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OBEC RABČA | 29. 6. – 1. 7. 2001 RCH 3/2001: PRVÉ DNI RABČE » Bolo veselo. Z účastníkov sprievodu sa stali živí herci,
ktorí svoju úlohu zahrali perfektne. Túto náladu preniesli medzi ľudí, ktorí sa im za to odplatili nevšedným záujmom. Boli to
vzájomné spontánne prejavy učinkujúcich i ľudí. Zostali nám všetkým, deťom i starým, len tie najkrajšie spomienky. Jednou
z nich bola otázka mladej dievčiny: „Dožijem sa ešte takého sprievodu?“ VIAC » s. 2 – 3
text v. briš, foto f. vorčák

470 rokov obce Rabča
RODINA, VIERA, PRACOVITOSŤ, ODVAHA, NEZLOMNOSŤ, SEBESTAČNOSŤ, GORALČINA SÚ NAŠÍM DEDIČSTVOM.
DEDIČSTVOM
Rukopisná mapa z roku 1550 je najstaršou zachovanou písomnou listinou,
na ktorej je vyznačená dedina Rabča.
Preto obec Rabča oslávila v roku 2001
na Prvých dňoch Rabče 450 rokov od prvej zachovanej písomnej zmienky o Rabči. Pôvodné listiny o založení Rabče
z tohto obdobia sa nezachovali, lebo
zhoreli so župným archívom vo Veličnej
v roku 1683.

Ďalšou zachovalou listinou je z roku
1564 zachovalý daňový súpis dediny
Rabča, ktorá bola prvýkrát zdanená.
Podľa vtedajších zvyklostí prvý richtár,
ktorým bol Lazar Rabčanský, dostal čas
na osídlenie dediny bez daní 10, 14, 16
alebo 18 rokov. Život tu bol veľmi ťažký.
Neúrodé roky, aj drancovanie zbojníkov spôsobili hladomor a v roku 1604
donútili richtára Lazara utiecť z Rabče.

Panovník Oravského hradu Juraj Thurzo
9. augusta 1608 dedinu Rabča zakladaciou listinou znovu založil. Existuje
zachovaná listina. Od 9. 8. 1608 už je
Rabča trvalo obývaná.
DEŇ 9. AUGUST 1608 JE DÁTUM
VZNIKU DNEŠNEJ RABČE A MALI BY
SME SI HO KAŽDÝ ROK PATRIČNE
UCTIŤ.
Ing. Vladimír Briš,
kronikár obce Rabča
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O POČIATKOCH OBCE RABČA
Slaná studňa na území Rabče
Obec Rabča má od svojho založenia neopakovateľné a vskutku obdivuhodné osudy. V stredoveku
tadiaľto viedla jedna vetva významnej obchodnej cesty spájajúcej Balt s Jadranom. Popri tejto ceste sa
formovali ľudské obydlia, presnejšie stanice, ktoré poskytovali kupcom a pocestným rôzne služby. Najedli sa tu, prespali,
vymenili, či opravili záprah, najali ochrancov proti zbojníkom, oddýchnuté kone do záprahu a na ďalší deň pokračovali v ceste do Poľska alebo z Poľska na juh do banských miest Uhorska. Z týchto staníc sa vyvinuli stredoveké obce.
Rabča okrem významnej polohy
na dôležitej obchodnej a strategickej
ceste mala vo svojom chotári jedinečné prírodné bohatstvo – soľný prameň. V roku 1550 prišli tento prameň
preskúmať dvaja kráľovskí komisári
Ondrej Kaiser a Jozef Milaver. Obaja
pochádzali z nemeckého Hallstadtu
a boli odborníci na ťažbu soli. Uhorsko
malo nálezisko soli v Prešove, ktoré
nepostačovalo krajine a soľ sa dovážala z poľskej Wieliczky. Preto Uhorská
komora dala preskúmať odborníkom
soľný prameň na Orave. V správe sa
spomína, že komisári svedomite preskúmali soľné pramene, ktoré „sú ničené nerozvážnosťou a nedbanlivosťou
obyvateľov tohto miesta a dobytkom
z Poľska a z časti sú naplnené a zanesené naplaveninami.“ Je úplne jasné,
že komisári mysleli obyvateľov Rabče.
K správe bola nakreslená mapa, v ktorej sa udáva doslovne: „Slaná studňa
na území Rabče“ (Planicies salsus intranes possessionis Rabciae). Mapa z roku
1550 je najstarší zachovaný písomný
doklad o existencii Rabče, i keď niektorí historici podľa humanistického
písma trvdia, že mapa pochádza z neskoršieho obdobia. Tento argument je
spochybniteľný, lebo aj keď v Uhorsku
doznievalo používanie gotického písma,
Kraiser a Milaver pochádzali z oblasti,
kde sa písalo humanistickým písmom.
Daňový súpis o Orave z roku 1548 je
písaný obdobným typom písma. Okrem toho Rabčice, ktoré boli založené
listinou dňa 29. 9. 1616, na mape ešte
neexistujú. Významným argumentom
pre faktické založenie Rabče v rokoch
1546 –1550 je spôsob valaskej kolonizácie na Orave. Založením Rabče bol
poverený trstenský mešťan z rodu Lazarovcov. Zemepán mu udelil richtárstvo dedične, to znamenalo, že najstarší
syn z rodu Lazarovcov bol dedičným
richtárom, ale aj ostatní potomkovia
bývali na richtárskej rali. Rabčanský
richtár dostal aj právo slobodného
pohybu a sťahovania. Lazar prišiel
do Rabče s piatimi valaskými osadníkmi, ktorých usadil na sedliackych
raliach a v určenej lehote postavili
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Historicky najstaršia zachovalá mapka o Rabči z roku 1550
domy, vyklčovali lesy, zúrodňovali polia, založili si rodiny a neplatili žiadne
dane. Táto lehota trvala 14, 16 alebo 18
rokov. Keďže Rabča bola po prvýkrát
zdanená v roku 1564, pri lehote 14 rokov
bola založená v roku 1550, pri lehote 16
rokov bola založená v roku 1548 a pri
lehote 18 rokov bola založená v roku
1546. Pôvodné listiny o založení Rabče
zhoreli so župným archívom vo Veličnej
v roku 1683. Obdobie, ktoré spomíname,
bolo začiatkom reformácie na Orave.
Zemepáni Thurzovci sa do roku 1585
postarali, aby všetky farnosti na Orave boli evanjelické. V tom čase Rabča
patrila do farnosti v Trstenej.
Život v obci bol veľmi ťažký. Spomína sa neplodná pôda a neúrodné roky.
V roku 1571 ľudia zomierali od hladu,
v roku 1585 sa rozšíril mor z Poľska.
V roku 1595 drancovali dedinu zbojníci. Sucho a neúroda v roku 1603
spôsobili uhynutie dobytka a ľudia
začali opúšťať dedinu. V roku 1604
bieda donútila richtára Lazara utiecť
z Rabče. Útekmi sa obyvatelia chránili
pred poľským lúpežným šľachticom
Komorovským, ktorý pre spory s Thurzovcami drancoval oravské dediny
v pohraničí.

V rokoch 1604 – 1605 plienil Oravu
aj Štefan Bočkaj, úhlavný nepriateľ
palatína Juraja Thurzu. Tak sa stalo,
že Rabča ostala opustená a vyľudnená.
Preto palatín Juraj Thurzo po utíšení
pomerov poveril dňa 9. augusta 1608
Jána Ramzhu z Horného Štefanova osídlením Rabče a vydal mu novú listinu,
podľa ktorej sa dedičnými richtármi
v Rabči stali Ramzovci. Ramzovci
časom prijali prímenie Rabčanský
a od roku 1690 sa spomínajú len pod
týmto menom. Dediční richtári vládli
v Rabči do zavedenia tereziánskeho urbára v rokoch 1773 – 1774, ktorý zaviedol
inštitút volených richtárov. Záverom
pripomeniem udalosť z roku 1690 zaznačenú v kronike rímskokatolíckeho
farského úradu v Rabči takto: „Keď bol
istý Ranďa (Ramža – poznámka autora)
šoltýsom, bola za neho veľká bieda, hlad,
daň nevládal pozbierať, nechal obec tak
a vybral sa do Slavónie. V Podzámku
páni ho zastavili, osloviac ho: ‚Ranďa,
kde idete?‘ Povedal svoje, na čo mu
povedali, aby sa vrátil do Rabče a že
daň bude odpustená.“ Teda 86 rokov
po Lazarovom úteku z Rabče, rozhodol
sa richtár Martin Ramza rovnako riešiť
svoju beznádejnú situáciu.
PhDr. Soňa Maťugová
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OBEC RABČA | 29. 6. – 1. 7. 2001 RCH 3/2001: PRVÉ DNI RABČE » Panovník Oravského hradu Juraj Thurzo číta zakladaciu listinu obce Rabča z roku 1608 a zakladá tým obec Rabču po druhýkrát
text, foto v. briš

OBEC RABČA | 29. 6. – 1. 7. 2001 RCH 3/2001: PRVÉ DNI RABČE » Celkový pohľad

text, foto v. briš
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RABČA ZVLÁDA PANDÉMIU
KORONAVÍRUSU DOBRE
Koronavírus stále ovplyvňuje život ľudí po celom svete. Ovplyvnený je život
ako taký, oveľa viac ľudia dbajú na hygienu. Zavreté boli školy, obchody,
reštaurácie. Žiadne kultúrne a športové podujatia. Pozreli sme sa na to,
ako koronavírus ovplyvnil kultúru, šport, školstvo, obyčajných ľudí či obec.
„Myslím si, že Rabča zvláda pandémiu dobre. Podľa mojich informácií sa
v obci nevyskytol žiaden prípad ochorenia na COVID-19,“ hovorí na úvod
starosta obce. „Prevádzka obecného
úradu bola na začiatku pandémie
v obmedzených časoch. Pracovali sme
najmä telefonicky a prostredníctvom
mailovej komunikácie. Seniorom obec
Rabča zabezpečila rúška.“
„Pandémia má, resp. bude
mať veľký celosvetový vplyv
najmä na ekonomiku.
Čo sa týka Rabče, budeme sa musieť
vysporiadať s nižším obnosom peňazí za podielové dane. Podielové dane
sú vlastne dane z príjmov fyzických
osôb. Veľa podnikov má kvôli pandémii finančné problémy a museli
hromadne prepúšťať, to sa prejaví
aj na podielových daniach, nakoľko
prepustení ľudia nebudú mať istý čas
žiadny príjem. Samozrejme, obec bude
musieť zrušiť alebo presunúť aj niektoré plánované investície,“ pokračuje
vyštudovaný ekonóm.
Predpokladať však, o koľko peňazí
obec príde, je ťažké: „V súčasnosti ťažko hovoriť o presných číslach, keďže
pandémia stále trvá. Myslím si, že
jej následky budeme vidieť minimálne aj v budúcom roku. Odhadujeme
však, že na podielových daniach príde obec o 15-20%,“ dodáva na záver
Július Piták.
Vďaka finančným rezervám
sa to dá zvládnuť
Veľa ľudí nielen v Rabči ale na celom
svete muselo „vďaka“ pandémii koronavírusu ísť na nútenú dovolenku.
Situácia, v ktorej sa svet momentálne stále nachádza, je komplikovaná.
Rabčania sa však zhodujú: „Keď sa
chce, všetko sa dá!“
Samozrejme, nie je príjemné ostať
nedobrovoľne doma bez práce a príjmu. Oslovili sme niekoľko obyvateľov Rabče, ktorí zostali niekoľko
týždňov (až mesiacov) doma. Každý
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z oslovených ľudí nám potvrdil, že situácia sa dala zvládnuť. Pochopiteľne,
na zvládnutie situácie musia mať ľudia istú finančnú rezervu: „Poslednú
výplatu som videla v apríli. Keďže
sama vychovávam dve deti, je to trochu náročnejšie, ale uskromnili sme
sa a zvládame to. Verím, že čoskoro
opäť budem môcť ísť do práce,“ hovorí
Mária. „Ja bývam s mamou. Tiež sme
obe boli dlhú dobu doma ale vďaka istým finančným rezervám sa to dalo
zvládnuť,“ doplnila Renáta.
Návrat do lavíc školáci zvládli
Jedna z najviac ovplyvnených oblastí
koronavírusom bolo školstvo. Školáci
boli od 16. marca doma a vyučovanie
prebiehalo online formou: „Po vyhlásení vlády, ktoré vydalo nariadenie zavrieť školy, sme prešli na online výučbu,“
hovorí Anna Kornhauserová, riaditeľka
ZŠ s MŠ v Rabči. „Bolo to pre všetkých
niečo nové. Nielen pre žiakov, ale aj pre
mňa a mojich kolegov, učiteľov. Myslím
si, však, že sme to zvládli.“
Žiaci okrem online výučby však museli absolvovať aj testy, ktoré prebiehali
rovnako online formou: „Využili sme
všetky dostupné prostriedky na výučbu
online formou. Žiaci okrem online hodín
absolvovali aj online testy. V istom čase
ich mali sprístupnené a mohli ich písať.“

OD JÚNA 2020 STÁLE
PLATÍ:
» všetkým fyzickým
osobám sa zakazuje
usporadúvať hromadné
podujatia športovej,
kultúrnej, spoločenskej
či inej povahy v jednom
okamihu v počte nad
500 osôb
pri učení pomoc rodičov. To isté platí
aj o piatakoch. Prechod na tzv. druhý stupeň základnej školy je pre nich
náročný. Deti museli mať pri sebe dve
rúška, museli si dezinfikovať ruky
a pri vstupe do školy sme im merali
teplotu.“

Od 22. júna sa do škôl už vrátili
všetci žiaci základných a stredných
škôl: „Musím povedať, že podľa našich
štatistík sa do školy vrátilo okolo 90%
žiakov na II. stupni,“ pokračuje riaditeľka. „Som prekvapená, že až toľko
detí sa vrátilo do školy. Na druhej
strane chápem aj rodičov, že je ťažké
Riaditeľka školy potvrdila, že naj- vydržať doma tri mesiace, a deťom
väčší vplyv mala výučba na najmenších určite chýbali aj spolužiaci, kamaráti
žiakov: „Určite to bolo ťažké najmä pre zo školy a snáď aj učitelia.“
prvákov a druhákov. Sú to deti, ktoré
ešte nie sú veľmi samostatné čo sa týka
Anna Kornhauserová dúfa, že predučenia. Preto nám museli pomáhať aj pokladaný vrchol pandémie v septemrodičia týchto žiakov. Od niektorých bri nepríde: „Dovolím si povedať, že
rodičov sme neskôr dostali aj pozi- na prípadnú druhú vlnu sme dobre
tívnu spätnú väzbu, za čo im taktiež pripravení. Úprimne však musím
ďakujem!“
povedať, že by som nerada opäť zažila podobnú situáciu, ako v tomto
V poslednom mesiaci školského roka školskom roku. Uvidíme, čo prinesie
sa vrátili do škôl a škôlok od najmen- budúcnosť,“ dodáva riaditeľka ZŠ s MŠ
ších detí po deti piateho ročníka základ- v Rabči.
nej školy: „Podľa mňa sa Ministerstvo
školstva rozhodlo k takémuto kroku, Zostali sme aj bez športu
lebo deti na prvom stupni potrebujú Pandémia výrazne ochromila aj šport.
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Buďte, prosím, ohľaduplní k rozvoju Rabče
je lepšie, keď vyjednáva s jedným vlastníkom, v tomto prípade obcou Rabča,
ako keby vyjednávali s každým majiČasto sa stáva, že ľudia nesúhlasia teľom pozemku samostatne,“ hovorí
s tým, aby sa pracovalo na ich pozem- Július Piták, starosta obce Rabča.
koch. Vraj sa boja, aby sa ich pozemky
nepoškodili, resp. neznížila sa ich výPreto, prosím, občanov našej obce,
mera. Treba si však uvedomiť, že obec aby boli ohľaduplní. Ohľaduplní voči
nikoho nechce poškodiť. Jednou z po- druhým a voči rozvoju Rabče, ako
vinností obce je vybudovať inžinierske miestu, kde žijeme. Bez ďalšieho budosiete k rodinným domom. Práve z tohto vania nemôžeme vytvárať nové stavebdôvodu obec, resp. robotníci so strojmi né pozemky a skvalitňovať podmienpotrebujú prístup k súkromným po- ky na život našim občanom: „Takýto
zemkom našich občanov: „Chcel by som rozvoj pomáha aj vytváraniu ďalších
ľudí v tomto smere poprosiť o trpezlivosť. stavebných pozemkov pre terajších
Treba si uvedomiť, že ulice neslúžia len a prípadných nových občanov Rabče.
obci. Formálnym majiteľom bočných ulíc Investície do ulíc a inžinierskych sietí
je obec, no cesty slúžia najmä občanom sú nemalé. Tieto investície sa vedia
Rabče. To, že je obec Rabča majiteľom vyšplhať až do státisícov eur. Tak drahé
ulíc je dôležité aj z dôvodu vyjednáva- investície sa však nedajú vybudovať
nia so sprostredkovateľmi, ktorí budujú zo dňa na deň. Všetko potrebuje svoj
inžinierske siete. Pre tieto firmy, ktoré čas,“ dodáva na záver starosta.
Martin Gábor
budujú vodu, elektrinu, internet a pod.
osvetlenia, či iných tzv. inžinierskych
sietí.

PaP

Rabča je veľká dedina, ktorá sa neustále rozvíja. Na svoj rozvoj však
potrebuje aj ohľaduplnosť a trpezlivosť, Vás, občanov Rabče.
Život sa nedá zastaviť, to platí nielen pre život jednotlivcov ale aj skupín
ľudí a obce ako takej. Do diania v obci
určite musíme zaradiť aj jej rozvoj.
Každá prosperujúca obec sa rozvíja,
aby udržala čo najväčší počet obyvateľov. Do tejto oblasti rozvoja určite
musíme zahrnúť okrem iného aj budovanie ciest, kanalizácií, verejného

V Rabči sa dá venovať veľa športom.
My sme oslovili predstaviteľov troch
športových klubov u nás: FBK RAptORs,
futbalový oddiel TJ Oravan Rabča a stolnotenisový oddiel TJ Oravan Rabča.
Florbalový klub FBK RAptORs už
niekoľko rokov úspešne vedie Martin Adamčík. Dokonca mužov dostal
do I. ligy, čo je II. najvyššia súťaž
na Slovensku: „Seniorský tím FBK
RAptORs ukončil sezónu vo februári,
keďže skončil na 10. mieste v tabuľke
tak do play-off nepostúpil.“ Pandémia
však ovplyvnila žiacke výbery Raptorov: „Veľmi ma mrzí vzniknutá situácia
kvôli žiakom. Starší žiaci nás mali
reprezentovať na majstrovstvách Slovenska. Skončili na 2. mieste v stredoslovenskej lige za suverénnou Žilinou.
Žiaci veľmi chceli ísť na tento turnaj,
kde by si zmerali sily s najlepšími. Ich
záujmy však museli ustúpiť záujmu
o bezpečnosť a zdravie všetkých florbalistov,“ hovorí kapitán seniorského
tímu FBK RAptORs.
Za futbalový oddiel TJ Oravan Rab
ča sa vyjadril tréner mužstva Ignác
Hrkeľ: „Čo sa týka futbalu, jarná časť
sezóny 2019/2020 bola z poverenia
Stredoslovenského futbalového zväzu a Oravského futbalového zväzu
zrušená vo všetkých vekových kategóriách. Po korona prestávke sme sa

rozbiehali veľmi rozpačito. Odohrali Koronavírus ovplyvnil aj
sme však niekoľko prípravných zápasov. kultúrny život v obci
Najmä zápasy s Or. Polhorou boli ťahá- Písal sa 6. marec 2020, kedy obci prikom nielen pre hráčov ale aj fanúšikov.“ šiel e-mail Verejnej vyhlášky, ktorá
oznamuje vydanie rozhodnutia o naFutbalisti sa pripravovali aj na novú riadení opatrení proti šíreniu prenossezónu, ktorá začala v priebehu augus- ného ochorenia COVID-19. Udalosti
ta. Prvú augustovú nedeľu začali muži, nabrali rýchly spád a postupne to
neskôr začne aj mládežníckym kategó- išlo: „10. marca 2020 prišlo zatvoreriám: „V príprave na novú sezónu sme nie divadiel, kín, kostolov, škôl, atď.
odohrali 5 prípravných zápasov. Ešte Museli sme zrušiť naplánované aktinás čakajú 2 na domácom turnaji SNP. vity a zrušiť objednávky interpretov
Myslím si, že káder na 6. ligu máme na DNI RABČE a na ostatné plánované
slušný,“ pokračuje tréner z Námestova. podujatia. Postupne sme zrušili Festival divadiel, Deň matiek, Gitarový
Šancu v novej sezóne chce dať aj via- koncert na námestí, Rezbársky plenér,“
cerým mladým odchovancom: „Plánu- hovorí kultúrny referent obce Rabča,
jeme dať šancu aj viacerým dorasten- Jozef Oselský.
„Verejné podujatia do 1000 obyvacom. Chlapci ako Miroslav Maslaňák,
Stanislav Keleľák, Patrik Iskierka, Peter teľov nedovoľovali zorganizovať teda
Ďjubašák, František Chromčák, Pavol ani tohtoročné DNI RABČE. Ak obmePikoš či Jakub Kocúr dostali šancu už dzenia budú aj naďalej v takom znev prípravných zápasoch a určite ich ní do konca roka, tak nebude možné
využijeme aj v lige. Kapitánom ostáva zorganizovať ani tradičné VIANOČNÉ
Patrik Krivanka, ktorý si z prípravného TRHY.
zápasu s Hruštínom (0:2) odniesol neAk to situácia dovolí, v septembri
príjemné zranenie členka. Verím, že náš
kapitán a líder bude čoskoro fit a pomôže máme v pláne zorganizovať preloženám na ihrisku.“ Káder mužstva by mali né Divadelné dni a Rezbársky plenér.
posilniť aj dvaja hráči zo Zubrohlavy Tento rok Svapkekopańe asi tiež nea jeden z Námestova: „Dávid Babinský bude možné zorganizovať.
a Matej Tomaštík v Zubrohlave nehráO príprave akcií vo zvyšku roka
vali. U nás by mali dostať väčší priestor.
Reštartovať futbalovú kariéru v Rabči 2020 Vás budeme včas informovať.“
Martin Gábor, Jozef Oselský
sa pokúsi aj Štefan Nižník z Námestova.“
ú
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Jar a leto v znamení elektrifikácie, skromných
Dní Rabče aj uvítania novorodencov
V rubrike Čo nové v Rabči sme sa
opäť pozreli čo sa udialo, vytvorilo,
naplánovalo za posledné mesiace
v našej obci.
Elektrifikácia Adamovky III
Obec Rabča pokračovala v procese elektrifikácie v časti obce Adamovka III,

kde najskôr boli vykonávané výkopové
práce a neskôr zavádzanie kabeláže
na prívod elektrickej energie, internetu a verejného osvetlenia.
Rovnako obec v posledných týždňoch finalizuje ulice Hájska a Veterná na Grúni.
Dni Rabče neboli
Úvod júla patrí v našej obci odpustovej
slávnosti a Dňom Rabče. Tie mali tento
rok oslavovať 20. výročie. Všetko však
zmarila pandémia koronavírusu: „Dni
Rabče sme nemohli organizovať, pretože
pandémia nedovoľovala zorganizovať
podujatie s vyšším počtom účastníkov,
ako je tisíc. Preto sme kultúrny program
zrušili. Napriek tomu pre ľudí boli k dispozícii stánky s občerstvením a pre deti
skákací hrad, všetko však na vlastnú
zodpovednosť obchodníkov. TJ Oravan
Rabča tiež zorganizoval tradičný turnaj
krčiem,“ hovorí Jozef Oselský, kultúrny
referent obce Rabča.
Nadstavba škôlky v Gaceli
V najbližšej dobe by sa malo začať
s ďalšou nadstavbou škôlky v Gaceli:
„Táto nadstavba by mala poskytnúť
priestory pre detské jasle, ktoré plánujeme časom v Rabči otvoriť,“ dopĺňa
starosta obce Július Piták.
Dokončenie chodníka pre
peších v dolnej Rabči
Pracovníci RABČAN obecných služieb
a RABČAN s. r. o. finalizujú práce
na chodníkoch v smere z nižného konca
po centrum dediny: „Dá sa povedať, že
6 | Rabčiansky CHÝRNIK č. 2/2020
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čo sa týka chodníkov, nižný koniec
je takmer hotový.
Už len dokončujeme niektoré krátke úseky,“ hovorí
vedúci obecných
služieb Štefan
Ratica.
„Kým nenapadne
sneh, chceli by
sme urobiť ešte asi
100-metrový úsek
pri kostole.“

samospráva obce / novinky z obce

ZPOZ » Uvítanie detí
Dňa 24. júna sa uskutočnilo uvítanie
detí narodených v mesiacoch október
2019 až máj 2020. Za tento čas sa v Rabči
narodilo 60 detí. Uvítania sa zúčastnilo
veľký počet ľudí a na prekvapenie aj veľa
otcov, čo nás veľmi potešilo. Na úvod
uvítania zazneli tóny uspávanky a krátkej básne. Po príhovore starostu obce
Ing. Júliusa Pitáka nasledovalo odvzdávanie pamätnej listiny o narodení
chlapčeka alebo dievčatka, zápis so pamätnej knihy, spoločné fotografovanie
aj diskusia so starostom obce.
Martin Gábor, Jozef Oselský

Začiatok jednoduchej pozemkovej úpravy
na nižnom konci
Obec Rabča pokračuje v jednoduJednoduchá pozemková úprava v lochých pozemkových úpravách (JPÚ) kalite Nižný koniec sa týka pozemv lokalite nižný koniec.
kov vo výmere 6,34 ha a je rozdelená
do štyroch areálov:
Rabča začala realizovať JPÚ v loI. časť Kormanov – Za vodou, sa
kalite Nižný koniec Ustanovujúcim nachádza na pravej strane rieky Polzhromaždením účastníkov 5. 10. 2018 horanka v zastavanej časti extravilánu.
Terén má rovinatý charakter trvalých
Jednoduché pozemkové úpravy sú trávnatých porastov.
nástrojom umožňujúcim usporadúvať
II. časť je situovaná na ľavej strane
si pozemky v záujmovom území a ich Polhoranky mimo zastavaného územia,
vlastnícke vzťahy v prípade, keď to pre v ktorom sa nachádza novovybudoich veľkú zložitosť, počet a celkovú vaný športový areál s vybudovaným
rozdrobenosť nie je možné vykonať ihriskom a obslužnými zariadeniami
inými bežnými prostriedkami, ako (altánok, pieskovisko…)
napríklad: kúpne a zámenné zmluvy,
III. časť nachádza sa na pravej
geometrické plány…
strane štátnej cesty, oproti areálu 2.
Treba však povedať, že jednoduché Priebeh hranice je určený po pravej
pozemkové úpravy sa nedajú urobiť zo brehovej čiare Martinkovho (miestne
dňa na deň. Sú to úpravy, ktoré trvajú „Morčinkovského“) potoka, po koniec
minimálne 2 až 3 roky. Okrem nich štrkovej cesty Cigaňákovej ulice.
poznáme aj komplexné pozemkové
IV. časť definovaná: od západu
úpravy a komasačné pozemkové úp- asfaltovou cestou, čiastočným oploteravy, ktoré sú zložitejšie, a z časového ním severnej časti a celkovým južným
horizontu trvajú ešte dlhšie.
oplotením.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu je ťažké odhadnúť, kedy bude
jednoduchá pozemková úprava ukončená. Odhaduje sa však, že ak nenastanú komplikácie, JPÚ by mohla byť
ukončená do konca roka 2021.
Martin Gábor
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Zabudnutý
odkaz našich
predkov
Dňa 29. júna 2001 pri obnovenom
hlavnom kamennom kríži z roku 1810
správca farnosti vdp. Ľuboš Satina
previedol duchovný obrad spojený so
vzdaním úcty našim predkom našej
najstaršej kamennej sochy na novom
cintoríne. Zvláštnosťou tejto sochy
rovnako, ako ďalšej novšej sochy
z roku 1815 s poškodenou plastikou
na spodu pri hrobe Vdp. kanonika
Jána Keceru je, že na týchto sochách
je symbol lebky a prekrížených kostí.
Po preskúmaní historických dokumentov som zistil, že takéto symboly
sa nedávali ako označenie cintorína
ale sa dávali len výnimočne a značili
výstrahu! Mohli označovať miesto
pochovaných na infekčné choroby,
napr. mor, choleru.
Ing. Vladimír Briš, kronikár Rabče

Rabča zvíťazila v súťaži

o najkrajšiu fotku z území MAS
Obec Rabča sa zapojila do súťaže
o najkrajšiu fotografiu z územia
MAS. V jednej zo siedmych kategórií sme zvíťazili.
Desiaty ročník súťaže miestnych
akčných skupín (MAS) priniesol opäť
zaujímavé zábery z rôznych regiónov
na Slovensku. V kategórii „Deti sú
naša budúcnosť“ triumfovala fotka
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Miroslava Kovalíčka z Rabče. Ľudia
mohli v súťaži hlasovať tzv. likeom
na Facebooku.
Ďalšie kategórie boli: Naša príroda,
Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše naj, Život v našej MAS
a Naše kroje. Obec Rabča posielala
fotku aj do poslednej zo spomínaných
kategórií, kde však neuspela.
Martin Gábor

samospráva obce /záchrana kultúrnych pamiatok

Odkrývame skryté tajomstvá sakrálnych
pamiatok v Rabči
Obec Rabča začala projekt EÚ „Sprievodca malými kultúrno-sakrálnymi
pamiatkami v našom pohraničí Rabča – Šenov“.
Obec Rabča podala žiadosť projekt
EÚ s partnerskou obcou Šenov z Česka.
Názov projektu je „Sprievodca malými
kultúrno-sakrálnymi pamiatkami v našom pohraničí Rabča – Šenov“. Mnohí
už mali v posledných týždňoch možnosť
všimnúť si pohyb pracovníkov v bielych
oblečeniach (reštaurátorov) hlavne v okolí kostola. Jedná sa hlavne o stĺp Jána
Nepomuckého, na múriku vstupnej brány

sochy Márie Magdalény a Jána Nepomuckeho, ktoré boli prevezené do ateliéru archelógov do Trnavy. Dve sochy na priečelí
nášho kostola: sv. Floriána a sv. Donáta,
sú zabalené vo fólii a stále sa nachádzajú
v Rabči: „V prvej etape bolo prevedené
čistenie a lokálna konsolidácia materiálu. Čistenie zahŕňala aj eliminácia
parazitujúcich rastlín viacnásobným
postrekom prípravku Remers BFA. Predmety reštaurovania boli následne prekryté fóliou, ktorá umocnila eliminačné
procesy,“ hovorí reštaurátor Ján Telek.
„Všetky spomenuté kamenné sochy
budú zreštaurované. Známe budú ich
kontúry tváre a postavy a v niektorých
častiach budú aj pozlátené, ako napríklad: blesk pri sv. Donátovi, ktorý drží
v pravej ruke a pozlátená berla alebo
prilba sv. Floriána či pracka na obuvi
a pod. Sochy tak dostanú nový nádych
života a budú pôsobiť, ako nové. Starostlivosť o takéto typy sôch je náročná. Zvlášť pri našich poveternostných
podmienkach, ktoré sa potom následne
odzrkadlia na ich vzhľade. Vďaka tomuto projektu dostanú tieto kamenné
sochy akoby druhý život.“
Projekt sa však nebude týkať len reštaurovania spomínaných sakrálnych
pamiatok: „V našej obci je však sakrálnych krížov a kaplniek oveľa viac. Cieľom
projektu je, aby sa všetky pamiatky dali

zmapovať, opísať príbeh, odfotiť a zaznamenať do publikácie-brožúry, kde
neodmysliteľne bude patriť aj história
nášho kostola, čo a kto všetko zo svätých je v našom kostole, ako sa vôbec
volajú svätí na oltároch, na maľbách
stien a aké pozoruhodnosti skrýva
jeho história,“ hovorí kultúrny referent
obce Rabča, Jozef Oselský. „Sakrálne
pamiatky buduje generácia po generácii, a vždy na to má nejaký dôvod.
Či už celospoločenský alebo osobný.
Tieto sakrálne pamiatky sú tu a my
ich chceme zachovať aj pre ďalšie generácie,“ dodáva na záver.
Jozef Oselský, Martin Gábor
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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
UZNESENIE č. 2/A/2020 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Rabča (OZ) z 30. 4. 2020 (skrátené)

koeficient t. j. 1,82. Táto suma sa znižuje
na 25 %, nakoľko HK obce Rabča má
0,25 úväzok.
13. Informáciu starostu obce Rabča
A) Berie na vedomie
Ing. Júliusa Pitáka o výsledku volieb
1. Informácie starostu obce Rabča
v obci Rabča do NR SR, ktoré sa konali
Ing. Júliusa Pitáka.
dňa 29. 2. 2020.
2. Kontrolu plnenia
14. St a nov i sko
uznesení z riadneSlovenskej pošty,
ho zasadnutia OZ
a.s., Partizánska
cesta 9, Banská
z 21. 2. 2020, ktorú
predniesla hlavná
Bystrica k zvýšekontrolórka obce
nému nájmu, ktoRabča JUDr. Zurý majú uzavretý
zana Lašťáková
s RABČAN, obecSpuchláková.
né služby Rabča,
3. St a nov i sko
nakoľko s požahlavnej kontrodovaným rastom
lórky obce Rabča
ceny nájmu o 70%
JUDr. Zuzany Lašv aktuálnej celoťákovej Spuchláspoločenskej sikovej k Záverečtuácii
spojenej
s krízou šíriacej
nému účtu obce
sa pandémie koRabča za rok 2019
a Rozboru hosporonoavírusu nedárenia obce Rabsúhlasia s tým,
že starosta bude
ča za rok 2019.
4. Rozbor hospoinformovať o jeddárenia obce Rabnaní so zástupča za rok 2019.
30. 4. 2020 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
foto j. oselský cami Slovenskej
5. Rozbor
pošty, a.s. Banská
hospodárenia RABČAN, obecné služby v zmysle VZN o poskytnutej dotácie Bystrica na budúcom zasadnutí OZ.
Rabča za rok 2019.
z rozpočtu obce Rabča rok 2019 – ZŠ 15. Informácie starostu obce Ing. Júliu6. Rozbor hospodárenia Základnej s MŠ Rabča.
sa Pitáka a riaditeľky ZŠ s MŠ Rabča
školy s materskou školou Rabčická 6. Kontrola – OcÚ, ekonomické odde- Ing. Anny Kornhauserovej k mimoriad410 Rabča za rok 2019.
lenie – z vlastného podnetu – kontrola nej situácii v súvislosti s pandémiou
7. Informáciu starostu obce Rabča v zmysle VZN o poskytnutej dotácie ochorenia COVID-19.
o nepredložení Rozboru hospodárenia z rozpočtu obce Rabča rok 2019 – TJ
B) Schvaľuje
za rok 2019 CVČ Rabča, …, nakoľko Oravan Rabča.
jeho činnosť je pozastavená od 1. 9. 7. Kontrola – OcÚ Rabča – vybavovanie 3. Odkúpenie parcely od spoluvlastníka
2019 do 31. 8. 2020.
petícií a sťažností, protispoločenského na obec Rabča za cenu 1 € za parcelu v Ul.
8. Hospodársky výsledok RABČAN, správania podľa zákona č. 54/2019.
Nad ihriskom a Ul. Hlbokej na rozšírenie
s.r.o. Rabča za rok 2019.
11. Úpravu platu starostu od 1. 1. 2020 miestnej komunikácie: … Obec Rabča
9. Ročnú správu o kontrolnej činnosti v zmysle zák. č. 320/2018 Z. z., kto- uhradí náklady spojené s prevodom.
obce Rabča za rok 2019 hlavnej kontro- rým sa mení a dopĺňa zákon NR SR 4. Odkúpenie parcely od spoluvlastníka
lórky obce Rabča JUDr. Zuzany Lašťá- č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení na obec Rabča za cenu 1 € za parcely
platových pomerov starostov obcí …, v novej lokalite Šelcyk na novovzniknukovej Spuchlákovej.
10. Správy o výsledku kontrol hlavnej nakoľko sa zvýšila priemerná mzda za- tú prístupovú komunikáciu (prepoj z Ul.
kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany mestnancov v národnom hospodárstve. Konečnej ku novej Ul. Šelcyk)… Obec
Lašťákovej Spuchlákovej:
Plat starostu Ing. Júliusa Pitáka te- Rabča uhradí náklady spojené s pre1. Kontrola – OcÚ, ekonomické oddele- raz predstavuje priemernú mzdu t. j. vodom. ZA hlasovali: … 9 poslancov
z prítomných 10 poslancov; ZDRŽAL
nie – dodávateľské faktúry obchodnej 1 092,00 x koeficient t. j. 2,60.
spoločnosti RABČAN, s.r.o. za mesiac 12. Úpravu platu od 1. 1. 2020 hlavnej SA: Mgr. Gabriela Čulová t. j. 1 z 10
november 2019.
kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany prítomných poslancov OZ; PROTI: 0.
2. Kontrola – OcÚ Rabča, ekonomické Lašťákovej Spuchlákovej v zmysle zák. Obec Rabča má 11 poslancov OZ.
oddelenie – dodávateľské faktúry RAB- č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 5. Odkúpenie parciel od spoluvlastníka
ČAN, obecné služby za mesiac 11 / 2019. verejnom záujme, nakoľko sa zvýšila na obec Rabča za cenu 1 € za parcely
3. Kontrola – OcÚ, ekonomické odde- priemerná mzda zamestnancov v ná- v Ul. Mokrá – Kormanov na vyporiadanie
lenie – z vlastného podnetu – kontro- rodnom hospodárstve. Plat hlavnej existujúcej ulice… Obec Rabča uhradí
la v zmysle VZN o poskytnutej dotá- kontrolórky obce Rabča JUDr. Zuzany náklady spojené s prevodom.
cie z rozpočtu obce Rabča rok 2019 Lašťákovej Spuchlákovej teraz predsta- 6. Záverečný účet obce Rabča za rok
– Florbal
vuje priemernú mzdu t. j. 1092,00 € x 2019 bez výhrad. ZA hlasovali:
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4. Kontrola – OcÚ, ekonomické oddelenie – z vlastného podnetu – kontrola
v zmysle VZN o poskytnutej dotácie
z rozpočtu obce Rabča rok 2019 – Jednota dôchodcov Rabča.
5. Kontrola – OcÚ, ekonomické oddelenie – z vlastného podnetu – kontrola

viac » www.rabca.sk – celý text uznesení je zverejnený v zápisnici zo zasadaní obecného zastupiteľstva obce rabča
Ing. Jaroslav Jagnešák, Mgr. Róbert (poslankyňa OZ, členka sociálnej a byto- UZNESENIE č. 3/A/2020 z riadneho zaBrišák, Ing. Pavol Jurčák, PhDr. Au- vej komisie), Pavla Kobyliaka (poslanec sadnutia Obecného zastupiteľstva obce
gustín Piták, Mgr. Andrea Lubasová, OZ, člen komisie na ochranu verejné- Rabča (OZ) z 26. 6. 2020 (skrátené)
Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček, ho záujmu), Ing. Jozefa Kovalička (po- A) Berie na vedomie
Monika Adamčíková, Marta Gužíková slanec OZ, predseda komisie športu), 1. Informácie starostu obce Rabča
t. j. 9 poslancov z prítomných 9 po- PhDr. Augustína Pitáka (poslanec OZ, Ing. Júliusa Pitáka.
slancov OZ.
predseda komisie ŽP, verejného poriad- 2. Kontrolu plnenia uznesení z riadne7. Zrušenie uznesenia č. 3/A/2018 ku a výstavby a člen komisie na ochranu ho zasadnutia OZ obce Rabča z 30. 4.
písm. B) ods. 10. z dôvodu, že sa dňa verejného záujmu) a Ing. Pavla Jurčá- 2020, ktorú predniesla prednostka
21. 2. 2020 č. uznesenia 1/2020 písm. ka (poslanec OZ, predseda finančnej OcÚ Mgr. Monika Kozoňová za hlavnú
B) ods. 10 schválilo
kontrolórku obce
nové uznesenie.
Rabča JUDr. Zu8. Úpravu rozpočtu
zana Lašťáková
obce Rabča na rok
Spuchláková.
2020 – rozpočtové
3. Správy z výopatrenie č. 2/2020
sledku kontrol
hlavnej kontroschválené OZ.
30. 4. 2020 v zmysle
lórky obce Rab§ 14 zák. č. 583/2004
ča JUDr. ZuzaZ. z. o rozpočtových
ny Lašťákovej
Spuch l á kovej:
pravidlách územnej
samosprávy v znení
Kontrola č. 1
neskorších noviel,
– Basketbalisti;
Kontrola č. 2 –
ktorým sa vykonáHasiči
Rabča
va zmena rozpočtu
– Plameň; KonObec Rabča na rok
2020 so súhlasom
trola č. 3 – HoOZ, rozpočtovým
kejisti; Kontrola
opatrením úprač. 4 – Jednota
vou rozpočtových
dôchodcov Rabprostriedkov.
ča; Kontrola č.
5 – MAK; Kon9. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča, 30. 4. 2020 Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča foto: jozef oselský trola č. 6 – Mladí hasiči Rabča;
Rabčická 410, Rabča
na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. komisie), že sa do 31. 12. 2020 z dôvodu Kontrola č. 7 – Filip Revaj; Kontrola
2/2020 schválené OZ 30. 4. 2020 v zmys- šírenia pandémie ochorenia COVID-19 č. 8 – Slovenský červený kríž; Kontrola
le § 14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočto- vzdávajú odmeny poslanca OZ a odmeny č. 9 – Spojený florbalový klub Rabča
vých pravidlách územnej samosprávy vo všetkých komisiách OZ.
a Or. Polhora; Kontrola č. 10 – TJ Oravan
v znení neskorších noviel, ktorým sa 13. Aby sa pripravil systém spolufinan- Rabča; Kontrola č. 11 – Jozef Tvarožek
vykonáva zmena rozpočtu ZŠ s MŠ covania ulíc formou všeobecne záväz- – volejbalisti.
Rabča na rok 2020 so súhlasom OZ, ného nariadenia (VZN).
4. Odporúčanie Komisie ŽP: zatiaľ neodrozpočtovým opatrením úpravou roz- 14. Návrh starostu Ing. Júliusa Pitáka kúpiť novú ulicu – predĺženie Vyhňová
počtových prostriedkov.
o znížení platu o 20 % do odvolania okolo potoka pri p. Oselskom. Najskôr
10. Odkúpiť od spoluvlastníkov v are- v zmysle § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. zvolať na základe žiadosti vlastníkov jedáli Poľnohospodárskeho družstva v platnom znení z dôvodu vzniknutej nanie s Komisiou ŽP s tým, že o výsledku
(PD) konkrétne na LV č. 7610 za cenu situácie šírenia sa pandémie ochorenia bude komisia informovať poslancov OZ,
6,60 €/m2 schválenú OZ 12. 7. 2019 č. COVID-19. …
ktorí v danej veci zaujmú stanovisko.
uzn. 5/2019 pod písm. B) ods. 9) a to
5. Informácie p. riaditeľky ZŠ s MŠ Rabod spoluvlastníkov uvedených v zozna- UZNESENIE č. 2/B/2020
ča Ing. Anny Kornhauserovej o fungovme, ktorí tvoria prílohu tohto uzne- z riadneho zasadnutia Obecného
ní základnej školy s materskou školou
senia a uznesenie bez tejto prílohy je zastupiteľstva obce Rabča (OZ)
počas pandémie koronavírusu.
neplatné. Náklady spojené s prevodom z 30. 4. 2020
B) Schvaľuje
uhradí obec Rabča.
11. Spolufinancovanie projektu „Prírod- A) Schvaľuje
3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej konné klenoty slovensko-poľského pohrani- 1. VZN č. 1/2020, ktorým sa mení a do- trolórky obce Rabča JUDr. Zuzany Laščia (Filagória – Soľanka)“ obce Rabča, pĺňa VZN č. 54/2008 o výške príspevku ťákovej Spuchlákovej na II. polrok 2020.
ktoré predstavuje výšku 5% zo žiadanej na čiastočnú úhradu nákladov v ško- 4. Dodatok č. 1/2020 k Zasadám odmelách a školských zariadeniach v zria- ňovania poslancov OZ, zástupcu starossumy.
12. Návrh poslancov OZ – Mgr. Róberta ďovateľskej pôsobnosti obce Rabča, … tu, predsedov komisií a členov komisií
Brišáka (poslanec OZ, predseda komiOZ v obci Rabča, ktoré boli schválené
sie kultúry a člen finančnej komisie),
Ing. Július Piták, 7. 12. 2018 s účinnosťou od 1. 7. 2020.
starosta obce Rabča 5. Odkúpenie parciel od vlastníkov
Ing. Jaroslava Jagnešáka (poslanec OZ,
člen komisie ŽP, verejného poriadku
na obec Rabča za cenu 1 € za parcea výstavby a komisie na ochranu ve- Zapísal(a): Ing. Jaroslav Jagnešák, posla- ly v lokalite Adamovka III za účelom
Pokračovanie na str. 12
rejného záujmu), Moniky Adamčíkovej nec OZ a predseda návrhovej komisie.
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samospráva obce

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO SCHVAĽOVALO
viac » www.rabca.sk – celý text uznesení je zverejnený v zápisnici zo zasadaní Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ)
Dokončenie zo str. 11
rozšírenia miestnej komunikácie
o 1 m: Predávajúci: Ing. Ignác Mordel,
nar. ... a Anna Mordelová … parc. CKN
č. 17287/2 – orná pôda o výmere 3 m2
a parc. CKN č. 17290/2 – TTP o výmere
13 m2 vedené na LV č. 6153 v podiele
1/1-nina úč.. Náklady spojené s prevodom hradí obec Rabča. OZ schválilo
odkúpenie …
6. Odkúpenie parciel od vlastníka
na obec Rabča za cenu 1 € za parcely
v lokalite Adamovka III za účelom rozšírenia miestnej komunikácie o 1 m: Predávajúci: Miroslav Bartkovják … parc. CKN
č. 17354/2 – TTP o výmere 10 m2 a parc.
CKN č. 17355/2 – TTP o výmere 26 m2
vedené na LV č. 6231 v podiele 1/1-nina
úč.. Náklady spojené s prevodom hradí
obec Rabča. OZ schválilo odkúpenie …
7. Odkúpenie parciel od vlastníka
na obec Rabča za cenu 1 € za parcelu
v Adamovka III za účelom rozšírenia
miestnej komunikácie o 1 m: Predávajúci: Anton Kuriak … parc. CKN č. 17256/2
– TTP o výmere 49 m2 vedené na LV č.
6092 v podiele 1/1-nina úč.. Náklady
spojené s prevodom hradí obec Rabča.
8. Odkúpenie parciel od vlastníka
na obec Rabča za cenu 1 € za parcelu
v Ul. Goborova za účelom rozšírenia
miestnej komunikácie: Predávajúci:
Mgr. Ľudmila Balvanová … parc. CKN
č. 6810/12 – zast. pl. a nádvorie o vým.
5 m2 vedené na LV č. 4588 v podiele 1/1nina úč. . Náklady spojené s prevodom
hradí obec Rabča.
9. Odkúpenie parciel od vlastníka
na obec Rabča za cenu 1 € za parcelu
v Ul. Goborova za účelom rozšírenia
miestnej komunikácie: Predávajúci: Lukáš Korman … parc. CKN č. 6810/13 –
TTP o vým. 6 m2 a parc. CKN č. 6810/14
– TTP o vým. 8 m2 vedené na LV č. 7585
v podiele 1/1-nina úč.. Náklady spojené
s prevodom hradí obec Rabča.
10. Odkúpenie parciel od vlastníka
na obec Rabča za cenu 1 € za parcely
v Ul. Pod hájkou za účelom rozšírenia
miestnej komunikácie: Predávajúci: Jozef Kozák …, Jozef Bandík …, Anna
Štefaňáková …, Štefan Bandík, …,
Ferdinand Bandík, …, Anton Jagelka,
…, Margita Miklušáková , …, Terézia
Cubineková …, Štefan Miklušák …,
Terézia Vorčáková …, parc. CKN č.
15480/3 – zast. pl. a nádvorie o vým.
52 m2 vedené na LV č. 6723 na meno
Kozák Jozef v podiele 1/3-nina úč.,
Bandík Jozef v podiele 1/15-nina úč.,
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Štefaňáková Anna v podiele 1/3-nina
úč., Bandík Ferdinand v 4/75-nina úč.,
Štefan Bandík v 4/75-tin úč.; Štefan
Bandík v 17/75-tin úč.; parc. CKN č.
15480/4 – zast. pl. a nádvorie o vým.
9 m2 a parc. CKN č. 15480/5 – zast. pl.
a nádvorie o vým. 9 m2 vedené na LV
č. 6452 na meno Kozák Jozef v 1/3-nina
úč., Bandík Jozef v 1/15-nina úč., Anna
Štefaňáková v 1/3-tina úč.; Štefan Bandík v 4/15-tin úč.; parc. CKN č. 15480/7
– zast. pl. a nádvorie o vým. 10 m2 vedené na LV č. 6998 na meno Kozák Jozef
v 2/3-niny úč., Anton Jagelka v 1/9-tina
úč.; Margita Miklušáková v 1/9-tina úč.;
Terézia Cubineková v 1/9-tina úč.; parc.
CKN č. 15479/85 – TTP o vým. 22 m2
a parc. CKN č. 15480/11 – zast. pl. a nádvorie o vým. 94 m2 vedené na LV č.
7768 na meno Štefan Miklušák v 1/384tin úč., Terézia Vorčáková v 1/48-mina
úč. Náklady spojené s prevodom hradí
obec Rabča.
11. Odkúpenie parciel od spoluvlastníkov na obec Rabča za cenu 6,60 €/m2
v areáli PD: Predávajúci: Ján Kovalík,
… a Mária Kovalíková … parc. CKN č.
4992/86 – zast. pl. a nádvorie o vým.
1658 m2 vedené na LV č. 4845 v 3/160tiny úč., parc. CKN č. 4867/8 – vodná
pl. o vým. 148 m2 vedené na LV č. 4937
v 3/160-niny úč., parc. CKN č. 4992/76
– zast. pl. a nádvorie o vým. 80 m2
vedené na LV č. 4938 v 3/160-tiny úč.,
parc. CKN č. 4787/54 – ost. pl. o vým.
960 m2 vedené na LV č. 5134 v 3/160tiny úč., parc. CKN č. 4992/113 – zast.
pl. a nádvorie o vým. 2776 m2 vedené
na LV č. 5138 v 3/160-tiny úč., parc.
CKN č. 4992/110 – zast. pl. a nádvorie
o vým. 84 m2 a parc. CKN č. 4992/112
– zast. pl. a nádvorie o vým. 122 m2
vedené na LV č. 5140 v 3/160-tiny úč.,
parc. CKN č. 4992/111 – zast. pl. a nádvorie o vým. 507 m2 vedené na LV č. 5141
v 3/160-tiny úč., parc. CKN č. 4868/67
– ost. pl. o vým. 274 m2 vedené na LV
č. 6460 v 3/160-tiny úč., parc. CKN č.
4870/25 – TTP o vým. 110 m2 vedené
na LV č. 6461 v 3/160- tiny úč., parc.
CKN č. 4868/55 – ost. pl. o vým. 12 m2,
parc. CKN č. 4870/13 – TTP o vým. 1293
m2 a parc. CKN č. 4870/15 – TTP o vým.
619 m2 vedené na LV č. 6462 v 3/160-tiny
úč., parc. CKN č. 4870/24 – TTP o vým.
27 m2 vedené na LV č. 6463 v 3/160-tiny
úč., parc. CKN č. 4870/12 – TTP o vým.
75 m2 vedené na LV č. 6464 v 3/160tiny úč. … Náklady spojené s prevodom
hradí obec Rabča. 12. Úpravu rozpočtu

obce Rabča na rok 2020 – rozpočtové
opatrenie č. 3/2020 schválené OZ 26.
6. 2020 …
13. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabča,
Rabčická 410, Rabča na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 3/2020 schválené
OZ 26. 6. 2020 …
14. Z rozpočtu obce vyčleniť finančnú
čiastku vo výške 10 000 € na vybudovanie vykurovania v obecnej budove Ul.
Športovcov 305 s tým, že spôsob vykurovania bude schválený na pracovnom
stretnutí 7. 7. 2020 o 17.00 hod. priamo
v budove TJ Oravan Rabča s prizvanými
odborníkmi.
15. Odpredaj obecného majetku obce
Rabča podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení: Ing. Vladimír Adamčík, CSc., …
Ing. Natália Klempaiová, … Ing. Mária
Urlandová …, Mgr. Anton Adamčík …,
Mgr. Ľudovít Adamčík, … a to obecný
pozemok parc. EKN č. 1698/2 – zast. pl.
o vým. 140 m2 zapísaná na LV č. 2829
v 1/1-nine na obec Rabča z dôvodu, že
predmetný pozemok sa nachádza pri
rodinnom dome … ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že navrhovatelia zdedili pozemok pri rodinnom
dome od svojich rodičov, ktorí ho užívali od pôvodných vlastníkov a tento
bol užívaný od r. 1966. Cena za tento
pozemok predstavuje 924 €. Žiadatelia
obci za odpredaj obecného pozemku
odpredajú svoje spoluvlastnícke podiely
obci Rabča v pozemkoch pri Zbernom
dvore v Rabči súp. č.d. 1244, Ul. Rabčická a v pozemkoch pri obecnej budove
súp. č. d. 389, Ul. Družstevná a cena
za tieto pozemky predstavuje sumu
1 031,07 €. Zámer odpredať majetok obce
v zmysle zák. č. 138/1991. Zb. v platnom
znení bol zverejnený na úradnej tabuli obce … Poslanci schválili odpredaj
obecného majetku 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov OZ. Náklady spojené s prevodom znáša každá strana.
OZ schválilo odkúpenie…
16. Odpredaj obecného majetku obce
Rabča podľa § 9a ods. 8 písm. e) zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení odpredať majetok obce Rabča
p. Jánovi Kubíkovi … a to obecný pozemok – novovytvorenú parc. C-KN
č. 702/11 – zast. pl. o vým. 40 m2 vytvorená na základe geom. plánu č.
17883369-138/2019 … ako prípad hodný
osobitného zreteľa z dôvodu, že obec
Rabča vybudovala obecnú autobusovú zástavku a chodník pre peších, kde

samospráva obce
došlo k deleniu obecných parciel, ktorých časť bola súčasťou dvora žiadateľa.
Žiadateľ na pozemku mal už vysadené
stromoradie starších stromov, ktoré
udržiaval a dlhodobo užíval. Žiadateľ
prevzal na seba investíciu oporného
múru, ktorú by musela obec Rabča realizovať pri stavbe chodníka pre peších
a autobusovej zastávky. Cenu 40 €/m2
obci Rabča nebude žiadateľ vyplácať,
nakoľko realizácia
takéhoto oporného
múru niekoľkonásobne prevyšuje
hodnotu pozemku
v zmysle zák. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Zámer
odpredať majetok
obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce … Náklady
spojené s prevodom
znáša každá strana. OZ schválilo
odkúpenie…
ZA hlasovali: … 9
poslancov z prítomných 9 poslancov.
17. Odpredať obecný majetok obce
Rabča podľa § 9a 17. 7. 2020 NOVÝ
ods. 8 písm. e)
zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení na základe žiadosti
p. Anny Jagnešákovej, … a to: odpredaj vlastníckych podielov obecných
pozemkov parcela: CKN 5500/19 TTP
o vým. 5 m2 zapísaná na LV č. 4964 v
361/440-tin úč., parcela: CKN 5360/113
TTP o vým. 93 m2 , CKN 5490/117 orná
pôda o vým. 134 m2 zapísaná na LV č.
4962 v 361/440-tin úč. k. ú. obce Rabča
za cenu 1 € za parcely, čo predstavuje
výmeru spolu 190,35 m2 v zmysle zák.
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien a doplnkov z dôvodu
prerozdelenia pôvodných pozemnoknižných parciel v zápise Registra obnovenej evidencie pozemkov na interné
rozdelenie výmery medzi spoluvlastníkmi vznikol dôvod hodný osobitného
zreteľa. Žiadateľka si hradí náklady
spojené s prevodom. Zámer odpredať
majetok obce bol zverejnený na úradnej
tabuli obce … Náklady spojené s prevodom znáša každá strana. OZ schválilo
odkúpenie… ZA hlasovali: … 9 poslancov z prítomných 9 poslancov.
18. Presun prebytku hospodárenia obce
Rabča z roku 2019 do Fondu rezerv vo
výške 61 171,40 €.
19. Požitie finančných prostriedkov
na účte fondu rezerv maximálne

do výšky 200 000 € (kapitálové výdavky: stavebné úpravy bezpečnostných chodníkov, úprava miestnych
komunikácii).
20. V rámci podania žiadosti o dotáciu: a) Predloženie žiadosti o NFP
pre projekt: „Projekt opatrení v obci
Rabča na prispôsobovanie sa zmene
klímy ekosystémovými prístupmi“
v rámci výzvy vyhlásenej v operačnom

a nádvorie o vým. 77 m2, CKN č. 16859/8
– zast. pl. a nádvorie o vým. 70 m2, CKN
č. 16859/9 – zast. pl. a nádvorie o vým.
65 m2, CKN č. 16859/10 – zast. pl. a nádvorie o vým. 58 m2, CKN č. 16859/11
– zast. pl. a nádvorie o vým. 64 m2 k.
ú. obce Rabča z dôvodu verejného záujmu obce a zachovania bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky na predmetnej ulici.
24. Rozpočet
vo výške
978 952,06 €
na projekt:
„Prístavba učební
Základnej školy
s cieľom prevencie
dvojzmennej prevádzky“. Stavba
sa bude realizovať zo schválenej
dotácie 200 000 €
a rozdiel z úverových zdrojov obce.
ZA hlasovali: …
8 poslancov z prítomných 9 poslancov; ZDRŽAL SA:
Pavol Kobyliak
t. j. 1 z prítomných 9 poslancov.

WEB OBCE RABČA » Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu
programe OP-KŽP s kódom OPKZPPO2-SC211-2020-62. b) celkovú výšku
oprávnených výdavkov na projekt nepresiahne 700 000 €. c) Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov neprekročí
35 000 €.
21. 50% odpustenie nájmu pre nájomcov
v obecných priestoroch v zmysle zák. č.
155/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon
č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov
a o doplnení zákona č. 62/2020 Z.z.
o niektorých mimoriadnych opatreniach
v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č.
92/2020 Z. z. a správca RABČAN, obecné
služby požiada elektronicky o poskytnutie dotácie cez slovensko.sk.
22. Aby obec prizvala zástupcov Slovenskej pošty, a.s. na opätovné jednanie, kde budú prizvaní aj poslanci OZ.
Stretnutie bude spojené aj s osobnou
obhliadkou pošty.
23. Aby sa ponechalo vlastníctvo
v podieloch na obec Rabča a na p. Tomáša Juritku, bytom Rabča, … a to
v parcelách CKN č. 16859/7 – zast. pl.

C) Ruší
1. Uznesenie č.
2/A/2020 písm. B) ods. 12) z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 30. 4. 2020:
„Návrh poslancov OZ – Mgr. Róberta
Brišáka (poslanec OZ, predseda komisie kultúry a člen finančnej komisie),
Ing. Jaroslava Jagnešáka (poslanec OZ,
člen komisie ŽP, verejného poriadku
a výstavby a komisie na ochranu verejného záujmu), Moniky Adamčíkovej (poslankyňa OZ, členka sociálnej
a bytovej komisie), Pavla Kobyliaka
(poslanec OZ, člen komisie na ochranu
verejného záujmu), Ing. Jozefa Kovalička (poslanec OZ, predseda komisie športu), PhDr. Augustína Pitáka
(poslanec OZ, predseda komisie ŽP,
verejného poriadku a výstavby a člen
komisie na ochranu verejného záujmu) a Ing. Pavla Jurčáka (poslanec
OZ, predseda finančnej komisie), že
sa do 31. 12. 2020 z dôvodu šírenie
pandémie ochorenia COVID-19 vzdávajú odmeny poslanca obecného zastupiteľstva a odmeny vo všetkých
komisiách OZ.“ …
Ing. Július Piták,
starosta obce Rabča
Zapísal(a): Ing. Jozef Kovaliček, poslanec OZ a predseda návrhovej komisie.
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ochrana životného prostredia

STOP NIČENIU KRAJINY! ZÁSAH
POLÍCIE V LOKALITE VAHANOV
a nebude zdravá, zdraví a spokojní
nebude nikto z nás.
Upozorňujeme preto na skutočnosť,
že vjazd a státie motorovým vozidlom
na lesný pôdny fond, poľnohospodársky pôdny fond, či do chránených
území (v 2. až 5. stupni ochrany) je
kvalifikovaný ako podozrenie z prečinu porušovania ochrany rastlín
a živočíchov, podľa § 305 ods. 2. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona a môže byť potrestaný odňatím
slobody až na jeden rok. Je potrebné
si uvedomiť, že takmer celé územie
hornej Oravy, s výnimkou intravilánov obcí patrí do Chránenej krajinnej
oblasti Horná Orava a kde platí 2. – 5.
stupeň územnej ochrany. Podľa § 13
ods. 1 písm. a) zákona 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny je „zakázané jazdiť a stáť s motorovým
Jar je tu a v našej krajine zavládlo nadšenie z príchodu niečoho nového. vozidlom, motorovou trojkolkou,
Príroda sa prebudila, rozmnožovanie živočíchov a vyvádzanie mláďat je motorovou štvorkolkou, snežným
v plnom prúde... No niečo tu nie je v poriadku. Okrem typických zvukov skútrom alebo záprahovým vozidprírody sa krajinou rozlieha rev motorov. Snežné skútre vystriedali mo- lom na pozemkoch za hranicami zatorky, štvorkolky, či terénne autá. TAKOUTO JAZDOU V PRÍRODE VŠAK stavaného územia“. Výnimku majú
V DRVIVEJ VÄČŠINE PRÍPADOV PORUŠUJETE ZÁKON! VEDELI STE O TOM? len vozidlá slúžiace na obhospodarovanie konkrétneho pozemku alebo
V poslednom období sa na Orave
Možno by sa zdalo, že jazdili „len patriace vlastníkovi, správcovi a námnožia sťažnosti občanov, rekrean po lúkach“. No Lokalita Vahanov pat- jomcovi pozemku, alebo správcovi
tov a majiteľov pozemkov na neúnos rí do D zóny CHKO Horná Orava s 2. vodného toku.
nú situáciu. Majitelia terénnych stro stupňom územnej ochrany, tiež je sújov jazdia po lesoch, lúkach, cez rieky. časťou Chráneného vtáčieho územia Zdroj: Chránená krajinná oblasť HorRev motorov sa ozýva po okolí za rán, Horná Orava a aj Územím európskeho ná Orava, KRPZ Žilina | Preventívnovečerov, cez týždeň, či v nedeľu.
významu patriaceho do siete NATURA bezpečnostná akcia v lokalite Vahanov | Okres Námestovo | 21.04.2020.
2000.
Dňa 19. apríla 2020 sa v lokalite
https://www.infoblok.sk/article/sk/
Vahanov, na spojnici katastrálnych
Jazdou po lesnom pôdnom fonde, preventivno-bezpecnostna-akcia-v-loúzemí Námestovo, Klin, Rabča a Orav- poľnohospodárskom pôdnom fonde, kalite-vahanov
ské Veselé konala preventívno-bezpeč- či po chránených územiach dochádza
nostná akcia policajtov z oddelenia ku úmyselnej degradácii pôdy. Ku zhutenvironmentálnej kriminality Kraj- ňovaniu a erózii pôdy. V podmáčaných
ského riaditeľstva Policajného zboru miestach sa vytvárajú hlboké ryhy, ktov Žiline v spolupráci s pracovníkmi ré rozrušujú pôdny kryt a následne odŠtátnej ochrany prírody. Podobná ak- vádzajú vodu preč z územia. Dochádza
cia sa konala na viacerých chránených ku výraznému rušeniu a stresovaniu
územiach v rámci Žilinského samo- živočíchov, ktoré častokrát opúšťajú
správneho kraja. Akcia bola zameraná svoje mladé, či znášku. Rastliny sú
na dodržiavanie právnych predpisov poškodzované až do koreňového sysna úseku ochrany prírody a krajiny, tému. Môže dochádzať ku znečisťovaniu
na nelegálne vjazdy štvorkoliek, mo- zdrojov vody. Negatív je omnoho viac.
toriek, či terénnych áut.
Prosím, zamyslite sa nad situáciou,
Pri akcii boli zadržané motorky,
štvorkolky a terénne autá. Celkom nad tým, ako to dnes v prírode vyzerá,
zadržali 9 osôb, voči ktorým sa vedie aký vplyv a zásluhu na tom máme práve
trestné konanie.
my. Ak naša krajina nebude prospievať
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samospráva obce / životné prostredie

VYTVÁRAME STÁLE VIAC
ODPADOV A BUDEME ZA TO
AJ VIAC PLATIŤ

POROVNANIE VÝVOZU KOMUNÁLNYCH ODPADOV K 30. 6. 2019 A 30. 6. 2020
P. č.

Názov

2019 v €

2020 v € zvýšenie o €

1.

Doprava KUKA nádoby – Rabčan

15 798

25 261

9 463

2.

Uloženie a znečist. KUKA (TS Námestovo)

20 888

24 462

3 574

3.

Doprava VOK do TS Ružomberok

1 825

3 950

2 125

4.

Uloženie a znečist. VOK (TS Ružomberok)

3 277

5 490

2 213

5.

Divoké skládky (čo vyviezli občania )

219

219

6.

Práce na zbernom dvore ohľadom odpadov

5 631

5 631

65 013

23 225

Spolu náklady a množstvo

41 788

2019 v t

2020 v t zvýšenie v t

374

388

14

59

89

30

433

477

44

KUKA – 110 l nádoby pri rodinný domoch; VOK – veľkoobjemový kontajner – vozí sa na Technické služby Ružomberok,
nakoľko Technické služby Námestovo (skládka Zubrohlava) tento vývoz už nevykonávajú.
Na základe vyššie uvedených údajov o zbere komunálnych odpadov v obci Rabča, obec od roku 2021 je nútená
zvyšovať miestne poplatky za komunálny odpad v priemere asi o 5 eur/osoba/rok. V prípade, že za II. polrok
2020 budú ešte vyššie náklady na tento zber, tak tento poplatok bude ešte vyšší.
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obec rabča

OBEC RABČA RASTIE A MENÍ SA KAŽDÝ ROK

Pohľad na časť dokončeného areálu fy Ján Kubík KUBIK INTERIÉR
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obec rabča

Čo sa zmenilo za rok v Rabči? Ubudlo
kvetov v oknách, aj záhrad s kvetmi.
Záhrady sa zjednodušujú. Prevláda
udržiavaný trávnik s niekoľ kými
kríkmi a kvetmi. Pribudli vysoké
nepriehľadné ploty. Našli sa aj takí,
čo plot dali úplne preč a zamerali sa

na previazanosť záhrady s okolitou
cestou. V dedine sa stále pracuje: zatepľuje sa, pribúdajú slnečné kolektory, stavajú nové domy ale aj prerábajú
staré. Vírus COVID-19 našich pracovitých ľudí nezastavil. Pri dome sú
terasy na oddych ako aj trampolíny

pre deti. Autá jedno aj viac na jeden
rodinný dom sú úplnou samozrejmosťou. Takmer pri každom dome
je dielňa. Na poliach ľudí nevidieť,
len modernú techniku: tráva sa kosí,
obracia, riadkuje, nakladá, balíkuje
traktormi.
V. Briš
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pomoc

Odber krvi v Rabči s novým rekordom
V Rabči zaznamenali prvýkrát trojciferný počet darcov krvi.
V pondelok 15. júna,
sa v Rabčianskom kul
túrnom dome uskutoč
nil pravidelný odber
krvi. Tentokrát to bol
odber s prívlastkom rekordný.

106 ľudí, čo je náš nový rekord. Som
rada, že vo veľkom počte prišli najmä
Rabčania ale aj ľudia z iných oravských
obcí, napr.: z Oravskej Polhory, Rabčíc,
Zubrohlavy, Sihelného, Bobrova, Námestova a dokonca aj Oravského Veselého,
Oravskej Jasenice a Mútneho,“ hovorí
Prišlo 106 ľudí, z čoho úspešne odo- Pavlína Oselská, predsedníčka miestbratá krv bola 98 darcom: „Sme sku- neho spolku Slovenského Červeného
točne veľmi radi, že na odber zavítal kríža v Rabči.
taký veľký počet ľudí. Boli sme všetci
milo prekvapení, keď sme nakoniec zisOdbery vykonáva už niekoľko rokov
tili, že na odber si našlo cestu spolu Národná transfúzna služba z Martina

v priestoroch tanečnej sály kultúrneho
domu trikrát ročne: „Zo srdca veľmi
pekne ďakujeme hlavne všetkým darcom, ktorí aj v týchto ťažkých časoch
prišli darovať najvzácnejšiu ľudskú
tekutinu. Ďakujem mojim kolegyniam
z MS SČK v Rabči za pomoc pri organizovaní odberu. Samozrejme, nesmiem
zabudnúť na ľudí z NTS z Martina, ktorí tieto odbery vykonávajú a zavítajú
do našej obce trikrát ročne.
Na záver si jedno veľké poďakovanie
zaslúži pán starosta Ing. Július Piták
spolu s obecným zastupiteľstvom, že
nám kedykoľvek pomáhajú pri organizovaní týchto odberov a poskytujú nám
priestory kultúrneho domu,“ dodala
na záver.
Text a foto Martin Gábor

Odpustové pečenie štrúdlí a pagáčov
Na náš Rabčiansky odpust Nav
štívenia Panny Márie 2. júla 2020
po každej svätej omši kňaz pozval
na ochutnávku rôznych druhov
štrúdlí (makové, tvarohové, orecho
vé, lekvárové) a taktiež tradičných
škvarkových pagáčov.

pred bránami kostola spomínané dobrotky pre všetkých odpustujúcich v Rabči. „Mohli sme tak prehodiť pár slov
po dlhej prestávke koronavírusom, veľmi
dobre nám to padlo pri koláči,“ spomína
jedna zo zúčastnených.
Jozef Oselský

Obec Rabča tak dala našim mamám, gazdinkám v domácnosti upiecť
svojpomocne tieto dobroty a dievčatá
a chlapci oblečení v krojoch ponúkali

O odpustové domáce štrúdle sa nám
postarali naše mamičky z klubu ale aj
domáce gazdiné. Obec Rabča a farský úrad Vám za to ďakujú.
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rímskokatolícka farnosť v rabči » https://fararabca.sk/

samospráva obce

VYNOVENÝ WEB RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI V RABČI » https://fararabca.sk «

Spol
Sp
oločenstvá
očenstvá farnosti
Pridaj sa k nám a objav, čo sa
v tebe skrýva…
Každé dieťa je jedinečné
a v každom sa skrýva potenciál
urobiť svet lepším. Deti sú
našou budúcnosťou. Súčasne
nám však pripomínajú
minulosť, na ktorú sme už
takmer zabudli. Obdivujeme
na nich ich úprimnosť, radosť,
bezprostrednosť a jedinečnú
osobnosť.
„Zatiaľ čo my sa snažíme
naučiť naše deti všetko o živote,
naše deti nás učia, čo je život“
Angela Schwindt
Združenie mariánskej mládeže
ZMM
Sme združením mladých
ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať
za Kristom pod ochranou Panny
Márie. Na tej ceste sa snažíme
pomáhať druhým, rásť vo viere a,
samozrejme, dobre sa zabaviť.

Lektori

Mladý Animátorský Kolektív
MAK
Sme partia mladých, ktorí tvoria
zážitky pre všetkých okolo seba.
Radi sa delíme s úsmevom a dobrou
náladou!

Miništranti

Modlitby matiek

Modlitby otcov
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naši rodáci
Ak chceme hovoriť o najznámejších
rodákoch našej obce, tak v súčasnosti k nim určite musíme priradiť
aj Antona Adamčíka. Vyštudovaný
učiteľ je bývalým reportérom TV
Markíza a v súčasnosti reportérom
TV JOJ. Už 17 rokov.
Dobrý deň, ako sa
máte?
» „Ďakujem za opýtanie, mám sa dobre. Mám po dvoch
dňoch voľno, keďže teraz je to dosť
vyčer pávajúce
obdobie.“
Ste
vyštudovaný
učiteľ prvého stupňa,
venovali ste sa niekedy
aj práci učiteľa?
» „Áno, študoval
som na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Potom som v tomto
meste aj učil päť
a pol roka.“

Rozdiel je určite aj medzi respondentmi, niekto toho povie viac a niekto menej…
„Preto sa vždy snažím mať štyrochDá sa povedať, že v TV JOJ už patríte piatich ľudí, ktorí sa mi eventuálne
medzi stálice. Ako dlho tam pracujete? vedia vyjadriť k určitej téme, preto» „Ak dobre počítam, tak to že respondenti (okrem hovorcov) nie
bude sedemnásť rokov. TV sú povinní odpovedať na moje otázky,
JOJ oslavovala nedávno 18. môžu byť na PNke, na dovolenke…“
výročie vysielania a ja
som prišiel približne Počas vašej práce sa stretávate aj
s bežnými ľuďmi na uliciach, je aj
po roku.“
toto špecifická časť vašej práce?
Akým témam sa zvyk- » „Zaujímavé je pracovať aj s anketami,
nete venovať vo svo- kedy sa pýtam aj bežných ľudí. Vďaka
jich reportážach?
tomu, že som kedysi pracoval aj ako
„Na začiatku mojej prá- učiteľ, viem odhadnúť ľudí. Ankety
ce som robil publicistiku často ukážu novinárovi jeho nedosv relácií Črepiny a tam tatky. Keď položíte blbú otázku, dostanete blbú odpoveď od respondenta.
Je to náročné položiť otázku tak, aby
človek na ňu
vedel odpovedať a aby som
dostal rozumnú
odpoveď.“

však začala vysielať ďalšia televízia,
TV JOJ, kde som si podal žiadosť a pracujem dodnes.“

Anton Adamčík:
„Ľudia na Orave sú šikovní,
no málo sebavedomí.“

V tomto vám
určite pomohla aj vaša býAko ste sa dostali Anton Adamčík už od svojich štrnástich rokov
valá profesia.
k práci v médiách? prakticky žije mimo Oravy.
Človek sa musí
» „Ako som spoúplne inak pýNa svoj rodný kraj a samotnú Rabču však nikdy
mínal, pracoval
tať malých detí,
som v školstve nezabudol. Práve naopak, hovorí, že Rabča bude vždy
ako dospelých
ľudí…
a na rôznych pro- jeho srdcovkou.
jektoch alternatív» „Presne, malé
nej školy v rámci
deti v tomto
Československa. Bolo to dosť vyčer- boli témy rôzne. Aj zaujímavosti aj váž- boli pre mňa veľkou školou. Deti sú
pávajúce. Prácu pedagóga som robil ne témy. Potom som prešiel na spravo- ako zrkadlo, sú zvyknuté odpovedať
za vlády Vladimíra Mečiara, ktorá dajstvo a tam to boli občianskoprávne na otázku tak, ako bola položená.“
sa snažila ako keby pribrzdiť alter- témy. Tieto témy po istej dobe pôsobili
natívny rozvoj školstva. Veľmi ma na mňa ťažko, pretože vo väčšine prí- Pochádzate z Rabče, aj tak sa nájdu
to vyčerpávalo, pretože som aj učil, padov sa tým ľuďom nedá pomôcť. To, ľudia, ktorí nevedia o tom, že poaj stále študoval aj sa staral o tieto že dotyčným ľuďom povieme, aby sa chádzate práve z našej obce…
projekty. Moja sestra mala televízne obrátili tam a tam, nepovažujem za po- » „Poznajú ma najmä ľudia narodení
štúdio v Bratislave a tak som dostal moc. Preto som sa začal venovať vede v sedemdesiatych rokoch, prípadne
možnosti prísť do Bratislavy vyskúšať a výskumom. To bolo aj o čosi bližšie starší. Od štrnástich rokov som chodil
s tým, čo som vyštudoval. Často som na strednú školu v Liptovskom Mikuláši.
si túto prácu.“
sa zamýšľal nad tým, že ma možno No v tom čase som bol aktívny hudobV ktorých médiách ste pracovali?
budú ľudia poznať kvôli tomu, že sa ník. S Vladom Raticom a ďalšími sme
» „Najskôr to bola Petržalská te- venujem takýmto témam a skutočne organizovali diskotéky a podobné akcie.
levízia. Potom to bola TV Markíza, je to tak.“
Mali sme kapelu, ktorá sa volala Bufet.“
konkrétne relácia Lampáreň, kde
sa riešili rôzne občianskoprávne Novinárska práca je najmä o práci Chodievate často na Oravu?
» „Ako som už spomínal, chodil som
vzťahy. Čiže jablko nepadlo ďaleko s ľuďmi, však?
od stromu. Môj otec sa venoval ta- » „Určite áno, napríklad taký inves- na strednú školu do Liptovského Mikýmto veciam. Ale to ľudia v Rabči tigatívny novinár potrebuje vytvoriť kuláša, potom na vysokú do Banskej
určite vedia. Jeden rok som robil aj si dôverný vzťah s ľuďmi, s ktorými Bystrice. Napriek tomu som na Oravu
hovorcu organizácie Greenpeace spolupracuje. Ale aj bežný novinár musí chodil 2 – 3 krát do mesiaca. Teraz
na Slovensku. Tým sa ale pretrhli vedieť, ako pracovať s ľuďmi, musí ve- už je to relatívne menej, ale aj tak sa
moje väzby na TV Markíza, nakoľko dieť správne položiť otázku, musí mať snažím vybrať si aspoň týždeň za rok,
som sa už nemohol vrátiť. V tom čase odhad na ľudí.“
ktorý strávim na Orave.“
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naši rodáci / deň matiek  / deň učiteľov
Máte k Orave pozitívny vzťah aj
keď dlhodobo bývate mimo nášho
kraja?
» „Určite áno. Myslím si, že každý človek, ktorý býva mimo svojho
rodného kraja keď sa vráti, zažíva
také deja vu, keď sa vráti do rodného kraja. Cíti vôňu, ktorú cíti
len doma. O Orave sa hovorí ako
o zdravom kraji. Ale každý vie, že
aj na Orave majú ľudia problémy,
ako všade inde na svete.“
Dá sa porovnať život na Orave a vo
veľkom meste?
» „Všetko má svoje plusy a mínusy.
Ak môžem povedať, tak podľa mňa
ľudia na Orave na to, akí sú šikovní,
sú málo sebavedomí, ako ľudia mimo
Oravy. Keď vidím aj ľudí z iných krajov, Oravci sú málo sebavedomí ale
zlepšuje sa to.“
Máte na Orave stále priateľov, aj
keď dlhodobo žijete mimo nášho
regiónu?
» „Áno, samozrejme. Nielen v Rabči ale aj v Námestove, odkiaľ tiež
boli členovia našej kapely ale hocikde inde na Orave mám priateľov
a známych.“
Posledná vec, na ktorú sa chcem
opýtať, je koronavírus. Asi nie je
súčasná situácia príjemná pre
nikoho...
Čo hovoríte na dianie vo svete?
» „Ako novinár musím povedať, že
otázok je viac, ako odpovedí. Ak
z úst odborníkov počujeme nejaké
odpovede, nie sú dostatočne spoľahlivé. Napr. môžeme povedať, že toľko
a toľko ľudí zomrelo s pozitívnym
testom na koronavírus. Určiť však
či to bolo na chorobu COVID-19, sa
nedá. Keď som si uvedomil globálny
vplyv koronavírusu, tak ľudia sa
veľmi boja.“
Ako tento vírus ovplyvnil vašu
prácu?
» „V práci si vždy ráno rozdelíme
úlohy, kto čo ide robiť, aj tak na záver
nám vedúci povie: „Aj tak sa všetko
zmení! (smiech)“ Chápem, že nič sa
nedá naplánovať v súčasnej situácii.
Čo sa týka televízie ako celku, veľa
ľudí išlo na tzv. home office (práca
z domu, pozn. red.) Rúška, meranie
teploty a podobné hygienické opatrenia sú samozrejmosťou.“
Martin Gábor

Našim mamám, matkám
a mamičkám
Milé mamičky, krstné mamky,
staré mamy,
dnes je druhá májová nedeľa, deň,
ktorý je Vašim sviatkom. Deň, kedy si
pripomíname Vašu výnimočnosť a dôležitosť. Ste to práve Vy, kto svoje deti
nosí pod srdcom a potom ich vychováva.
Mama je slovo kratučké, milé, láskavé. Slovo, ktoré sa každé batoľa naučí
vysloviť ako prvé.
Mama – to je láska sama, prevtelená
do ženy, je to láska, ktorá nás sprevádza
celým životom. Je nevýslovne trpezlivá, chápavá, milá a obetavá, pracovitá,
obetavá…
Pri slove – mama si každý z nás
predstaví svoju matku. Milú a dobrotivú, ktorá bdela pri našej postieľke,
keď sme ochoreli, ktorá sa tešila z našich prvých krôčikov a ofúkala kolienko,
keď sme spadli, ktorá pritúlila, zovrela
v náručí, plakala s nami, keď sme už
boli dospelí a bolo nám ťažko. Bola a je
to mama, ktorá vedela a vie dať slovám

najkrajšiu a najláskavejšie podobu. A je
to tá istá mama, ktorej slová sme toľkokrát nevzali vážne a potom sme ju
s ľútosťou prosili o odpustenie.
Dnes máme príležitosť poďakovať
za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za opateru a nekonečnú
trpezlivosť a obetavosť.
V mene Vašich detí Vám chcem poďakovať za každú rozprávku, pieseň,
pekné slovo a nekonečnú lásku, ktorú
im od narodenia odovzdávate.
Milé mamičky, krstné mamky, staré
mamy, prajem Vám, aby Vaše deti prinášali radosť ženám, ktoré ich nosili
pod srdcom, a ktoré sa po narodení
sa o ne starajú. Prajem Vám, aby sa
vďaka Vašim deťom objavili vo Vašich
očiach len slzy radosti. A prajem Vám
veľa zdravia, Božieho požehnania a síl
do výchovy Vašich ratolestí!
Všetko dobré Vám želám!
Július Piták, starosta obce

Deň učiteľov
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a ďakujeme nášmu pánovi kaplánovi, želáme
mu pevné zdravie na novom pôsobisku.
Teraz prečítam mená žiakov na pochvalu
podľa návrhu triednych učiteľov a učiteľov,
ktorí Vás pripravovali na súťaž.

VÁŽENÝ PÁN STAROSTA, KŇAZI, VÁŽENÉ
KOLEGYNE, KOLEGOVIA, MILÍ ŽIACI.
Je tu záver školského roka 2019/2020. Čaká
nás opäť bilancovanie, Vás obdobie letných
prázdnin, na ktoré sa veľmi tešíte. Tento
rok to celkom neplatí. Možno sa spoločne
tešíme na krásne, letné, slnečné dni, no
fakt, že nie sme v škole, nás moc neteší.

Máme za sebou zvláštny rok, kedy sme
prežili korona vírus a s rôznymi obmedzeniami sme fungovali od 16. marca doma.
Všetci sme si zrazu uvedomili, čo je v živote
najdôležitejšie. Veľmi nás zasiahla tragická
udalosť v Spojenej škole vo Vrútkach: „Dňa 11.
6. 2020 pri výkone verejnej služby tragicky
zahynul učiteľ Mgr. Jaroslav Budz. Nechcel
byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho
česť ho priviedla k tomu, že sa hrdinom stal.
Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne.
Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty a v ich duchu aj
konal. Prosím v tejto chvíli o minútu ticha.“
V školskom roku 2019/2020 navštevovalo
našu školu 702 žiakov. Mali sme 33 tried, 3
oddelenia školského klubu detí. Do prváckych tried nastúpilo 102 žiakov. Deviatakov
bolo 68. Budúci školský rok nám nastúpi
57 prvákov a budeme mať 72 deviatakov.
V zahraničí si plní povinnú školskú dochádzku 23 žiakov.
Naši žiaci navštevovali rôzne jazykové,
prírodovedné, športové záujmové útvary,
zúčastnili sa množstva súťaží, reprezentovali našu školu, dnes budeme najlepších
odmeňovať a všetkým patrí naše úprimné
poďakovanie.
Rok majú za sebou naši prváci. Veríme,
že sa im v škole páči a že cez leto nepozabúdajú písmenka a ostanú školské návyky.
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POCHVALA OD RIADITEĽKY ŠKOLY
Za výborný prospech počas celého štúdia
na základnej škole: Patrícia Kovaličková
– 9. A, Mária Nováková – 9. A, Lenka Harbutová – 9. C, Nina Juriťáková – 9. D, Karolína
Pilarčíková – 9. D.

Lúčime sa s našimi deviatakmi. Je to
pre Vás posledný deň v našej škole. Už len
pár okamihov, možno pár sĺz na rozlúčku
a ostanú len slová vďaky tým, ktorí chceli
pre Vás to najlepšie – Vašim učiteľom. Milí
deviataci, každý z Vás ste boli niečím výnimoční. Chceme Vás pochváliť za deviatacký
večierok, za zapájanie sa do súťaží, akcií
školy, za svedomitý prístup k povinnostiam.
Prajeme Vám šťastie a úspech v živote, nech
sa Vám darí na školách, ktoré ste si vybrali.
Dovoľte mi rozlúčiť sa s odchádzajúcou
p. učiteľkou Ivetkou Džuganovou a tiež s našou pani vrátničkou p. Sivkovou. Prajeme
veľa zdravia a úspechov.
Za dobrú spoluprácu v tomto školskom
roku chceme poďakovať pánovi starostovi,
našim kňazom, Školskej rade, rodičovskému
združeniu, Jednote dôchodcov, Červenému
krížu, hasičom a všetkým, ktorí prispeli k celkovému priebehu školského roka. Lúčime sa

Za reprezentáciu školy vo vedomostných
súťažiach: Miriam Kovaličková (5.B) – za 1.
miesto v okresnom kole Geografickej olympiády; Lea Zboňáková (5. B) – za 2. miesto
v okresnom kole Geografickej olympiády;
Jakub Zboňák (7. A) – za 3. miesto v okresnom kole Geografickej olympiády; Karolína
Labudová (5. C) – za 2. miesto v okresnom
kole súťaže Šaliansky Maťko; Mária Nováková (9. A) – za úspešnú reprezentáciu školy
v okresnom kole olympiády zo slovenského
jazyka a dejepisu; Patrícia Kovaličková (9.A)
– za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom
kole Dejepisnej a Geografickej olympiády;
Marián Vargončík (7. A) – za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole dejepisnej
olympiády; Dávid Skurčák (5. B) – za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole
Geografickej olympiády.
Za výborný prospech: 1. A – Martin Barnaš,
Marianka Bartkovjáková, Simon Domiňák,
Stanislava Galgaňáková, Pavol Kocúr, Maxim
Kozoň, Karolínka Kubaľová, Terezka Kudjáková, Kristián Kovaliček, Marcel Miklušák, Boris
Masničák, Terka Masničáková, Alexandra
Pňačková, Karolínka Pindjaková, Tamara
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Pindjaková, Peter Revaj, Diana Rajniaková,
Samuel Skurčák, Mária Tomčíková;
1. B – Tomáš Belkoťák, Sofia Bencúrová,
Vanesa Bieľáková, Alžbeta Brišáková, Ľuboš Pukas, Nikola Gogoláková, Lukáš Gužík, Janka Kormanová, Kristína Kormanová,
Michaela Kormanová, Karin Maslaňáková,
Tibor Masničák, Marek Randjak, Kiara Sivková, Šarlota Štefaňáková, Nela Šurinová,
Marianna Taraníková, Diana Zboňáková, Nela
Zboňáková, Ema Zboroňová;
1. C – Diana Adamčíková, Nela Budzeľová,
Lilien Bušková, Nina Cigaňáková, Adam
Chromjak, Andrej Jurinec, Adam Kozoň,
Alexandra Kvasňáková, Kiara Michalková,
Filip Skurcoňák, Leo Skurcoňák, Mirka Špigurová, Deana Turácová, Gabika Žiláková;
1.D – Zara Barutíková, Jakub Brišák, Karolína
Dominová, Michal Glovaťák, Nicolas Glovaťák,
Adam Heretík, Michal Jaroš, Tomáš Juritka,
Sofia Alžbeta Klinovská, Patrik Kosmeľ, Adam
Korman, Amy Odumorková, Ema Pitáková, Natália Pitáková, Petronela Pitáková, Markus
Rajniak, Jaroslava Siksová, Nikolas Peter Slovík,
Melany Zboroňová, Slavomíra Zboroňová;
1. E – Alžbeta Bugajová, Alžbeta Gabrielová,
Klára Bulvasová, Alžbeta Harbutová, Emma
Hrubjáková, Ema Jagelková, Timotej Košút,
Tobias Lašťák, Nikola Mačincová, Rudolf
Šubjak, Jozef Vonšák, Daniel Žilák;
2. A – Ema Adamicová, Jakub Barnaš, Miloš
Bartkovjak, Miroslav Bartkovjak, Monika
Bartkovjaková, Alex Brišák, Teodor Hadár,
Matúš Iglarčík, Michaela Jagnešáková, Michaela Jaššáková, Michal Ratica, Melánia
Rusnáková, Oliver Slovík;
2. B – Alex Adamčík, Michal Balvan, Marcel Božeňák, Ján Duda, Matej Huba, Matúš
Kolčák, Samuel Michaľák, Sára Pilarčíková, Ema Porvichová, Jakub Skurčák, Adela

Skurčáková, Matej Šurinčík, Richard Vnenčák,
Martin Žitňák
2.C – Jakub Brišák, Matúš Pňaček, Jakub Pňaček, Simona Siksová, Viktória Brišová, Viktória
Gurová, Ema Slovíková, Ema Štureková, Alžbeta
Kolenčíková, Jakub Piták, Timea Maslaňáková,
Matias Šnapko, Patrik Somsedík, Matej Kozák;
2.D – Marko Balek, Alžbeta Domiňáková, Mária
Jagelková, Tamara Jagelková, Peter Metes,
Marko Plevják, Erika Skurčáková, Miloš Žilák;
3. A – Adela Cubinková, Kristína Jagelková,
Karin Kozáková, Lea Krivanková, Vanesa Podstrelená, Eliška Skočíková, Emma Slovíková,
Agáta Tisoňová;
3. B – Sofia Belkoťáková, Natália Gabrielová,
Michaela Miškovičová, Lilien Pilarčíková, Diana Pitáková, Ivana Portalová, Tímea Romaňáková, Rebeka Šurinová, Zuzana Vorčáková,
Peter Vorčák;
3.   C – Jakub Bodnár, Sára Boldovjaková, Dominika Bugajová, Liliana Huráková, Anna Iskierková, Tadeáš Kovaľ, Natália Maťugová, Adam
Papaj, Jakub Piták, Branko Randjak, Sofia
Špliňová, Tobias Vargončík, Šimon Zboňák;
3.   D – Karolína Ďubeková, Vanesa Jurášková,
Klára Kozáková, Diana Laštiaková, Janka Floreková, Sandra Skurčáková, Martin Somsedík,
Rudolf Žilák;
4.   A – Lukáš Glovaťák, Marek Glovaťák, Liliana Chutniaková, Dominika Iglarčíková, Dávid
Maslaňák, Michaela Vargončíková, Laura
Vnenčáková;
4.   B – Terezka Božeňáková, Lívia Brišáková,
Vanesa Zara Sahuľová, Ľuboš Zboňák, Olívia Kolčáková, Nelka Gluštíková, Darinka
Revajová;
4.   C – Matúš Adamčík, Michaela Adamčíková, Aneta Belkotiaková, Diana Glovaťáková,
Vivien Glovaťáková, Sofia Pňačková, Sabína
Vorčáková, Lilien Pitáková;

4.   D – Domiňáková Anabelka, Harbut Ján,
Hrubjaková Katarína, Juritková Linda, Stašová Natália.
OCENENIE 2019/2020 – SÚŤAŽE ŠPORT: Pienčáková Kamila 8.  A – za 1. miesto v okresnom kole
v cezpoľnom behu a úspešnú reprezentáciu
v krajskom kole, za 2. miesto v OK v basketbale,
za 2. miesto v OK v gymnastickom štvorboji;
Gužiňáková Aneta 8.C – za 1. miesto v OK vo
futbale; Harbutová Miroslava 8.A – za 2. miesto
v OK v basketbale, za 2. miesto v OK v gymnastickom štvorboji; Jaňáková Sofia 8.  A – za 2.
miesto v OK v basketbale, za 2. miesto v OK
v gymnastickom štvorboji; Miklušáková Lucia
6.A – za 2. miesto v OK v basketbale; Garajová
Veronika 8.  B – za 1. miesto v OK vo futbale;
Slovíková Magdaléna 8.  C – za 1.miesto v OK
vo futbale; Mulinková Lea 7.  B – za 1. miesto
v OK vo futbale; Vojtechová Samantha 7.  A – za
1. miesto v OK vo futbale.
Za úspešnú reprezentáciu školy v športových
súťažiach: Brišáková Mária – 9.  B, Gužiňáková
Janka 9.  C, Jagelková Timea 9.  B, Oselská Ema
9.  C, Pikošová Zuzana 9.  C, Tomovčíková Aneta
9.  B, Vorčáková Lucia 9.  A ,Žaneta Portalová
9.  D, Karolína Kozáková 9.  D.
Za 2. miesto v atletike družstiev na majstrovstvách stredoslovenského kraja: 5.  A – Piták
Jakub, Skočík Samuel, Meško Marko; 5.  B –
Maslaňák Marko; 5.  C Piták Branislav, Heretík
Ľubomír; 6.  A Domiňák Richard; 6.  B Miškovič
Matúš; 4.  B Gužík Michal; 4.  C Mulinka Peter;
Zboňák Matúš 7. C – za 1. miesto v skoku
do výšky na majstrovstvách jednotlivcov
stredoslovenského kraja, za 1. miesto v skoku do výšky na OK;
Pokračovanie na str. 24
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Príhovor riaditeľky školy
Dokončenie zo str. 23
Dušan Domiňák 8. C – za 2. miesto v skoku
do výšky na majstrovstvách jednotlivcov
stredoslovenského kraja, za 3. miesto v štafetovom behu na majstrovstvách jednotlivcov stredoslovenského kraja;
Žofaj Rudolf 7. A – za 3. miesto v štafetovom behu na majstrovstvách jednotlivcov
stredoslovenského kraja;
Zboňák Dávid 7. A – za 3. miesto v štafetovom behu na majstrovstvách jednotlivcov
stredoslovenského kraja;
Záhumenský Matúš 8.C – za 3. miesto v štafetovom behu na majstrovstvách jednotlivcov stredoslovenského kraja;
Adam Brišák 8.B – za 2. miesto v okresnom
kole v basketbale.

Pienčáková Kamila, Kozáková Michaela, Harbutová Miroslava, 8. B Adam Brišák, Garajová Veronika, 8. C Záhumenský Matúš, Dušan
Domiňák, Slovíková Magdaléna, Gužiňáková
Aneta, Špigurová Dominika, 9. A Michal Fernéza, Peter Špigura, Korman Pavol, Matúš
Španko, Sebastian Chromek, Vorčáková Lucia
9.B Matej Palider, Branislav Granec, Tomovčíková Aneta, Brišáková Mária, Jagelková Timea;
9.C Gužiňáková Janka, Oselská Ema, Pikošová
Zuzana, Jakub Kobyľák, Jašák Jakub, Jakub
Randjak;
9. D Portalová Žaneta, Kozáková Karolína,
Kovalíček Peter, Glombík Mário.
Za 2. miesto v atletike družstiev na majstrovstvách stredoslov. kraja: 4. B Gužík Michal.
Za 2. miesto v atletike družstiev na majstrovstvách stredoslov.o kraja: 4. C Mulinka Peter.
Za 1. miesto na okresnom kole v gymnastickom štvorboji: 3.A Skočíková Eliška, Cubinková
Adelka, Tisoňová Agátka.
Za 1.miesto na okresnom kole v gymnastickom
štvorboji: 2. B Porvichová Emka.

ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU ŠKOLY
V ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽIACH
9.A Michal Fernéza, 9.C Jakub Randjak, 9.D
Mário Glombík, 9.A Peter Špigura, 9.A Matúš
Španko, 9.A Sebastian Chromek, 9.C Jakub
Štefaňák, 9.B Matej Palider, 9.B Branislav
Granec, 9.C Jakub Kobyľák, 9.C Jašák Jakub;
9.A Korman Pavol, 9.D Kovaliček Peter, 5.A POCHVALA RIADITEĽOM ŠKOLY ZA VÝBORNÝ
Piták Jakub, Skočík Samuel, Meško Marko, PROSPECH (ČISTÉ JEDNOTKY)
Kozáková Alica, 5.B Maslaňák Marko, 5.C Pi- 5.A – prospech – Samuel Skočík, Eva Kocúrová;
ták Branislav, Heretík Ľubomír, Kozák Tomáš; 5.B – prospech – Olívia Harbutová, Miriam Ko6. A Domiňák Richard, Pitáková Nina, Mik- valičková, Paulína Kvasňáková, Lucia Pitáková,
lušáková Lucia, 6. B Miškovič Matúš, Slo- Alica Revajová, Dávid Skurcoňák, Lea Zboroňová;
víková Diana, Iskerková Veronika, Skurčák 5. C – prospech – Tomáš Jagelka, Zuzana
Jakub, 6. C Miklušák Marcus, Jagelka Jakub, jagelková, Karolína Labudová;
Cubinek Maroš, Skurčák Jakub, 7. A Zboňák 6.A – prospech – Filip Vnenčák, Šimon Šurin;
Dávid, Žofaj Rudolf, Vojtechová Samant- 6.B – prospech – Magdaléna Brišáková, Daniel
ha, 7. B Mulinková Lea, 7. C Zboňák Matúš, Pidík, Adam Revaj;
8. A Jaňáková Sofia, Harbutová Miroslava, 6. C – prospech – Marcus Miklušák;
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7. A – prospech – Fatima Vorčáková, Jakub
Zboňák, Rudolf Žofaj, Marián Vargončík,
Nela Prajová;
7. B – prospech – Karin Brišáková;
7. C – prospech – Gabriela Žitňáková;
8.A – prospech – Miroslava Harbutová, Rastislav Kubasák, Kamila Pienčáková, Mário
Mačinec;
8. B – prospech – Tatiana Luscoňová;
8. C – prospech – Martina Ratičáková, Timotej Murín;
9.A – prospech – Patrícia Kovaličková, Mária
Nováková;
9. B – prospech – Branislav Granec;
9. C – prospech – Lenka Harbutová, Alena
Raticová;
9.D – prospech – Karolína Pilarčíková, Nina
Juriťáková.
• chceme Vás poprosiť, aby ste šetrili prírodu, nelámali stromčeky, neznečisťovali
prírodu
• dávajte si pozor pri bicyklovaní, aby ste
zlým pádom si nepokazili prázdniny
• mám Vám odovzdať pozdrav od pani
učiteľky Budzelovej, ktorá Vám drží palce
a blahoželá
• snažte sa pomáhať, kto potrebuje a v škole to potom porozprávate
Na záver dovoľte zaželať Vám, milí učitelia, milí žiaci príjemné prežitie letných
prázdnin, aby sa nevrátil COVID-19, aby
ste načerpali dostatok síl, ktoré budete
potrebovať opäť o dva mesiace pri zdolávaní náročných úloh v oblasti výchovy
a vzdelávania.
Riaditeľka ZŠ s MŠ,
Ing. Anna Kornhauserová

samospráva obce » tradície / živé vysielanie svätých omši počas núdzového stavu

1. MÁJ
Aj počas pandémie koronavírusu
nechceme zabudnúť na zachovanie
tradície a tak zamestnanci obecných
služieb a obecného úradu zostali
verní zvyku stavania mája, dnes
tak trošku netradične s rúškom
na ústach. Postavený „máj“ od rána
1. mája už stojí pred našim obecným
úradom v Rabči.

Živé vysielanie svätých omší
počas núdzového stavu
Vláda Slovenskej republiky schválila 15. 3. 2020 návrh na vyhlásenie
núdzového stavu. Uznesenie vlády
Slovenskej republiky bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej
republiky pod číslom 45/2020 Z. z..
Počas núdzového stavu boli veriaci
doma a sledovali priame prenosy sv.
omší pomocou televízie Lux, rozhlasových prijímačov, internetu...

pre nás veľký zážitok, že sme mohli byť
cez živé vysielanie prítomní aj na krížovej
ceste pred Veľkou nocou. Spev na sv. omši
doprevádzal spevácky zbor TRIO-JOCHOSEBRI. Členmi zboru sú: Bc. Marianna
Brišáková, Bc. Jozef Oselský – vedúci
zboru a Natália Jochimová. Ďakujeme
všetkým, ktorí nám to umožnili.
Zdroj: https://fararabca.sk/

Živé vysielenie zabezpečovali zľava
Róbert Brišák a Matúš Jaššák

V našej farnosti sme mali možnosť
sa zúčastniť na sv. omšiach pomocou
živého vysielania a vidieť v priamom
prenose po nejakom čase aj náš Boží
chrám. Veľká noc bola doma smutná, ale
sv. omša naživo nás preniesla do nášho
chrámu a potešila naše srdcia. Bol to
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z dejín tj oravan rabča

Karol Sahuľ

Karol Gužík

Vdp. František Irha

FUTBAL V RABČI ČOSKORO OSLÁVI 70
70-TKU
-TKU
Na jar sme futbalistov na ihriskách
nemohli vidieť. Víkendové futbalo
vé zápasy patria do programu de
siatok, možno až stoviek nadšen
cov futbalu v Rabči.
Za vznikom TJ Sokol Rabča, terajšieho Oravanu, bola dvojica Karolov
– Gužík a Sahuľ. Okrem nich však pomohol vzniku futbalu v Rabči kňaz
František Irha.
Náboženstvo zvané futbal
Prvý neorganizovaný futbal sa v Rabči
začal hrávať v roku 1947. Jeho takpovediac priekopníkom bol mladý kaplán vdp. František Irha: „Bol to veľký
nadšenec. Neraz nám, hráčom, kúpil
po zápase sud piva,“ hovorí Jozef Havlíček, jeden z najstarších žijúcich pamätníkov futbalu v Rabči. Najväčším
vtedajším problémom bolo chýbajúce
ihrisko. Irha bol zatknutý a poslaný
do väzenia kvôli neuposlúchnutiu režimu. Futbal v Rabči sa umlčal. Ale len
na krátku dobu. V najväčšej dedine
spod Babej hory sa našli ďalší nadšenci. Karolovia Gužík a Sahuľ. Gužík
pracoval na MNV v Rabči ako účtovník, Sahuľ sa do Rabče presťahoval
z Bobrova a v jeho krčme s Gužíkom
„ukuli“ plán na vytvorenie poriadneho
mužstva. A tak v roku 1952 oficiálne
vznikol vtedajší TJ Sokol Rabča. Prvá
schôdza sa konala na MNV. Telovýchovná jednota mala asi 15 členov,
prvým predsedom bol Pavol Šurin.
Tajomníkom bol Karol Gužík a Sahuľ sa stal prvým kapitánom Rabče.
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Poorané ihrisko a navozený
maštaľný hnoj
Rabčania hneď v roku 1952 nastúpili
do vtedy jedinej ligy okresu Námestovo.
V konkurencii Oravskej Jasenice, Námestova, Oravského Veselého, Vavrečky
a ďalších. Kostru mužstva tvorili hráči
z Rabče a okolitých dedín. Napr.: Karol
Sahuľ, Jozef Vnenčák, Vendelín Boldovjak, Vincent Horváth, Valér Balážik,
Bohdan Gogolák a ďalší. Napriek tomu,
že dosahovali veľmi dobré výsledky:
„Pamätám si, že chlapci hrali veľmi dobre,
v tom čase som mal 10 rokov ale za Rabču hrával môj starší brat, ktorý teraz
žije v Martine,“ hovorí Štefan Zboňák.
Prvá dochovaná informácia zo zápasu
je z 20. apríla 1952, Rabča porazila Bobrov 8:0. Vincent Horváth dal v zápase 5
gólov. Spomína sa v knihe, ktorá vyšla
v roku 2003 pri príležitosti 50. výročia
Telovýchovnej jednoty v Rabči. O rok
neskôr sa futbalový oddiel rozpadol
a hráči začali hrávať v okolitých dedinách. V roku 1954 prišla ďalšia rana.
Nové ihrisko zatopila neďaleká rieka.
Nespokojnosť Rabčianskych športovcov vyvrcholila, keď 20. januára 1956
neznámy autor v okresných novinách
„Roľník od Oravskej priehrady“ uverejnil báseň s názvom Žiaľ rabčianskych
športovcov.
Nové ihrisko a mládežnícke
kategórie
Po siedmich rokoch sa konečne podarilo
vybudovať ihrisko. Prvá zachovaná tabuľka je zo sezóny 1959/60, Rabča skončila
na 6. mieste. V rovnakom čase vzniklo

aj mužstvo dorastencov, o štyri roky
neskôr aj tím žiakov. Novým predsedom sa stal Milan Kudják, tajomníkom
Augustín Tvarožek, hospodárom Jozef
Randiak a vedúcim futbalového oddielu opäť Karol Sahuľ. Od roku 1963 sa
stal hrajúcim trénerom Jozef Havlíček:
„Do Rabče som prišiel učiť 1. novembra
1962. Keďže už bolo po futbalových súťažiach, na jar som sa stal hrajúcim
trénerom TJ Sokol Rabča a trénerom
žiakov,“ hovorí. Rabča v tom čase skončila na poslednom mieste a prepadla sa
do III. triedy. Príjmy na futbal získavali
najmä z tanečných zábav: „Boli sme v nevýhode oproti ostatným TJ, pretože nás
nepodporovalo MNV ani roľnícke družstvo. Museli sme organizovať tanečné
zábavy, a čo sme zarobili, išlo na futbal.“
Keď sme sa oboch pánov opýtali,
či nám vedia povedať nejaké príhody,
pán Zboňák hovorí: „Raz sme hrali
v Zuberci. Pri rozcvičke som sa zrazil
so spoluhráčom a mal som tržnú ranu
na hlave. Na zápas sa prišiel pozrieť aj
jeden môj učiteľ, ktorý mi ranu zakryl.
Odohral som celý zápas na stopérovi
a po zápase ma odviezli do Trstenej,
kde mi hlavu zašívali,“ vraví bývalý
baník, ktorý 36 rokov zastával rolu
pokladníka TJ Oravan Rabča: „Aj by
som pokračoval, ale pre zdravotné
problémy som musel skončiť,“ dodáva.
Hráčsky koniec a zápas proti
„galisovcom“
V júli 1973 zorganizovala obec Rabča oslavy 25. výročia založenia TJ

z dejín tj oravan rabča

15. 7. 1973 Oslavy 25 rokov založenia Sokol Rabča začali exhibičným futbalovým zápasom Sokol Rabča s Dynamom
Dolným Kubínom. Sokol Rabča zápas s vyspelým divíznym mužstvom hladko prehrala 1:7 (0:2). Góly: domáci – Randiak,
hostia – Sučák 3, Galis 2, Franek a Smolka po jednom. Hostia nastúpili v kompletnej zostave, navyše posilnení hráčom
VSS Košice Galisom, ktorý predtým hrával za Dolný Kubín. Ďalej v drese Dolného Kubína nastúpili naši odchovanci,
a to Jozef Sučák a František Vajdečka. Jozef Sučák sa stal v minulej sezóne najlepším divíznym strelcom a prejavili oň
záujem aj mužstva vyšších súťaží » citát z knihy 50 rokov TJ (SOKOL) ORAVAN Rabča 1952 – 2002.
len na pol plynu. Za Kubín nastúpil aj
Jozef Sučák z Rabče,“ spomína. Práve
Jozef Sučák dal v zápase 3 góly, Galis
pridal ďalšie dva. Po sezóne 1973/74 sa
konal aj prvý ročník turnaja SNP, ktorý sa organizuje doteraz. O štyri roky
neskôr Rabča postúpila do II. triedy,
kde obsadila 4. miesto a prvé miesto
v tabuľke slušnosti.

Monografia o dejinách (SOKOL) TJ
ORAVAN ktorú vydala obec Rabča
Sokol Rabča. Hoci podľa viacerých
historických faktov sa malo oslavovať
o niečo neskôr. Pri tejto príležitosti
TJ Sokol Rabča zorganizoval zápas
proti Dynamu Dolný Kubín. Za hostí
nastúpil aj Jozef Galis, vtedajší hráč
VSS Košice a bývalý reprezentant
Československa. Tento zápas bol
posledným v hráčskej kariére Jozefa Havlíčka: „Hoci sme prehrali 1:7,
bol to pekný zápas. A pre mňa bodka
za hráčskou kariérou. Ustrážiť Dušana
Galisa bolo veľmi ťažké, aj keď hral

Atletický oddiel a nový názov klubu
Rok 1979 priniesol ďalšie rozšírenie
oddielov TJ Sokol Rabča. K už fungujúcim futbalovým a stolnotenisovým
oddielom sa pridal nový, atletický oddiel. Okrem toho TJ Sokol Rabča zmenil
1. januára 1980 názov na súčasný TJ
Oravan Rabča: „Chceli sme tak lepšie
vyjadriť, kde sa Rabča nachádza,“ hovorí v tom čase už predseda TJ Jozef
Havlíček. Podobu, v akej ho poznáme,
dodnes dostalo ihrisko v auguste 1991
a do Rabče zavítal ďalší zvučný súper
– Dukla Banská Bystrica: „Ak si dobre
spomínam, boli na Oravskej priehrade
na sústredení. Tak sme ich zavolali, nech
si prídu s nami zahrať, s čím súhlasili,“
pokračuje v rozprávaní dnes už 81-ročný dôchodca. Dukla zvíťazila 6:1, no
napriek tomu to bola veľká škola pre
rabčianskych futbalistov.
„Chcel by som štafetu odovzdať mladšiemu nasledovníkovi. Robím pre TJ Oravan Rabča už 30 rokov bez prestávky,“
hovoril Jozef Havlíček v roku 1993. Nutné je však podotknúť, že futbalu v Rabči
sa venuje doteraz! Začal ako hrajúci

tréner, neskôr tajomník, predseda TJ
a v súčasnosti hlásateľ.
Súčasné výsledky boli priemerné,
chystajú novú publikáciu
Jozef Havlíček aj teraz mapuje výsledky rabčianskych družstiev a má
výsledky a tabuľky z každej sezóny:
„Futbal je moja srdcovka. Až by som
povedal, že druhá práca. Často som
cez týždeň učil a cez víkendy chodieval na futbal.“ Keď sa Jozef Havlíček
vzdal svojej funkcie, nahradil ho Miroslav Adamčík st., ktorý vo funkcii
nevydržal dlho. Momentálne TJ vedie
Vladimír Lubas: „Muži ako nováčik
VI. ligy na jeseň bojovali o udržanie.
Dorast v V.lige a žiaci v IV. lige podávali dobré výkony. Ani prípravkári
sa na turnajoch nestratili,“ dodáva
súčasný hlásateľ TJ Oravan Rabča.
Rabčiansky futbal sa čoskoro dožije
70-tky:
„O dva roky sa TJ Oravan Rabča
dožije 70. výročia od založenia. Už
sme sa rozprávali s bývalým prednostom, Vladom Brišom, že by sme radi
opätovne vydali novú publikáciu pri
príležitosti tohto jubilea. Výsledky
na internete sú, ale nie každý ho vie
používať. Kniha je dobrá možnosť, ako
si pripomenúť staré výsledky a hráčov,
trénerov a funkcionárov,“
hovorí na záver bývalý učiteľ telesnej výchovy, zemepisu a dejepisu.
Martin Gábor
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príbeh zo života

JÁN PIENČÁK » „Ľudia musia byť slušní
a robiť kompromisy“
V Rabči patrí medzi známych ľudí.
Svoj život zasvätil športu a práci
učiteľa. Po viac než štyridsiatich
rokoch si užíva zaslúžený dôchodok. S Jánom Pienčákom sme sa
porozprávali o škole, športe či jeho
vzťahoch s kolegami a žiakmi.
„V Banskej Bystrici som vyštudoval
učiteľstvo telesnej výchovy a ruského
jazyka. Rok som bol na vojne a potom
som nastúpil do školy v Rabči, kde som
učil celý život. Ruštinu som však učil
len asi 2 – 3 roky. Naopak telesnú výchovu som učil celý život. Učil som
prakticky všetkých chlapcov a niekedy
aj dievčatá,“ hovorí na úvod. Sympatický pán však ťahal k športu aj svoje deti:
„Všetky moje deti sa venovali športu,
za čo som rád. Najďalej to dotiahla
dcéra Táňa, ktorá bola na niekoľkotýždňovom kempe v kolíske tohto športu,
v Kanade. Bola aj reprezentantkou Slovenska, no kvôli zdravotným problémom už nešportuje,“ pochváli dcéru.
Presnú polovicu zo svojej 42‑ročnej
učiteľskej kariéry bol aj riaditeľom
základnej a materskej školy: „Riaditeľom som bol dvadsaťjeden rokov
od roku 1991. Určite to nebolo ľahké,
no musím povedať, že vždy som mal
šťastie na výborný kolektív. Mal som
dve také zásady, ktorými som sa riadil celý život: 1. V kolektíve musia
byť vždy isté kompromisy. Vždy, keď
som musel prijať nejaké rozhodnutie,
radil som sa s kolegami a kolegyňami.
Každý človek má na istú vec svoj pohľad a čo nevidím ja, to môže vidieť
niekto iný. A druhá zásada: Nemusia
byť všetci žiaci rovnako múdri, ale
mali by sa rovnako slušne správať.
Pretože každý žiak vyniká v niečom
inom. Niekto v telesnej výchove, niekto v matematike, slovenčine… Ale
všetci sa vieme pozdraviť a slušne
správať.“
Okrem školy však Ján Pienčák zasvätil svoj život športu, konkrétne
atletike. Odmalička bol veľmi aktívny
a venoval sa športu: „Pamätám si, že
som sa venoval rôznym športom. Či to
bol futbal, v zime hokej. Ale najviac si
ma získala atletika. Pamätám si, že
som si ako chlapec natlačil do vriec
seno. Medzi dve tyčky, kde som mal
každých 5 centimetrov klinček, mi
sused odpílil latku a tak som skákal
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do výšky,“ hovorí. „Atletika práve preto,
že je to exaktný šport. Kto podá najlepší
výkon, zvíťazí. Nemôže sa stať, že vás
niekto fauluje či iným spôsobom znemožní podať najlepší výkon.“ Logicky si
preto vybral učiteľstvo telesnej výchovy
a ruského jazyka: „Veľkým vzorom pre
mňa bol aj môj švagor Jozef Havlíček,
ďalší dlhoročný učiteľ Rabčianskej školy
a predseda TJ Oravan Rabča. Ten sa
však venoval najmä futbalu.“
Rabčianska škola za jeho éry zažila
aj úspechy: „Najväčším bola asi účasť
na Pohári československého rozhlasu
v roku 1980, kde v rámci dedinských
škôl sme obsadili v bývalom Československu tretie miesto“.
Ján Pienčák však chváli podmienky
v Rabči, ktoré podľa neho dokážu vychovať veľmi dobrých športovcov: „Dovolím
si povedať, že máme jedno z najlepších
športových zázemí na Orave. Máme tu
krásnu športovú halu, tartanový ovál,
ihriská

s umelou trávou, kde organizujeme
nielen školské ale aj okresné a krajské
súťaže v atletike, futbalové ihrisko
s prírodnou trávou. Okrem toho tu
máme rôzne ihriská pre deti.“ Rabča
dokáže vychovávať aj šikovné športové
talenty, zo všetkých však vyzdvihuje
dvoch chlapcov: „Za tých vyše 40 rokov
si pamätám na dvoch chlapcov: Tomáša
Bubláka a Filipa Revaja. Tomáš bol
fantastický šprintér, majster Slovenska. Filip je niekoľkonásobný majster
Slovenska v cezpoľnom behu, štafetách
a v behu na 800 metrov. Na tejto trati
je dokonca držiteľ slovenského rekordu
vo svojej vekovej kategórii.“ Podľa bývalého riaditeľa školy je v Rabči rôznorodosť športov veľká: „Myslím si, že
v Rabči žiadny šport nechýba. Máme
tú dobrých futbalistov a florbalistov.
Okrem toho sa moje bývalé kolegyne
v škole venujú basketbalu, vybíjanej,
hádzanej, volejbalu, atletike či dokonca gymnastike. Na ihriskách pri
škole sa dá hrať tenis. Už len keby sa
deťom chcelo…“ Záujem detí o šport
klesá. Ján Pienčák nevidí problém len
tam: „Doba sa zmenila. Mladí ľudia
sa viac venujú internetu a iným záujmom, ako športu. Myslím si však,
že Rabča dokáže vychovať šikovných
športovcov. Nie je to však len o škole.
Deti potrebujú, aby ich rodičia ťahali
k športu od malička. Určite, treba
si aj oddýchnuť, zabaviť sa na internete, písať si s kamarátmi, no
rodičia by nemali zanedbávať ani
šport. Podmienky na športovanie
máme vynikajúce, treba ich len využiť,“ dodáva na záver. Martin Gábor

šport

AJ V RABČI MÁME ÚSPEŠNÉHO ŠPORTOVCA
Napriek tomu, že Rabča patrí me to baví ešte viac,“ hovorí so smiechom
dzi veľké dediny, nestáva sa často, mladý športovec.
aby to naši športovci dotiahli až
do reprezentácie. Jednou svetlou
Sám dodáva, že najťažšie sú zavýnimkou súčasnosti je atlét Filip čiatky: „Najťažšie na atletike a športe
Revaj.
Študent banskobystrického športového gymnázia sa len nedávno vrátil
zo sústredenia: „Vo februári sme absolvovali sústredenie na Kanárskych
ostrovoch. Mala to byť časť prípravy
na letnú časť sezóny a na MS v Keni.
Koronavírus to ale zariadil inak. Teraz však môžem byť doma a užívať si
chvíle s rodinou. Kvôli škole a športovým povinnostiam nemám na rodinu
veľa času, o to viac si to teraz užívam,“
vraví na úvod 17‑ročný atlét.
Filipa ťahali k športu od narodenia
rodičia: „Nielen mňa, ale aj mojich
dvoch mladších súrodencov rodičia
viedli k športu. Neviem, kde by som
bez nich bol a určite by som nedokázal
to, čo som dokázal doteraz. Mama bola
úspešná atlétka. Skúšal som aj florbal
a futbal, ale zvíťazila u mňa atletika.
Ako deviatak na ZŠ v Rabči som chodil
na atletický krúžok k pani učiteľke
Skočíkovej, ktorá si zaslúži pochvalu. Rovnako tak bývalý pán riaditeľ
Pienčák, obaja športu v Rabči veľmi
pomáhajú a veľa obetujú. Už od detstva
som si všímal, že som rýchlejší, ako
rovesníci a bavilo ma predbiehať iných.
Teraz, keď za to dostávam medaily, ma

tituly z 1500 m, 800 m, štafiet, cezpoľného behu… Keď som ich počítal, dostal som sa na číslo jedenásť. Najväčší
doterajší úspech je však určite štvrté
miesto z minuloročného olympijského
festivalu mládeže z azerbajdžanského
Baku“.
Revaj mal tento rok navštíviť aj ďalekú Keňu. V hlavnom meste Nairobi
sa mal predstaviť na majstrovstvách
sveta juniorov, ktoré sú dočasne odložené na neurčito. Mladý atlét to však
nevníma tragicky: „Je to smola, ale
situácia je taká, aká je. Ak by sa MS
preložili na budúci rok, mal by som
väčšiu šancu na lepší výsledok. Tento
rok môžu na MS štartovať športovci
s rokom narodenia 2001 a mladší, ja
ako ročník narodenia 2002, by som
bol o rok najstarší.“

Iba 17-ročný bežec je momentálne
študentom 3. ročníka na športovej
škole v Banskej Bystrici. Podľa neho
je na Slovensku veľa vecí, ktoré sa
dajú zlepšiť. Preto sa chystá na vysosamotnom sú začiatky. Človek si musí kú školu: „Na Slovensku máme málo
vybudovať sebazaprenie a neustále atletických oválov, taktiež chýba retrénovať, ak sa chce zlepšovať a niečo generácia rovno na štadiónoch resp.
dokázať. Je to peklo, ale ak to zvládnete, v okolí štadiónov. V neposlednom rade
úspechy prídu.“
je to nízky záujem o atletiku. Každý
človek je však iný a každého baví niečo
A Filip vie, o čom hovorí. Veď je to iné. Po maturite by som chcel ďalej
11‑násobný majster Slovenska a na Eu- študovať na vysokej škole. Ešte nie som
rópskom olympijskom festivale mládeže rozhodnutý, aké zameranie to bude,“
minulý rok obsadil 4. miesto: „Mám dodáva na záver.
Martin Gábor

46. FUTBALOVÝ TURNAJ
46.
O POHÁR SNP
4 kvalitné oravské tímy. V prvom zápase
Rabča porazila Lokcu 1:0 gólom Miroslava Maslaňáka. Druhým finalistom sa stal
Klin, ktorý si s Or. Podzámkom poradil
vysoko 6:0. V zápase o 3. miesto dlho
viedla Lokca 2:0, Or. Podzámok však v II.
polčase súpera prevýšil a vyhral vysoNajstarší futbalový turnaj na Orave ko 2:5. Vo finále potom domáca Rabča
napísal už svoje 46. pokračovanie. podľahla Klinu 2:0.
Víťazom sa stal tradičný účastník
Turnaj obohatil okrem žičlivej atmoturnaja z Klina.
sféry aj chutný guláš, tombola či súťaž
Posledná júlová nedeľa patrí v Rabči fanúšikov v kopaní jedenástok. Tú využ tradične futbalovému turnaju SNP. hral Dušan Nožina z Lokce. Najlepším
Ani tento rok tomu nebolo inak. Napriek strelcom turnaja sa stal s tromi gólmi
tomu, že sa turnaja nezúčastnila poľ- Erik Gonšenica a najlepším brankárom
ská Świnna, na turnaji sa predstavili Samuel Svetlák (obaja z Klina).

„Turnaj bol dobrou previerkou pred
začiatkom sezóny, ktorá začína o týždeň. V prvom zápase sme Lokcu prevýšili, no trápili sme sa v koncovke.
Našťastie nám padla do brány v závere
aspoň jedna strela. Vo finále proti Klinu to bol vyrovnaný zápas, kde sme
opäť nevyužili veľké množstvo šancí,
zahodili sme dokonca aj penaltu. Naopak, Klin využil dve naše chyby a zvíťazil, k čomu im gratulujem. Rovnako
tak ďakujem TJ Oravan Rabča, obci
Rabča a všetkým ostatným za organizáciu turnaja,“ zhodnotil turnaj
Ignác Hrkeľ, tréner TJ Oravan Rabča.
Martin Gábor
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MARTIN ADAMČÍK: „Škoda, že sa žiaci
nedostali na majstrovstvá Slovenska“
Meno Martina Adamčíka je v Rabči
už niekoľko rokov spojené s florba
lom. Žiacka kategória FBK RAptORs
ako väčšina športovcov ukončili
uplynulú sezónu predčasne. Práve
Martin nám porozprával o svojich
dojmoch z minulej sezóny.
Zdupľované 10. miesto teší
a mrzí zároveň
Začnime mužmi, tí opäť hrali v I. lige. Hoci
sa im dlho nedarilo po príchode trénera
Martina Tomagu nastalo zlepšenie a Raptori nakoniec obhájili 10. miesto z predchádzajúceho ročníka: „Škoda. Určite
sme mali na viac, niektoré zápasy sme
tesne prehrali. Určite sme mali na playoff, no som rád, že sme sa zachránili.
Mrzí ma, že niektorí hráči kvôli pracovným či školským povinnostiam nemohli
nastupovať vo všetkých zápasoch,“ hovorí na úvod kapitán seniorského tímu FBK
RAptORs. „Všetci chalani si zaslúžia
pochvalu, že reprezentovali náš klub v I.
lige, ktorá je časovo a finančne veľmi
náročná. Špeciálne by som chcel preto
pochváliť trojicu Adam Hauko, Matej
Bolek a Marián Oselský, ktorá nastúpila
vo všetkých zápasoch.“
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Por. Družstvo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FBC 11 Trnava
Žltý Sneh Košice
DTF team Detva Joxers
Šp. klub Floorbal ACADEMY Prešov
FBK Harvard Partizánske
ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom
VŠK PdF UK Hurikán Bratislava
Devils Čadca
FbO Žochár Topoľčany
FBK RAptORs
FbC Predator Sabinov
ŠK Juventa Žilina

Mužov reprezentovali: Marián Oselský,
Matej Bolek, Adam Hauko, Martin Adamčík, Matúš Vnenčák, Dávid Michlík, Kristián Nožina, Filip Kuráň, Patrik Mikulaj,
Pavol Zeman, Dávid Klimčík, Jozef Talaga,
Adam Grobarčík, Matúš Ulrich, Dominik
Michlík, Matej Hvoľka, Jozef Lonek, Martin Šangala, Anton Suľa, Peter Adamčík,
Adrián Adamčík, Dávid Briš, Jakub Kepšta,
Marek Judiak, Stanislav Kudjak. Tréner:
Martin Tomaga
Starší žiaci odohrali najlepšiu sezónu
O starších žiakoch FBK RAptORs by sa
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22
22
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22
22
22
22
22
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1
4
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1
4
6
7
8
7
12
10
11
13
13
19

Skóre

Body

137:91
198:135
162:119
136:135
145:132
110:128
134:139
112:122
127:127
121:148
125:167
113: 177

51
46
42
39
32
31
28
28
25
23
23
7

dalo povedať, že sú v stredoslovenskej
lige ako víno. Čím dlhšie hrajú v tejto lige,
tým lepšie výsledky dosahujú: „To, že
koronavírus predčasne ukončil sezónu,
ma najviac mrzí kvôli starším žiakom.
Vo svojej šiestej sezóne v stredoslovenskej lige skončili druhí za suverénnou
Žilinou, ktorá však patrí k najlepším
florbalovým organizáciám na Slovensku.“ Žilinčania nestratili v dvanástich
zápasoch ani bod. Raptori ťahali za kratší
koniec v troch zápasoch: „Úprimne, ma
to mrzí pretože v tíme starších žiakov sa
vytvorila skvelá partia a hlavne stabilný

šport / záujmy
káder. Tréner Ján Bomba v spolupráci
s Michalom Fernezom odviedli skvelú
robotu, v tíme urobili skvelú chémiu
medzi Rabčanmi a chlapcami z Oravskej
Polhory. Nebyť pandémie koronavírusu
mohli cestovať na majstrovstvá Slovenska, kde by sa určite nestratili.“

NADSTAVBA o 1. – 5. miesto
Por.
1.
2.
3.
4.
5.

Družstvo
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina
FBK RAptORs
ZŠJM Žatva 90 Dolný Kubín
ŠK 1. FBC Zvolen
FbK STATON Turany

To, že Raptori patrili k najlepším mužstvám dosvedčuje fakt, že v najlepšej
dvadsiatke produktivity mala družina
spod Babej hory štvornásobné zastúpenie – Adam Brišák, Dušan Nožina, Jakub
Randjak, Patrik Kutlák.

nejde o výsledky. Ak by tréner dával
príliš veľký dôraz na výsledky, mohlo
by to brzdiť kreativitu a rast hráčov.
Dôležité pre nás je tiež, aby deti mali
záujem o florbal. Vďakabohu, zatiaľ je
ten záujem veľký. Ešte raz by som chcel
Starších žiakov reprezentovali: Adam na záver poďakovať všetkým hráčom,
Brišák, Jakub Randjak, Dušan Nožina, trénerom Martinovi Tomagovi a Jánovi
Patrik Kutlák, Samuel Šimurdiak, Tibor Bombovi a aj rodičom všetkých detí, ktoFusko, Alex Tvarožek, Marcel Fusko, Mi- ré hrávajú za náš klub,“ dodáva na záver
chal Fusko, Mário Glombík, Pavol Pienčák, Martin Adamčík.
Martin Bodnár, Tobias Murín, Maroš Jagelka, Šimon Oselský, Alex Piták. Tréneri: V kategórii mladších žiakov sa tabuľka
nevedie.
Ján Bomba a Michal Ferneza
Teší záujem o florbal u najmenších
Jeden zo zakladateľov klubu, súčasný kapitán seniorského tímu a sekretár klubu
je šťastný, že v dvoch najsevernejších
obciach Slovenska je stále záujem o florbal medzi deťmi: „Najmladšiu kategóriu
nechcem hodnotiť. V tejto kategórii nám

Mladších žiakov reprezentovali: Samuel
Šimurdiak, Ján Juritka, Patrícia Kutláková, Šimon Oselský, Tibor Bencúr, Jakub
Bodnár, Jakub Barutík, Miroslav Nevedel, Matúš Odumorek, Alexander Revaj,
Marko Maslaňák, Michal Gužík, Lukáš
Glovaťák, Jakub Piták. Tréner Ján Bomba.
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12
12
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Skóre Body
129:26 36
85:49 27
103:60 27
82:71 13
69:130 10

V budúcom ročníku zrejme 4 mužstvá,
v budúcnosti možno piate
FBK RAptORs sa netají smelými ambíciami a neustálou snahou zlepšovať sa.
V nasledujúcej sezóne budú Raptori opäť
bojovať o postup do play-off:
„Opäť sa chceme pokúsiť o postup
do play-off. Myslím si, že tím na najlepšiu osmičku určite máme! Okrem toho
plánujeme v budúcej sezóne prihlásiť
do súťaže mužstvo dorastencov, ktoré
bude tvorené hlavne z úspešných starších žiakov.“ FBK RAptORs však myslí aj
na budúcnosť a preto chcú zapracovať
do klubu aj najmenšie deti: „Chceme
zorganizovať tréningy aj pre deti vo
veku 7 – 10 rokov. Ak uvidíme záujem,
nevylučujem, že v budúcnosti prihlásime
do súťaže aj družstvo prípravkárov,“ dodáva na záver hráč s prezývkou Oškvarek.
Martin Gábor

Víťazom turnaja krčiem sa stal opäť Gaceľ
len s obmedzeným počtom ľudí, TJ
Oravan Rabča zorganizoval tradičný
odpustový turnaj krčiem. Víťazom sa
stal Gaceľ.

V úvode turnaja Gaceľ porazil Rabčice 2:0. Druhým finalistom sa stala
Pizzeria Quattro, ktorá porazila krčmu
Bocian 1:0. Súboj o bronz gól nepriniesol, v penaltovom rozstrele boli
Tento rok sa turnaja zúčastnili 4 úspešnejší Rabčičania. Titul si z turmužstvá neregistrovaných hráčov: Ga- naja nakoniec odniesol tím z Gaceľa,
Napriek tomu, že momentálna si- ceľ, Quattro, Bocian a štvrtým tímom ktorý vo finále porazil Pizzeriu Quattro
tuácia dovoľuje usporiadať akcie bol tím z Rabčíc.
výsledkom 2:0.
Martin Gábor

VYŽREBOVANIE futbalových zápasov Oravanu Rabče – JESEŇ 2020
ROZPIS ZÁPASOV DORAST

ROZPIS ZÁPASOV MUŽI
Dátum
2. 8 N
9. 8 N
16. 8. N
23. 8. N
30. 8. N
6. 9. N
13. 9. N
20. 9. N
27. 9. N
4. 10. N
11. 10. N
18. 10. N
25. 10. N

Čas
16 30
1630
1600
1600
1600
1230
1530
1500
1200
1430
1430
1400
1400

Skóre
Rabča – Leštiny
Pribiš – Rabča
Rabča – Žaškov
Zuberec – Rabča
Rabča – Novoť
Breza – Rabča
Rabča – Zákamenné
Rabča – Zázrivá
Liesek – Rabča
Rabča – Hruštín
Zubrohlava – Rabča
Rabča – Klin
Istebné – Rabča

Dátum
1. 9 Ut!
15. 9. Ut!
30. 9. St!
22. 8. S
29. 8. S
5. 9. S
12. 9. S
19. 9. S
26. 9. S
3. 10. S
10. 10. S
17. 10. S
24. 10. S

Čas
14 00
1400
1400
1400
1400
1400
1530
1500
1400
1400
1400
1400
1400

Skóre
Bešeňová – Rabča
Rabča – Istebné
L. Lúžna – Rabča
Rabča – Ľubochňa
Or. Polhora – Rabča
Rabča – Trstená
Z. Poruba – Rabča
L. Sliače – Rabča
Rabča – Černová
Diviaky – Rabča
Rabča – L. Hrádok
Likavka – Rabča
Rabča – Chlebnice

ROZPIS ZÁPASOV ŽIACI
Dátum
8. 8. S
15. 8. S
22. 8. S
29. 8. S
5. 9. S
12. 9. S
19. 9. S
26. 9. S
3. 10. S

Čas
14  30
1430
1200
1200
1200
1330
1300
1200
1230

Skóre
Rabča – Novoť
Sihelné –Rabča
Rabča Or. Veselé
Or. Polhora – Rabča
Rabča – Hruštín
Vitanová – Rabča
Podbiel – Rabča
Rabča – Beňadovo
Or. Poruba – Rabča

Hrací deň: N – nedeľa, S – sobota, Ut – utorok,
St – streda

Jozef Havlíček
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VYHODNOTENIE ŠPORTOV TJ ORAVAN RABČA
v súťažnom ročníku 2019 – 2020

víťazstiev; 51. Igor Palider 22,2% víťazstiev. Celkovo bolo hodnotených 109
hráčov. Rabča A: menej zápasov ako
polovicu odohrali: Lukasz Ruchomski,
Michal Kutlák, Ján Bandík; Rabča B:
5. Karol Sklarčík 75% víťazstiev; 33.
Wojciech Klucz 55% víťazstiev; 35.
Igor Palider 53% víťazstiev; 51. Jozef
Gužík 43% víťazstiev. Rabča B: menej
zápasov: Michal Kutlák, Ján Bandík;
Jaroslav Rošťák, Randják, Ján Gosztýla;
hodnotených bolo 110 hráčov.

VI.liga Dospelí | 1. kolo 2020-2021 | Majstrovský zápas 2. 8. 2020 Rabča – Leštiny 3:1 (2:0).
Radosť z prvého gólu do siete súpera.
ilustračné foto z nového ročníka » v. briš
TJ mala zapojené v tomto ročníku
dlhodobých súťaží 2 oddiely: futbalový
a stolnotenisový.

Rabča A – IV. liga
1. V. Dubová A 20 16 2 2 232:128
2. Tvrdošín C
20 11 5 4 212:148
3. Istebné A
20 12 3 5 196:164
4. Lokca A
20 12 2 6 202:158
5. Východná A 20 10 4 6 197:163
6. L. Hrádok B 20 9 4 7 192:168
7. Bešeňová A 20 10 2 8 188:172
8. Rabča A
20 8 6 6 186:174
9. Černová A
20 5 5 10 182:178
10. Dlhá A
20 3 4 13 123:237
11. S. Dubová A 20 1 4 15 143:217
12. Švošov A
20 2 1 17 107:253

54
47
47
46
44
42
42
42
35
30
26
25

Futbalový oddiel
Do súťaží prihlásil 4 tímy: mužov, dorastencov, žiakov a prípravkárov. Všetky
tímy odohrali len jesennú časť súťaží,
nakoľko jarná časť bola zrušená pre
pandémiu korona vírusu. Jesenná časť
bola vyhodnotená v poslednom Chýrniku
v roku 2019. V nej si najlepšie počínali
žiaci, ktorí v 4. lige obsadili 1. miesto
v skupine a na jar ich čakal boj o postup
do 3. ligy.
Podľa umiestnenia a percenta víťazstiev
v zápasoch Rabča A: 5. Jozef Žitňák
Prípravkári obsadili vo svojej skupine 80,4% víťazstiev; 15. Marcin Lowas
64,8% víťazstiev; 33. Anton Juritka
2. miesto.
47 % víťazstiev; 35. Karol Slarčík 45,3%
Dorastenci po jeseni boli v 5. lige na 7.
mieste, keď väčšinu zápasov odohrali
na ihriskách súperov.

Rabča B – VI. liga
1. Bziny B
20 15 4 1 208:152
2. S. Dubová B 20 10 7 3 208:152
3. Krušetnica B 20 9 8 3 198:162
4. Hruštín A
20 10 5 5 203:157
5. Rabča B
20 7 8 5 188:173
6. Or. B. Potok 20 8 6 6 179:181
7. Podbiel A
20 9 3 8 201:159
8. Breza B
20 7 4 9 169:191
9. S. Hora B
20 5 7 8 181:179
10. Novoť A
20 4 6 10 165:195
11. Dlhá B
20 5 2 13 156:152
12. Or. Lesná C 20 1 0 19 104:256

54
47
46
45
42
42
41
38
37
34
32
22

Príprava na súťažný ročník 2020 – 21
Futbalisti už v júni začali trénovať;
zatiaľ odohrali 5 prípravných zápasov.
Stolní tenisti trénujú 2x v týždni v športovej hale; stále málo mladých.
Jozef Havlíček

Muži po jeseni obsadili 13. miesto a na jar
by ich čakal boj o záchranu v 6. lige.
Stolnotenisový oddiel
Mal v tomto ročníku zapojené dva tímy:
Rabča A hrala v krajskej 4. lige, Rabča B
v oravskej 6. lige. Na rozdiel od futbalistov odohrali nielen jeseň 2019, ale aj
jarnú časť 2020, ktorá bola ukončená
dve kolá pred koncom ročníka.
Vyhodnotenie tímov
Rovnaké súťaže hrali aj v minulom ročníku. Rabča A si zhoršila postavenie
v tabuľke. Rabča B sa zlepšila. Žiaci
v dlhodobej súťaži pre slabý záujem
o tento šport neštartovali.
Vyhodnotenie jednotlivcov
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AKTIVITY na HORNEJ ZÁKLADNEJ
ŠKOLE aj mimo nej
Deň mokradí
Každý rok 2. februára si naša planéta
pripomína Svetový deň mokradí.
Na besedu na túto tému sme
si pozvali ochranárku Ing. Zuzku
Kertysovú z CHKO – Horná Orava.

Vysvetlila nám, čo sú mokrade
a kde ich v našom okolí nájdeme.
Uvedomili sme si, aký význam majú
pre náš život a potrebu ich ochrany.
Sú pre nás nenahraditeľné!
Našťastie, v našej prírode ich máme
dostatok, tak vás pozývame na vychádzky do prírody, kde si nielen
oddýchnete, ale aj spoznáte našu
krásnu prírodu. Reportáž pripravili:
Žiaci 3. D a p.u. Zborteková

Valentínsky strom
Na svätého Valentína sme si vystrihli a ozdobili srdiečka, ktoré
sme dali do spoločnej krabice.
Postupne si každý z nás vylosoval
Valentínku, za ktorú sa poďakoval
obdarovateľovi a pripínali sme ju
na veľký Valentínsky strom, ktorý
sa stal symbolom priateľstva
v našej škole.

v yd a n ie

Milí čitatelia,
začali nám plynúť dni nového
roka 2020 a všetci veríme, že
bude pre nás úspešný, minimálne
ako ten minulý rok. Začali sme
druhý polrok školského roka
2019/2020 a zažili sme v ňom
korona vírus, ktorý zmenil
úplne všetko. No napriek tomu
sme zažili aj veľa zaujímavých
aktivít, a udalostí.
» Naši reportéri sa chcú
s vami o to všetko podeliť.
» Príbehy a reportáže sú
doplnené výtvarnými prácami
a zaujímavými fotografiami.
» Prajeme všetkým našim
čitateľom hlavne veľa zdravia
a príjemný čitateľský zážitok.

Karneval
Fašiangy
Dňa 13. februára sa
v našej škole začali
schádzať princezné,
st r ig y, vojaci, pr išiel aj Harry Potter,
Gargamel, nádherné
Kukučkové hodiny, Popcorn, ale
najviac prišlo na náš karneval anjelov. Lebo tohtoročný karneval bol
anjelský. Po škole a jedálni poletovalo 18 anjelov s krídlami a svätožiarami. Všetky masky spoločne
súťažili a tancovali. Spolu sme sa
super zabavili. Reportáž pripravila
Erika Skurčáková, 2.  D

Reportáž
napísali
žiaci:
Mária Jagelková,
Alžbeta
Domiňáková, 2. D

HORNÁČIK č. 2/2020
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zo života školy
skladali sme puzzle medveďa v skutočnej veľkosti…
Ďakujeme za pútavú prednášku
Ing. Zuzke Kertysovej z CHKO – Horná Orava.
Reportáž pripravili:
žiaci 3.D, p.u. Zborteková

Živočíšna a rastlinná ríša našej prírody

Na hodinách prírodovedy sa veľa
učíme o voľne žijúcich živočíchoch
a rastlinách.

Ochranárka Ing. Zuzka Kertysová nám porozprávala o nich rôzne
zaujímavosti. Dozvedeli sme sa o ich
prejavoch a spôsobe života.
Hravou formou sme zisťovali potravinový reťazec, rozlišovali sme
mäsožravce, bylinožravce, všežravce,

Poobedie
so spoločenskými
hrami
Fašiangové obdobie sme si chceli
spestriť rôznymi aktivitami.
Mali sme karneval s anjelskou
tematikou, Valentínsku poštu, ktorou sme potešili mnohé srdiečka,
poobedie so spoločenskými hrami
a šiškovým pohostením…
Vymenili sme počítačové hry, virtuálnych kamarátov za skutočných,
s ktorými sme sa super zabavili…
Reportáž pripravili:
žiaci 3. D, p.u. Zborteková
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zo života školy

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.
Text V. Briš, foto: J. Oselský

Exkurzia na Obecnom úrade v Rabči

Na hodinách vlastivedy v treťom ročníku venujeme pozornosť našej obci.
Učíme sa o jej histórii, o dianí
v obci, o službách, ktoré využívame,
o kultúrnych a športových podujatiach, ktoré sa konajú počas celého
roka. Oslovili sme pána starostu
Ing. Júliusa Pitáka, či by nás mohol
sprevádzať a čo-to nám porozprávať

o dianí v našej obci. Ukázal nám zasadaciu miestnosť, kde rokuje obecné zastupiteľstvo a dozvedeli sme sa
z jeho rozprávania veľa zaujímavostí.
Spoločné foto ukončilo naše príjemné

stretnutie na obecnom úrade. Chceme
sa poďakovať pánu starostovi za jeho
čas a chuť sa nám venovať.
Reportáž pripravili:
Žiaci 3. D a p. u. Zborteková

Ľadové medvede z Hornej školy
Aj medzi žiakmi z Hornej školy sa
našli odvážlivci, ktorí mali odvahu
pripojiť sa k otužilcom.
V Oravskej Polhore vyskúšali svoje sily vydržať v ľadovej vode, aby
aj takýmto spôsobom si overili svoju odvahu a posilnili svoju imunitu.
Blahoželáme ľadovému medveďovi
Timotejovi Juritkovi z 3. D a ľadovým
medvediciam Nelke Juritkovej a Erike
Skurčákovej z 2. D.
Reportáž: Žiaci 2. D a p.u. Kubíková
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robili a zažili, sa s nami podelili naši prváčikovia
utný, že
som bol sm
Cez koronu
D om a
y.
ol
li ís ť d o šk
sm e n em oh
rával
zp
ro
,
s bra čekom
i
al
hr
sa
e
sm
e sa rôzne
čmi, hrali sm
di
ro
s
sa
m
so
e nemohli
hr y. Ešte sm
spoločen ské
bo to bolo
a a babku, le
navštíviť dedk
ali.
eľmi mi chýb
zakázané. V
dma 1. E
Ľu
ko
n
ti
ar
M
C ez koron a
„prázdniny“
som
pomáhal oc
kovi opraviť
traktor.
B ol som s n
ím kúpiť n a
kl a d a č.
Dom a som
sa aj u čil, čí
tal som
si a počítal
pr íklady.
Anton Jagelk
a 1. E
li dotény sme bo
Poča s karan
u mň a
e. Emka bola
ma a pri riek
Chodili
sa a vozili .
a hrali sme
din ou .
ku lesu s ro
sm e opek ať
babku.
šli pozr ieť aj
Neskôr sme
diaková 1. E
Klaudika R an
dom a .
sme sa u čili
Cez koronu
ala úlohy
a nám posiel
Pani učiteľk
y som si
. T ie to ú loh
n a ed up a ge
e mali
sm
ou . Potom
robila s mam
team s.
z
ce
ou
i u čiteľk
n
pa
s
y
in
od
h
čítala , biča se som si
Vo voľn om
som sa
m sa , hra la
cykl ova la so
či . Keď
ta
ebo na počí
s hra čkami al
ovala .
aľ
op
k som sa
ta
o,
pl
te
lo
bo
ncová 1. E
Nikolka Ma či

Cez koronu
som čítala kn
ihy, vo zila som sa
na bicykli s
kamarát mi,
chodili sme
do lesa na pr
echádzk y,
na záhrade
sme sa hrali
hr
y, bavila
som malého
brata , veľa sm
e sa učili ,
aj sme piek
li kolá če, gr
ilovali sme
klobásu, robi
li domáci ch
lieb, nechodili sme do ob
chodu , staral
i sme sa
o ka čk y, šili
sme rú ška .
Emmka Hru
bjaková 1. E
a vírupočas koron
Dni st rávené
ň a ťažké.
ku boli pre m
at
či
za
a
n
su
s kamabehať vonku
m
so
ol
oh
em
N
Mamin a
ť sa s nimi.
ra
h
a
i
tm
rá
, aby sme
i to zakázali
m
om
n
ti
ta
s
ost at ných .
seba al ebo
n en ak az ili
s brat mi,
teda doma
Hral som sa
hra čkami.
ta či alebo s
tiež na počí
ceľ 1. E
Dominik Hu

l s ro víru s som bo
Cez korona
ou
am
m
s
. Šili sm e
še
din ou d om a
om
é
ät
sv
ali sme
li
rú ška . Pozer
oh
em
N
e.
il
i m ob
v te le ví zo re
pr
e naj v
do školy, al
sme chodiť
a úlohy
teľka posielal
nám pani uči
ovor y.
mávali videoh
a potom sme
leň ošiť.
Mohli sme aj
út 1. E
Timotej Koš

Cez kara
nténu so
m zaž il v
vec í: jaz
eľa
dil som n
a dž ípe,
loval som
bic yksa , hral s
om s a vo
rô z n e h r
nk u
y, u č il s
om sa a
som k nih
č ít a l
y. Stala
sa n ám
pr íje mn á
veľmi
u d alosť
– n arodil
nám šten
i sa
iatka – d
va biele a
č ie r ne. N
jedno
esk ôr s m
e ich pom
vali: Mac
enoko, Bella
a L a bk a .
dovŕšili s
K eď
vo j p r v ý
mesiac, ta
všetko ve
k už
deli .
Jozef Jag

C ez k o ro n u
sm e b ol i d
va k rá t
v karanténe.
Nemohla so
m sa hrať
s deť mi na u
lici . Bola so
m smutná .
Učili sme sa
cez inte rnet
. Poobede
som sa hral
a doma .
Alžbetka Gab
rielová 1. E
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elka 1. E

ča su
nu som veľa
C ez karanté
sme
li
om . Chodieva
trávila s brat
dy
ke sme
na dvor. Nie
ča sto vonku
u v lese
a m aminko
boli s ockom
nicami
er
sme so sest
opekať. Boli
bicyklovať.
sová 1. E
Klára Bulva

zo života školy

aci ,
Milí spoluži
zdravujem.
všetkých po
s
Srdečne Vá
o sme sa
e zdraví . Dlh
Dúfam , že st
Vám napícela by som
nevideli. Ch
ie zažila .
poča s pandém
sať, čo som
li zeleniou sme sadi
S mojou mam
ohli sme
e doma . Nem
nu . Sedeli sm
čov. Doma
i star ých rodi
navštíviť an
mi narodil
selo, lebo sa
nám bolo ve
že sa čo . Teším sa ,
ko
iš
M
ec
ov
syn
e.
skoro uvidím
a čka
Va ša spoluži
lu šáková
Karolínka K

Milé kamarátky!
Dnes Vám napíšem, čo som robila cez karanténu. Robila som
rôzne veci. Hrala som na heligónke, na klavíri, učila som sa jazdiť
na kolieskových korčuliach, bicyklovala som sa, hrala som sa… No
musela som si aj plniť povinnosti.
Učiť sa cez skype, robiť si domáce
úlohy, starať sa o psíkov, pomáhala
som mamičke… Keď som sa dozvedela, naša fenka, ktorá sa volá
Láska, porodila tri šteniatka, bola
som veľmi šťastná a hneď som sa šla
na ne pozrieť. Dve sú biele a jedno
čierne. Pomenovali sme ich Macko,
Bella a Labka. Po dvoch týždňoch
otvorili oči a začali chodiť. Potom
sme ich prikrmovali a hrali sa s nimi. Keď dovŕšili svoj prvý mesiac,
už všetko vedeli. Cez karanténu
som zažila veľa zážitkov, no bolo
mi aj smutno za našou triedou.
Vaša spolužiačka
Mária Jagelková

Listy z karantény
Na ši dr uháci v ča se
mi moriadnej sit uá
cie z dôvodu korona
na on line hodine slo
vír usu sa
venského jazyka uč
ili písať listy. A tak
hu napísať list o ča
dostali úlose karantény.
Milí spolužiaci,
ako som preCh ce m Vám napísať,
ď za ča la ka Ke
u.
žív al ka ra nt én
d, že nemu sím
ranténa, bol som rá
som som zist il,
chodiť do školy. Ča
olužiaci a pani
že mi chýba škola , sp
u bolo pekné
én
učiteľka. Cez karant
nk u rôz ne
vo
ali
hr
poča sie. Tak sa
om sm e sa bihr y. S bratom Filipk
na trampolíne.
cyklovali a skákali
o doma. Spolu
Páčilo sa mi, že bol ock
vy. Pomáhal
ba
sme si už ili veľa zá
pozdravom
S
ži.
rá
som ockovi v ga
Vá š spolužiak
Peťko Metes.
P. S. O koron
e sme zložil
i
básn ičk u: K
orona ,
korona , kor
ona…
To bola pohr
oma!
Doma sme sa
pu čili
A cez sk ype
sa u čili .
Moji milí spolužiaci!
Rodičov sm
e mu čili ,
Počas domácej karantény sme boli
Keď sme sa
neu čili .
všetci doma. S tatkom sme vymaľoNa všetko sm
e si zvykli ,
vali detskú izbu. S maminkou sme
Korona- opat
renia
sa chodili bicyklovať. So sestrami
sme rešpekto
vali ,
som sa hrala. Ujovi Ferovi sa narodil
Na nič sme
nereptali!
syn Teo. Oslavovala som narodeniny
Opatrenia sm
e uvoľnili,
s maminkou. Tatko nám varil guláš
Tak sme sa
po
te
šili
a maminka mi pripravovala súťaže.
A do školy sm
e sa vrát ili!
My sme zatiaľ ozdobovali dvor. Oslava
Rú ško stále
nosíme,
bola super.
A zdravie si
ta
k chránime!
Ahojte, Alžbetka.
Alžbetka Dom
iň áková

Milý Leo!
Ďakujem Ti za list,
ktorý si mi napísal. Som zdravý a
máme sa dobre.
Cez karanténu sme ch
odili na výlet y
do pr írody. Od Gaceľ
a sme išli lesný mi ce stami do Kl
ina , ku so ch e
Ježiša Krista. Bol tam
krásny výhľad
na Oravskú priehrad
u. O týždeň sme
išli ku Hviezdoslavo
vej hájovni. Cestou sme zbierali odpa
dky. Videli sme
hady, ktoré sa vyhriev
ali na slniečku.
Na konci výletu sme
ochutnali slanú
vodu . V pr írode sm
e za žili kopec
zábavy. Keď pr ídeš
k nám, ukážem
Ti naše ovečky Maťka
, Kubka a Ferka.
S mojou novou lop
tou si zahrám e
futbal. Teším sa na
Teba .
Marko Plevják
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zo života školy

Milí kamará
ti!
Na za či atku
koron avír u
su som bol
Najskôr mi
veľmi smutn
chýbali moj
ý.
i spolužiac i
No potom so
a
pani u čiteľk
m si uvedom
a
.
il , že to bolo
Boli sme celá
na niečo dob
rodina doma
ré
.
, mali sme sp
veče re. Bab
oločné obed
ke sm e robi
y,
li n ák upy. V
všetci spoloč
n
ed
ele sm e sa
ne modlili po
čas online sv
dravenie ch
ätej omše za
or ých . Na šť
uza st ie všetko
dobre dopad
lo
.
S pozdravom
Marko Balek
.
Milí kamaráti!
ča s
e boli doma . Voľný
V ča se karant ény sm
li
bo
e
sm
m. Ja s oc inom
sm e trávili po svojo
na
mi
Ma
m.
ším psom Hugo
na prechádzke s na
e
prácam . Veče rom sm
cim
sa ve novala domá
sa
tu
bo
so
lu
hr y. Na bie
hrávali spoloče nské
re
veľká vec – mojej sest
a
ial
ud
v na še j rodine
.
na
ás
kr
Je
a.
nk
dcérka Ni
Te rezke sa narodila
a
vil
e vyučovanie pred sta
Keď sm e mali onlin
ény
nt
ra
ka
s
Ča
.
am
žia čk
som ju mojim spolu
lo.
ubehol pome rne rých
s.
Vá
na
sa
Teším
Va ša spolužia čka
Tamarka Jagelková

Milá Alicka!
Na za čiatku Karant
ény sm e boli
celá rodin a doma .
Ne mohli sm e
ísť von medzi ľudí. Bo
lo mi smutno
za kamarátkami , hla
vne za Tebou.
Ale doma s rodinou ná
m bolo super.
Uč ila som sa variť,
piecť a pomáhala som maminke up
ratovať. Bolo
nám spolu veselo. Ko
rona sa na šťa stie skon čila. Už
sa teším , keď
sa znovu stretneme.
Tvoja kamoška Er ika
Sk určáková
Milí spolužiaci!
chodiť do školy,
V marci sme prestali
ns ku bo l zis tepreto leb o na Slo ve
ili sm e sa doma
ný koronavír us. Uč
sm e prešli na vys mamou a potom
Toto vyučovanie
učovanie cez sk ype.
sa všetc i videli .
e
sm
bolo supe r, lebo
ľka povedala, že
Keď nám pani uč ite
ma to potešilo.
pôjdeme do školy, tak
odili na ľad ové
Cez vík en dy sm e ch
si kúpila pekného
medvede. Moja teta
a dala mu meno
u
psíka cez karantén
ím k nim domov.
od
ch
Lery. Veľmi rada
A je zábavný.
Od Nelky Jur itkovej

Milí spoluži
aci!
Chýbala mi
škola . Nemoh
li sme ísť do
Mu seli sme
kostola .
zostať doma
. Nemohli sm
Učili sme sa
e
ísť von .
cez sk ype. P
ani u čiteľka
dala, že pôjd
n
ám
poveeme do školy.
Bol som rád,
Museli sme
že ideme.
nosiť rú ška.
Ihrisko bolo
Konečne chod
zatvorené.
íme do školy.
Keď sa otvori
tak sme hral
lo ihrisko,
i futbal . Chce
m , aby víru s
a aby sme u
skon čil,
ž nemu seli n
osiť rú ška .
Vá š spolužiak

Milí kamaráti!
prišiel vírus
Náš život sa zmenil, keď k nám
nil. Zavreli
zme
e
úpln
Korony. Náš deň sa
návštevy,
na
dili
cho
sme
ej
nám školy, men
vyu čovaní
s kamarátmi sme sa videli na
arátmi ,
kam
za
cez skype. Bolo mi smutno
ami
anc
brat
za
u,
eľko
spolužiakmi, pani učit
o.
dal
to
nám
o
nieč
Ale
i…
a sesternicam
odu
prír
,
avie
zdr
iť
váž
viac
si
Začali sme
času na roa kamarátov. Mali sme viac
čil som
Nau
.
tmi
dinu. Hrali sme sa s bra
inika.
Dom
ta
bra
ho
dšie
sa uspať najmla
ré.
dob
tko
vše
e
bud
už
že
Dúfam,
ák
Váš spolužiak Filipko Skurcoň
Milý kamarát!
Píšem Ti list o karanténe. Prvé
dni boli
pre mň a veľmi ťažké. Stále som
mu sel
byť len doma. Mama pre mň
a vymýšľala nové práce a hry, ktoré ma
veľmi
tešili. Najvia c mi chýbali spo
luž iaci
a pani učiteľka . So sest rou sme
každý
deň boli na trampolíne, na kor
čuliach
a bicykloch. Som rád , že sa kar
anténa
skončila.
S pozdravom Adamko Žitň ák
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Filipko Paju

nk

Milý kamará
t!
Na úvod m ôj
h o li st u Ťa
čo
n a js rd eč n ej
ši e p oz d ra vu
je m . C h ce m
ti a sp oň tý
mto li st om p
oved a ť, a ko
to
u n á s fun gu
je cez koron
a
vírus. Každé
ráno sme vola
li
s pani u čite
ľkou a u čili
sa ,
ako keby sm
e boli v šk ol
e.
Bol som veľm
i rád , keď so
m
m oh ol p oč u
ť sp ol u ži a ko
v
a pani u čite
ľk u . Po u če
ní
som vybeh ol
n a dvor, kd
e
som sa pohral
s loptou a sk
ákal na tram
políne. Takt
o to
išlo stále dook
ola. Veľmi so
m
sa tešil, kedy
sa povozím
e
na št vorlkole
.
S pozdravom
tvoj kamarát
Miloš Žilák

zo života školy

bo li doma .
Po ča s ko rony sm e
. Iba to, že
iny
Ale neboli to prázdn
e sa doma.
sm
ili
sme boli doma. Uč
e za čali
sm
h
oc
dň
Po ne jak ých týž
učiteľka bola
chodiť do školy. Pani
okontrolovala
veľmi milá. Vždy nám
niečo zabudli
úlohy, aj keď sme si
la nám to. Nebola milá a odpu sti
školy.
do
skôr sme na stúpili
vjak 3. D
ldo
Bo
Dávid
Karanténa je niečo ina
kšia, ako
prázdniny. Nemohli sm
e ísť do školy ani do kostola a str
esovalo ma
to. Musel som nosiť
rú ška a dezinfikovať si ruky.
Vozil som sa
na bicykli a bavilo ma
to. Dokonca
som skákal na tramp
olíne u mojej
sesternice. Bolo to ve
ľmi pekné.
Dávid Lach 3. D
nosenie rúCez covid 19 som zažil
e nechodili
sm
ly
ško
šok, karanténu. Do
e začali chodiť
2 mesiace. Nakoniec sm
siac. Teraz sa
do školy na jeden me
získal dobré
usilovne učím, aby som
lo, že sme sa
známky. Najhoršie bo
marátmi. Doma
nemohli stretávať s ka
ly.
sme šili rúška do ško
Hr ubjak 3. D
ub
Jak
Moje zážitky z karantén
y sú: hrala
som sa so sestrami, uč
ila cez edupage,
vozila som sa na bicyk
li a aj na korčuliach. S ocom som
robila plot pre
ovce a potom som ich
kŕmila. Boli
sme aj u babky v Zu
berci na prázdninách. Boli sme sa
previeyzť aj so
sesternicou v Skanzen
e.
Aneta Kovalčí ková
3. D
la nu da . NeCez koronavír us bo
s kamarátm i,
mohla som sa hrať
a zábavu sama .
ale ja som si spravil
človeče. PomáHrala som sa s bratom
kvety. Každý
hala som babke sadiť
y som nie čo
ab
,
de ň som sa uč ila
m pomáhala
so
e
nové vedela. A ešt
ej. Hrala som
maľovať dom u krstn
bola to sranda.
sa aj schovávačku a
Janka Floreková 3. D
Ce z ka ra nt én u sm
e bo li doma .
Do školy sme nechod
ili dva mesiace.
Uč il som sa cez ed
upage a off ice.
Cez karanténu som
nemohol jazdiť
na bicykli. Bol som stá
le doma. Doma
sme postavili skleník
a išli sme pr vý
raz na ryby do Šútov
a. Hroz ne ma
nebavilo nosiť rú šk
o.
Martin Somsedík 3.
D

Keď bol korona vírus museli sme
nosiť rúška. Veľmi mi chýbala pani
učiteľka aj môj ocko, lebo ho nechceli
pustiť domov z Holandska. Učila som
sa cez edupage, ale aj ma to bavilo.
Hrávala som sa so zajačikom Bobim.
Chodievala som do mojej kamarátky
Sandričky a spolu sme sa hrávali.
A ešte som chodila do babky ku malým mačiatkam.
Diana Laštiaková 3. D

Ako sme prežili
„koronu“ nám
napísali tretiaci
li sme samošMoje zážitky sú: ma
de, hrali sme
íro
pr
túdium, boli sme v
yklovali sme
Bic
.
de
sa doma na záhra
sa . Rozprávali
sa , korčuľovali sme
cez plot. Vozili
sme sa so su sedmi
mi li sm e ovce ,
sm e sa po uli ci, kŕ
ne. Uč ila som
sk ák ali na trampolí
diktáty a ro ala
sa ná sobilku , pís
sme sa a hrali
bila projekty. Kúpali
medveďov. Bola
sme sa na ľadových
ázdniny nik dy
to srand a, keby pr
neskon čili.
Klára Kozáková 3. D
Poča s korony som sa
uč il samoštúdium, Staval som
s Rudom kolibu.
Bol som na ľad ov ýc
h medveď och.
Ch odil som na op ek
ač ku do lesa.
Boli sme celá rodina
na kolotočoch
aj na kúpalisku . Bo
l som aj u baby
a dedka, a dedko sa
mi dal previesť
na štvorkolke. Skoro
som nabúral
do stromu.
Timote j Jur itka 3. D
iny mi bolo
Cez korona prázdn
ale chodila
i,
smutno za spolužiakm
m aj v Braso
la
som po výletoch. Bo
nda. Boli
sra
ká
veľ
tislave. Bola tam
pať.
sme sa dokonca aj kú
3. D
Vaneska Jurášková

Keď boli koro
na prázdnin
y, kúpila som si
n ov ý bi ck el
.
U
ro
bila
som skúšk y
na pr vé sv. pr
ij
ím
an
ie.
Chcem , aby
korona skon
čila a , aby
sme prestal
i nosiť rú šk
a.
Karolína Ďu
beková 3. D
énu som sa
Cez korona karant
p. uč iteľka nadoma uč il, čo nám
nedeľu a v sopísala na edupage. V
l úlohy, ta k
botu , keď som ne ma
kolke. Jazdil
som sa vozil na štvor
Mal som aj
te.
bla
som po veľkom
ch a spolu
iná
dn
bratranca na práz
.
ali
lov
yk
sme sa hrali a bic
Rudko Žilák 3. D
Počas korona vír usu
bola nuda.
Bola som von a korču
ľovala som
sa . Hrala som sa s ka
marátmi. Po máhala som babke sa
diť zeleninu .
Uč ila som sa ná sobil
ku a písala
diktát. Moja mama
mi pomáhala
s úlohami . Chodievali
sme na prech ád zk u do les a a
op ek ali sm e.
Upratovala som si izb
u a hrala so
sest rou . Bola som si
kúpiť bic ykel.
Natália Ma slaňaková
3. D
én u sm e
Ce z ko ro na ka ra nt
iteľky úlohy
dostávali od pani uč
ľu sme sa chona edupage. V nede
li. Od pondeldievali voziť na bic yk
uč ili a sobota ,
ka do piatku sme sa
.
nedeľa som mal voľno
š
Tomá Parigal 3. D
Po ča s ko ro na vír us
u so m sa
hrala s mojím zajač
ikom, ktorý sa
volá Pusinka. Mala
som veľa zážitkov s mojou kamará
tkou Diankou.
Mu seli sme nosiť rú
ška, aby sme
ne do sta li ko ro na vír
us . Vš etk o
som si písala do zá
pisníčka , kde
sa spomína o tom. Bu
dem šťa stná,
keď sa korona už sk
on čí.
Sandra Sk určáková
3. D

čil sanu som sa u
Cez karanté
babk y,
o
d
Chodil som
moštúdium .
u krsth
a prázdninác
bol som aj n
ie rať
zb
sa
som do le
il
od
h
C
.
h
nýc
tor s vlečval som trak
ro
fé
Šo
d.
pa
od
aly.
e zbie rať sk
kou . Boli sm
aň ák 3. D
ef
Št
Michal
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zo života školy / vlastná tvorba

Deň Zeme » 22. apríl
Každý školský rok oslavujeme Deň rodinou odpadky v okolí našich domov
Zeme zbieraním odpadkov a čiste- a v prírode. Tretiaci mali z informatiním nášho okolia.
ky za úlohu pripraviť plagát, ktorým
pripomenú Deň Zeme.
Reportáž pripravili: Peťko
V čase korony sme dostali od paMetes, 2. D s bračekom Filipkom
ni učiteľky úlohu vyzbierať s našou

Vlastná tvorba žiakov
Zázračná vaňa
Bola raz jedna vaňa.
Ale ona nebola len taká
obyčajná, bola zázračná!
Volala sa Máňa, každý
sa jej skláňal.
Rada sa nám predvádzala
a aj veľmi vyvádzala.
Keď bola ružová, tak bola veselá.
Keď dostala farbu mora,
bola ona riadna stvora.
Keď však bola hanblivá
bola ona riadna stvora.
Keď však bola hanblivá
bola zelená ako kniha.
To je naša farebná vaňa Máňa.
Naša zázračná vaňa.
Sandra Skurčáková 3. D

Bombová vaňa
Do vane bombu hodím
bublinky z nej robím
Bublinka modrá červená
voda pekne farebná.
Krásna vôňa z vane ide
detský krik je počuť všade.
Matej Rusina 3. D

Sladká vaňa
Sladkosť je pocit na jazyku, ktorý
ťa zvábi, chceš ho viac.
Moja slabosť veliká je sladkosť vábivá.
Cukríky a čokoláda prečo ich mám len tak rada?
Keď sa ti práve nedarí, spraví ti úsmev na tvári.
Klaudia Gurová 3. D
Cukríkové more
Cukríky sú usmiate
a po mori plávajú.
Prišiel vietor fuky, fuk.
Kvetinová vaňa
Už sa smejú ťuky, ťuk.
Voda číra, len tak sa hmýra.
Janka Floreková 3. D
Vonia tak troška, ako fialôčka.
Vo vani pláva, ako žltá púpava.
Medová vaňa
Lístoček zelený, aj
Máme doma veľa medu,
zvonček zlomený.
spravíme si medo vaňu.
Tak si v nej zaplávam,
Sladká bude ako hrom
hlávku ponáram
bude voňať celý dom.
aj kvetinky povoniam!
Každý ju zbožňuje,
Dianka Laštiaková 3. D
lebo med zdravý je!
Jakub Hrubjak 3. D
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NÁVRAT DO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
Na Deň detí sme sa vrátili do školy. Veľmi sme sa tešili na spolužiakov a pani učiteľku.
Naše vyučovanie nepokračovalo
tak, ako pred koronou. Učili sme sa len

4 vyučovacie hodiny a často sme chodili aj vonku, kde sme si aj zaspievali

s heligonkárkou Nelkou. Reportáž
pripravili: žiaci 2. D a p.u.Kubíková

ZÁBAVNÉ
UČENIE
V júni konečne začala škola. Tešili sme
sa na spolužiakov
i na pani učiteľky.
Na hodine čítania
sme chodili s knihami von. Pri fare v altánku sme sa učili.
Bola to zábava. Mohli
sme sa aj na lúke zahrať. Slniečko svietilo
a my sme sa učili.
Reportáž napísali: Alžbetka
Gabrielová, Alžbetka
Bugajová, Nikolka
Mačincová 1.E
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PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE – NÁŠ VEĽKÝ DEŇ
Biblické okienko
Na prvé sv. prijímanie sme sa všetci tešili lebo do našich srdiečok
môžeme prvýkrát prijať Ježiška. No
tento rok to bolo trošku iné.
Všetko zmenil „korona vírus“. Svätá omša bola iná ako po iné roky.
Museli nás rúška. V kostole bolo oveľa

menej ľudí a museli sme dodržiavať
odstupy. Každá rodina sedela v jednej
lavičke. Počasie nám tiež neprialo,
celý deň nám pršalo. No napriek obmedzeniam, ktoré sme mali sme sa
aj tak tešili.
Na záver sa chcem poďakovať naším
duchovným otcom, ktorí nás počas celého roka pripravovali na túto slávnosť.
Ďakujeme im aj za dary, ktoré nám

„Čitateľko“
My, prváci, sme sa chceli naučiť
pekne čítať.
Snažili sme sa hľadať doma veselé
knihy, ktoré sme čítali. Na plagát sme
za desať prečítaných strán dostali
motýlika. Čítalo sa nám dobre.
Prvé miesto mala Alžbetka Harbutová za 44 motýlikov.
Druhé miesto získal Rudko Šubjak
za 33 motýlikov.
Tretie miesto mal Jozef Jagelka
za 22 motýlikov.
Reportáž pripravili:
Klára Bulvasová, Alžbetka
Gabrielová, Tobias Lašťak 1. E
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dali. Ďakujeme aj našim rodičom,
krstným rodičom, pani učiteľkám
a ostatným, ktorí nám pomáhali
pripravovať sa na sv. prijímanie.
Dúfame, že budeme lepší a budeme
sa každý deň, tešiť na Ježiška ako
v tento náš „veľký deň“.
Reportáž pripravila: Anetka
Kovalčíková, Dianka Laštiaková 3. D

zo života školy

Druhácky Čitateľko

a tretie miesto Marko Balek, ktorý
prečítal 360 strán.

My druháci sme sa pustili do čítania z vybraných kníh hneď od začiatku školského roka.

Blahoželáme najúspešnejším, ale
aj všetkým, ktorí patria medzi medailových čitateľov: Peťko Metes,
Erika Skurčáková, Tamarka Jagelková,
Marko Plevják. Reportáž pripravili:
Žiaci 2. D a p. u. Kubíková

O prečítaných knihách sme si
písa l i do zošitov K n i hov n íček.

Na konci školského roka sme vyhodnotili najlepších čitateľov. Najlepšou
čitateľkou našej triedy sa stala Alžbetka Domiňáková, ktorá prečítala
720 strán. Druhé miesto získala Mária
Jagelková, ktorá prečítala 630 strán

Božie Telo
Prikázaný sviatok Božie Telo vyšiel tento rok vo štvrtok 11. júna.

Anjeli na škole
Celá naša škola sa v zime hrala na
anjelov.
Robili sme anjelov svojim kamarátom. Na karnevale sme sa mohli

prezliecť za anjelov. Naše pani učiteľky nás odmenili peknými cenami.
V nebíčku sa potešil Ježiško a aj anjeli.
Reportáž napísali: Rudko Šubjak,
Alžbetka Bugajová, Timotej Košút 1. E

Prvú hodinu sme sa učili a potom sme sa všetci žiaci aj škôlkari
zúčastnili na sv. omši o 9.00 hod.
Keďže s týmto sviatkom je spojené
„rozhadzovanie kvietkov,“ niektoré
dievčatá z našej triedy boli aj večernej sv. omši rozhadzovať kvety.
Za čo im ďakujeme.
Reportáž pripravila
Dianka Laštiaková 3. D
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Materská škola je náš druhý domov

Milí čitatelia. Prostredníctvom časopisu Horňáčik sa chceme s Vami
podeliť o dni prežité v MŠ.

J

eden pekný januárový deň, konkrétne 14. 1. 2020 sme si s deťmi
užili „Zimné radovánky.“ Vybrali
sme sa na kopec za cintorínom, kde
si deti užili „zimu,“ ako sa patrí.
Bobovali sa, sánkovali, kĺzali, či guľovali. Niektoré deti sa radšej hrali
so snehom: modelovali snehové gule, postavičky zo snehu…Nechýbala
dobrá nálada, smiech a radosť zo
zimných aktivít.

N

aši predškoláci pozvali do MŠ
rodičov. Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnila v Lesnej triede „Otvorená hodina“. P. učiteľka Ľ. Ptačinová
spolu s deťmi predviedla rodičom, čo
ich deti už vedia: recitovali, počítali,
plnili rôzne úlohy, ktoré deti majú
zvládnuť pri vstupe do ZŠ. Rodičia boli
informovaní, čo všetko majú zvládnuť
budúci prváci.

D

ňa 20. 2. 2020 sme mali v MŠ
karneval. Prišla medzi Nás „Šašuľka“, ktorá všetkých zabávala.
Všetky masky sa predstavili a prezradili, odkiaľ prišli. Deti si zasúťažili,
zaspievali, zarecitovali.
Masky sa vytancovali a zabavili.
Na konci karnevalu dostali darček za
krásne masky.

M

arec je mesiacom kníh. Aj
tento rok sme navštívili dňa
3. 3. 2020 knižnicu v Gaceli.
Teta Ruženka privítala deti milými
slovami. Porozprávala deťom o význame knižnice. Vysvetlila im aj význam
knihy pre človeka.
Milou aktivitou bolo prezeranie
kníh. Deťom sa to páčilo, niektorí
prezradili, že knižnicu už navštevujú
s rodičmi. Teta Ruženka ich odmenila
dobrotami.
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MATERSKÁ ŠKOLA JE NÁŠ DRUHÝ DOMOV

V

mesiaci Jún sme sa po dlhom
čase vrátili do MŠ. Rodičia a deti
sa už nemohli dočkať, kedy sa
škôlka otvorí. P. učiteľky sa tiež tešili
na svoje deti. Aj keď nastali zmeny
pri rozdelení deti do tried a nástupe
p. učiteliek do MŠ, všetko sme hravo
zvládli. Prvý júnový týždeň bol „Týždeň
detských radostí.“
Hneď v pondelok 1. júna bol „Deň
detí.“ Rozprávali sme sa o deťoch sveta,

hrali sa hry, smiali a zabávali. Deti boli
obdarené darčekom, ktorý im vyčaril
úsmev na tvári.

U

torok bol „Športovým dňom.“
Deti si preverili zručnosti v rôznych športových aktivitách:
lezenie, preliezanie, prekonávanie
prekážok, chôdza po lane, lavičke,
hádzanie vo dvojici, na cieľ, driblovanie, vchádzanie do strachového vreca,
preťahovanie sa lanom… Za splnenie
športových disciplín deti dostali medailu a sladkú odmenu.
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„Rozprávkový deň“ sme si užili v stredu. Deti hádali hádanky rozprávok,
prerozprávali sme zvolené rozprávky.
Potom sa deti premenili na hercov
a hrali divadlo na známe rozprávky:

zo života materskej školy
Pampúšik, Zámoček, Zámoček, kto
v tebe býva?. Deti boli opäť odmenené
za výkony.

V

o štvrtok sme mali „Dopravný deň.“ Spolu s deťmi sme sa
rozprávali o bezpečnosti a pravidlách pri bicyklovaní, korčuľovaní,
kolobežkovaní. Pripomenuli sme deťom, že pri týchto športoch nesmie chýbať prilba na hlave. Deti sa bicyklovali,
kolobežkovali a vyskúšali si dodržiavať
pravidlá na dráhe. Väčšina detí to
zvládla výborne, niektoré pravidlá
porušovali. Do budúcna budú trénovať
a zlepšovať doma a v MŠ.
Posledný deň tohto týždňa detských
radostí v piatok sme sa rozprávali
o planéte Zem. Zopakovali sme si, aké
deti sveta na nej žijú, aké zvieratá, čo
všetko sa im na nej páči. Deti kreslili
na tému: „Svet očami detí“. Výtvarne
vyjadrili to, čo sa im páči na našej
planéte, čo radi kreslia, kamarátov
sveta – Černoškov, Indiánov, Číňanov…
Výtvory detí boli krásne a tvorivé.
Kreslili s radosťou, používali kriedu.
Koniec júna býva zvykom, že sa
lúčime s predškolákmi. Aj tento rok
sme si urobili rozlúčku. Predškoláci
zarecitovali básničku, zaspievali sme si
s harmonikou obľúbené pesničky. Deti
sa tešili na diskotéku. Boli obdarené
darčekom. Posledný júnový deň deti
dostali odmenu zmrzlinu.

na karneval, p. Lašťáková – dobroty
na karneval: džúsy, dobošky, cukríky, p. Žiláková – cukríky – karneval,
p. Salusová – hračka pre MŠ – autobus,
p. Olešová – finančný dar, p. Gučíková
– finančný dar.

TVORIVÉ OKIENKO: Aj v druhom polroku deti tvorili a vyrábali, o čom svedčia
ich výtvory. Pozrite si tvorivé okienko
detí z Lesnej a Vrabčekovej triedy.
Na záver chceme poďakovať všetkým
sponzorom: p. Juritková – finančný dar
a cukríky, p. Zboroňová – sladkosti

Milí čitatelia, prajem Vám pekné
letné dni prežité v kruhu svojich detí
a rodín. Načerpajte nové sily cez prázdniny. Budúcim prváčikom prajem
veľa úspechov v škole a škôlkarom
veselý návrat do MŠ.
pripravila p. uč. Gurová

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne
podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí
podporili naše aktivity vecnými alebo
finančnými darmi: Rodičovské združenie ZŠ Rabča. Ďakujeme rodinám 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 MIROBUS.
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Poďakovanie pani učiteľke Ľudke Ptačinovej

V mene kolektívu Materskej školy Kostolná a hornej Základnej školy chceme touto cestou poďakovať Našej dlhoročnej kolegyni p. učiteľke Ľudke
Ptačinovej.
V Materskej škole Kostolná pracovala 40 rokov. Väčšinu svojho pedagogického pôsobenia odpracovala
s 5 – 6-ročnými deťmi. Prácu s deťmi
milovala. Deti si vedela získať láskou
a humorom. Vždy mala dobrú náladu,
čím si získala obľubu nielen u detí,
ale aj u rodičov. Bola veľkým optimistom aj v ťažkých situáciách. Vedela
poradiť pri výchove a vzdelávaní detí
kolegyniam, ale aj rodičom.
Počas svojej dlhodobej pedagogickej
praxe s deťmi odviedla veľký kus práce.
Dlhé roky viedla folklórny súbor „Goralecky“ v spolupráci s p. uč. Mgr. Annou Vorčákovou, prostredníctvom
ktorého reprezentovala obec Rabča.

Prispievala tým k rozvíjaniu mladých
talentov. Deťom vštepovala kultúrne
folklórne tradície pochádzajúce z obce
Rabča, zvyky a spôsoby života Goralov na Orave. Zúčastňovali sa rôznych
súťaží, navštevovali domy dôchodcov,
folklórne slávnosti a iné podujatia.
V Materskej škole deti pripravovala na spevácku súťaž „Štrngalky“.
Prostredníctvom tejto akcie rozvíjala
spevácke talenty. Zúčastňovala sa aj
kultúrnych podujatí v obci Rabča: Deň
matiek, Deň dôchodcov… V Materskej
škole uskutočňovala: Besiedku pre starkých, Vianočnú besiedku pre rodičov,
akciu Deň matiek, Otvorené hodiny
pre rodičov, Karneval a iné aktivity.

K svojej práci pristupovala vždy
zodpovedne, s láskou a rešpektom.
Práci s deťmi rozumela po každej
stránke. Zanechala po sebe veľké
pedagogické majstrovstvo. Odovzdala
nám veľa dobrých skúseností, rád,
poznatkov, ktoré získavala dlhé roky
prácou s deťmi. Zhotovila množstvo
učebného materiálu využívaného vo
výchovno-vzdelávacej činnosti. Svoju
kariéru pedagóga úspešne ukončila
a rozhodla sa pre novú etapu života
– vytúžený dôchodok.
Milá kolegyňa Ľudka: „Prajeme Ti
veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania počas rokov na dôchodku.
Užívaj si ho v pokoji, porozumení
a kruhu svojej rodiny. Nech tento
čas strávený na dôchodku využiješ
na plnenie snov a túžob, ktorých
máš tak veľa. Nezabudni, že zostávaš v Našich mysliach a srdciach.
Chýbať budeš každej z nás. Ďakujeme, že sme mohli pracovať s takou
výnimočnou kolegyňou.“
Kolektív z hornej ZŠ a MŠ
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