sa niekoľkým ľudským
generáciám na určitý čas nezhoršila
kvalita ich životného prostredia. Tento
jav odumierania smrekových lesov pre
bieha naprieč celou Európou a je výzvou
pre vlastníkov a obhospodarovateľov
lesa, ako si s tým dokážu poradiť.

sa v súkromných lesoch na Orave
nehospodári, sú choré a hrozí, že sa
choroba prenesie do lesa ostatných
vlastníkov. Doterajší právny stav
za určitých podmienok umožňoval
súkromnému vlastníkovi lesa, ujať sa
obhospodarovania svojho lesa, ale viac
menej to ostávalo na jeho dobrej vôli
a aktívnom prístupe. Najideálnejšia
forma spoločného obhospodarovania
súkromného lesa drobných vlastníkov
vo forme zakladania pozemkových
spoločenstiev sa na Orave neujala.
Ani existujúce podielové pozemkové
spoločenstvá (urbáre) nejavili záujem
o obhospodarovanie týchto lesov. Krí
zová situácia, si vyžaduje krízové rie
šenia. Novelou zákona o lesoch, ktorá
je platná od 1. 9. 2019 bol zavedený
inštitút tzv. osobitného obhospoda
rovania lesov. Na základe tejto novely
začne orgán štátnej správy lesného
hospodárstva konanie o osobitnom
obhospodarovaní lesa z vlastného
podnetu, ak zistí, že vlastník lesa
nezabezpečil odborné hospodárenie
v svojich lesoch.
Vlastník lesa obdrží výzvu, aby
do 60 dní od doručenia tejto výzvy
zaslal orgánu štátnej správy lesného
hospodárstva (napr. pozemkový a les
ný odbor na okresnom úrade v Ná
mestove) oznámenie o zabezpečení
odborného obhospodarovania svojich
lesov. Aké podmienky musí vlastník
lesa splniť, aby zabezpečil odborné
obhospodarovanie svojich lesov je
možné zistiť na okresných úradoch
na pozemkovom a lesnom odbore.

Čo v prípade, ak vlastník v určenej
lehote nezabezpečí odborné obhospodarovanie svojich lesov?
V prvom kroku bude osobitné obhos
podarovanie takýchto lesov ponúknuté
obhospodarovateľovi bezprostredne
susediacich lesov napr. urbárskemu
spoločenstvu. V prípade, že takto
oslovený obhospodarovateľ lesa po
Takmer 60 % výmery lesov na Slo nuku neprijme , obhospodarovateľom
vensku vlastnia fyzické osoby, obce, takýchto súkromných lesov sa stane
mestá, cirkev a ostatná časť je vo vlast tzv. správca, ktorým bude štátny pod
níctve štátu. Zákon o lesoch ukladá kaž nik Lesy SR.
dému vlastníkovi lesa, aby ho chránil
V prípade, že správca lesa bude mať
a hospodáril v ňom. Z rôznych príčin pri obhospodarovaní takýchto lesov
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vyššie náklady, ako budú výnosy z toh
to hospodárenia, súkromný vlastník
lesa bude povinný uhradiť správcovi
vzniknutú stratu. Pri neuhradení tej
to straty, vznikne v prospech správcu
záložné právo na predmetné lesné po
zemky, ktoré bude zapísané do katastra
nehnuteľností.
Milí spoluobčania, vlastníci lesov,
popísaný proces osobitného obhospo
darovania lesov je posledným krajným
riešením, ako ešte z časti zachrániť
vaše lesy a súčasne zabrániť šíreniu
choroby do ešte relatívne zdravých lesov
ostatných vlastníkov. Na druhej strane
sa očakáva vaša zvýšená aktivita pri
zabezpečení obhospodarovania, teda
ochrany vašich súkromných lesov. V prí
pade, že by sa vám to nedarilo oslovte
predovšetkým urbárske pozemkové
spoločenstvá vo vašich obciach, aby
prijali ponuku na obhospodarovanie
lesov vo vlastníctve fyzických osôb,
zvlášť, keď ste mnohí súčasne aj po
dielnici v týchto spoločenstvách. Po
znajúc situáciu v štátnych lesoch, ako
prípadného správcu vašich lesov, tieto
vyvíjajú maximálne úsilie na záchranu
štátneho lesného majetku a momentál
ne nie sú personálne, ani ekonomicky
pripravené plnohodnotne zabezpečiť
ochranu vašich lesov. Naši predkovia
využívali svoj les ako poisťovňu ku
ktorej sa utiekali, keď bolo najhoršie.
Je našou spoločnou úlohou neukrátiť
našich potomkov o možnosť existencie
takéhoto prírodného bohatstva.
Pavol Dendys
Oblastná lesnícka komora Žilina

samospráva obce » výstavba v obci / cezhraničná spolupráca

Medzinárodné vianočné stretnutie
v poľskej Strumieńi

Poľská obec Strumień zorganizovala 16. decembra 2019 stretnutie s družobnými obcami a partnerskými inštitúciami predvianočné posedenie.
Na tomto posedení nechýbali ani predstavitelia Rabče.
V predvianočnej atmosfére sa
v obci Strumień stretli predstavi
telia obcí a partnerských inštitúcií
z Českej republiky a Slovenska, ako
aj pozvaní hostia. V tomto roku 2019
obec Strumień nadviazala novú spolu
prácu s našou obcou Rabča v projekte
„Prírodné klenoty Slovensko-Poľského
pohraničia“.
Medzinárodné stretnutie je vynika
júca príležitosť na výmenu skúseností,
zhrnutie spoločných akcií a diskusiu
o plánoch na budúci rok.

zo Slovenska a 11 z Českej republiky.
Obci Rabča sa spolu so Strumieńom
podarilo zrealizovať niektoré projekty,
na implementáciu ktorých boli získa
né prostriedky EÚ.
Jozef Oselský

Bolo to veľa o poďakovaní, želaní
a tradičného lámania vianočnej ob
látky, ktoré umožnila sa jednotlivo
spoznávať. Umelecká nálada pripra
vená školským speváckym zborom
Canzonetta priniesla všetkým pred
vianočnú náladu.
„Koniec roka sa blíži – v atmosfére
nadchádzajúcich Vianoc sa môžeme
spoločne podeliť o tohtoročné úspechy
v medzinárodnej spolupráci“. – pove
dala starostka Anna Grygierek
Obec Strumień rozvíja cezhranič
nú spoluprácu už mnoho rokov. V sú
časnosti má 30 partnerov, z toho 19
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
viac » www.rabca.sk – celý text uznesení je zverejnený v zápisnici zo zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ)
a Mgr. Andrea Lubasová,
poslanci OZ.
2. Program rokovania
obecného zastupiteľstva
obce Rabča bez zmeny.
3. Programový rozpočet obce Rabča na rok
2020 s výhľadom na 2021
– 2022 v celkovej sume:
• Bežný rozpočet
– príjmy 4 085 483 €
– výdavky 3 587 276 €
• Kapitálový rozpočet
– príjmy 1 472 483 €
– výdavky 2 713 008€
• Finančné operácie
– príjmy 782 918 €
– výdavky 40 600 €
• ROZPOČET SPOLU
– príjmy 6 340 884 €
– výdavky 6 340 884 €,
29. 11. 2019 Z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča.Nová Hlavná kontrolórka obce ktorého súčasťou je roz
Rabča JUDr. Zuzana Lašťáková Spuchláková štvrtá zľava.
počet organizácií: Zá
kladná škola s materskou
Uznesenie č. 8/A/2019 z riadneho za- na vybudovanie ústredného vykurova školou Rabčická 410 Rabča vo výške
sadnutia Obecného zastupiteľstva obce nia do obecnej budovy pri futbalovom 2 025 526 € a príspevková organizácia
Rabča z 29. novembra 2019 » skrátené ihrisku, Ul. Športovcov 305 s tým, že RABČAN, obecné služby Rabča, Rab
nedoporučujú túto žiadosť teraz riešiť. čická 334, Rabča vo výške 250 000 €,
A) Berie na vedomie
9. Informáciu starostu obce Rabča Centrum voľného času Rabča, Hlavná
1. Informácie starostu obce Rabča Ing. Júliusa Pitáka o možnosti roz 426, Rabča vo výške 0,00 € s pripo
Ing. Júliusa Pitáka.
šírenia futbalového ihriska v Gaceli mienkami poslancov – bez výhrad.
2. Kontrolu plnenia uznesení z riad a jeho majetkovoprávneho vyporia ZA hlasovali: Ing. Jaroslav Jagnešák,
neho zasadnutia Obecného zastupi dania s vlastníkmi.
Mgr. Gabriela Čulová, Ing. Pavol Jurčák,
teľstva obce Rabča (OZ) z 23. 10. 2019,
Mgr. Andrea Lubasová, Marta Gužíko
ktorú vykonala hlavná kontrolórka B) Schvaľuje
vá, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga,
obce Rabča JUDr. Zuzana Lašťáková 1. Návrhovú, volebnú a mandátnu ko Monika Adamčíková, PhDr. Augustín
misiu v zložení: predseda: Ing. Jozef Piták t. j. 9 poslancov z prítomných 9
Spuchláková.
3. Odporúčacie stanovisko hlavnej Kovaliček; členovia: Marta Gužíková poslancov; ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0.
kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany
Lašťákovej Spuchlákovej k návrhu pro
gramového rozpočtu obce na rok 2020
a k návrhu viacročného rozpočtu obce
na roky 2021 – 2022, aby sa predložený
návrh rozpočtu schválil.
4. Programový rozpočet s výhľadom
na roky 2021 a 2022.
5. Vzdanie sa členstva p. Kataríny Jag
nešákovej, bytom Rabča, … v Komisii
krízovej prevencie ku dňu 19. 9. 2019.
6. Výzvu na majetkovoprávne vyspo
riadanie všetkých pozemkov v správe
SPF v intraviláne obce Rabča zaslanú
18. 11. 2019 na obec Rabča zo Sloven
ského pozemkového fondu, Generálne
riaditeľstvo, Búdková 36, Bratislava.
7. Zápisnicu Finančnej komisie z 7. 11.
2019.
8. Žiadosť TJ Oravan Rabča o zahrnu
tie ich požiadavky do rozpočtu obce
Rabča na rok 2020 vo výške 10 tis. € 17. 12. 2019 Farár Mgr. Peter Bolibruch posvätil základný kameň prístavby základnej školy
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4. Navýšenie rozpočtu RABČAN, obecné
služby Rabča na rok 2020 o podnika
teľskú činnosť vo výške 35 000 €.
5. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča, Rab
čická 410, Rabča na rok 2019 – rozpočto
vé opatrenie č. 5/2019 schválené OZ 29.
11. 2019 v zmysle § 14 zák. č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších noviel,
ktorým sa vykonáva zmena rozpočtu
Obec Rabča na rok 2019 so súhlasom
OZ, rozpočtovým opatrením úpravou
rozpočtových prostriedkov (príloha
zápisnice).
6. Úpravu rozpočtu obce Rabča, Hlavná
426, Rabča na rok 2019 – rozpočtové
opatrenie č. 5/2019 schválené OZ 29.
11. 2019 … (príloha zápisnice).
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Rabča na rok 2020 podľa návrhu Finan
čnej komisie z 7. 11. 2019 pre:
a) Slovenský červený kríž
Paulína Oselská, Rabča, … predseda
1 100 €. Žiadosť podaná: 21. 10. 2019
b) ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku
Rabča. Margita Pindjaková, Rabča, …
2 500 €. Žiadosť podaná: 22. 10. 2019.
c) TJ Oravan Rabča Vladimír Lubas,
Rabča, … predseda 35 000 €. Žiadosť
podaná: 29. 10. 2019
d) ZŠ s MŠ Rabča, Ing. Anna Korn
hauserová, riaditeľka. Žiadosť podaná:
29. 10. 2019 – 11 400 €
e) Spojený florbalový klub Rabča a Or.
Polhora Ľubomír Adamčík, Or. Polhora
… 11 000 €. Žiadosť podaná: 31. 10. 2019
f) Basketbalisti Ján Pienčák, Rabča,
… 800 €. Žiadosť podaná: 31. 10. 2019
g) Mladí hasiči Rabča – dorast Marián
Masničák, Rabča, … 2 540 €. Žiadosť
podaná: 31. 10. 2019
h) Hasiči Rabča – deti PLAMEŇ Ľu
bomír Podstrelený, Rabča, … 2 364 €.
Žiadosť podaná: 31. 10. 2019
ch) Filip Revaj, Rabča, … Žiadosť po
daná: 6. 11. 2019 – 1 700 €
i) Jozef Tvarožek, Rabča, … č. sp.: OcÚ/
RA/2019/2145 – 900 €. Žiadosť podaná:
26. 11. 2019
8. Žiadosť hlavnej kontrolórky obce
Rabča JUDr. Zuzany Lašťákovej Spuch
lákovej z 18. 11. 2019 a vydávajú jej sú
hlas v zmysle § 18 ods. 1), tretia veta
a to: že môže podnikať alebo vykonávať
inú zárobkovú činnosť a byť členom
riadiacich, kontrolných alebo dozor
ných orgánov právnických osôb, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť.
9. Aby obec v rámci Programu Inter
reg V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014 – 2020, Kód výzvy: 4/
FMP/6c/I,N, Prioritná os: 2 Kvalitné
životné prostredie, Investičná priorita:
3. Zachovanie, ochrana, podpora a roz
voj prírodného a kultúrneho dedičstva

17. 12. 2019 Spoločná fotografia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina
Lubyová s účastníkmi poklepania základného kameňa na mieste prístavby školy

(6c), Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie at
raktívnosti kultúrneho a prírodného
dedičstva pre obyvateľov a návštevní
kov cezhraničného regiónu:
• predložila žiadosť o NFP za účelom
realizácie malého projektu: „Sprievodca
malými kultúrno-sakrálnymi pamiatka
mi v našom pohraničí Rabča – Šenov“;
• zabezpečenie realizácie malého pro
jektu v súlade s podmienkami poskyt
nutia pomoci;
• zabezpečenie finančných prostried
kov na predfinancovanie a spolufinan
covanie realizovaného malého projektu
vo výške rozdielu celkových výdavkov
malého projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci;
• vyčlenenú finančnú čiastku v EUR.
10. V rámci výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13:
e) predloženie projektového zámeru
za účelom realizácie projektu „Vytvo
renie centra integrovanej primárnej
ambulantnej starostlivosti v obci Rabča“
v rámci výzvy IROP- IROP-PO2-SC212PZ-2019-13 a predloženie ŽoNFP v rám
ci príslušnej výzvy na predkladanie
ŽoNFP;
f) ako druh poskytovaných služieb
CIZS primárnu zdravotnú starostlivosť
poskytovanú ambulantnou formou;
g) zabezpečenie spolufinancovania
projektu vo výške rozdielu celkových
oprávnených výdavkov projektu a žia
daným NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci, t. j. maximálne
41 200 € a prípadných neoprávnených
výdavkov projektu;
h) integráciu zdravotných služieb
a vytvorenie CIZS formou zabezpeče
nia partnerstva zmluvou o partnerstve.
11. Plán kontrolnej činnosti hlavnej

kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany
Lašťákovej Spuchlákovej na II. polrok
2019.
12. Realizáciu projektu „Školy korču
ľovania“ v hoteli Altis, ktorú bude or
ganizovať ZŠ s MŠ Rabča od budúceho
roku 2020.
13. Zahrnúť náklady na 45. výročie
založenia dychovej hudby Rabčanka
do rozpočtu obce Rabča v priebehu
roku 2020.
14. Nákup defibrilátora a figuríny –
trenažéra na cvičenie prvej pomoci
na obec Rabča vo výške 3 tis. €.
Uznesenie č. 8/B/2019 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Rabča z 29. novembra 2019
A) Schvaľuje
1. Návrh Všeobecne záväzného na
riadenia (VZN) č. 5/2019, ktorým sa
bude meniť a dopĺňať VZN č. 1/2014
o miestnych daniach a miestnom po
platku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Rabča
podľa návrhu Finančnej komisie a pri
pomienok poslancov OZ. ZA hlasovali:
Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Gabriela
Čulová, Ing. Pavol Jurčák, Mgr. Andrea
Lubasová, Marta Gužíková, Ing. Jozef
Kovaliček, Ján Maťuga, Monika Adam
číková, PhDr. Augustín Piták t. j. 9
poslancov z prítomných 9 poslancov;
ZDRŽAL SA: 0; PROTI: 0. Obec Rabča
má 11 poslancov OZ.
2. NávrhVZN č. 6/2019, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 3/2019 o poskytovaní
sociálnych služieb, určení ich postupu
a výške úhrady pri ich poskytovaní.
3. Návrh VZN č. 7/2019, ktorým sa mení
Pokračovanie na str. 12
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO

22. 2. 2019 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča

Kozoňovej pripraviť zoznam všetkých
pozemkov v intraviláne v obci Rabča,
ktoré sú v správe SPF z dôvodu majet
kovoprávneho vyporiadania a to:
• pozemky vo vlastníctve štátu bezod
platne – § 34 ods. 9 a 13 zák. č. 330/1991
Zb. v znení neskorých predpisov,
• pozemky vo vlastníctve štátu bez
odplatne – § 2d ods. 1, 2 a § 14d ods.
1 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
• pozemky vo vlastníctve štátu od
platne – § 34 zák. č. 330/1991 Zb., § 3
nariadenia vlády č. 238/2010 Z. z.
• pozemky, ktorých vlastník nie je zná
my odplatne – § 19 zák. č. 180/1995 Z. z.
s tým, že zoznam bude predložený aj
poslancom OZ. Termín: do budúceho
OZ; Zodpovedný: v texte
3. Prednostke OcÚ Mgr. Monike Kozo
ňovej do budúceho OZ predložiť všetky
pracovné náplne na oddelení kultúry …
Ing. Július Piták, starosta obce
Zapísal: Ing. Jozef Kovaliček, poslanec
OZ a predseda návrhovej komisie.

o celkovej výmere 721 m2 zapísaný na LV
č. 1283 na Obec Rabča a to časť výmery
336 m2 za účelom využitia tohto prie
storu ako sklad substrátov, ozdobnej Uznesenie č. 1/2020 z riadneho zasadkôry, sezónneho tovaru (okrasných nutia Obecného zastupiteľstva obce
stromčekov, tují, ovocných stromčekov) Rabča z 21. februára 2020 » skrátené
s termínom od 1. 1. 2020 na dohodnutý A) Berie na vedomie
C) Doporučuje
účel priamo za ročný nájom vo výške 1. Informácie starostu obce Rabča
1. Schváliť zámer prenajať obecný po 550 €/rok na dobu určitú a to od 1. 1. Ing. Júliusa Pitáka.
zemok na základe žiadosti z 19. 11. 2019 2020 do 31. 12. 2020 podľa § 9a ods. 9 2. Kontrolu plnenia uznesení…
Gabriely Kovaličkovej, IČO: 41733525 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku 3. Správu nezávislého audítora ku
a to obecný pozemok parc. C-KN č. obcí v znení neskorších zmien a do konsolidovanej účtovnej závierke obce
4549/2 – zast. pl. a nádvorie o celkovej plnkov z dôvodu osobitného zreteľa, Rabča k 31. 12. 2018…
výmere 721 m2 zapísaný na LV č. 1283 nakoľko predmetný pozemok sa nachá 4. Správu nezávislého audítora k účtov
na Obec Rabča a to časť výmery 336 dza v blízkosti prevádzky žiadateľky. nej závierke obce Rabča k 31. 12. 2018…
m2 za účelom využitia tohto priestoru Termín: ihneď po zverejnení zápisnice; 5. Správu o výsledku kontroly hlavnej
ako sklad substrátov, ozdobnej kôry, se 2. Prednostke OcÚ Mgr. Monike kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany
zónneho tovaru (okrasných stromčekov,
tují, ovocných stromčekov) s termínom
od 1. 1. 2020 na dohodnutý účel pria
mo za ročný nájom vo výške 550 €/rok
na dobu určitú a to od 1. 1. 2020 do 31.
12. 2020 podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov z dôvodu
osobitného zreteľa, nakoľko predmet
ný pozemok sa nachádza v blízkosti
prevádzky žiadateľky….
.
D) Ukladá
1. Prednostke OcÚ Mgr. Monike Ko
zoňovej v zmysle zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov zverejniť najmenej
na dobu 15 dní na úradnej tabuli obce
a na internetovej stránke obce zámer
na prenájom obecného pozemku na zá
klade žiadosti Gabriely Kovaličkovej,
bytom Rabča,a to obecný pozemok parc. 22. 2. 2019 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča. Nový kultúrny referent
C-KN č. 4549/2 – zast. plocha a nádvorie Bc. Jozef Oselský.
Dokončenie zo str. 11
a dopĺňa VZN č. 54/2008 o výške prís
pevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Rabča.

12 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2020
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

samospráva obce
Lašťákovej Spuchlákovej – kontrola
pokladne Obecného úradu v Rabči
a Správu o výsledku kontroly – pra
covné zmluvy – OcÚ, RABČAN, s.r.o.
a RABČAN, obecné služby…
6. Informácie Komisie životného pro
stredia, verejného poriadku a výstav
by, ktoré predložil predseda komisie
PhDr. Augustín Piták.
7. Žiadosť p. Jána Kovalíka a manžel
ky Márie Kovalíkovej, bytom Rabča,
o schválenie zámeny nehnuteľností
s tým, že obecné zastupiteľstvo sa pred
metnou žiadosťou bude zaoberať pri
komplexných pozemkových úpravách
v obci Rabča.
8. Informácie Bc. Joze
fa Oselského kultúr
neho referenta OcÚ
o príprave osláv Dni
Rabče 2020 a o prípra
ve kultúrnych poduja
tí v obci Rabča na rok
2020.

Mgr. Martin Cubinek, Rabča 8 400,00 €.
Žiadosť podaná: 21. 1. 2020.
8. Prenajať majetok obce Rabča na zá
klade žiadosti Gabriely Kovaličkovej,
Rabča, IČO: 41733525…
9. Komunitný plán sociálnych služieb
obce Rabča na obdobie rokov 2020 –
2025 bez výhrad.
10. V zmysle zák. č. 291/2004 Z. z. v plat
nom znení zástupcov do Rady školy
ZŠ s MŠ, Rabčická 410 Rabča týchto
poslancov OZ: Ján Maťuga, Mgr. Gab
riela Čulová, Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták.
11. Kúpno-predajnú zmluvu medzi Rím
skokatolíckou cirkvou Farnosť Rabča…

B) Schvaľuje
3. – 4. Odkúpenie par
cely od spoluvlastníka
na obec Rabča za cenu
1 € za parcely pod Ul.
Adamovka III na rozší
renie miestnej komu
nikácie o 1 m…
OZ schválilo odkúpe
nie medzi obcou ako
kupujúcim a vlastní
kom ako predávajúcim
3/5-tinovou väčšinou 22. 2. 2019 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
všetkých poslancov
za cenu 1 € za parcely z dôvodu roz ako predávajúcou a Obcou Rabča, …
šírenia existujúcej miestnej komuni ako kupujúcou a to:
kácie o 1 m v lokalite Adamovka III. • cenu 5 €/m2 za odkúpenie CKN parc.
Obec Rabča uhradí náklady spojené č. 609/1 – TTP o výmere 266 m2 vedený
s prevodom.
na LV č. 1493 na Rímskokatolícka cir
ZA hlasovali: Mgr. Gabriela Čulová, kev Farnosť Rabča, Kostolná 851 Rabča
Ing. Pavol Jurčák, Marta Gužíková, v podiele 1/1-nina. Jedná a o parcelu,
PhDr. Augustín Piták, Pavol Koby na ktorej sa nachádza autobusová
liak, Ing. Jozef Kovaliček, Ján Maťuga, zástavka smerom na Sihelné a Rabču.
Mgr. Andrea Lubasová t. j. 8 poslancov Táto zastávka je využívaná aj veriacimi,
z prítomných 8 poslancov. Obec Rabča ktorí sa zúčastňujú sv. omší v miestnom
má 11 poslancov OZ.
kostole. Časť parcely sa roky využíva
5. Odkúpenie parcely od spoluvlastníka na ambulantný predaj (príležitostná
na obec Rabča za cenu 1 € za parcelu tržnica), ktorú občania permanentne
pod Ul. Páleničná na rozšírenie miest využívajú a parcely, ktoré sa nachá
nej komunikácie…
dzajú v Ul. Farskej…
6. Odkúpenie parciel od spoluvlastní 12. Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kov na obec Rabča za cenu 1 € za par kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany
cely z dôvodu rozšírenia Terchovnice, Lašťákovej Spuchlákovej na I. polrok
vytvorenie novej prístupovej ulice 2020.
k rodinným domom a vyporiadanie 13. Za nového člena kultúrnej komisie
do celku novej ulice medzi Ul. Rov v Rabči p. Bc. Jozefa Oselského… od 1.
3. 2020.
ňovou a Ul. Ružovou…
7. Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 14. Úpravu rozpočtu obce Rabča na rok
Rabča na rok 2020 pre:
2020 – rozpočtové opatrenie č. 1/2020…
a) Mladý Animátorský Kolektív (MAK) 15. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča,

Rabčická 410, Rabča na rok 2020 – roz
počtové opatrenie č. 1/2020 …
C) Ukladá
1. Prednostke OcÚ Rabča Mgr. Monike
Kozoňovej pripraviť kúpno-predajnú
zmluvu medzi obcou Rabča a Ing. Na
táliou Klempaiovou a spol., bytom
Námestovo, na základe predloženej
žiadosti a na odporúčanie Komisie
ŽP, VP a výstavby.
Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný:
v texte.
2. Prednostke OcÚ Rabča Mgr. Mo
nike Kozoňovej pripraviť kúpno-pre
dajnú zmluvu medzi obcou Rabča
a Jánom
Kubíkom,
trvale bytom Námes
tovo, podľa vyhoto
veného geom. plánu
č. 17883369-138/2019
vyhotoveným GEODET,
Jozef Kupčulák – Ge
odet, Hattalova 341,
Námestovo dňa 11. 12.
2019 Ing. Ferdinandom
Bolibruchom, overený
Okresným úradom,
katastrálny
odbor,
Námestovo dňa 5. 2.
2020 pod č. 38/2020
a na základe uznese
nia č. 6/2019 z riadne
ho zasadnutia OZ 30. 8.
2019 písm. B) ods. 11).
Termín: do budúce
ho OZ; Zodpovedný:
v texte.
3. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefanovi Raticovi skon
trolovať a ošetriť všetky stromy v are
áli ZŠ s MŠ v Rabči, aby nedošlo k ich
prevráteniu, ulomeniu konárov, aby sa
zamedzilo ohrozeniu na zdraví a živo
toch. Preveriť všetky obecné autobusové
zástavby, aby nedošlo k ich prevráteniu
z dôvodu častých silných vetrov.
Termín: ihneď; Zodpovedný: v texte
4. Prednostke OcÚ Mgr. Monike Kozo
ňovej do budúceho OZ predložiť všetky
pracovné náplne na oddelení kultúry
OcÚ – kultúrneho referenta, uprato
vačky kultúrneho domu a p. Moniky
Prisenžňákovej, ktorá preberá a odo
vzdáva inventár a priestory kultúrne
ho domu do budúceho OZ z dôvodu,
že poslanec Ing. Jaroslav Jagnešák je
dnes neprítomný a tento si túto úlohu
vyžiadal.
Termín: do budúceho OZ; Zodpovedný:
v texte
Ing. Július Piták, starosta obce
Zapísal(a): Ing. Pavol Jurčák, poslanec
OZ a predseda návrhovej komisie.
Spracoval, foto V. Briš
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SPIEVAJÚCI SENIORI NA VIANOČNÝCH
TRHOCH POKRSTILI SVOJE PRVÉ CD
Výborné jedlo, vianočný punč, varené víno a tiež hostia z Poľska, Marana
Tha, Mladý heligón z Rabčíc, Orions, Dominika Mirgová. Ale hlavne
Spievajúci seniori a ich krst nového CD. Toto všetko bolo na tradičných
Vianočných trhoch u nás v Rabči.

„Sme veľmi radi, že sa nám v posledných rokoch darí organizovať Rabčianske
vianočné trhy. Osobne ma veľmi teší, že
na týchto podujatiach sa stretávajú celé
rodiny a priatelia, ktorí kvôli pracovným
Vianočné trhy odštartovalo vystúpenie
detského folklórneho súboru Goralecki
a hostí zo susednej Poľskej republiky.
Na pódiu ich vystriedali deti z Rabčian
skej základnej umeleckej školy.
Vystúpenia účinkujúcich spríjem
ňovali prítomným ľuďom vôňa via
nočného punču, langošov, palaciniek
a iných dobrôt. V ďalšej hodine vystú
pili Dychová hudba Rabčanka, Marana
Tha a Mladý heligón z Rabčíc. Po nich
prišiel prvý z vrcholov dňa. Vystúpenie
Spievajúcich seniorov z Rabče a krst ich
prvého CD-čka: „Toto CD sme tu chceli
zanechať ako spomienku na nás. Sme
radi, že sa nám po piatich nahrávaniach
v Námestove podarilo vytvoriť niečo, čo
tu zostane aj po našej smrti. Snáď to
bude spomienka na nás pre ľudí, keď
už nebudeme na tomto svete. Verím, že
toto CD-čko nebude slúžiť len ako spomienka na nás, ale hlavne pre mladých
ako spomienka na goralčinu a Oravu
ako takú. Rabčania by nemali zabúdať,
odkiaľ pochádzajú,“ hovorí Miroslav
Jagnešák zo skupiny Spievajúci seniori.
Po vystúpení spievajúcich seniorov
sa na pódiu ukázala skupina Orions
a po nej hosť večera Dominika Mirgová.
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a iným povinnostiam nemajú cez rok
toľko času vídavať sa. Taktiež ma teší,
že na tieto podujatia pravidelne chodia
známi speváci a kapely. V nedávnej minulosti na vianočných trhoch či Dňoch
Rabče vystúpili speváci a kapely, ako
Kali, Polemic, Horkíže Slíže či teraz
Dominika Mirgová.
Vianočné trhy sa stali dôležitou
súčasťou kultúrneho života v Rabči
a verím, že sa budú aj naďalej tešiť
minimálne takej obľube ľudí, ako tomu
bolo doteraz,“ povedal na záver starosta
obce Július Piták
foto V. Briš
Text Martin Gábor
foto » obal CD M. Kovalíček

Zbierky pre Adelku a Martina
dopadli úspešne
Obec Rabča sa na tradičných Vianočných trhoch rozhodla zorganizovať zbierku pre chorú Adelku z Rabče.
Na Silvestrovskom prechode Soľným potokom zas podporila rodinu Martina zo Sihelného.
„Adelka sa narodila ako hypotonický
a hypotrofický pacient s ochabnutým
svalstvom. Napriek tomu, že nechodí
a nerozpráva, vníma svet sebevlastným
spôsobom. Veľkým posunom vpred je
pre nás to, že dokáže na chvíľu sama
sedieť, ak má opretý chrbát. Adelka tiež
začala loziť, aj keď pri lození nezapája
nohy,“ hovorí Adelkina mama Gabriela
Čulová. Jej rodičia vychovali okrem
nej ďalšie štyri deti. Na vianočných
trhoch si návštevníci mohli zakúpiť
vianočný punč spolu so špeciálnou
šálkou vyrobenou práve na túto prí
ležitosť. Nakoniec obec Rabča odo
vzdala rodičom malej Adelky 2 665 €.
„Každému, kto prispel, zo srdca ďakujeme. Vyzbierané peniaze použijeme
na liečbu Adelky. V ADELI centre sme
absolvovali vyšetrenia, no pobyt sme
museli presunúť kvôli koronavírusu.
Cvičíme s Adelkou aspoň v domácich
podmienkach,“ pokračuje mama malej
Adelky.
Osud malej Adelky nezostal ľahos
tajný ani florbalovému klubu FBK RAp
tORs, ktorý na domácich zápasoch pro
ti Prešovu a Košiciam zorganizoval
zbierku pre Adelku: „V klube sme sa

dohodli, že keď hráme v čase vianočných
trhov doma, mohli by sme túto zbierku
podporiť aj my. Som hrdý na chlapcov,
ako kladne zareagovali, a každý, kto
mohol, podporil túto zbierku. Nakoniec sme spolu s fanúšikmi vyzbierali
krásnych 444 €,“ hovorí sekretár klubu
Martin Adamčík, ktorý je zároveň ka
pitánom A-tímu FBK RAptORs.
Obec Rabča a manželia Kolčákov
ci na tradičnom Silvestrovskom pre
chode Soľným potokom a Memoriáli
Jána Maťugu zorganizovali zbierku
pre Martina zo Sihelného. 32-ročný
Martin zostal na vozíku po úraze
na stavbe: „Manželovi sa stal úraz
pri prácach na našom rozostavanom
dome v Rabči. Pri páde si poškodil
miechu, následkom čoho zostal pri
pútaný na invalidný vozík,“ hovorí
Martinova manželka Darina. Na tom
to podujatí za zúčastnilo 221 ľudí a vy
zbieralo sa krásnych 521,50 €: „Každému darcovi úprimne ďakujeme! Sme
radi za každú pomoc od ľudí. Manžel
je momentálne na liečení v Národnom
rehabilitačnom centre v Kováčovej. Verím, že čoskoro začne robiť pokroky.“
Martin Gábor
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XIII. ZABÍJAČKOVÉ HODY S OCHUTNÁVKOU
JEDÁL A ĽUDOVOU HUDBOU

Zabíjačkové špeciality, ľudová hudba či sprievod koní. Toto všetko sme
mohli vidieť na zabíjačkových hodoch v Gaceli.

Sivoňovcov zo Sihelného, Spievajúci
seniori, súbor Maranatha, Dychová
hudba Rabčanka, ale aj rodina Jagel
ková z Rabčíc doprevádzala program
s heligónkou. Všetci prítomní mohli
V sobotu 15. 2. 2020 sa na námes tak okúsiť výbornú kapustnicu, hurkytí v Rabči-Gaceli konal XIII. ročník jaternice, tlačenku a nakoniec aj pro
Zabíjačkových hodov a ochutnávky tiklad slaného, sladké ešte teplé šišky.
zabíjačkových špecialít. Počas porco Počas degustácie a počúvania hudby
vania mäsa a príprav pokrmov hrala sme mali možnosť vidieť sprievod koní,
na námestí živá hudba v podaní rodiny ktorý putoval z nižného konca Rabče
a mieril na námestie v Gaceli a oddy
choval v lesnom parku pri škole. Tam
bolo ulahodené hlavne deťom, ktoré
si mohli koníka pohladkať, vysadnúť
naň a povoziť sa. Povoziť sa mohli aj
na konských záprahoch na voze, kde
pravidelne v časových intervaloch

krúžili po vytýčenej trase po hlavnej
ceste smerom okolo školy. Za pripra
vené špeciality a program sa chceme
poďakovať hlavne rodine Moniky a Mi
roslava Adamčíkovcom.
Text Martin Gábor; foto:
Jozef Oselský, V. Briš, Miro Kovalíček
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kultúra / zábava

„Batôžkové
pochovanie
basy“
Obec Rabča spolu
s Kultúrnou
komisiou pri OZ
v Rabči a Klub jednoty dôchodcov
v Rabči zorganizovali 25. februára
2020 pre záujemcov v kultúrnom
dome zábavný program „Batôžkové
pochovanie basy“.

Večer o 1900 sa začala tanečná zá
bava. Nechýbali výborné fašiangové
šišky a občerstvenie.
Vstup bol pre všetkých záujemcov
voľný.

Príjemnú atmosféru vytvorili seniori
aj mladí. Napokon o 2300 sa všetci dočkali
pochovania basy, na ktorom sa pobavili,
zahrala dychovka Rabčanka, rozlúčili
sa s basou aj s fašiangami.
– red
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samospráva obce

MAREC – MESIAC KNIHY
„Čitateľ prežije tisíc životov,
kým zomrie.
Človek, ktorý nikdy nečíta,
prežije len jeden.“
– George R. R. Martin

Viete, že marec v roku 1955 vyhlásili za MESIAC knihy v bývalom Československu na počesť významného
spisovateľa Mateja Hrebendu?
Matej Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796
– 16. 3. 1880) – tento ľudový spisovateľ,
ktorý sa narodil a zomrel v marci, poci
ťoval veľkú lásku ku knihám. Keďže mal
problémy so zrakom, chodil po domoch,
aby mu čítali, a tak šíril osvetu. Cestoval
po celom Slovensku, čím sa významne
podieľal na šírení slovenskej knižnej kul
túry po krajine. Mnoho kníh zachránil
pred pálením, a tým prispel k vzniku
knižníc. Po jeho smrti prebrali knižnice
funkciu šírenia vzdelanosti.

XII. Silvestrovský prechod
a Memoriál Jána Maťugu st.
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Naša knižnica nakupuje každý me
siac knižné novinky, ktoré sú pre
zentované na webovej stránke obce.
Pozýva všetkých záujemcov o kni
hy, nie len v mesiaci marec do svojich
vynovených priestorov.
Bc. Ružena Galčíková,
vedúca obecnej knižnice

samospráva obce

Prehliadka Obecného úradu s deťmi
z hornej základnej školy
Dňa 3. 3. 2020 v utorok sa deti z hornej základnej školy so svojimi pani
učiteľkami PaedDr. Kubíkovou a Mgr. Zbortekovou, rozhodli navštíviť pracovisko obecného úradu.
Deti privítal
vo svojej kan
celárii starosta
obce Ing. Július
Piták a zároveň
oboznámil všet
ky deti o práci
obecného úradu,
o jeho funkcii
starostu, oboznámil s pracovníkmi
úradu, obecnej prevádzke ale aj o úlo
hách poslancov v obci.

napríklad, žeby chceli novú školu,
plaváreň, lyžiarske stredisko, detské
ihrisko a posilňovňu.
Tieto nápady starosta rád uvítal
a pochválil deti za ich kreativitu a ná
paditosť, že si všímajú veci okolo seba.
Po spoločnej fotografii z kancelárie
starostu, všetky deti odmenil slad
kosťou a poďakoval za návštevu a ich
podané návrhy v projekte.
OcÚ

Po ukončení prehliadky obecným
úradom a zasadacej miestnosti, deti
odovzdali p. starostovi svoj veľký
projekt v podobe svojich detských
kresieb, čo všetko by chceli mať deti
v obci. Predstavu o projekte poda
li kresbami na výkres. Nakreslili
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samospráva obce / parlamentné voľby

Rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku …
Obec Rabča podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom, za účelom podpory vytvorenia detských jaslí v našej obci.
Žiadosť bola schválená a naša obec tak
dostane finančné prostriedky vo výške
495 363,48 €. Celkové oprávnené vý
davky predstavujú sumu 521 435,24 €
a obec sa tak bude podieľať na projek
te sumou 26 071,76 €, čo predstavuje

5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Aj takýmto spôsobom chce obec Rabča
podporiť mladé rodiny a poskytovať
služby starostlivosti o deti do troch
rokov veku dieťaťa a umožniť tak praco
vať mamičkám na materskej dovolenke.

Detské jasle budú vytvorené ako nad
stavba nad materskou škôlkou – Pavi
lón B. Pohodlné vodenie detí do jaslí
zabezpečí nový výťah, ktorý umožní
vstup do jaslí aj s kočíkom.
Mgr. Michaela Ogureková

VOĽBY DO NR SR – 29
29.. 2. 2020 » VÝSLEDKY V OBCI RABČA
POČET PLATNÝCH HLASOV ODOVZDANÝCH PRE KAŽDÚ POLITICKÚ STRANU, POLITICKÉ HNUTIE ALEBO KOALÍCIU
Č. Názov strany
Okrsok 1
Okrsok 2
Okrsok 3
Spolu
Poradie
%
11 Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti
		 (O1‘aNO-NOVA-Kresťanská únia (KÚ) – Zmena z dola) .............. 221 ............. 233 ................ 250 ............. 704 ............... 1 .......... 30
15 Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) ....................................... 194 ............. 153 ................ 188 ............. 535 ................ 2 ..... 22,80
19 Smer – SD ....................................................................................... 113 ............. 116 ............... 103 ............. 332 ............... 3 ...... 14,15
24 Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko ................................ 88 ............... 48................... 82 ...............218................ 4 ....... 9,29
4 Sme rodina ....................................................................................... 67 ............... 60................... 54 ...............181................ 5 ........ 7,71
9 Slovenská národná strana (SNS) ................................................... 43 ............... 39................... 44 ...............126................ 6 ....... 5,37
12 Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska
		demokracia ....................................................................................... 39 ............... 22................... 13 .................74................ 7 ........ 3,15
6 Za ľudí ............................................................................................... 20 ................ 18................... 13 .................51................ 8 ........ 2,17
17 Vlasť .................................................................................................. 15 ................ 19..................... 9 .................43................ 9 ....... 1,83
3 Sloboda a Solidarita (SaS) ............................................................. 15 ................ 14..................... 6 .................35.............. 10 ........ 1,49
2 Dobrá voľba ...................................................................................... 11 .................. 6..................... 6 .................23.............. 11 ....... 0,98
7 Máme toho dosť! ............................................................................... 6 .................. 3..................... 0 ...................9.............. 12 ....... 0,38
1 Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku ......................................... 1 .................. 0 .................... 4 ...................5.............. 13 ........ 0,21
25 Socialisti.sk ........................................................................................ 0 .................. 2 .................... 1 ...................3.............. 14 ........ 0,13
5 Slovenské Hnutie Obrody .................................................................. 1 .................. 1..................... 0 ...................2.............. 15 ....... 0,09
16 Slovenská liga .................................................................................... 0 .................. 1..................... 1 ...................2.............. 15 ....... 0,09
18 Most – Híd .......................................................................................... 0 .................. 1..................... 1 ...................2.............. 15 ....... 0,09
10 Demokratická strana ......................................................................... 0 .................. 1..................... 0 ...................1.............. 16 ....... 0,04
21 Hlas ľudu ............................................................................................. 0 ................ 0..................... 1 ...................1.............. 16 ....... 0,04
13 Starostovia a nezávislí kandidáti ..................................................... 0 ................ 0..................... 0 ...................0................ x ............. x
14 99% – občiansky hlas ...................................................................... 0 ................ 0..................... 0 ...................0................ x ............. x
20 Solidarita – hnutie pracujúcej chudoby ......................................... 0 .................. 0..................... 0 ...................0................ x ............. x
22 Magyar Kôzosségi ässzefogás – Maďarská
komunitná spolupatričnosť ...................................................................... 0 .................. 0..................... 0 ...................0................ x ............. x
23 Práca slovenského národa ................................................................ 0 .................. 0..................... 0 ...................0................ x ............. x
SPOLU:....................................................................................... 834 ............ 737............... 776 .......... 2347.............. x ... 100  %
Počet voličov zapísaných v zozname voličov ................................... 1246 ........... 1159 ............... 1153 ........... 3558................ x .... 100 %
Počet voličov, ktorí sa zúčatnili na hlasovaní ................................... 846 ............ 753 ................ 789 ........... 2388................ x . 67,12 %
V Rabči 1. 3. 2020
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samospráva obce » životné prostredie

KOĽKO VYSEPARUJEME, TOĽKO
BUDEME PLATIŤ ZA ODPAD
Cieľom obce Rabča a zároveň aj našich občanov je znížiť množstvo odpadu zneškodňovaného na skládkach odpadov
a zvýšiť podiel zhodnocovaných odpadov (sklo, papier, plasty, železo, elektronický odpad a iné). Z pohľadu obce je
teda snaha, aby sa do zmesového odpadu vytriedilo čo najviac využiteľných zložiek.
Čím viac zložiek zostáva v zme
sovom odpade (najmä ťažkého skla,
železa, stavebného dpadu a iné) tým
viac obec platí za zvoz a uloženie tohto
odpadu na skládku odpadov. A teda
logicky aj viac si to vypýta od občanov
na poplatkoch.
Zákon o odpadoch zvyšuje poplatky
za skládkovanie odpadov v závislos
tiach od množstva vytriedeného odpadu
v predchádzajúcom roku. O tom, aký
vysoký poplatok budú každoročne platiť
občania, bude teda závisieť od úrovne
triedenia.
PREHĽAD ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI RABČA PODĽA ROKOV. ÚDAJE SÚ V TONÁCH
Katal. č. Názov odpadu . ......................................................... 2018 . ........... 2019
200301 Zmesový komunálny odpad (KUKA) ....................................... 883,94 ............ 815,9
200307 Objemný odpad (VOK) ................................................................. 6,66 ................ 9,41
200308 Drobný stavebný odpad............................................................... 9,8 .................. 2,56
Spolu Kuka, VOK a DSO
...................................................................... 900,4 ...............827,87
200102 Sklo
........................................................................ 90,83..............108,7
200108 Biologicky rozložiteľný kuch. a reštaur. odpad......................... 0,354................0
200139 Plasty
........................................................................ 60,461..............86,1
200101 Papier
........................................................................ 25,149..............36,18
200104 Obaly z kovu
.......................................................................... 1,544................ 1,03
200103 VKM – viacvrstvové komb. mat. lepenky (od mlieka, džúšov). 4,766................6,36
200111 Textílie
.......................................................................... 3,625................3,89
200201 Biologický rozložiteľný odpad.................................................... 21,03................86,5
200121 Žiarivky a iný odpad obsah. ortuť .............................................. 0,145................0,03
200123 Chladničky
.......................................................................... 5,75..................6,82
200125 Jedlé oleje a tuky.......................................................................... 0,013................0,04
200133 Batérie a akumulátory.................................................................. 0,013................0
200135 Televízne prijímače, zobraz. zariad. z počítačov....................... 5,26.................. 7,78
200136 Mikrovlnky, práčky, sporáky, vysávače,kávovary, tlačiarne, a iné. 9,735..............16,53
80318
Odpadový toner do tlačiarne ...................................................... 0,01..................0
20014005Železo a oceľ
........................................................................ 10,95................12,46
Spolu separovaný odpad . ........................................................... 239,635..........372,42
CELKOM KOMUNÁLNE ODPADY........................................................ 1140,035........ 1200,29
V Rabči, 31. 1. 2020		
Vypracovala: Lubasová Ľudmila

Obec Rabča má úroveň vytriedenia
komunálnych odpadov
za rok 2019 = 31,03 %.
V roku 2019 zaplatila za vývoz a ulo
ženie zmesového a veľkoobjemového
odpadu 80 930 eur za 825 ton týchto
odpadov.
Technické služby Námestovo – sklád
ka odpadu v Zubrohlave na rok 2020
zvýšili poplatok za uloženie a zneškod
nenie odpadov o 7, 7 eur/tona.
ČO DODAŤ NA ZÁVER?
O tom, koľko budeme platiť za odpa
dy závisí od nás samotných občanov.
Správajme sa teda ako dobrí hospodá
ri. Nevyhadzujme a hlavne neplaťme
za niečo, za čo môžu zaplatiť nám.
Zvýšením množstva vytriedených
zložiek klesne množstvo zmesového
odpadu a tým aj náklady na zber a ulo
ženie týchto odpadov na skládku.
Ľudmila Lubasová

STOP SKLÁDKAM!

Dobrý deň, vážený pán starosta, posielam Vám fotku z našej
včerajšej prechádzky pri Soľnom potoku – Kozákove smrečky.
Sneh mizne a naši spoluobčania začínajú čistiť svoje príbytky.
„V tých Kozákových smrečkoch pravidelne riešime takéto skládky.
V tej lokalite sme už mali kadečo: sklo, zdochnuté prasa, stavebný
materiál, polystyrén … Pritom je zberný dvor, kde to môžu odniesť.
No nechápem. Prijmem opatrenie, aby sme odhalili tých čo tie
skládky tam vytvárajú.“ – uviedol starosta obce Ing. Július Piták
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detský kútik hopkáčik / samospráva obce

A … čo nové v HOPKÁČIKU
Detský kútik opäť ožil niekoľkými
milými akciami, s ktorými by sme
sa chceli s Vami podeliť. Určite stojí
za to spomenúť Pyžamovú párty…
Keď sa povie pyžamová, tak ako ináč,
ako v pyžamkách si deti prišli užiť veľa
zábavy. Tento nápad vlastne iniciovali
ony samé. O to viac mali z toho radosť.
Svedčia o tom fotky plné nadšenia.
Ďalšou peknou akciou bol karneval.
Deti oblečené v maskách svojich filmo
vých hrdinov prežili spolu s nami deň
plný aktivít a zážitkov. Pripravený bol
bohatý program – animované tance
na známe pesničky, súťaže, nechýbala
ani diskotéka, či občerstvenie. Deti si
z karnevalu odniesli darček a pekné
spomienky.
Jarné prázdniny boli v znamení tvo
rivých dielní. Deťom sme predviedli,
ako si urobiť domácu bio plastelínu
alebo kinetický piesok. Ukázali sme
im, že tieto obľúbené kreatívne formy
zábavy nemusia stáť veľa peňazí, stačí
niekoľko domácich surovín a pritom
šetríme prírodu.
Pre deti pripravujeme aktivitu s náz
vom Čítame s deťmi pre deti, ktorou
chceme v deťoch vzbudiť lásku a zá
ujem o literatúru. Marec je venovaný
knihám, preto sa každý štvrtok o 14:00
stretneme pri dobrej knihe. Ale o tom
až nabudúce…
Na podnet rodičov sme založili face
bookovú stránku s názvom detský kútik
Hopkáčik, na ktorej Vás budeme infor
movať o všetkých našich aktivitách.
Na záver ešte pripomenieme, že
projekt detského kútika úspešne fun
guje už viac ako rok, ide o flexibilnú
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starostlivosť o deti od troch do devia
tich rokov, na maximálne 3 hodiny
denne, stačí vyplniť žiadosť a následne
podpísať zmluvu.
Tento projekt sa realizuje vďaka
podpore z Európskeho sociálneho fon
du a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu
Ľudské zdroje.
Ing. Daniela Tekeľová

samospráva obce / cezhraničná spolupráca

Cezhraničný projekt – „Odovzdávanie dedičstva
predkov mladým pokoleniam“ deti veľmi zaujal
Vo štvrtok 19. decembra 2019 sa predstavitelia našej obce stretli v poľskej obci Świnna za účelom ukončenia mikroprojektu s touto družobnou obcou. Stretnutia sa zúčastnil aj náš folklórny súbor Goralecki a poľské Hajduki.
Rabča spoločne so Świnnou realizo
vala už niekoľko cezhraničných pro
jektov, a toto bol jeden z nich. Projektu
predchádzalo päť spoločných stretnutí.
Tieto stretnutia boli realizované za úče
lom ujednotenia si podmienok a záväz
kov jednej či druhej strany vyplývajú
cich z projektu: „Na prvom stretnutí
v Gmine Świnna sa stretli predstavitelia našej obce s wojtom Gminy Świnna a jeho sekretárom, kde predostreli
zámer projektu, jeho ciele a možnosti
spolupráce partnerov,“ hovorí na úvod
koordinátorka projektu pani Margita
Kvasničáková.
„Druhé stretnutie u nás bolo pokračovaním diskusie o predloženom zámere a o spoločnej realizácii. Na ďalšej
schôdzke boli prítomní aj zástupcovia
poľského súboru Hajduki. Bola tu dohodnutá spolupráca, úlohy potrebné
k realizácii a následného fungovania
po ukončení projektu. Na predposlednom
stretnutí prišlo k zhode na realizácii
projektu a na záverečnom stretnutí
došlo k podpisu Partnerskej dohody
medzi partnermi týkajúca sa realizácie mikroprojektu,“ dodáva Margita
Kvasničáková.
Okrem týchto stretnutí projekt za
hŕňal realizáciu tanečných a hudob
ných kurzov pre deti a mládež z Rabče
a zo Świnnej. Tieto stretnutia viedli
manželia Martin a Marcela Skočíkovci:
„Od nás sa do projektu zapojilo 20 detí,

čiže 10 párov. Stretávali sme sa prakticky celý rok dvakrát týždenne. Okrem
týchto domácich tréningov sme sa každý
mesiac stretli spolu s poľskými deťmi.
Raz v Rabči, o mesiac zas v Świnnej,“
hovorí na úvod Martin Skočík.
Deti sa však okrem poctivého ná
cviku tancov aj príjemne zabavili, čo
potvrdzujú slová aj ich lektora: „Okrem
toho, že sa deti naučili rôzne tance, hrali
sme sa na nácvikoch rôzne hry a spievali
pesničky. Naše deti sa naučili poľské
pesničky, deti zo Świnnej zas slovenské. Bola to príjemná spolupráca nielen

s deťmi ale aj predstaviteľmi oboch obcí.
Všetko to vyvrcholilo na záverečnej konferencii, kde deti predviedli spoločné
vystúpenie.“
Okrem týchto stretnutí, potrebnej
techniky peniaze z projektu putova
li aj na kúpu nových krojov: „Vďaka
peniazom z Európskej únie sme mohli
pre deti a pre ich lektorov zakúpiť nové
kroje. Obec Rabča zakúpila 11 dámskych
a rovnaký počet pánskych krojov. Takže
celkovo 22 krojov,“ hovorí na záver pani
Kvasničáková.
Martin Gábor

PRÍRODNÉ KLENOTY
slovensko--poľského pohraničia
slovensko
Je názov mikroprojektu, ktorý bol
schválený v rámci strešných projektov Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 s vedúcim partnerom
Združenie „Región Beskydy“ 13. 1.
2020.
Ide o v ybudovanie filagórie,
v ktorej budeme môcť požívať bla
hodárne účinky slanej vody ako
unikátneho prírodného kultúrneho
dedičstva v našom regióne. Bude
me môcť vdychovať mikročiastočky

slanej vody, ktorá sa rozpr ýšti
o vetvičky trnky a dostane sa tak
do ovzdušia a vytvorí mikroklímu
podobnú ako pri mori.
Našim cezhraničným partnerom
v tomto mikroprojkte je gmina
Strumien. Mgr. Michaela Ogureková
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právne služby / záujmy

CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI
– POMOC PRI NEDOSTATKU
FINANCIÍ
CENTRUM PRÁVNEJ POMOCI POMÁHA ĽUĎOM, KTORÍ SA DOSTALI DO FINANČNÝCH ŤAŽKOSTÍ A NEVEDIA SI
S NIMI PORADIŤ. NÁJDETE HO V TVRDOŠÍNE.
Centrum právnej pomoci (CPP) je
štátna rozpočtová organizácia, ktorej
hlavnou náplňou je poskytovať kvalitnú
komplexnú právnu pomoc ľuďom, ktorí
sa ocitli vo finančnej tiesni a nemôžu
využívať právne služby. Cieľom CPP je
zlepšovať prístup ku spravodlivosti pre
ľudí v materiálnej núdzi, t. j. najmä tých,
ktorí pre nedostatok financií nemôžu
využívať komerčné právne služby.
Centrum právnej pomoci poskytuje právne poradenstvo všetkým ktorí,
majú právny problém a nevedia si s ním
poradiť. Jedna hodina právnej konzultácie je spoplatnená sumou 4,50 €.
V priebehu konzultácie s pracovníci

CPP vypočujú Váš problém a pokúsia
sa spoločne s Vami nájsť riešenie.
Na bezplatnú právnu pomoc majú
nárok každá fyzická osoba, ktorá spĺňa
nasledujúce tri podmienky:
1. Nachádza sa v stave materiálnej núdze,
t. j. je poberateľom dávky a príspevkov
v dávke v hmotnej núdzi, alebo jej príjem
nepresahuje 1,4 – násobok sumy životného minima a nemôže si využívanie
právnych služieb zabezpečiť svojím
majetkom.
2. Nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu.
3. Hodnota sporu prevyšuje hodnotu
minimálnej mzdy ustanovenej osobitným
zákonom.

CPP tiež pomáha klientom, ktorí
majú záujem zbaviť sa dlhov vyhlásením
osobného bankrotu. Osobný bankrot
sa dá vykonať dvomi spôsobmi, konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
a to v prípade, že sa voči osobe vedie
exekúcia alebo iné obdobné vykonávacie konanie, je platobne neschopná
a má poctivý zámer.
Centrum právnej pomoci je tu pre
klientov počas konzultačných hodín
v pondelok od 8:00 – 15:00, a v stredu
od 8:00 – 16:00. Navštíviť ho môžete aj
osobne, a to v Tvrdošíne, na Medvedzí
v budove Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny na 5. poschodí.

ZIMNÉ AKTIVITY PRE ŠIKOVNÉ DETI
Stáva sa už tradíciou, že sa deti z Rabče pravidelne zúčastňujú
vianočných tvorivých dielní, ktoré organizuje Občianske združenie Centráčik v spolupráci s Centrom voľného času Maják
Námestovo.
Tento rok sa deti so ši
kovnými rúčkami stretli
v piatok: dňa 22. 11. 2019
na tvorivých dielňach.
V predvianočnej nálade
tvorili vianočné gule, po
zdravy, hviezdy i vianoč
ných škriatkov. Nechýbalo
ani koleso šťastia, v kto
rom si deti vytočili pekný
darček vhodný nielen pre
seba, ale aj pre svojich naj
bližších. Vyrobené výrobky
si deti s radosťou zobrali
so sebou domov, aby tak
obohatili svoje domovy
originálnou vianočnou
výzdobou.
Tento rok sa deti z Rabče okrem tvo
rivých dielní v CVČ Maják Námestovo
zúčastnili aj pre nich pripravených
environmentálnych workshopov, kde
sa dozvedeli, ako sa starať o zvieratká,
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ktoré sa priamo nachádzajú v CVČ Ma
ják. Prakticky si vyskúšali starostlivosť
o ne, dozvedeli sa tiež veľa zaujímavých
vecí o prírode a jej ochrane. Zaujíma
vosťou bolo, že workshopy pre nich

pod vedením Mgr. Andrey Lubasovej
pripravili a zrealizovali ich rovesníci,
ktorí sú členmi krúžku Mladí ochra
nári prírody.
Mgr. Andrea Lubasová

poľnohospodárstvo

Z nášho
družstva…
Všetci vieme, aký ťažký je chlebík
poctivého gazdu. Asi nikdy v minulosti nebola ťažká práca na poliach
a v maštaliach tak nedocenená, ako
v dnešnej dobe. Mladí ľudia nemajú
záujem o prácu v poľnohospodárstve.
Vzťah k pôde i zvieratám sa postupne
vytratil. Tlak automobiliek a hypermarketov odlákal mladých ľudí k voňavejšej, ľahšej a lepšie platenej práci.
Rabčianske Poľnohospodárske druž
stvo Magura zažilo za svoje 43-ročné
pôsobenie lepšie i horšie časy. V po
sledných rokoch, žiaľ družstvo ťahal
nesprávny kôň. Zhoršila sa finančná
situácia. Robota sa i napriek vôli a chuti
zamestnancov nerobila tak, ako bolo
potrebné. Nakoniec muselo predsedníc
tvo družstva s podporou väčšiny členov
v minulom roku odvolať vedúceho vý
roby. Boli prijaté urgentné opatrenia

na nápravu vzniknutej situácie. Najdô
ležitejšie bolo nájsť vhodného odborníka
so skúsenosťami v riadení poľnohospo
dárskeho podniku. Toho družstvo našlo
v Ing. Ľubošovi Pádejovi, ktorý sa stal
novým riaditeľom. Príležitosť uplatniť
svoje znalosti dostali i miestni mladí,
ktorí už neverili, že budú môcť pracovať
na obrode družstva. Situácia dospela tak
ďaleko, že hrozilo, že odídu do iných za
mestnaní. Oporou Ing. Pádeja sú všetci
zamestnanci. Rýchlo pochopili, že treba
ťahať za jeden povraz.
Ihneď po nástupe Ing. Pádeja
družstvo dostalo významnú finan
čnú injekciu. Bola vykonaná hĺbková
kontrola nákladov, majetku a najmä
stavu stáda hovädzieho dobytka. Ne
výhodné obchody boli zastavené, chý
bajúci majetok nahlásený policajným
vyšetrovateľom.

Dnes už je situácia v družstve sta
bilizovaná. Zvieratá majú lepšiu sta
rostlivosť, konečne sa im dostáva to,
čo potrebujú. Kŕmne dávky boli úplne
zmenené. Prestarnuté stádo sa postup
ne omladzuje. Vďaka týmto opatreniam
každý mesiac stúpa produkcia mlie
ka. Aby sme splnili prísne hygienické
normy, museli sme vynoviť mliečnicu.
Nezabudli sme ani na rastlinnú výrobu.
Lúky boli riadne pokosené a v jeseni
výdatne vyhnojené. Zaobstarali sme
nové zariadenia na prípravu krmív.
Napreduje aj práca v kancelárii, kde
zavádzame nové programové vybavenie
a kontrolujeme všetky zmluvy. Do bu
dúcna plánujeme ďalšiu obnovu strojo
vého a vozového vybavenia. Pracujeme
na tom, aby sme mohli v budúcnosti sa
mostatne spracovať produkciu mlieka.
Takto by sme vytvorili i ďalšie pracovné
miesta. Ako sa hovorí, pokojné more
z nikoho dobrého námorníka neurobí.
Paradoxne, krízová situácia spôsobila,
že družstvo je dnes spravované ove
ľa lepšie a je pripravené čeliť výzvam
modernej doby. Sami môžete posúdiť,
koľko sa toho stihlo len za deväť me
siacov. Touto cestou chceme ubezpečiť
členov družstva, majiteľov pôdy a všet
kých obyvateľov Rabče, že družstvo
je v správnych rukách. Uvedomujeme
si totiž, že to, ako bude rabčiansky
chotár vyzerať, záleží vo veľkej mie
re i od družstva. Práca a starostlivosť
o polia a lúky významne určuje, ako
bude dedina vyzerať. Robíme pre to
maximum a v budúcnosti sa preto radi
zapojíme i do spoločenského diania
v obci. V tom nachádzame i nemalú
podporu na obecnom úrade, za čo sme
nesmierne vďační. Vedenie družstva
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ativity kresťanskej mládeže

JARNÉ PRÁZDNINY
Kam s deťmi cez jarné prázdniny. Deti sa na ne tešia a rodičia si lámu
hlavu. Našťastie máme v Rabči animátorov, ktorí sa postarali o to, aby deti
nepresedeli celé prázdniny pred telkou a tabletmi.
Jarné prázdniny sa začali lyžovač
kou v Roháčoch, na Spálenej doline.
Po naložení všetkých lyží a dosiek sme
sa vybrali na cestu. Po víchrici, ktorá
trvala celú noc, bolo okolo cesty vidieť
množstvo prevrátených stromov.
Tá krásna zasnežená príroda všade
okolo sa zdala byť čarovná. Boli sme
jedni z prvých, ktorí šli vyhrievanou
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sedačkovou lanovkou hore. Svah bol
dobre upravený, avšak na niektorých
miestach bol zľadovatený. Všetkým
sa nám parádne lyžovalo. Po šiestich
hodinách lyžovania sme sa pobrali do
mov. Prvý deň sme zvládli bez úrazov
na jednotku.
V utorok sme si kvôli nepriaznivé
mu počasiu museli zmeniť program.

ativity kresťanskej mládeže

Deťom sa pri bazénoch najviac pá
čili tobogany, na ktorých sa poriadne
zabavili. No my animátori sme sa za
bavili aj vo vírivke, pretože sme mali
za sebou veľa namáhavých, ale neza
budnuteľných dní.
Na programe jarných prázdnin pra
covalo veľa animátorov. Všetkým, ktorí
priložili ruku k dielu, ďakujeme. Všet
kým deťom, ktoré prišli, patrí tiež veľké
ďakujem. Tento projekt bol realizovaný
aj vďaka finančnej podpore obce Rabča.
Autori:
Kristína Skurčáková,
Beáta Brandysová,
Tatina Tisoňová, Timea Jagelková.

Namiesto prechádzky sme si pozreli
rozprávku v Pimpoške. Nasledoval
presun na faru, kde nás čakal puding,
ktorý sme uvarili pre deti. Následne
sme sa hrali rôzne hry s deťmi. Prežili
sme veľa zábavy, aj keď pršalo.

ešte rôzne športové hry a tancovali erko
tance. Deň sme skončili poupratovaním
športovej haly.

Týždeň jarných prázdnin sa nezaobi
šiel ani bez návštevy železničky v Orav
skej Lesnej. Bola zima, no my sme si
Chceme sa poďakovať pánovi faráro to perfektne užili. Pri ceste hore nás
vi, že sme mohli využiť faru na varenie sprevádzalo veľa vyrezávaných posta
pudingu a poskytnutie priestoru na hry. vičiek, či už rozprávkové bytosti alebo
Cez jarné prázdniny nemohol chýbať strašidelné zvieratká. Keď nás vláčik
ani deň strávený v telocvični. Pre deti vyviezol na konečnú, nasledovala mini
sme pripravili stanovištia, na ktorých túra k vyhliadni. Okolo nás bola krásna
v tímoch mali splniť úlohy rôzneho zasnežená krajina tak sme to využili
typu. Tí najlepší boli ocenení, ale sa a vyšantili sme sa v snehu. Pred ces
mozrejme, že sladká odmena si našla tou na kúpalisko sme si urobili krásne
každého. Po súťažiach sme si zahrali spoločné fotky.
Rabčiansky CHÝRNIK č. 1/2020 | 27
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk

zábava

…aj my, mladí sme plesali…
Trošku netradične, ale isto sme
8. februára 2020 roztočili plesovú
sezónu aj my, mladí z Rabče v duchu
„DIVOČINA“ alebo „MORSKÉ DNO“.

doprevádzaný kúpou tombolových lístkov.
Šikovní neotáľali. Spolu sa vyzbieralo
1270,80 €. Okrem predaja tombolových
lístkov boli rôzne súťaže, kde tanečníci
mohli predviesť svoju kreativitu a ši
Namiesto kvetov „ryby“, namiesto kovnosť v tancovaní (viď foto). Týmto
farebných stúh „obrovské zelené listy“. článkom chceme aj ešte raz poďakovať,
Aby toho nebolo málo, namiesto čer mladým, ochotníkom, kňazom, obci, ple
veného koberca bol morský čln. Ak ste sajúcim a ostatným sponzorom za aký
naň nasadli, bez fotky ste neodišli. Ani koľvek dar a pomoc pri realizácii plesu.
tombola nebola obyčajná. Celý večer bol Ešte raz ďakujeme! Margita Kolčáková

FOTO: Miroslav Kovalíček
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goralská kultúra

PRVÉ STRETNUTIE GORALOV
SLOVENSKA
Nedeľa, 16. február 2020 bol významným dňom. V našej obci sa konalo prvé stretnutie Goralov Slovenska v zastúpení goralských obcí z Oravy, Kysúc, Zamaguria, Spiša a Liptova. Hlavným motívom stretnutia bol vznik iniciatívy pre zápis goralskej kultúry do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.
Ďakujeme za priateľské a podnetné stretnutie všetkým zúčastneným. Goralská kultúra je unikátna, preto sme
povinní ju chrániť, zveľaďovať a uchovávať pre ďalšie generácie. Sme hrdí Gorali!

FOTO: Miroslav Kovalíček

Zdroj: https://www.oravskapolhora.sk
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rodinná zábava

Lepšie je zažiť, ako vidieť
Človek v dnešnej uponáhľanej dobe
Ples organizovali členovia ZO – JDS
málokedy vidí toľ ko rodinnej po- v Rabči. Seniorky napiekli šišky, uva
hody ako to bolo možné vidieť 18. 1. rili čaj a poroznášali po stoloch. Keď
2020 v KD Rabči.
šišky ubúdali, účastníci vyťahovali
zo svojich batôžkov chlebíky, keksíky
Konal sa tu druhý ročník tzv. Ba a iné dobroty.
tôžkového maškarného plesu. Prečo
V maskách sa prezentovali najviac
batôžkový? Preto, že si tu každý mo deti, ale aj rodičia a starí rodičia.
hol doniesť niečo „v batôžku“ na za Nálada bola výborná. Diskdžokej Mi
jedenie a občerstvenie.
roslav Adamčík prispôsoboval svoj
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hudobný repertuár mladým i star
ším, za čo mu ďakujeme. Malí drobci
sa vykrúcali najviac. Povyťahovali
zo stoličiek svojich rodičov i starých
rodičov.
Masky boli ohodnotené vecnými ce
nami. Zvlášť bola ocenená najstaršia
maska-86 rokov a najmladšia, necelé
3 roky. Z cien sa veľmi tešili najmä

rodinná zábava

deti. Za bohatú tombolu a dary veľ
ká vďaka sponzorom z Rabče a iných
miest.
Najviac sa nám páčilo, že tu boli
kompletné rodiny-otec, mama,deti.
Je to krásne a vzácne že si otcovia
naplánovali čas, i keď ich čaká práca
ďaleko od domova. Poďakovanie patrí
aj účinkujúcim deťom. Šťastné deti
opakovali vetu „Keby bol taký ples
častejšie“.
Text: Anna Ratičaková
Foto: Ivan Kubasak,
svadobný kameraman a fotograf
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MS SČK

Valentínska kvapka krvi prilákala
takmer stovku darcov
Samozrejme, že takáto akcia by sa
nedala zorganizovať bez pomoci obce
či sponzorov: „V mene celého nášho
miestneho spolku by som chcela poďakovať najmä darcom, ktorí prišli, aby
najvzácnejšiu ľudskú tekutinu darovali
tým, ktorí to budú potrebovať. Nesmiem
zabudnúť na obec Rabča, ktorá nám zabezpečuje priestory na túto akciu, a tiež

Miestny spolok Slovenského Červe
ného kríža v Rabči už tradične zorganizoval v tanečnej sále kultúrneho domu odber krvi. Na Valentínsky
odber prišla takmer stovka darcov.
Obec Rabča spolu s MS SČK v Rab
či pravidelne organizujú trikrát ročne
odbery krvi v našej obci. Tieto odbery
najvzácnejšej ľudskej tekutiny vyko
náva Národná transfúzna služba SR
z Martina.
Tretí februárový pondelok zavíta
lo do tanečnej sály kultúrneho domu
v Rabči 96 darcov, pričom úspešne bola
odobratá krv 84 z nich: „Som veľmi
rada, že do Rabče na odbery krvi stále
chodí veľa darcov. Myslím si, že 84 úspešných odberov je krásne číslo,“ hovorí
predsedníčka MS SČK v Rabči Pavlína
Oselská.
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sponzorov, vďaka ktorým zabezpečujeme
občerstvenie pre darcov krvi. Tiež by
som chcela posmeliť tých, ktorí nemohli
prísť na posledný odber.
Ďalšiu príležitosť zúčastniť sa budú
mať už 15. júna opäť v priestoroch tanečnej sály kultúrneho domu,“ doplnila
Pavlína Oselská.
Martin Gábor

záujmy

MIRO JAGNEŠÁK ml.: „Sú to príbehy, nie
videá, čo nás chytá za srdce.“
Miro Jagnešák nie je iba tvorcom firemných videí. So svojim tímom propaguje aj ľudí a krásne miesta Oravy. Ale ako sám hovorí, nie je to o firmách
a obciach, ale je to o príbehoch, ktoré sa za nimi ukrývajú.
„Verím, že Orava ako
taká je svetový unikát,“
hovorí hneď na úvod.
„Máme tu miesta, zdroje
a pamiatky, ktoré nám
vo svete môžu iba závidieť. Som presvedčený o tom, že je našou
povinnosťou propagovať na sociálnych
sieťach takéto miesta.“
Propagovať nielen miesta, ale aj
miestnych podnikateľov, dodáva: „Mnoho mladých Oravcov si totiž bohužiaľ
myslí, že na to, aby si v budúcnosti zabezpečili dostatočný príjem na dôstojný
život, musia z Oravy utiecť. To však
nie je pravda,“ pokračuje v rozpráva
ní. „Na Orave sa dá prosperovať. Preto
ukazujeme aj veľa firiem, nech mladí
vidia, že tu mnohí podnikajú a sú zväčša
spokojní. Poznáme kopec ľudí, ktorí tu sú
zamestnaní a baví ich to, čo robia. Nájsť
si tu svoje miesto môže takmer každý.“
Miro verí, že videá a obsah, ktorý
vytvárajú, dobre propaguje Oravu aj
za hranicami nášho kraja: „Už od roku
2017 s občianskym združením Najlepšie
z Oravy.sk prinášame na facebook videá, ktoré Oravci vo svete ukazujú iným,
ktorí nás nepoznajú. Ľudí to vraj chytá
za srdce, aký je Orava krásny kus zeme.“
Miro však rozhodne nesúhlasí s ná
lepkou muža, ktorý robí v reklame: „Nie

som rád, keď ma niekto vníma ako „ten
človek, ktorý sa pohybuje v reklame.“
Vedie občianske združenie Najlepšie
z Oravy.sk a firmu Monumentaling
s. r. o., ktoré sa naozaj venujú propa
gácii. Pomáha firmám propagovať ich
prácu a produkty prostredníctvom krát
kych úderných videí na internete, ale
aj webom a profesionálnymi fotogra
fiami. Ale ako sám hovorí, „V prvom
rade chceme ukázať zaujímavých ľudí,
nazrieť do ich práce a súkromia. To, že
ich to zároveň aj dobre propaguje, je len
zamestnanca, ktorého baví, čo robí:
„Určite je to rozdiel. Ukázať firmu ako
celok je pekné, no ukázať skutočného
človeka a predstaviť ľuďom jeho príbeh,
to ľudí oveľa viac zaujme. Chceme sa
v tomto neustále zlepšovať.“
Spolupracovali aj so základnými ško
lami a pracovali na tom, aby sa deti učili,
že majú byť hrdé na to, že sú z Oravy:
„Raz sme na Oravskom hrade deťom dali
do rúk profesionálny štáb, aby si mohli
samé režírovať svoje vlastné vzdelávacie
video. Tie deti žasli od radosti! Natočili
krátke video, v ktorom Oravský hrad
predstavili v podobe, ktorá zaujala aj
iné deti, ktoré tam s nami neboli,“ hovorí
sympatický otec troch detí.
Aktuálne okrem iného plánujú na vi
deo zachytiť starších a hlboko veria
cich ľudí z Oravy. Aby nám povedali
niečo o prežívaní svojej viery, kým sú
vedľajší výsledok našej práce.“
ešte tu s nami. Prvé takéto video spolu
Na otázku, čo ho najviac na jeho prá s ostatnými ďalšími, aj video Rabče
ci baví, odpovedá bez rozmýšľania, že je z oblohy, môžeme ľahko vidieť na Fa
to spoznávanie nových ľudí a príbehov: cebooku Najlepšie z Oravy.sk.
„U mňa ide skoro až o závislosť. Ak dlhšiu
Jeho práca mu priniesla aj veľa sil
dobu nespoznám zaujímavého človeka,
nové miesto či firmu, ktorá ponúka dobrý ných momentov: „Vždy nás poteší, keď
produkt, odráža sa to na mojej nálade odvedieme dobrú prácu. Keď potom vi(smiech).“ Taktiež aj tvorba jeho videí díme, že si nejaké video pozrelo 5, 13 či
prechádza postupným vývojom: „Od mi- dokonca 42 000 ľudí, je to pre nás dôvod
nulého roku sme do našich videí začali na oslavu.“ Teší ho, keď svojou prácou
začleňovať viac hovoreného slova. Ľudia môžu niekomu priniesť radosť: „Raz
hovoria, prečo ich baví ich práca, ako sme zobrali fotku kostola v Zákamena čo vlastne robia, do toho bežia zábery nom, ktorú sme urobili z oblohy pomocou
z ich podniku. Vyzerá to veľmi dobre.“ dronu. Zarámovali sme ju ako obraz
a ten sme darovali staršiemu pánovi zo
Podľa Mira je rozdiel ukázať firmu Zákamenného. Ten sa od dojatia rozplavyrábajúcu nejaký produkt a rozdiel kal. Vtedy si poviete, že sa oplatí ráno
je ukázať aj jej konateľa či spokojného vstávať z postele.“
Martin Gábor
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šport

MARTIN ADAMČÍK: „Veľa obcí a miest nám
môže závidieť podmienky na šport“
Najmä vďaka futbalu a v posledných rokoch florbalu je Martin Adamčík jedným z najznámejších športovcov
z Rabče. Napriek mladému veku dosiahol úspechy vo futbale, ale najmä vo florbale. O jeho športových začiatkoch,
o štúdiu, rybárčení či podmienkach na športovanie sme sa porozprávali s 23-ročným športovcom.
Martin, aké boli Tvoje športové
začiatky?
„S futbalom som začal v piatich rokoch.
V Rabči som si prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami. Od prípravky až
po dorastencov a teraz mužov.“

ste založili Spojený florbalový klub
FBK RAptORs. Ako k tomu prišlo?
„Presne ako si spomínal. Peter hrával
florbal v Turanoch na strednej škole
a prišiel s nápadom založiť florbaloAké sú podľa teba podmienky na šport vý klub u nás. Dovtedy sa florbal hrával na Orave len v Nižnej v Tvrdošíne
v našej obci?
Kedy si prvýkrát „nakukol“
„Veľmi dobré. Máme krásne futbalové ih- a v Dolnom Kubíne. Aj ja som začínal
do seniorského futbalu?
risko s prírodnou trávou. Niekoľko ihrísk v juniorskej extralige ako hráč Nižnej.
„Ak si dobre spomínam, bola to sezóna s umelou trávou, pri škole basketbalové V Tvrdošíne neskôr zanikol seniorský
2014/2015. V doraste sa nám darilo, ihrisko, tenisový kurt, modernú športo- klub a práve odtiaľ prišiel k nám Marboli sme výborná partia. Skončili sme vú halu... Myslím si, že v tomto smere tin Tomaga. Vtedy sme prišli s myšdruhí. Postúpilo Oravské Veselé, ktoré nám môže veľa miest a obcí závidieť.“ lienkou prihlásiť náš klub do druhej
sme paradoxne dvakrát porazili. Mužom
sa veľmi nedarilo, Miroslav Adamčík st. Prečo podľa teba potom klesá celkový
si vytiahol z dorastu viacero chalanov. záujem o šport? Sú ľudia lenivejší, než
Teraz už tak často futbal nehrávam, lebo v minulosti?
kvôli florbalu naň neostáva čas. Navyše, „Neviem čím to je, ale veľa záleží aj
na jar si musím dať od futbalu úplnú od prístupu ľudí a ich vzťahu k športu.
prestávku kvôli nedávnemu zraneniu Keď niekto nemá vzťah k športu, môžeme
nohy.“
mu postaviť ihrisko vedľa domu, aj tak
tam nepôjde. Preto som rád, že u nás je
Bolo to pre teba ťažké nastupovať proti taký veľký záujem o florbal.“
starším chlapom?
„Určite áno. V tom čase som mal 17 –18 Prejdime práve k florbalu. Spolu s tvorokov a fyzicky vývoj u mňa stále pre- jimi bratmi Petrom a Ľubomírom a ďaltrvával. Predsa len hrali proti nám aj šími „parťákmi“ z Oravskej Polhory
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o 20 rokov starší chlapi, ktorí boli vyšší
a ťažší. Často proti nám, dorastencom,
hrali hlavou a „vyškolili nás“ rôznymi
prihrávkami a pod.“

šport

„Mohlo to byť aj lepšie. Na začiatku
sezóny prišli niektoré tesné výsledky
v náš neprospech.“
Približne v polovici sezóny sa k nám
vrátil tréner Martin Tomaga, čo nám
veľmi pomohlo a nabudilo nás to.“
Máte nejaký tímový cieľ v tejto sezóne?
„Hlavne sa zachrániť! Z druhej ligy
priamo vypadávajú mužstvá na 11. a 12.
mieste. Momentálne sme na 10. mieste,
no mužstvá na 7. – 11. mieste delí len päť
bodov. Hocikto môže vypadnúť, a zároveň, hocikto môže postúpiť do play-off.
Určite sa chceme zachrániť najmä kvôli
tomu, aby sme celoštátnu súťaž udržali u nás aj v nasledujúcich ročníkoch.
Máme veľa mladých a talentovaných
hráčov, ktorí by v tejto súťaži mohli
rozvíjať svoj potenciál.“

ligy mužov, keď sa Martin stal našim
hrajúcim trénerom.“

Veľa ľudí chodí aj na domáce zápasy
FBK RAptORs v športovej hale v Rabči.
Čo na to hovoríš?
„Sú vynikajúci. Na každý domáci zápas
príde množstvo fanúšikov. To je výborné. Aj nám, hráčom, sa potom hrá oveľa
lepšie, keď počujeme a cítime, ako nás
ľudia podporujú. V niektorých väčších
mestách som v prvej lige nezažil takú
atmosféru, aká býva u nás v Rabči. Akurát v Sabinove a v Trnave som zažil
atmosféru porovnateľnú s oravskou.“

Momentálne Raptori už druhú sezónu
brázdia vody prvej ligy. Momentálne
„Chceli by sme, aby sa florbal v Rabči
na play-off strácate 2 body. Ako si spo- vyrovnal popularitou futbalu. Snáď
sa nám to raz podarí.“
kojný s touto sezónou?

Okrem športu si študentom práva
na Univerzite Komenského v Bratislave. Ako sa dá zvládať šport, práca
a štúdium?
„Nie je to také náročné, ako by sa mohlo zdať. Okrem florbalu a futbalu sa
venujem aj štúdiu.
Taktiež pracujem v Bratislave v jednej advokátskej kancelárii. Som zároveň sekretár florbalového klubu FBK
RAptORs a občas pískam zápasy našich žiakov. Našťastie mi s veľa vecami
okolo florbalu pomáhajú moji bratia
Peter a Ľubomír, ktorí riešia organizáciu zápasov, resp. finančnú stránku
klubu, tréner žiakov, pán Bomba či
tréner A-tímu Martin Tomaga. Okrem
nich pri domácich zápasoch pomáhajú
aj samotní hráči, taktiež zapisovateľky
Anetka, Sára, Natália, Rebeka, Olívia
a hlásateľ Martin, ktorým by som chcel
touto cestou poďakovať.“
Stíhaš si pri takom nabitom programe
aj oddýchnuť? Aké sú tvoje záľuby?
„Záleží od toho, ako si človek dokáže rozvrhnúť čas. Niekedy mám aj ja náročné
dni, ale nájdem si čas aj na oddych. A čo
sa týka záľub, veľmi rád chodím na ryby.
Dokážem tam byť celý deň. Vezmem si
tam knihu, oddýchnem si a zároveň sa
učím do školy. Taktiež si občas zahrám
FIFU na PlayStation. Ako malý chlapec
som sníval, že budem hrávať za najlepšie
futbalové kluby. Vďaka tejto hre sa mi
to aj splnilo. (smiech)“
Martin Gábor
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informácie
Vedenie Oravského futbalového zväzu oznamuje,
že z dôvodu epidémie koronavírusu,
ORAVSKÝ FUTBALOVÝ ZVÄZ RUŠÍ VŠETKY
PLÁNOVANÉ SÚŤAŽNÉ STRETNUTIA JARNEJ
ČASTI SÚŤAŽNÉHO ROČNÍKA 2019/2020,
AŽ DO ODVOLANIA.

FC Barón sa stal víťazom
XIV. ročníka halovej
futbalovej ligy v Rabči
Víťazom 14. ročníka halovej futbalo- nastupovali väčšinou hráči
vej ligy v Rabči sa stal tím FC Barón. z klubov vyšších ligových sú
Z rovnakého tímu bol najlepším ťaží a preto mali zápasy vyso
strelcom Ján Jurky.
kú športovú úroveň. Z domácej
Rabče bol jeden tím – Donkey,
Halová futbalová liga prebiehala v ktorom hralo 6 hráčov TJ Ora
v mesiacoch december 2019 a január van Rabča. Ostatní futbalisti
2020. Štartovalo 8 tímov. V tímoch ligu ignorovali.
V minulosti hralo v Rabči aj
7 tímov v druhom ročníku ligy.
XIV. HALOVÁ FUTBALOVÁ LIGA
Záujem o hranie futbalu v našej obci
už dlhšiu dobu zaznamenáva pokles.
Poradie
Tím
Skóre
Počet bodov
Odohraných bolo 14 kôl. Väčšina počas
1.
FC Barón
79:37
33
sviatkov.
2.
PS Parkety
54:29
30
3.
Strojár NO
52:34
30
Víťazom ligy sa prvýkrát stal tím
4.
Junior NO
64:44
25
FC Barón. Najčastejším víťazom ligy
5.
FC Rossoneri
58:41
23
je tím PS Parkety, ktorý teraz obsadil
6.
Donkey
45:71
9
striebornú pozíciu. Parkety triumfovali
7.
Jasenica
39:73
9
4-krát, Juniori NO 3-krát, raz zvíťazíl
8.
FC Barón „B“ 39:104
4
tím Laverna – hneď v prvom ročníku.

Najlepší jednotlivci:
Hráč: Samuel Kurtulík (Junior NO)
Brankár: Marián Gočál (PS Parkety)
Strelec: Ján Jurky (FC Barón)
Cieľom ligy bolo vyplniť prestávku
v pravidelných futbalových súťažiach.
Pred začiatkom prípravy na jarné kolá.
Účastníci ligy boli spokojní s dobrou
organizáciou súťaže.
Jozef Havlíček
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Rabconek

Časopis žiakov Základnej školy s materskou školou v Rabči
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Tu každý má svoj strom
a ešte jeden rastie v ňom...

Rabča

Ministerka školstva poklepala
základný kameň prístavby

cia vpravo hore). Ministerka uviedla,
že projekt schválili, lebo počet detí
v škole rastie a škola má málo tried.
Zabráni sa tak dvojzmennosti. Prístavba bude pozostávať z malej telocvične a šiestich tried. Odhad začatia prístavby je jeseň tohto roku.
Text V. Briš, foto M. Kovalíček

Milí čitatelia! Nový rok sa nám
rozbehol obrovským tempom, príroda sa zobúdza zo zimného spánku.
Slniečko svieti už od skorého rána
a nám sa lepšie vyskakuje z postele. Sme veselší, viac sa usmievame.
A tak to má byť! Aj náš život v škole
beží v plnom prúde a my zažívame
veľa zaujímavých udalostí, o ktoré sa s vami chceme podeliť. Máme
za sebou krásne vianočné sviatky,
prehupnutie sa do roku 2020, polročné vysvedčenie, chrípkové i jarné prázdniny. V tomto čísle časopisu sa opäť pokúsime zosumarizovať
udalosti tohto školského roka, čo
sme zažili, naše exkurzie, ale i školské akcie, súťaže a úspechy. Nechýba, samozrejme, ani naša vlastná
literárna či výtvarná tvorba. Nuž
vám prajeme príjemné čítanie! Časopis nájdete aj na stránke našej
školy www.zsrabca.edupage.sk

Ministerka školstva, vedy, výskumu
a športu SR Martina Lubyová 17. 12.
2019 navštívila areál školy a poklepala základný kameň prístavby školy ku športovej hale (viď vizuálizáRabconek č. 1/2020
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zo života školy

VIANOČNÁ AKADÉMIA 2019
Že sú Vianoce sviatkami pokoja, počas ktorých chceme svojim blízkym urobiť radosť, obdarovať ich a tráviť spoločne
veľa času, viete všetci. Dobre to vieme aj v rabčianskej škole a škôlke. V decembri si naši žiaci a pedagógovia
rezervovali pre školu trochu netradične nedeľné popoludnie. Postarali sa o to, aby krásne pripraveným predvianočným
darčekom v podobe Vianočnej akadémie potešili všetkých rodičov, starých rodičov a známych. Mohli tak ukázať to
najlepšie zo svojich vedomostí, zručností a talentov.

Celý kultúrny dom bol 8. decembra
nasiaknutý slávnostnou atmosférou,
ktorá k Vianočnej akadémii jednoducho
patrí. Úvodným programom v kinosále
prítomných sprevádzala suverénna deviatacká moderátorská dvojica
a v pestrej mozaike tancov, scénok,
vinšov a piesní odhalilo svoje umelecké
ambície mnoho detí, od drobných
škôlkarov až po urastených deviatakov.
Hostia nešetrili potleskom, čo značilo,
že snaha žiakov a práca pedagógov
nebola márna.
Prítomní sa po skončení kultúrneho
programu presunuli do tanečnej sály,
ktorá mala výnimočnú výzdobu, krajšiu ako od dekoračnej firmy. Neboli to
kvety, stuhy či balóny. Boli to výtvarné
práce, projekty a 3D modely vytvorené
škôlkarmi, školákmi i žiakmi zo školského klubu. Tak ako nástenky, výstavky a panely zaplnili sálu, tak hrdosť

zaplnila srdcia rodičov pri pohľade
na práce ich ratolestí.
Popri prehliadke sa návštevníci mohli ponúknuť rozvoniavajúcim punčom
alebo pripraveným sladkým aj slaným
občerstvením.
Počas celej akcie prebiehali aj Školské
vianočné trhy. Tieto ponúkali možnosť
kúpiť si suvenír v podobe kreatívnych či
chutných výrobkov. Niektoré produkty
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tvorili deti, pri ostatných nechýbala
pomocná ruka obetavých rodičov.
Príprava tohto náročného a zároveň
krásneho podujatia je veľmi náročná,
a preto si tí, ktorí pridali ruku k dielu,
zaslúžia obdiv a veľkú vďaku. Najväčšou
odmenou bola bohatá návštevnosť a to,
že si čarovnú atmosféru pohody v predvianočnom období všetci odniesli do svojich domovov.
Mgr. Anna Tarčáková

zo života školy
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8. – 9. ročník sa deviataci Kovaličková interview s historickou osobnosPatrícia umiestnila na 7. mieste a Gra- ťou, vedomostný kvíz, 3 D projekty
nec Branislav na 10. mieste.
i prezentácie.
Dejepisná olympiáda
V piatok 14. 2. 2020 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo v priestoroch
ZŠ Slnečná Námestovo.
Našu školu reprezentovali: Kovaličková Patrícia (6. miesto), Nováková
Mária (8. – 9. miesto), Vargončík Marián (8. miesto). V silnej konkurencii
obstáli ako úspešní riešitelia.

Zabodovali sme v okresnej súťaži
Šaliansky Maťko
Dňa 20. 1. 2020 sa v našej škole uskutočnila recitačná súťaž Šaliansky
Maťko. Žiaci súťažili v prednese povesti v troch kategóriách. Recitátorov
chválime za výbornú prípravu, ako
aj za snahu naučiť sa text a podať ho
čo najpútavejším spôsobom.
Výsledky – I. kategória: 1. Ema Štureková 2. C, 2. Viktória Brišová 2. C,
3. Ema Slovíková 3. A;
II. kategória: 1. Karolína Labudová
5. C, 2. Alica Kozáková 5. A, Karin
Zboroňová 5. B, Tadeáš Kolčák 5. B,
3. Klára Pilarčíková 4.D, Sofia Pňačková 4.C
III. kategória: 1. Marián Vargončík
7.A, 2. Adela Rusnáková 7.B, 3. Veronika Iskerková 6.B, Nina Špliňová 7.C
Víťazi v jednotlivých kategóriách reprezentovali našu školu v okresnom kole,
ktoré sa uskutočnilo 27. 1. 2020 v CVČ
Maják v Námestove. Piatačka Karolínka Labudová sa umiestnila vo svojej
kategórii na krásnom 2. mieste.

Olympiády,
súťaže
a exkurzie
našich žiakov

Pytagoriáda
V dňoch 10. – 11. 12. 2019 sa v našej
škole konalo školské kolo matematickej
súťaže Pytagoriáda 2019/2020. Súťažilo sa v kategóriách P3 – P8. Body sa
získavali nielen za správne riešenia,
ale i za rýchlosť. Medzi úspešných riešiteľov sa prepočítali nasledujúci žiaci:
P3: 1. Emma Slovíková 3. A
P4: 1. Alex Revaj 4.D, 2. Nela Gluštíková
4. B, 3. Tatiana Slovíková 4. D, Vivien
Glovaťáková 4. C
Geografická olympiáda – popredné P5: 1. Samuel Skočík 5. A, 2. Miriam
miesta a postup do krajského kola Kovaličková 5. B, 3. Tadeáš Kolčák 5. B
Dňa 6. 2. 2020 sa 6 žiakov našej školy P6: 1. Filip Vnenčák 6.A, 2. Adam Revaj
zúčastnilo okresného kola Geogra- 6. B, 3. Richard Turac 6. A
fickej olympiády v Námestove. Všetci P7: 1. Rudolf Žofaj 7. A, 2. Marián Varžiaci boli vo svojich kategóriách ús- gončík 7. A.
pešnými riešiteľmi olympiády. V kategórii G: 5. ročník sa Kovaličková Školská dejepisná súťaž
Miriam umiestnila na krásnom 1. Dňa 5. 12. 2019 sa žiaci našej školy
mieste, Zboňáková Lea na 2. mieste, zapojili do školskej dejepisnej súťaže
Skurčák Dávid na 6. mieste. V kategó- v rekordnom počte 39 žiakov. Progrii F: 6. – 7. ročník: sa umiestnil na 3. ram bol veľmi pestrý aj zábavný. Žiaci
mieste Zboňák Jakub, ktorý postupu- prezentovali rôzne témy a zvolili si
je aj na krajské kolo. V kategórii E: rozmanité formy. Predviedli divadielko,
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Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry – okresné kolo
Dňa 27. 11. 2019 sa v Námestove uskutočnilo okresné kolo Olympiády
zo slovenského jazyka a literatúry.
Našu školu reprezentovala víťazka
školského kola Mária Nováková z 9.A.
V konkurencii ďalších 16 šikovných
žiakov z ostatných hornooravských
škôl sa nestratila a stala sa úspešnou
riešiteľkou.
Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry – školské kolo
V utorok 19. novembra si 13 žiakov
z ôsmeho a deviateho ročníka zmeralo vedomosti zo slovenského jazyka
a literatúry – uskutočnila sa Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry.
Školského kola sa zúčastnili najlepšie
žiačky a žiaci z týchto ročníkov. Súťaž
mala 3 časti – test (jeho súčasťou boli
hlavne úlohy z čitateľskej gramotnosti),
písomnú časť (transformácia textu)
a ústnu časť (príprava príhovoru pri
príležitosti otvorenia futbalového
turnaja). Všetci účastníci súťaže si
zaslúžia pochvalu, lebo ukázali pekné vedomosti a tvorivosť.
Najúspešnejší boli: 1. Mária Nováková (9.A), 2. Patrícia Kovaličková (9.A),
3. Nina Juriťáková (9.D), Karolína Pilarčíková (9.D).
Exkurzia šiestakov z fyziky
V piatok 13. 12. 2019 sme so žiakmi
šiesteho ročníka navštívili Centrum
popularizácie fyziky na Gymnáziu Viliama Paulinyho – Tótha v Martine.
Žiakom sme na jednoduchých experimentoch vychádzajúcich z bežnej
praxe poukázali na skutočnosť, že
mnohé činnosti, ktoré vykonávajú aj
tie najdokonalejšie prístroje, sú mnohokrát založené na úplne jednoduchých fyzikálnych princípoch. Žiakom
sme umožnili spoznať experimentálnu
stránku fyzikálneho poznania

zo života školy

BAŠAVEL

rovnako ďakujeme sponzorom: Pizzeria
Monika Adamčíková – za výborné jedlo
Už 7. ročník tematického plesu sa a dobrú spoluprácu; Obecnému úradu
uskutočnil 1. 2. 2020. Tento rok to v Rabči za poskytnutie priestorov i osbola téma Bašavel.
tatným sponzorom, ktorí darovali vecné
Ďakujeme všetkým, ktorí podpo- dary do tomboly, či akokoľvek sa porili náš školský ples svojou účasťou, dieľali na úspešnom konaní školského

plesu. Výťažok z plesu v sume 1 676 €
bude použitý pri úprave okolia školy,
na čo konkrétne, určite dáme vedieť.
Ďakujeme a tešíme sa na budúcoročný školský ples Hollywood
v Rabči.
Ing. Anna Kornhauserová

Naučme babku a dedka na počítači
Naši starí rodičia sa oboznámili
so základmi práce na počítači, písali
krátky text vo worde, vyhľadávali
informácie z oblasti ich záujmov
na internete. Pomocou im boli nielen koordinátori, ale aj ich vnúčatá.
Svoje dojmy si potom porozprávali pri šálke kávy či čaju a sladkom
občerstvení. A ako odmenu na paVo štvrtok 28. novembra sa v našej miatku tejto skvelej akcie dostali baškole uskutočnila zaujímavá ak- bičky i dedkovia pamätný list, tašku
cia pre starých rodičov: Naučme s logom akcie, šálku a balenie čaju.
babku a dedka na počítači.
Deti zase potešila sladká odmena.

B U B N O V A Č K O U PROTI NÁSILIU
Valentínska párty
V piatok 14. 2. sa v našej škole
konala detská Valentínska párty.
Podmienkou účasti bolo červené tričko alebo červené srdiečko
na líci. O hudbu a súťaže sa postarali naši deviataci.

Deň 19. november je Svetovým
Pod heslom „Aby bolo deti lepšie
dňom prevencie týrania a zneuží- počuť“ sa aj naši žiaci 5. a 6. ročnívania detí.
ka zapojili do celoslovenskej akcie
BUBNOVAČKA. Na námestí si vyPráve preto si organizácie pôso- svetlili význam tejto akcie a medzi
biace na Slovensku v oblasti ochrany 10:00 – 11:00 hodinou symbolickým
detí pred násilím zvolili práve tento hlasným bubnovaním na poplach
dátum za deň, kedy by malo byť hlas povzbudzovali širokú verejnosť, aby
detí lepšie počuť!
sa začalo o násilí nahlas hovoriť.

Angličtina trochu inakšie
Zmena je fajn. Dňa 19. februára
2020 naše hodiny anglického jazyka v 8. A, 7. ABC a v 6. C boli iné,
ako ich poznáme.
Naša pani učiteľka mala pre nás
prekvapenie a my sme dostali možnosť pýtať sa a dozvedieť sa o živote
v Anglicku oveľa viac, ako keď o tom

čítame v časopisoch. Mohli sme sa
pýtať a na naše zvedavé otázky nám
odpovedala veľmi milá, mladá dáma
Michaela Bajková, ktorá tam žije už
14 rokov a vďaka nej sme sa dozvedeli
všeličo zaujímavé a poučné… a samozrejme všetko v čistej a krásnej
britskej angličtine.

Rabconek č. 1/2020 | 5
www.zsrabca. edupage.sk | zsrabca@zsrabca.edu.sk

šport, súťaže / z tvorby žiakov

Šport, sudoku
Úspechy v gymnastickom
štvorboji
Dňa 13. februára 2020 sa v našej
škole uskutočnilo okresné kolo
v gymnastickom štvorboji základných škôl.
Naša škola sa úspešne prezentovala vo všetkých kategóriách
a obsadila krásne prvé a druhé
miesta.
Kategória A: 1. miesto ZŠ s MŠ
Rabča: Emka Porvichová, Tatiana
Slovíková, Eliška Skočíková, Adelka Cubinková, Agátka Tisoňová.
Kategória B: 1. miesto ZŠ s MŠ
Rabča: Tomáš Kozák, Marcus
Miklušák, Jakub Jagelka, Maroš
Cubinek. Jakub Skurčák.
Kategória B: 2. miesto ZŠ s MŠ
Rabča: Dominika Špigurová, Diana Slovíková, Nina Pitáková, Veronika Iskerková, Alica Kozáková.
Kategória C: 2. miesto ZŠ s MŠ
Rabča: Kamila Pienčáková, Miroslava Harbutová, Michaela Kozáková, Sofia Jaňáková
Štvrtáci vedia hrať vybíjanú
veľmi dobre...
Presvedčili nás o tom v turnaji
štvrtákov vo vybíjanej, ktorý sa
konal v Námestove. Naši žiaci sa
umiestnili na 3. mieste.
Medziškolské kolo Sudoku
Dňa 12. 11. 2019 sa konalo v Or.
Polhore medziškolské kolo z okresov Námestovo a Tvrdošín lúštenia
matematického hlavolamu sudoku. Zúčastnilo sa ho 40 žiakov
v troch kategóriách.
Naša škola získala v silnej konkurencii dve z troch prvých miest
a jedno 3. miesto.
Víťazom blahoželáme a želáme ďalšie úspechy v nasledujúcom ročníku, ktoré sa uskutoční
na našej domácej pôde.
Naše 5 členné družstvo reprezentovali: Adam Revaj, Magdaléna Brišáková, Kamila Pienčáková,
Timotej Lonek, Lenka Harbutová.
Umiestnenie: III. kategória:
1. Lenka Harbutová 9. C, I. kategória: 1. Adam Revaj 6. B, 3. Magdaléna Brišáková 6. B.
www.zsrabca. edupage.sk
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curriculum vitae. Hneď som vedela, že
simuluje, nechcela ísť k babke. Ocko jej
nahnevane povedal: „Pôjdeš na domáJedno krásne ráno ma zobu- ci árešt!“ Nakoniec sestra išla s nami
dil mobil s pripomienkou, a oslava mohla začať.
Babka bola šťastná, že konečne nie
že má babka narodeniny.
je sama a má komu rozprávať svoje
Rozhodla som sa, že upečiem jej historické príbehy o minulosti. Husia
obľúbený koláč. Za ten čas, keď ma- koža mi stála, keď spomenula dereš.
minka robila pyré s rezňom, ocko išiel S dobrým pocitom som odchádzala, že
kúpiť bukrétu. Sestra začala hysteric- misia je splnená.
Simona Skurčáková, 7. B
ky kričať, pretože nemala napísané

Babičkina oslava

uja chytili a chceli ho vziať do áreštu.
Samozrejme, že ujo protestoval, pretože si myslel, že ho dajú na dereš. Ale
Bol jeden krásny letný deň. Zobudila každý vie, že toto sa už dávno nerobí.
som sa na slnečné lúče, ktoré mi Keď mu to policajti vysvetlili, tak začal
svietili rovno do mojich očí.
simulovať, že ho bolí hlava, ale policajti
mu to neverili a vzali ho do policajHneď som zapla mobil a kukla na Fa- ného auta a išli na policajnú stanicu.
cebook, Vtom som zvolala: „No super, Potom ma napadlo, že musím napísať
nejde wifi!“ Utekala som dolu schodmi na slovenský jazyk curriculum vitae.
a hneď som sa spýtala mamy: „Čo bude Tak som ukončila misiu a utekala som
na obed?“ „Rezeň so zemiakovým pyré,“ domov písať úlohu. Keď som skončila,
odpovedala. Iba som prikývla a išla bol už večer. Naraz som začula hlas
som von. Už ma ani trochu netrápilo, mamy: „Klára, polej tu bukrétu!“ Či
že nejde wifi. Ako som tak kráčala, som chcela, či nie, musela som ju poliať
spoza rohu vybehol nejaký hysterický a potom som išla spať.
ujo a za ním dvaja policajti. Zostala som
To bol fakt divný deň, na ktorý nikdy
na mieste ako kameň a ďalej sledovala, nezabudnem.
Klára Svetlošáková, 7. B
čo sa stane. Nakoniec policajti toho

Divný deň

chytili zlodeja a išli s ním rovno do áreštu. Keď sa zlodej dozvedel, že pôjde
do áreštu, začal simulovať bolesť nohy
V jeden krásny deň som sa rozhodla, a povedal, že ho predavačka napadže si kúpim nový mobil. Dala som si la. Na kamere to však bolo inak a tak
zemiakové pyré a išla som do nákup- sa z toho nevyvliekol. V minulosti by
možno skončil na dereši a to by bolo
ného centra.
oveľa horšie. Už si ťažko nájde nejakú
Mama mi dala za misiu kúpiť bukré- prácu, keď bude mať v curriculum vitae
tu. Šla som teda do kvetinárstva a kú- napísané, že bol vo väzení.
pila som ju. Predavačka sa mi zdala
Šla som teda veľmi opatrne ďalej
veľmi hysterická. Vyšla som z obchodu do obchodu s mobilmi a kúpila som si
a zrazu začala kričať: „Pomoc, okradli tam nový a prenádherný mobil.
Adela Kozáková, 7. B
ma!“ Na pomoc rýchlo prišli policajti,

Zločin

sebavedomia a odhodlaná, že to zvládnem. Šťastie sa na nás usmialo, lebo
nám vyšlo pekné počasie a vetrík sa
Jedného pekného letnénám oprel do chrbta. Po pár minútach
ho dňa som sa zobudila
šliapania do kopca som sa cítila ako
na dereši. No dopredu ma ťahala iba
na budík v mojom mobile. Matúš Skurčák, 8. C
predstava prekrásneho výhľadu. Keď
Vedela som, že dnes ma čaká veľká sme skoro už boli na vrchole, bola som
misia, lebo nás čakal výstup na Babiu smädná ako ťava a za môj výkon som
horu. Pôvodne som chcela simulovať, si zaslúžila bukrétu. Tento moment
ale prišlo mi to ako zlý nápad, lebo by som si najradšej zapísala do môjmama by bola zase hysterická. Najed- ho curriculum vitae. Nakoniec som
la som sa vynikajúceho zemiakového bola rada, že som neostala doma ako
pyré a vyrazili sme. Ja som bola plná v árešte.
Silvia Jašáková, 7. B

Ťažká misia

životné prostredie

Čo si myslia
o mobile žiaci 3.  A
Emma Slovíková
Ja mobil nechcem mať. Radšej sa
hrám vonku, než by som sedela pri
mobile. Väčšina ľudí sa už ani skoro
spolu nerozpráva. Mobil nemám a je
mi tak lepšie. Viem, že ho dostanem
v 15 rokoch.

R E C Y K L U J M O B I LY
A MYSLI EKOLOGICKY
V každej domácnosti sa nájde zopár starých nepotrebných mobilov. Možno
z nostalgie a možno len nevieme, čo s nimi. Zhromažďovanie nepoužívaných mobilných telefónov je v dnešnej dobe bežnou vecou. Postupne sa
takýmto spôsobom vytvorí v nejednej domácnosti slušná zbierka starej
drobnej elektroniky. Zaberá miesto na policiach či v skrini, namiesto toho,
aby sa správne zlikvidovali a recyklovali.

Agáta Tisoňová
Skoro každý dospelý má mobil. Ja
som ho mala tiež, ale rozbil sa mi.
Niekedy som si písala aj s mojou sestrou. Rada som sa na ňom hrávala,
ale keď sa mi vybil, tak som si povedala, že sa na ňom už nechcem hrať.
Eliška Skočíková
Mobil je múdra vec. Lebo sa na ňom
môžem učiť, hrať a počúvať hudbu.
Mobil vie veľmi veľa vecí. A ešte sa
na ňom dá volať.
Katka Skurčáková
Môj mobil je biely a má značku Lenovo. Mám ho už rozbitý, lebo ho
mám po dvoch sestrách a je veľmi
starý. No na prijímanie dostanem
nový. A potom si tam môžem sťahovať hry.
Tomáš Harbut
Môj tablet je telefón aj tablet. Má
značku Lenovo. Rád sa na ňom hrám
aj učím. Niekedy si pozerám aj Youtube. Keď treba, tak na ňom zavolám
otcovi alebo mame. Má 14 cm.
Lucia Gurová
Mobil je veľmi užitočná vec. Dovoláme sa s ním všade, kde len chceme.
Raz ho chcem mať aj ja, aby som
mohla volať mame aj ocovi. A keď ho
budem mať, tak bude Honor. A bude
mať odtlačok prsta a bude iba môj.
Richard Jaňak
Mobil je veľmi dobrý vynález. Keď
sa potrebujete niečo spýtať, musíte
len zavolať, to je všetko. Mobil vám
vo všetkom pomôže. Som šťastný,
že taký dobrý vynález existuje.
Kristína Jagelková
Môj mobil je dotykový. Mám veľmi
dobrý foťák a kameru. Mám na ňom
aj obal. Je veľmi malý. Často na ňom
nebývam. Mám tam strašne veľa
aplikácií. Mám ho veľmi rada. Chcela
by som nový.

Je
mobilný
telefón
komunálny
odpad? Patrí
do smetného koša?!
Mobily sú klasifikované
ako nebezpečný odpad,
s ktorým je potrebné
ekologicky nakladať. Pri zlej
recyklácii sa z nich uvoľňujú
toxické látky do prírody, vody
a pôdy, napríklad nikel z batérií,
ortuť z osvetľovacích trubíc
pod displejom či brómové
spomaľovače horenia, olovo,
kadmium, arzén, platina,
berýlium atď. Tieto ťažké kovy
preniknú a kontaminujú pôdu
a spodnú vodu. Tú potom pijeme
my, ako aj hospodárske zvieratá.
Zároveň sa táto voda používa
na zavlažovanie ovocia a zeleniny.
Vďaka zberu a recyklácii váš
starý mobilný telefón môže
pomáhať dobrej veci týkajúcej
sa našej planéty a ochrany
životného prostredia.

Kam
s nepotrebným
starým mobilným
telefónom?
ZŠ s MŠ v Rabči je
zapojená do projektu Recyklohry, ktorý organizuje
v spolupráci so spoločnosťou
Orange Slovensko súťaž v zbere
mobilov pod názvom SMS – Starý
Mobil Sem.
Stačí, ak starý nepoužívaný
mobilný telefón odovzdáte
prostredníctvom vašich detí
do Základnej školy Rabča.
Deti ich odovzdajú svojim
triednym učiteľkám/om,
ktorí zapíšu ich mená aj
spolu s počtom odovzdaných
mobilných telefónov.
Čo získam ja?
Odovzdaním starého mobilného
telefónu do ZŠ Rabča budete
zaradení do súťaže o nový tablet
Huawei alebo o jednu zo 140-tich
losovaných cien. Škola získa
za každý jeden odovzdaný
mobilný telefón 10 bodov, za ktoré
môže nakúpiť vecné ceny pre
aktívne deti.
Kedy zber nepotrebných
mobilných telefónov prebieha?
Zber starých mobilov na škole
prebieha jedenkrát za školský rok
od 10. 2. 2020 do 30. 4. 2020.
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Linda Juritková, 4. D
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Linda Juritková, 4. D

z tvorby žiakov

PIATACI TVORILI PANTUN
Neviete, čo je pantun? Naši piataci to už vedia. Pantun je poetická
forma, ktorá má svoje korene v Malajzii v 15. storočí, keď medzi sebou
súperili dvaja rečníci tak, že tvorili vždy po jednom štvorverší na zadanú tému. Jeden z nich začal a ten druhý musel pokračovať tak, že
použil druhý a štvrtý verš svojho protivníka. Takto to pokračovalo
až dovtedy, kým jeden z nich neprestal s vymýšľaním
vždy nových a nových štvorverší.
Pantun sa skladá zo štvorverší,
v ktorých používame striedavý rým.
Druhý a štvrtý verš predošlého štvorveršia sa zopakuje ako prvý a tretí
verš nasledujúceho štvorveršia. Najbežnejšou témou bola láska. Naši
piataci sa tiež pokúsili vytvoriť pantun a vybrali si témy: kniha, môj deň,
u zubára. A ako sa im to podarilo,
posúďte sami:
Môj deň
Ráno vstanem z postele,
keď zazvoní budík.
Raňajky mám na stole,
kakao a makovník.
Keď zazvoní budík,
vyzlečiem si pyžamo,
kakao a makovník
dám si každé ráno.

Kniha
Otvorím si peknú knižku,
začnem čítať potichučky,
v izbe počuť bzučať mušku,
prezriem si aj obrázočky.

Vyzlečiem si pyžamo,
umyjem si zuby,
dám si každé ráno
Tutti-frutti z tuby.

Začnem čítať potichučky,
obrátim list po liste,
prezriem si aj obrázočky,
prelúskam ju celú iste.
Obrátim list po liste,
predstavím si obsah, dej,
prelúskam ju celú iste,
zážitok si odnesiem z nej.

Umyjem si zuby,
žiadne kazy v nich,
Tutti.frutti z tuby
osvieži mi dych.
žiaci 5. A

Predstavím si obsah, dej,
zlodeja s detektívom ja vypátram,
zážitok si odnesiem z nej,
po ďalšiu knihu do knižnice utekám.
žiaci 5. C

Alena Šurinčíková, 8. B
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Čo chcem, aby
mi priniesol rok
2020

O lenivej líške
Jedného dňa sa lenivá líška
vybrala na lov. No ale líška bola
taká lenivá, že iba chodila. Naraz
zazrela vlka, ako žerie ovcu. Tak
sa k nemu priblížila a začala ho
prehovárať: „Keď mi dáš kúsok, tak
ja ti nabudúce dám dvakrát toľko.“
No vlk odvrkne: „Keďže viem, že
neklameš, dám ti aj tri kúsky.“
Líška sa zamračila a vrátila sa
späť do brlohu. Potom vlka dlho
sledovala. A keď už si bola istá,
že mäso je tam, kde vždy a vlk je
preč, tak to mäso šla ukradnúť. Ale
nevedela, že tam je celá svorka. Tá
svorka ju tak vyľakala, že bežala ako
o život, no naraz narazila do stromu
a potom ju dva dni bolela hlava.
Ponaučenie: kto druhému jamu
kope, sám do nej spadne.

Kristína Jagelková
» V roku 2020 som si dala predsavzatie, že prečítam viac kníh.
Od tohto roku by som chcela viac
poslúchať maminu a pomáhať jej.
Lucia Gurová
» Ja by som chcela, aby rok 2020 bol
krajší ako 2019. Chcem aj veľa lásky
a šťastia a v škole samé jednotky.

Tomáš Jančich, 8. B

Matej Štefaňák
» V tomto roku chcem, aby sa mi
darilo. Chcel by som, aby som zabehol 300-vku za jednu minútu. Aby
nikto nebol chorý. Aby som niečo
dokázal v škole a mal jednotky.
Tomáš Harbut
» Tešil som sa, že bude rok 2020.
Chcem, aby naša rodina bola zdravá
a šťastná. Aby som mal veľa kamarátov. A ešte sa teším na máj, lebo
vtedy mám narodeniny a dostanem
hovobord.
Eliška Skočiková
» Chcem, aby som bola rýchlejšia
v behu. Aby som vedela hrať na gitare, lepšie čítať, počítať a krajšie
kresliť a rysovať. Chcem vedieť
krajšie korčuľovať.

Karolína Pilarčíková, 9.D

Agáta Tisoňová
» Tento nový rok chcem, aby som
si viac plnila povinnosti. Chcem si
zlepšiť aj slovenčinu. Tento rok by
mal byť ešte lepší než ten minulý.
Nech tento rok je každý šťastný
a veselý. Nech tento rok je úžasný.

Tatiana Luscoňová, 8. B

Maximo Miklušák
» Chcem, aby nový rok 2020 bol
plný šťastia a radosti, a aby bol
čarovný. Aby sa mi darilo a mal som
samé jednotky s hviezdičkami. Aby
som prečítal viac ako 20 kníh, lebo
som prečítal v tomto roku iba jednu.

Obzriem sa späť?
Obzriem sa dozadu, chvíľa to nedávna,
keď som po prvýkrát vkročil do veľkého neznáma.
Nebola to však veľká veda,
bola to len prvá trieda.
Písmenká, slová a prvé vety
zvládol som s pomocou pani učiteľky.
Tabuľa a krieda biela –
moja pamäť vedomosti zbiera.
No nie som na to všetko sám,
okolo seba spolužiakov mám.
Spoločná cesta čakala nás,
nedal sa zastrašiť ani jeden z nás.
Jakub Randjak, 9. C
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Sebastian Rajniak
» Chcel by som si zlepšiť známky zo
slovenského jazyka. Byť futbalistom
a byť najrýchlejším v triede. Zarobiť
veľa eur. Chcel by som nový mobil
Iphone. Stojí veľa eur, neviem, či
si naň zarobím. Rád by som vedel
násobilku najlepšie v triede.

z tvorby žiakov

O dvoch
zvieracích
rodinách
Bol raz jeden krásny lesík,
kde žila rodina bobríkov
a vydrovcov. Každá rodina
má 2 deti. Bobríkovci zbierali
jedlo celé leto na zimu, aby
mali čo jesť a vydrovci len raz
za týždeň. No a nastala zima.
Bobríkovci si cez zimu jedli
svoje jedlo a mali ho veľa. Ale
vydrovci všetko za týždeň
zjedli a nemali čo jesť.
A preto vydria rodina zahynula.
Žaneta Portalová, 9.B

Báseň pre rodičov

Poučenie: Kto šetrí, má za tri.
Nina Revajová 6. B

Emma Slovíková, 3.A

Otecko a mamička,
vy ste pre mňa kytička.
Kvietok krásny kvet,
vy ste pre mňa celý svet.
Svet je všetko,
dá nám dar,
vy ho dáte mne
a ja zase vám.
Agáta Tisoňová, 3. A

Linda Chromeková

Prvý krôčik k vzdelaniu
Dievčinka som bola malá,
do školy som sa ponáhľala.
Hračky som hneď odložila,
učebnice s radosťou do police uložila.
Šantenie, bláznenie som opustila,
ako vzorná žiačka do lavice sa posadila.
Našla som si nové kamarátky,
medzi nami neboli žiadne hádky.
Do zošita som vložila prvé atramentové riadky,
za ktoré som si zaslúžila každý zlomok čokoládky.
Bola som tichá, usmievavá, vnímavá žiačka,
a preto ma mala rada nejedna spolužiačka.
Pani učiteľku som vždy potešila
a hlboký úsmev jej na tvári vyčarila.
Karolína Pilarčíková, 9.C

Alena Raticová, 9.  C

Matúš Španko, 9. A
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zábava

DETSKÝ K A R NEVA L
Dňa 23. febrúra 2020 sa kultúrny dom premenil na ozajstnú
„Rozprávkovú krajinu“. Navštívilo ju obrovské množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu sveta. Najviac prišlo pirátov, mačiek, lienok, víl, čarodejníc. Kultúrny dom praskal vo švíkoch. Zamaskované
bytosti sa zabávali, promenádovali, súťažili. Do tanca strhli svojich
rodičov, aj staré mamy. Každá bytosť za svoju námahu bola odmenená
hračkou a sladkosťou. Vyhodnotili ich rodičia. Rekordom karnevalu
bola najmladšia maska, ktorá mala menej ako dva roky.
Poradie – predškolský vek: 1. pirát –
Andrej Miškovič, 2. vodník – Amália
Podstrelená, 3. oheň – Michal Štefaniak; 1. – 3. ročník: 1. kadibúdka
– Alex Labuda, 2. hrozno – Rebeka
Šurinová, 3. domček na stračej nôžke – Vanesa Podstrelená; 4. – 9. ročník: 1. tic-tac – Laura Vnenčáková,
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2. čarodejník – Tobias Mačinec, 3.
mafina – Anabela Domiňáková.
Za krásny a nezabudnuteľný zážitok z „Rozprávkovej krajiny“ veľké
ďakujem patrí všetkým sponzorom,
maskám, rodičom a organizátorkám
Mgr. Eva Raticová
zo ZŠ.

výtvarná tvorba

Nina Nováková, 5. C

Ladislav Pidík, 8. B

Katarína Jurčáková, 6. B

Bibiána Šurinčíková, 8. A

Dianka Pitáková, 3. B

Z výtvarnej tvorby
našich žiakov

Katarína Jurčáková, 6. B

Juliánka Pidíková, 3. C

Paulína Pajunková, 8. C

Alexandra Bačová, 8. B

Aneta Štefaňáková, 8. C

Dianka Odumorková, 3. C
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zo života materskej školy
na ceste. Vysvetlili si a poučili sa
o úlohe policajtov a o vybavení počas služby na ceste. Že to v deťoch
zarezonovalo, videli sme počas hier
a aktivít v ďalších dňoch, kedy sa deti
hrali na policajtov. Aj na otázku čím
chcú byť, odpovedali takmer všetci,
že policajtom.
V tomto mesiaci si deti precvičili
aj tzv. Požiarno-preventívny poplach,
kedy museli absolvovať bezpečný
a najmä rýchly presun z triedy MŠ
vonku na určený priestor za tri minúty. Napriek príprave vopred, poučení
deti, že ide o cvičný poplach mali p. uč.
problém s uplakanými deťmi a neustálym upokojovaním, že je to len cvičenie.
Z tohto sa usúdilo o dôležitosti týchto
nácvikov aj do budúcnosti.

Aktivity v MŠ
v Gaceli
November
Prišiel očakávaný deň, keď sme oslavovali – Deň materských škôl a to
4. novembra. Z histórie sme sa dozvedeli, že v tento deň pred 190. rokmi vznikla na území Slovenska prvá
detská opatrovňa v Banskej Bystrici,
ktorá neskôr nadobudla podobu dnešných materských škôlok. Tohto roku
sme sa rozhodli pre spoločnú veľkú
oslavu, aby sme si uctili nielen tento deň, ale aj všetkých aktérov v nej.
Veruže to bola poriadna oslava, nakoľko sa na nej podieľali aj samotní
rodičia. Detičky prišli slávnostne vyobliekané, doniesli napečené všelija- Oslava
ké dobroty od rodičov, nechýbala ani
torta s číslom 190, pripíjali si nielen
džúsom, ale aj detským šumivým vínom, tancovali, zabávali sa, súťažili.
Počas veselej diskotéky dve šikovné
maskérky deťom podľa vlastného výberu skrášľovali tvár peknou maľbou.
Tortu zhotovili aj formou súťažnej hry
ľubovoľnou technikou, čím si vyslúžili
odmenu. Nakoniec rozkrojením skutočnej torty sa pohostili všetci. Ako
pamiatku na tento deň získali všetci
účastníci diplom. Zakončením tejto
oslavy bola – Hymna materských škôl,
ktorú sa deti veľmi pekne naučili už
počas týždňa pred oslavou.
Dobrou a poučnou bola beseda
s pánom policajtom Gustom s názvom – Cesta nie je park, kde sa deti
praktickou a pútavou formou oboznámili s pravidlami a nástrahami
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December
Popri prípravách na príchod Mikuláša a Vianoc sa uskutočnila beseda
o triedení odpadu a vhodnom kompostovaní v domácnosti s názvom
Dážďovka Ďovka a hotel Kompostér.
Deti sa rozprávkovou formou dozvedeli, načo nám slúži kompostér, čo
môžu do neho vkladať a naopak, čo
sa tam nesmie nachádzať.

Kompostér

zo života materskej školy

Policajt
Príchodom sv. Mikuláša ožila celá
škôlka. U niekoho sa objavili obavy
z hrôzostrašných čiernych čertov,
u niekoho mnoho očakávania z nových
darčekov, a to aj v domácnosti, aj v škôlke. Obavy sa rýchlo rozplynuli, keď
smeli objať Mikuláša a mohli sa odfotiť
aj s čertmi. Taktiež si mohli zaspievať
vopred pripravenú uvítaciu pesničku
pre sv. Mikuláša, zabaviť sa na krátkej všetkým, že aj v tomto predvianočnom
diskotéke a prevziať si sladký balíček. zhone je možné sa k sebe správať láskavo a ohľaduplne. Vedieť si pomáhať
Úplné predvianočné nadšenie na- navzájom pri bežných a náhodných sistalo prípravami na besiedku. Tohto tuáciách s láskou a pokorou. Pekným
roku sa zúčastnili deti z hviezdičkovej príkladom sa prejavili aj deti z mravčetriedy v nedeľu na Vianočnej akadé- kovej triedy, keď sa dokázali vzdať svojej
mii aj so školákmi, ktorá býva každé hračky a darovali ju iným deťom žijúcim
tri roky. Svojou pripravenou scénkou v detských domovoch. Akadémia našej
O dedkovej rukavičke sa snažili ukázať MŠ sa pripravovala v duchu názvu Ten
najkrajší dar. Každá trieda si pripravila
program, ktorým obohatila túto atmosféru. Zdôraznila potrebu úcty, lásky,
pomoci a v neposlednom rade aj krásny
význam tohto jedinečného sviatku – Vianoc. A darovanie darčekov možno nahradiť i vzájomným obdarovaním sa, a to aj
bežnými prostriedkami – prítomnosťou,
dobrotou, láskou, radosťou, pokojom
a vďačnosťou. Ba čo viac, možno takto
robiť aj po celý rok, nielen na Vianoce,
Vianoce
čo deti vyjadrili piesňou Ako na Vianoce.

Odmenou sa prevedenie programu
bola milá knižka s básničkami.
Január
Hoci sme boli v túžobnom očakávaní
na poriadnu zimnú nádielku, nestalo
sa tak ani po Novom roku. Deti sa však
aj tak stihli poriadne vyšantiť v pravej
chvíli na snehu a postavili rôzne snehové bytosti. Nestihli si dostatočne užiť
poriadnej sánkovačky a prišla k nám
chrípka, ktorá na pár dni prerušila aj
dochádzku do MŠ. Počas tohto mesiaca sa deti mali možnosť fotografovať
a popri tom si pozreli veľmi poučný
príbeh o morských živočíchoch, ktorí
sa báli znečistenia morskej vody.
Február
Popri týchto aktivitách sa predškoláci
naďalej pripravovali na zápis do 1. ročníka ZŠ. Tomuto predchádzala aj návšteva prvákov v triedach hviezdičiek,
mravčekov a kuriatok. Tá sa uskutočnila za výraznej radosti všetkých škôlkarov, lebo sa mohli spoločne pohrať
a dostali pestrý darček od školákov.
Zároveň boli pozvané na následnú návštevu v prvej triede, aby sa popozerali
čo ich v škole čaká. Dlho očakávanou
aktivitou bol Fašiangový karneval. Deti
sa opäť za výraznej podpory svojich
rodičov poprezliekali do zaujímavých
kostýmov a priniesli drobné dobrôtky na plnohodnotné prežívanie tohto
zábavného dňa. Tešili sa na všelijaké
tanečné súťaže a drobné odmeny. Zábavou sa tešili aj v jedálni a spevu nebolo konca-kraja, neustále skandovali
ešte, ešte… Avšak čas, ten neúprosne
uplynul a odmenené diplomom sa tešili
na blížiace sa jarné prázdniny.
Margita Zboroňová a kolektív
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základná a materska škola » veselo

Xi-xi-xi (chty
(chty))
• Pani učiteľka hovorí Jožkovi:
„Jožko, vyskloňuj mi slovo žemľa.“
„Kto? Čo? Žemľa.
S kým? S čím? So šunkou.
Komu? Čomu? Sebe.“

• Pani učiteľka skúša Janka:
„Prečo vyhynuli mamuty?“
„Lebo v dobe kamennej
ešte neboli spolky
na ochranu zvierat.“

• Hrdina diela padol
prirodzenou smrťou.

• O literárny opis ide vtedy,
ak autor od niekoho opisuje.

• „Mamiii, prečo sa musím naučiť
čítať?“
„Aby si mal čo robiť, keď sa ti pokazí
počítač!“

• Martin Rázus opísal
svoje detstvo v románe
Matrioško.

• „Miško, čo myslíš, ktoré slovo
používajú žiaci najčastejšie?“
„Neviem.“
„Správne, jednotka!“

• Andrej Sládkovič sa za slobodna
volal Braxatoris.

• Strofa je medzera
medzi veršami.

• „Čo si dostal pod stromček?“
„Kyticu od Erbena.“
„A od ostatných?“
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Milí čitatelia,
dni v roku 2020 sú v plnom
prúde a my v škole zažívame
veľa zaujímavých udalosti
o ktoré sa s vami chceme podeliť.
Prajeme príjemné posedenie pri
čítaní nášho Horňáčika. Časopis
nájdete aj na stránke našej školy.

AKTIVITY na HORNEJ ZÁKLADNEJ
ŠKOLE aj mimo nej
Šarkaniáda
Jesenné mesiace september
a október patrili na Hornej škole
šarkanom.
Postupne pribúdali na chodbách
školy najrôznejšie šarkany

z najrôznejších materiálov,
s najrôznejšími tvárami
i chvostami.
Prírodné materiály,
papierové, plastové,
polystyrénové…
Mimoň, lienka, motýľ, včielka,
ale aj traktor…
skrášlili a rozveselili
naše priestory.

Za šikovné tvorenie boli
žiaci od menení.
Reportáž pripravili:
Tamarka Jagelková, Erika
Skurčáková, Marko Plevják, 2. D

Mliečny deň

Mliečny deň sa stal potopou
Všetkých našich snov.
Oblaky sa mliekom stali,
Všetky na nás vypršali.

V bielych tričkách sme si
pripomenuli význam mlieka
pre naše zdravie. Spolu sme prešli
cestu mlieka od kravičky k nám.
Zo syru a masla sme si vyrobili
nátierku a každý sám si ju natrel
na rožok. Zasúťažili sme si v kvíze
o mlieku a zahrali sme sa na básnikov.

v yd a n ie

Zojka Záhumenská,
Nelka Juritková,
Karolínka Klušáková, 2. D

Syrovú nátierku sme vymiešali,
Na známosť sa všetkým dáva,
Na rožky sme ju natierali.
že mliečko je zdravá strava.
Veľmi sme si pochutili,
Mliečko si každé ráno dám,
V kvíze o mlieku súťažili. Marko Plevják,
Celý deň silu z neho mám.
Miloš Žilák, Filip Pajunk, 2. D
Kolektív 2.D
Mliečny deň má každý rád,
Mlieko je pochúťka veľká,
Daj si mlieko, kamarát.
Povedala dnes pani učiteľka.
Mlieko život osladí
Všetci sme si z neho dali
A dobre Ťa naladí.
A veľmi si pochutnali.
Erika Skurčáková,
Marko Balek, Peťko Metes,
Mária Jagelková, Betka Domiňáková, 2.D
Filip Skurcoňák, Adam Žitňák, 2. D
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zo života školy

V škole sme sa potom snažili merať,
za aký čas napíšeme slovo škola, či
za aký čas sa pobalíme do školskej tašky.
My, prváci, sme na ho- Veľmi nás to bavilo. Tešili sme sa, že
dine prvouky skúšali soľ v hodinách sa sype a my sledujeme.
merať čas. Doma sme si
spolu s rodičmi pripraviReportáž pripravili:
li presýpacie hodiny.
Žiaci 1. D a pani učiteľka

Ako plynie čas

kuchárky Gabika a Evička mám ho dali
piecť. Po dvoch hodinách sme ho boli
ochutnať ako voňavý čaj, zvyšný sme
dali do zaváraninových pohárov, aby
sme si na ňom mohli pochutnať v zime.

Pečený čaj s deťmi
Jesenné zbieranie bohatej úrody ovocia sme sa rozhodli uchovať vo forme
pečeného čaju. Na výrobu sme potrebovali rôzne druhy ovocia, ktoré sme
zozbierali v našich záhradách.

škoricu, cukor, klinčeky, badián … OvoNiektoré prísady sme dokúpili, nap- cie sme pokrájali na malé kúsky, dali
ríklad: citróny, pomaranče, limetky, na pekáč, pridali cukor, koreniny a pani

Ďakujeme pani kuchárkam Gabike,
Evičke a Martinke za ich ochotu nám
pomôcť.
Reportáž pripravili:
Matej Rusina, Jakub Svetlák 3. D

Tvorivé dielne
– darč
darčeky
eky
pre starkých
Máme radi našich starých rodičov.
Chceli sme pre nich pripraviť dar
čeky, aby sme ich potešili. Stretli
sme sa spolu s mamičkami a pani
učiteľkami, aby sme vyrobili veselé
obrázky s našimi fotkami. Strihali
sme, lepili, krútili…
Podarilo sa a výrobky – darčeky
sme odovzdali babkám a dedkom
na besiedke.

Naša námaha bola odmenená úsmevom milujúcich starých rodičov.
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Reportáž pripravili:
Žiaci 1. E s pani učiteľkou

zo života školy

Besiedka
pre starých
rodičov
Naše babky a dedkovia si
zaslúžia úctu a vďaku.
Pripravili sme si pre nich program,
kde my – prváci sme spievali, recitovali,
Tretiaci zas krásne spievali ľudové Bugajová. Ďakujeme hlavne starým roditancovali i hrali divadielko o repke.
piesne i zahrali zábavnú scénku o hluchej čom, že nás odmenili potleskom a dedko
Druháci im ukázali pásmo básní babke. Najviac sa páčili naši hudobníci Jagnešák nás pred všetkými i pochválil.
a piesní a zahrali divadielko o lúke. – heligonkári Sandrička Skurčáková, Mar- Tešili sme sa zo sladkej odmeny, ktorú
Tiež sa pomodlili modlitbičku za nich tinko Somsedík, Tobiasko Lašťák, huslič- nám naši starkí darovali.
a zaspievali anjelskú pesničku.
kár Marko Balek a klavíristka Alžbetka Reportáž pripravili: žiaci 1. E a p. učiteľka

S KLADIVOM
si poradíme …
My, tretiaci, si svoje manuálne zruč
nosti zdokonaľujeme pri rôznych
tvorivých činnostiach na hodinách
pracovného vyučovania.

Deň jazykov

nám vlajky, porozprávala o hlavných
mestách. Skúšali sme si prečítať zložité
Aj my na hornej škole sme sa zapojili slová v ich jazyku. Niektorým spoludo európskeho dňa jazykov.
žiakom sa to ani nepodarilo, lebo to
boli krkolomné slová. Aktívni žiaci
V tento deň si pre nás pani učiteľka boli odmeňovaní sladkými dobrotaMgr. Veronika Tomašáková pripravi- mi. Na záver si pre nás pripravila test
la na interaktívnej tabuli prezentáciu na zopakovanie. Otázky boli ľahké lebo
o Pobaltských štátov. Porozprávala nám sme počúvali a vedeli sme odpovedať
a poukazovala fotky miest, ktorými cez na všetko. Ďakujeme pani učiteľke
prázdniny prešla. Veľa nových vecí sme a tešíme sa na ďalší „deň jazykov“.
Reportáž pripravili: Martin
sa dozvedeli, o štátov o ktorých sme
Somsedík a Dianka Laštiaková 3. D
ani doposiaľ nepočuli. Poukazovala

Na drevenú dosku sme si predkreslili
srdiečko a pomocou klincov a kladiva
sme si vytvorili osnovu pre pletenie
nitkového srdiečka.
Veľmi to všetkých bavilo a tešili sa
zo svojej šikovnosti.
Učili sme sa aj prišívať rôzne druhy
gombíkov, aby sme si v živote vedeli
poradiť.
Reportáž pripravili:
Žiaci 3. D a p.u. Iveta Zborteková
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zo života školy

Radovánky
so snehom
Perinbaba je tohto roku
skúpejšia ako bola minulý rok.

PASOVANIE PRVÁKOV
V jedno októbrové štvrtkové popoludnie sme všetci prváci prišli
do zázračnej krajiny dobrých skutkov do Dolnej školy.
Milo nás privítali žiaci školského
parlamentu – dobré skutky ako láska,
trpezlivosť, dobrota… Sľúbili sme,
že dobro budeme šíriť aj ďalej. Tak
nás mohla pani riaditeľka pasovať

Preto sme využili každú zasneženú
chvíľu. Rozdelili sme sa na skupinu
dievčat a chlapcov. Dievčatá sa rozhodli,
že postavia Snehuľku a chlapci postavili
tank. Pri tvorení sme sa zabavili.
Dievčatá a Chlapci 2. D

do školského cechu. Ďakujeme všetkým žiakom i pani učiteľkám za pekný
program.
Reportáž pripravili:
pani učiteľka Oselská a žiaci 1.  E triedy

na ihrisku, ktoré majú pri centre. Sami
si musia prať, umývať riady aj dlážky.
Ich život je oveľa ťažší, preto v čase
pôstu zriekneme sa dobrôt a peniažky
dáme do krabičky pre deti v Keni.
Ďakujeme misionárke Janke za jej
rozprávanie videá a prezentáciu o jej
misiíi v Keni.
Reportáž pripravili: Marko
Plevják, Miloško Žilák, Marko Balek, 2.D

Misionárka Janka
V čase adventu prišla k nám na besedu
misionárka Janka Laštíková.
Na misií bola v Keni, v Afrike. Starala Na ra ňajk y mávajú
sa o černošských chlapcov v Salezián- chlieb s čajom, na obed
skom centre. Boli tam predškoláci, majú polievku z fazuprváci, druháci, tretiaci, štvrtáci. Tri le, kukurice, banánov
mesiace bývajú, učia sa, jedia, hrajú sa, a niekedy aj s tekvicou.
modlia sa a spia v Saleziánskom centre. V nedeľu býva ryža s faPotom nasledujú mesačné prázdniny. zuľou a kukuricou. KažKaždý deň majú v centre rovnaké jedlo. dý deň hrávajú futbal
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zo života školy

Tradície
v predvianočnom
období
Predvianočné obdobie je bohaté na
rôzne veselé zvyky, ktoré si každoročne pripomíname.
Začíname na svätú Katarínu, pokračuje svätý Mikuláš a zakončujeme svätou Luciou. Dievčatá a chlapci
z Divadelného krúžku v kostýmoch
stríg, Katren, Lucií i vyháňačov zlého
navštívili triedy v našej škole a škôlke.

VIANOČNÁ AKADÉMIA
Po troch rokoch sa opäť konala školská Vianočná akadémia v Kultúrnom
dome.
Deti z prvej, druhej a tretej triedy
našej školy sa pustli hneď po jesenných prázdninách do práce. Stretávali
sa na divadelnom krúžku a pripravovali divadlo o narodení Ježiška.
Mária, Jozef, anjeli, pastieri, traja
králi, bubeníci, gazdovia, hviezdičky
sa učili texty, spievali aj tancovali.
S prípravou kostýmov nám pomohli
naše šikovné a obetavé mamičky.

Naše divadielko bolo popretkávané
mnohými vianočnými pesničkami,
ktoré sme spievali všetci spoločne,
ale mali sme aj dve sólo vystúpenia.
S krásnym spevom sa predstavila
Sandrička Skurčáková ako archanjel Gabriel a Erika Skurčáková ako
Panna Mária.
Všetkým účinkujúcim ďakujeme
a udeľujeme veľkú pochvalu.

Biblické okienko

MILIÓN DETÍ
sa modlí ruženec
Aj tento rok sme sa na HZŠ zapojili do aktivity „milión detí sa modlí
ruženec“ a o 9 hod. sme sa stretli
v kostole.
Modlitbu viedol pán kaplán a my
sme sa predmodlievali. Spoločne sme
sa modlili za pokoj vo svete. Každý
sme mali svoj ruženec. Spolu s nami

sa modlili aj predškoláci a niektoré
naše mamičky, ockovia a starí rodičia.
Potom nám dal pán farár obrázok sv.
Pátra Pia. Nakoniec sme si podpísali

obláčik, kvietoček a zapli sme ho na nástenku v kostole.
Reportáž pripravili: Klára Kozáková
a Anetka Kovalčíková 3. D
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zo života školy

Rodinný ruženec
Október je Mariánskym mesiacom
a viac ako inokedy sa modlíme
ruženec.
Preto tento mesiac bola vyhlásená
súťaž v tvorbe „rodinného ruženca“.
Do súťaže sa zapojilo veľa rodín
našich žiakov a vytvorili ružence z najrozličnejších materiálov: gaštany, šípky,
sušené citróny, orechy, fazule, kukurica,
cukríky, chrumky, cestoviny, alobal … .
Šikovných tvorcov odmenil p. farár
vdp. Peter Bolibruch.
Reportáž pripravili: Žiaci 2. D triedy

Rorátne
sväté omše
Počas adventného obdobia sa už niekoľko rokov zúčastňujeme rorátnych
svätých omší.
Neodradí nás ani skoré vstávanie,
tešíme sa na sprievod s lampášikmi
a potom na skvelé raňajky. Hostiteľom
bol vdp. farár Peter Bolibruch na fare. Pozvanie sme opätovali aj my deti
z HZŠ, hostiteľmi boli naši tretiaci,
hlavne ich rodičia, ktorí sa postarali
o skvelé dobroty. Veľmi pekne ďakujeme
všetkým rodičom z 3.D za pohostenie
a maminkám za pomoc pri príprave
raňajok na fare. Reportáž pripravili:
žiaci 3. D a p. u. Iveta Zborteková
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zo života školy

Vianočné
tvorivé dielne
Vo štvrtok 12. 12. sme na tvorivých
dielňach spolu s mamkami a pani
učiteľkami vyrábali sviečky, vianočné gule, ikebany, levanduľové vrecúška, anjelikov, ozdoby na stromček…
Tieto výrobky si potom s láskou kupovali naše babky, dedkovia, kamaráti,
rodičia…Peniaze, ktoré sme vyzbierali,
darujeme Adelke.
Veríme, že jej pomôžu a nám tento
dobrý skutok zohreje srdiečko a poteší
Ježiška.
Reportáž pripravili:
žiaci 1. E triedy s pani učiteľkou

Okienko pre zdravý životný štýl

Plavecký výcvik
Medzi športové aktivity na našej
škole patrí aj plavecký výcvik v treťom ročníku v období od 7. – 11. 10.
2020.

Betlehem v našom kostole
Po návrate do školy po vianočných
prázdninách sme boli ešte plní vianočnej radosti.

v jasličkách a na tomto mieste sme si
zaspievali vianočné koledy a v modlitbe
sme prosili o požehnanie do roku 2020.

Spoločne sme sa šli pokloniť Ježiškovi

Žiaci 2. D triedy

Zo základmi plaveckých štýlov nás
oboznamovali plavecký inštruktori.
Hravou formou sme to zvládli a aj tí,
ktorí sa báli vody, tešili zo svojich
úspechov. Hlavné je, že sme urobili
niečo pre svoje zdravie a budeme
v tom pokračovať. Ďakujeme plaveckým inštruktorom, pani učiteľkám
a šoférom za pohodový plavecký
výcvik.
Reportáž pripravili:
žiaci 3. D a p. u. Iveta Zborteková

Zber papiera
Zber papiera (október 2019): úspešnými zberateľmi boli: 1. D Tonko
Jagelka – 22,4 kg, 2. D Marko Balek
– 140 kg 3. D Jakubko Hrubjak – 81 kg.
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rady rodičom
starších detí nezabúdame na určitý domáci
rozvrh v rodine, kde každý má napísané, čo
je jeho povinnosťou. Vďaka rozdeleniu povinností deti nadobúdajú pocit zodpovednosti
a dôležitosti v rodine, ale čo je tiež dôležité,
keď sa povinnosti rozdelia medzi všetkých
členov rodiny, napätie v rodine klesá. „Chcete,
aby vaše dieťa bolo ústretové, zdravo
sebavedomé a solídne? Tak mu nerobte hovorcu a sluhu. Dovoľte mu, aby
konalo aj samostatne. Tým, že všetko
Dnešné deti sa venujú len škole a krúž- vybavujete za dieťa, vediete ho nielen
kom. Domácnosti sa venujú len rodičia. k lenivosti, zakríknutosti, ale takéto diePrečo je tak dôležité, aby na začiatku škol- ťa nemá šancu budovať si svoje zdravé
skej dochádzky prvák, či škôlkar vyniesol
kôš, vyrovnal v predsieni topánky, alebo
si upratal izbu? „Samozrejme, že my
to urobíme lepšie a rýchlejšie. Lenže
my potrebujeme naše deti aj za niečo
pochváliť,“ upozorňuje Lidmila Pekařová.
Dieťa, keď vie, že je v domácnosti potrebné, stáva sa spokojnejším. A hlavne vtedy, keď
sa mu nedarí v škole, v škôlke, je potrebné, „Vychovávame si zo svojich detí prinaby sa pre dieťa domov stal miestom, kde
cov a princezné. Poskytujeme im
má úspech. Tým, že chválime deti doma,
neprimeraný servis, a tak ich pripradieťa nemusí túto pochvalu hľadať niekde
vujeme na život v dospelosti spôsona ulici medzi rovesníkmi. Každý predsa
bom, že by si mali platiť personál,“
hľadá určitú dávku pochvaly. Všetci chceme
upozorňuje rodičov známa česká
byť užitoční. „Detská sloboda to nie je
klinická psychologička Lidmila Pekařová.
len flákanie sa po uliciach. To je aj
splnenie si úloh do školy a povinností
v domácnosti. Potom si dieťa môže sebavedomie a samostatnosť.“ Všetko, čo
sme spomínali musí byť v súlade s morálkou
robiť to, čo ho baví.“
a úctou k rodičovi. To znamená: ak povieme,
Samotní rodičia robia zo svojich detí zdu- že dieťa má konať samo, myslíme tým konať
té a ukričané osôbky. Ako k tomu dochádza? len to, čo je dobré a správne, nie že nám môže
Hlavne neustálym upozorňovaním, zákazmi skákať po hlave, odvrávať, neposlúchať, kopať
a negáciou: „Nechoď tam! To nesmieš do hračiek, ničiť nábytok, ubližovať kamarárobiť!…“ To sú vety, ktoré často opakuje- tovi… Rodič je predsa dospelý človek, ktorý
me. Namiesto toho máme deťom poradiť, pozná pravidlá slušného správania, je dieťaťu
ako to majú robiť správne. Hlavne neustále najlepším vzorom a návodom ako ho naučiť
napomínanie spôsobuje agresiu a vzdor. Keď žiť. Rodina je miestom, kde dieťa trávi najviac
sa dieťa správa nesprávne, na určitú dobu času, kde dostáva základy výchovy, vzdelania.
je potrebné ho izolovať a nevšímať si ho. Preto milí rodičia nepodceňujte úlohy a povinOno dobre vie, že sa nevhodne správa. Keď nosti rodiča. Nezľahčujte si to nahrádzaním
ho na chvíľu opustíme, dostáva signál, že formou krúžkov, zábavných centier, televízoru,
sa nespráva vhodne. Keď je izolované, nikto či mobilov. Dieťa nepotrebuje toľko aktivít
do neho nekričí. Aby sme pri starších deťoch prostredníctvom médií a iných zábavných akcií.
predišli zbytočným konfliktom, je potrebné Ono potrebuje vás. Potrebuje, aby ste vy s ním
sa s nimi na určitých podmienkach dohodnúť. trávili čas, aby sa s vami hralo, smialo, zabávalo,
Napríklad, keď rodičia prídu unavení z práce, aby ste mu dali toľko lásky, koľko jej potrebuje.
pokojne môžu svojim deťom povedať, že Nikto iný nenahradí mamu a otca lepšie ako
potrebujú 30 minút na oddych a že neskôr vy. Dieťa všetko čo vidí na rodičoch kopíruje
sa im budú venovať. Taktiež, keď rodičia a prenáša do svojho života. Vy ste pre neho
medzi sebou riešia nejaké problémy, úprimne vzorom, podľa ktorého si bude budovať základy
o nich treba deťom povedať. Niekedy sú to svojho života. Koľko lásky a investície do neho
maličkosti, prečo sa rodičia medzi sebou vložíte, toľko sa vám od dieťaťa vráti. Ak sa
nerozprávajú. V napätej situácii medzi tak nestane, treba hľadať chybu u seba, či ste
manželmi si deti hneď začnú predstavovať niekedy neboli moc benevolentní, alebo moc
katastrofické scenáre v podobe rozvodu, direktívni, neuľahčovali im pravidlá v rodine,
sťahovania, zmeny školy a podobne. Môže nerobili všetko za nich… to všetko môže byť
to viesť až k úzkostiam. Preto je s deťmi dopadom nesprávneho výchovného pôsobenia
potrebné úprimne komunikovať. Pri výchove na dieťa v rodine.
» Naši predkovia, podľa spomínanej
psychologičky vedeli vychovávať svoje deti
priam brilantne (vynikajúco, znamenito).
Sedliaci nechodili po prednáškach a nečítali
množstvo odborných článkov, a predsa
vedeli svojich potomkov pripraviť na život.
Deti vedeli, že keď prídu zo školy majú
jasne stanovené povinnosti. Jedno dieťa
išlo zbierať klásky, ďalšie nakŕmilo králiky
a tretí súrodenec išiel pozbierať vajíčka.

RODIČIA,
nerobme
deťom sluhov
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V dnešnej dobe sú rodiny pod veľkým
tlakom médií, niekedy nevhodných ľudí
a okolia. Dnes sa pomaly hanbíme za to, že
naša rodina žije podľa pravidiel, slušným
a vzorným životom. Pozeráme na to, čo
povedia o nás iní, ako nás budú posudzovať,
či ohovárať. Tí naši predkovia nemali toľko
možností ako majú dnešné rodiny s deťmi.
A predsa vedeli svoje deti vychovávať, vzdelávať a odovzdávať im všetko potrebné pre
život. Ako je to možné? Vedeli, že rodina
a deti sú prvými prioritami v ich živote.
Nezabúdali na súdržnosť, ochotu, vzájomnú
pomoc v rodine, obetavosť a lásku. Presným
opakom toho je v dnešnej dobe nesúdržnosť
(každý ide sám za seba), neochota (budem
ochotný, ale len ak niečo z toho mám),
sebectvo (prečo by som mal pomáhať!),
neobetavosť (prečo sa mám obetovať?)
a neláska (neznášam ťa, ideš mi na nervy,
nemám ťa rád). Milí rodičia, zamyslíme sa,
či ten problém s našimi deťmi nepramení
od nás rodičov. Deti sú veľmi učenlivé, chcú
spolupracovať, potrebujú počuť: toto môžem,
toto nie, dajú sa formovať, len musíme
nastaviť pravidlá v rodine, ktoré majú dodržiavať. Je to ťažké, ale dá sa to zvládnuť
ak to budeme robiť z lásky k svojim deťom.
Najväčšou chybou rodiča je, keď dieťa vidí,
že rodič netrvá na tom, čo povedal, že to
nesplní. Vtedy vyzerá v detských očiach
ako klamár a najväčší zbabelec. Nebojte
sa dieťaťu niečo zakázať, či mu v niečom
nevyhovieť, ono to pochopí, ak sa o tom
rozprávate a vie prečo mu nebolo vyhovené.
Vy formujete dieťa, nie ono vás. Vy ste rodič,
nie dieťa. Vy nastavujete pravidlá nie dieťa.
Vy chcete svojmu dieťaťu len to najlepšie. Ale
pozor, ak rodič za dieťa všetko robí, všetko
rieši, všetko plní, čo mu dieťa diktuje tým
svoje dieťa kazíte. To, že zaň všetko urobíte
nie je láska, je to opičia láska, ktorá sa vám
rokmi vráti tak, že dieťa keď vyrastie o vás
ako rodiča nebude mať záujem, ako sa hovorí o vás ani nezakopne. Prečo? Lebo dieťa
nepotrebuje rozmaznávanie, nepotrebuje,
aby ste z neho vychovali princa, či princeznú.
Deti potrebujú poznať pravidlá, ktoré platia
všade: v obchode, v škole, na ulici, v MŠ, doma.
Chcú byť aktívne v živote dospelých, robiť to,
čo robia rodičia, ale na úrovni svojho veku.
Skúsme si brať veľký príklad z našich
rodičov a starých rodičov, ktorí nepotrebovali nové výchovné metódy, články,
psychológov, iných odborníkov na výchovu
detí. Riadili sa svojim sedliackym rozumom,
radami ich rodičov, ktoré sa posúvali z pokolenia na pokolenie. Nezabúdali, že bez
úcty, morálnych hodnôt a lásky sa deti
nevychovávajú. Nie nadarmo sa hovorí že
menej je niekedy viac.
pripravila: p. uč. Gurová

výtvarná tvorba

Z výtvarnej tvorby
našich detí
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zo života materskej školy

Materská škola je náš druhý domov
na balíkoch sena a pritom si zjedli dobroty, ktoré im nachystali starostliví rodičia.
Na záver sme sa zahrali obľúbené hry.
Starali sme sa aj o okolie materskej
školy. Deti pohrabali školský dvor,
zbierali odpadky, aby sme sa dobre
cítili v tomto prostredí.
Aj tento rok sme organizovali „Šarkaniádu“. Rodičia zhotovili s deťmi
šarkany, vyzdobili sme materskú školu. Po dohode s p. učiteľkami sme pár
šarkanov vystavili v obchodnom dome:
Klinec v Námestove. Rodičom ďakujeme
za spoluprácu. Za zhotovenie šarkana
boli deti odmenené malým darčekom.

Hoci malý už som žiačik,
volajú ma predškoláčik.
štyri, či päť rôčkov mám,
celé dni sa iba hrám.
Materskú školu Kostolná tvoria dve
oddelenia: Vrabčeková a Lesná trieda.
V školskom roku 2019/2020 sme privítali 36 detí vo veku od 3 do 6 rokov.
Materská škola počas roka spolupracuje
s rodičmi, logopédom a inými odborníkmi v oblasti výchovy a vzdelávania. Deti
sa v MŠ učia hravou formou, najdôležitejšou činnosťou detí je hra, organizujeme rôzne besedy, akcie, navštevujú
divadlá, spoznávajú obec Rabča a okolie
prostredníctvom prechádzok.

S

eptember bol mesiacom, kedy sme
privítali našich malých škôlkarov.
Predškoláci si ľahko zvykli na druhý domov, ktorým je materská škola.
Horšie si zvykali mladšie deti, ktorých
adaptácia bola tento školský rok ťažká.
Trvalo dlho, kým sa prispôsobili novému prostrediu. Väčšina týchto detí boli
nováčikovia, materskú školu navštevujú
prvý rok. Teraz sú deti spokojné, zapájajú
sa do aktivít, ktoré im ponúkame.

Okolie svojej obce Rabča sme sa vybrali
spoznávať 1. 10. 2019. Uskutočnili sme
s deťmi jesennú prechádzku. Smerovala
na družstvo, kde sme pozorovali okolie,
vrchy Pilsko a Babia hora. Deti si tým
rozvíjali vedomosti a spoznávali dedinu. Neboli sme sami, pretože po ceste
sa k nám pridala smelá mačička, ktorá
patrila našej škôlkarke Dianke. Deťom
sa najviac páčilo, ako si mohli posedieť
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Dňa 17. 10. 2019 sme v kultúrnom dome
Gaceľ navštívili divadelné predstavenie:
Psíček a mačička. Deti boli zaujaté,
divadlo bolo zábavné, herci používali
humor, smiech a vytvárali dobrú náladu.

O

któber je mesiacom úcty k starším. Dňa 23. 10. 2019 deti z lesnej
triedy – predškoláci pozvali
babky a dedkov do MŠ. Starých rodičov potešili bohatým kultúrnym

zo života materskej školy
programom. Nechýbali básne, piesne,
tance, scénky, či vtipy. Na záver ich
obdarili darčekom. Aj deti z vrabčekovej triedy zhotovili s p. učiteľkou
darček pre starkých.

N

ovember – ako sme ho začali?
Náš druhý domov – materská
škola mala sviatok. 4. 11. 2019
sme oslávili „Deň MŠ na Slovensku“.
Deti kreslili obrázok seba. Vyrobili sme
veľkú budovu MŠ, do ktorej sme nalepili
obrázky všetkých detí. To bol darček pre
našu škôlku. Deti si sami naplánovali ako
chceli stráviť deň v MŠ. Nechýbala diskotéka, tanec s balónom, hry a hostinka.

Dňa 5. 11. 2019 nás navštívil p. policajt
kpt. PhDr. Augustín Piták. Počas besedy
deti oboznámil s pravidlami cestnej
premávky, s pravidlami pre chodcov
a cyklistov. Praktickou ukážkou im
vysvetlil jednotlivé pojmy, dopravné
prvky, či situácie, ktoré vznikajú na cestách a chodníkoch. Preveril vedomosti
detí: či poznajú dopravné značky, ako
sa správajú na ceste, chodníku, či používajú prilbu, reflexné prvky – upozornil
ich aj na kontakt s neznámymi ľuďmi.
Členky miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Rabči p. Volfová,

p. Oselská dňa 11. 11. 2019 prijali pozvanie do MŠ. Besedovali s deťmi na tému:
Ľudské telo a vnútorné orgány. P. Volfová
vysvetlila deťom funkciu jednotlivých
orgánov prijateľnou formou. Použila
obrázky, názorné pomôcky. Diskutovala s deťmi o zdravej výžive, hygiene
a starostlivosti o svoje telo. Oboznámila ich s pojmom obezita, rozprávala
o nesprávnom stravovaní, nevhodných
veciach, ktoré ničia naše telo: drogy,
cigarety a alkohol.
Dňa 25. 11. oslavovali meniny všetky
Kataríny. Do našich tried zavítali strigy
„Katreny“. Neboli zďaleka, lebo ich tváre
nám boli známe. Žiaci zo ZŠ – zamaskovaní za strigy pod vedením p. uč.
Kubíkovej priblížili deťom katarínske
zvyky na Slovensku. V minulosti tieto
„Katreny“ navštevovali domy preto, aby
vyhnali z nich zlých duchov. Domácich
potreli cesnakom na čelo znakom kríža,
aby boli chránení od zlých síl a duchov .

D

ecember. Aj tento rok k nám
zavítal Mikuláš. Prišiel s pomocníkmi anjelmi, ale doviedol
aj čertov. Mikuláš deti poučil o tom,
ako majú poslúchať, robiť dobré skutky a vyhýbať sa zlu. Deti ho obdarili
piesňou, básňami, vtipom. Odmenou
bol darček.

Dňa 18. 12 a 19. 12. 2019 sme do MŠ
pozvali rodičov. Konala sa „Vianočná
besiedka“. Deti predviedli bohatý
kultúrny program: tancovali, spievali,
hrali scénky, recitovali, zadávali rodičom hádanky…
Celá atmosféra sa niesla v duchu
Vianoc. Ježiško doniesol deťom darček,
ktorému sa všetky deti potešili.
Pokračovanie na str. 12
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zo života materskej školy

Materská škola je náš druhý domov

Dokončenie zo str. 11

Aktivity a hry v triedach: deti sa
počas dní strávených v MŠ hrali rôzne
hry, či už podľa vlastného výberu, alebo
naplánovaných p. učiteľkou. Obľúbené
hry dievčat: Na lekára, Na mamy, kaderníčky, p. učiteľky, predavačky, tanečníčky… radi kreslia a tvoria z papiera.
Obľúbené hry chlapcov: Na stavbárov,
šoférov, opravárov, policajtov, konštruktérov… radi používajú dopravný
koberec, rôzne pomôcky na budovanie
dopravy a stavieb.
Tvorivé okienko: deti od rána až
do skončenia pobytu v MŠ tvoria vlastné, či naplánované výtvory a práce.
Prostredníctvom časopisu Horňáčik
vás pozývame nahliadnuť do našich
prác, ktoré zhotovili malí škôlkari
» viď strana 9.

Poďakovanie

Sponzori: ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom
prispeli na rôzne potreby v MŠ: r. Brezoňákovej za lepiace farebné tapety
a drevené bloky na výrobu predmetov,
p. Lašťákovej za sladkosti pri oslave MŠ,
rodine Gužíkovej za finančný dar, p. Jagnešákovi za cukríky na Mikuláša, rodine
Janky a Tomáša Juritkových za sladkosti
a dobroty na Vianoce, p. Brandysovej
a p. Barutovej za sladkosti pre deti
a nemenovaným štedrým darcom. Poďakovanie patrí aj p. Kornhauserovej
za finančný dar, ktorý venovala MŠ.
pripravila: p. uč. Gurová

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne
podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí
podporili naše aktivity vecnými alebo
finančnými darmi: Rodičovské združenie ZŠ Rabča. Ďakujeme rodinám
Balekovej, Domiňákovej, Márii Jagelkovej, Tamarky Jagelkovej, Metesovej,
Plevjákovej, Skurcoňákovej, Skurčákovej, Kozákovej, Somsedíkovej,
Rusinovej, Bugajovej, Gabrielovej,
Tonka Jagelku, Košútovej, Vonšákovej, Šubjakovej, Ľudmovej Gurovej,
Kovalčíkovej, Lachovej, Svetlákovej,
Skurčákovej, Boldovjakovej Parigalovej, Hrubjakovej Zuzky, Juráškovej,
Jurítkovej, Ďubekovej, Laštiakovej,
Florekovej, Maslaňákovej, Štefaňákovej, Žilakovej, Domiňákovej, Katke Ptačinovej, autobusovej doprave
MIRBUS.
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