PÚTAVÉ ČÍTANIE • SPRÁVY Z OBCE • RADY • ŽIVOTNÉ PRÍBEHY • PÍŠU AJ VAŠE DETI A MLÁDEŽ • PRINÁŠAME ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
OBECNÉ NOVINY OBYVATEĽOV, RODÁKOV A PRIATEĽOV OBCE RABČA • 17. máj 2015 • XXII. ROČNÍK

Rabčiansky

STAROSTA ODPOVEDÁ ... 7
ZO ZASADANÍ OZ ....... 2 – 8
NOVÉ TELEFÓNY OCÚ .... 6

AKTIVITY CVČ, … .... 24 – 25
OCHRANA RODINY. 16 – 17
NIKDY VOJNU, …..... 18 – 19

|

1/2015
Bezplatne

NOVÝ ROK PF 2015 ....... 33
POVIEDKA VOJNY ............ 20
BÁSNICKÁ ZBIERKA ..... 21

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

ZO ZÁPISNÍKA . ........ 10, 12
PÁRAČKY ......................... 23
ZABÍJAČKA ..................... 15

ÚSPECH MAXOVEJ ........ 40
ŠPORT, ZÁUJMY ...... 33– 40
HORŇÁČIK ............... Príloha

SAMOSPRÁVA RABČE V NOVOM ZLOŽENÍ
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo
je zastupiteľský zbor obce
zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách
obyvateľmi obce na 4 roky,
ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce.
Predstaviteľom obce
a najvyšším výkonným
orgánom obce je starosta.
Starosta aj poslanci obecného zastupiteľstva zložili sľub, že budú
pri výkone svojej funkcie
riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a SR, Ústavu SR,
ústavné zákony, zákony
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
Ing. V. Briš,
šéfredaktor RCH

5. 3. 2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE RABČA A STAROSTA OBCE 2014 – 2018
Zľava: Ing. Pavol Jurčák – zástupca starostu, NEKA, 0905/513333, pavol@jurcak.sk; Mgr. Gabriela Čulová, NEKA, 0905/688618, gabriela.culova@gmail.com; Bc. Jozef Oselský, NEKA, 0910/407303, jozef.oselsky@gmail.com;
Mgr. Andrea Lubasová, NEKA, 0902/734085, andrealubasova@azet.sk; Ing. Jaroslav Jagnešák, SIEŤ, 0910/782567,
jagnesakjaroslav@gmail.com; Ing. Július Piták – starosta obce, 0903/538 529, 043/28 121 20, starosta@rabca.sk;
Monika Adamčíková, SMER-SD, 0902/746328, m.hadarova@gmail.com; PhDr. Augustín Piták, KDH,0911/539858,
pitak.g@gmail.com; Ján Maťuga, SMER-SD, 0905/969347, matugajan@gmail.com; Bc. Ľudmila Rešutíková, SMERSD, 0905/798070, resutikova.ludmila@gmail.com; Ing. Jozef Kovalíček, NEKA, 0908/812372, jozef.kovalicek@azet.
sk; chýbal: Pavol Kobyliak, SNS, 0948/038418, rabcansro@gmail.com, kobyliak@bigfoot.sk;
foto v. briš

ROK 2014 Platím
ÚSPORA dane!
Čistý príjem z do218 TIS. € mových
daní 2014

Doterajší majetok
a príjmy obce
Rabča postačujú
len na každoročnú
bežnú údržbu obce.
Nové investície
obce je možné len
z cudzích zdrojov
ako sú fondy EÚ
alebo bankové úvery.
V. Briš

bol cca 30 tis. €.
Obec má bez 5 km
štátnej Hlavnej cesty, pri ktorej bývajú
2/3-tiny Rabčanov,
až 26 km prevažne súkromných
ciest. Pri týchto cestách býva necelá
1/3-na Rabčanov.
V. Briš

Kanalizačné
ÚLOHY
KONTROLY PRÍPOJKY
Občania, Vy rozOBCE
hodujete, kde Vám
Je lepšie predchádzať škodám, ako hasiť následky. Aby sa
nezopakovali čierne
dni Rabče: povodne, spadnutá lávka aj
most, požiar od centrálnej kotolne.
Aby sme boli pripravení. Najskôr riešiť veľké hrozby. V. Briš

Zabezpečte si
psov! Schránky
na bránke,
hláste …

dajú kanalizačPsov si zabezpečte,
nú prípojku na príaby neohrozovali ľudí!
pojkovom liste.
Každý dom má mať
Žiadajte ich umiestna bránke POŠTOVÚ
niť do Vašich dvorov
SCHRÁNKU!
– šetrite si peniaze.
Nahlasujte
Kým sa neskonebezpečné miesta
lauduje kanalizáv Rabči na obecný úrad
cia a kanalizačná
– mob. 0903/659 113.
prípojka, sami sa ne
smiete pripojiť! – red
– OcÚ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@stonline.sk
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POSLANCI OBCE „HASILI“, RIEŠILI
SCHVAĽOVALI
Článok zachycuje len najdôležitejšie momenty z pohľadu celej obce. Pre záujemcov je na internetovej stránke obce Rabča
www.rabca.sk v časti občan – uznesenia zverejnený celý text zápisnice aj s uznesením.

e-foto v. briš

5. 3. 2015 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
ZO ZASADNUTÍ
V SKRATKE
• Dňa 9. 4. 2014 sa uskutoč
nilo 4. zasadnutie Obecné
ho zastupiteľstva obce Rab
ča (OZ).
Z UZNESENIA 4/A/2015
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uzne
sení zo dňa 5. 3. 2015, kto
rú predložil Ing. Vladimír
Briš, prednosta Obecného
úradu v Rabči.
2. Zápisnicu zo zasadnutia
Finančnej komisie a Komi
sie ŽP, VP a výstavby zo
dňa 20. 3. 2015 k prístavbe
ZŠ s MŠ pri kostole.
3. Poďakovanie staros
tu obce Ing. Júliusa Pi
táka za vykonanú prácu
doterajšiemu hlavnému
kontrolórovi obce Rabča
JUDr. Dušanovi Kriško
vi, ktorý abdikoval na svo
ju funkciu.
4. Informácie starostu
obce Ing. Júliusa Pitáka
o možnosti rekonštrukcie
obecného úradu.
5. Informácie starostu ob
ce Ing. Júliusa Pitáka o jed
naní s poisťovňou Generali
v Bratislave dňa 9. 4. 2015,
ohľadne poistenia obec
ných budov.
6. Informácie Ing. Anny
Kornhauserovej, riaditeľ
ky ZŠ s MŠ Rabča, o zápi
se do 1. ročníka a pripravo
vaných aktivitách školy.

B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zlo
žení: predseda: Mgr. Gab
riela Čulová – členovia:
Ing. Pavol Jurčák a Bc. Jo
zef Oselský, poslanci OZ.
2. Program rokovania OZ
s navrhovanými zmenami.
3. Nové Zásady odmeňo
vania poslancov OZ s účin
nosťou od 9. 4. 2015.
4. Novú kapitálovú roz
počtovú položku, ktorá sa
týka rekonštrukcie Obec
ného úradu v Rabči a to
nasledovne: 717 002 Re
konštrukcia a moderni
zácia 20 000 €, 716 Príp
ravná a proj. dokumentá
cia 10 000 €. Schválením
rozpočtových výdavkov sa
celkové výdavky navyšujú
o 30 000 €. ZA hlasovali 9
z 9 poslancov.
5. Žiadosť Mgr. Martina
Cubinka, bytom Rabča,
Kožušníkova 773 o dotáciu
na telocvičňu v obci Rabča
na rok 2015 vo výške 400 €
na športové aktivity, akti
vity detí a mládeže, výcho
vu a vzdelávanie s tým, že
dotácia bude riadne zúč
tovaná do 15. 12. 2015 TJ
ORAVAN Rabča.
6. Výberové konanie na funk
ciu „Hlavný kontrolór ob
ce Rabča“ v súlade so zák.
č. 369/1990 Zb. o obec
nom zriadení s tým, že
voľba hlavného kontroló
ra sa uskutoční na riad
nom zasadnutí OZ 28. 5.

2015 s tým, že prihlášky
môžu záujemcovia zaslať
alebo doručiť na Obecný
úrad v Rabči do 26. 5. 2015
do 15 00 hod.
7. Na základe § 11 ods. 4
zák. č. 369/1990 Zb. o obec
nom zriadení v otázke do
volenky starostu považu
je za primerané uplatnenie
Zákonníka práce, že staros
ta má dovolenku v rovnakej
vým. ako jemu podriadení
zamestnanci v rovnakej ve
kovej skupine,
b) na základe § 152 ods. 8
písm. c) Zákonníka prá
ce patrí starostovi stravné
v rovnakej forme a v rovna
kom rozsahu ako zamest
nancom obecného úradu.
Uvedené je potrebné zapra
covať do Pracovného po
riadku obce Rabča.
8. Aby Program hospodár
skeho a sociálneho rozvo
ja obce Rabča 2015 – 2020
vypracoval
prednosta
Obecného úradu v Rabči
Ing. Vladimír Briš.
C. Doporučuje
1. Vyhovieť žiadosti Jo
zefa Vorčáka a spol., Or.
Polhora 18 o doplnenie
parciel a zmenu ÚP ob
ce Rabča na základe po
verenia ostatných vlast
níkov
novovytvorených
parciel podľa geom. plá
nu č. 37048201-139/2014.
Zmena ÚP – presun na
vrhovanej cesty mimo pô
vodnej parcely 827 (no

vé 2570/12/13/14/15/16/.
za podmienky, že ulica bu
de mať šírku 6 m a žiadosť
sa bude riešiť v zmysle zák.
č. 50/1976 Zb. stavebného
zákona formou doplnku
k ÚPD obce Rabča.
2. Poslancom OZ predlo
žiť Valnej hromade RAB
ČAN, s.r.o. Rabča svoje
návrhy na členov dozornej
rady v RABČAN, s.r.o. .
3. Schváliť zámer prenajať
majetok obce na základe žia
dosti BELLIDENTI, s.r.o.,
MDDr. Kristína Gašparo
vá, Rabčická 330, 02944
Rabča, sídlo spoločnos
ti: Na Vinohrady 1, 91105
Trenčín o prenájom nebyto
vého priestoru vo vlastníc
tve obce za účelom zriade
nia stomatologickej ambu
lancie. Ide o priestor: v Ob
vodnom zdravotnom stre
disku v Rabči, Ul. Rabčic
ká 330, vo vlastníctve obce
Rabča LV č. 1283, na 1. po
schodí na dohodnutý účel
podľa zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí. Poslanci
predmetný zámer schválili
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov OZ.
4. Schváliť zámer pre
najať majetok obce Rab
ča na základe žiados
ti MUDr. Magdaléna Še
lianová, MDDr. Alexan
der Šelian, Hviezdoslavo
va 49, Námestovo o pre
nájom nebytových priesto
rov za účelom prevádzko
vania zubnej ambulancie

v obci Rabča. Ide o pries
tor nachádzajúci sa v obci
Rabča, Ul. Rabčická 329,
priestor Nadstavba nad le
kárňou na dohodnutý účel
podľa zák. č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v platnom
znení. Poslanci predmetný
zámer schválili 3/5-tino
vou väčšinou všetkých po
slancov OZ.
D. Vymenúva
1. Na základe zák. č.
314/2001 o ochrane pred
požiarmi za veliteľa Obec
ného hasičského zboru
v Rabči p. Miroslava Piko
ša, bytom Rabča, Pod gra
pou 249 a zástupcu velite
ľa p. Martina Pitáka, by
tom Rabča, Hlavná 598
po súhlase OR HZZ v Ná
mestove zo dňa 9. 4. 2015
č. ORHZ-NO2-201/2015.
E. Ukladá
1. Finančnej komisie v ob
ci Rabča preveriť legálnosť
súťaže na dodávku uhlia
na RABČAN, s.r.o. Rabča.
Termín: 10. 4. 2015; Z.: Fi
nančná komisia
2. Konateľ RABČAN, s.r.o.
Pavol Kobyliak predlo
ží všetky doklady súvisia
ce so súťažou na dodávku
uhlia. Termín: 10. 4. 2015
o 7 00 hod.;
3. Konateľovi RABČAN,
s.r.o. Pavlovi Kobyliakovi,
aby do 17. 4. 2015 písomne
pripravil odpovede na zis
tené nedostatky Finančnou

17. 5. 2015
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KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Komisia ŽP, verejného poriadku a výstavby
Predseda: PhDr. Augustín Piták – 0911/539858
Členovia: Ing. Patrik Cubinek – 0949/382460,
Jozef Tvarožek – 0903/521491,
Alojz Spuchľák – 0905/240551,
Ing. Jaroslav Jagnešák – 0910/782567.
Komisia finančná
Predseda: Ing. Pavol Jurčák – 0905/513333.
Členovia: Bc. Ľudmila Rešutíková – 0905/798070,
Ing. Tomáš Bugeľ – 0902/260778,
Jozef Balek, Kožušníkova – 0917/176620,
Bc. Ilona Pitáková;
Ing. Veronika Jagelková – 0918/739624.

10. 1. 2015 Hasenie požiaru od centrálnej kotolne RABČAN, s.r.o. multifunkčnej budovy
obvodného zdravotného strediska
e-foto v. briš
komisiou a Komisiou ŽP, VP
a výstavby z 20. 3. 2015 k prí
stavbe ZŠ s MŠ pri kostole
a predložil ich starostovi ob
ce. Termín: do 17. 4. 2015;
4. Komisii ŽP, VP a výstav
by v Rabči zvolať jednanie
na obecný úrad za účasti žia
dateľov Augustín Boldovják
a manželka Bc. Anna Bol
dovjáková za účasti druhej
strany a to p. Jozef Laštiak
a manželka Marcela Laštia
ková, a František Somsedík
a manželka Zuzana Somse
díková. Termín: do budúce
ho OZ; Z.: PhDr. Augustín
Piták, predseda Komisie ŽP,
VP a V.
5. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefanovi
Raticovi umiestniť tabuľu
s nápisom: „Vstup na vlast
nú
zodpovednosť!!!“
na lávku cez rieku Polho
ranka smerom k Magure.
Termín: ihneď.
6. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefanovi
Raticovi vykonať osobnú
obhliadku na mieste a za
bezpečiť opravu a výme
nu dosiek na lávke cez rie

ku Polhoranku; zabezpe
čiť výplň výtlkov na Ul.
Športovcov,
zabezpečiť
návoz štrkodrvy smerom
od lávky až po hlavný most
na základe žiadosti p. Jozef
Bubláka a spol., Pod Ma
gurou 1119/58, Rabča.
Termín: do budúceho OZ;
7. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefanovi
Raticovi zistiť stanovisko
statika k mostu cez rieku
Polhoranka pri bare MI
MO. Termín: do budúce
ho OZ.
8. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefano
vi Raticovi vykonať osob
nú obhliadku časti plochy
od ZŠ k MŠ v Gaceli a za
bezpečiť návoz podľa uvá
ženia na zamokrenú časť.
Termín: do budúceho OZ.
9. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefanovi
Raticovi vykonať zabezpe
čiť umiestnenie oznamo
vacích tabúľ „Vstup do fon
tány na vlastné riziko!“
a na fontánu a šachovni
cu umiestniť tabuľu s ná
pisom: „Pozor, šmýka sa!“

5. 3. 2015 Zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zľava
poslanci: Mgr. Andrea Lubasová, PhDr. Augustín Piták,
Ing. Jozef Kovalíček
e-foto v. briš

10. Aby Obecný úrad
v Rabči požiadal SPF o od
kúpenie resp. prenájom
prístupovej cesty na pod
Magurou, prípadne získa
nia stanoviska, že parcela
sa bude udržiavať ako uli
ca. Termín: do budúceho
OZ; Z.: prednosta OcÚ.
11. Prednostovi Obecné
ho úradu v Rabči Ing. Vla
dimírovi Brišovi pripra
viť návrh nájomnej zmluvy
na ihrisko pri kostole s Cir
kvou – Rímskokatolíckym
farským úradom v Rabči
s minimálnou dobou pre
nájmu 10 rokov. Termín:
do budúceho OZ.
12. Mgr. Margite Kvasni
čákovej vyzvať firmu ORA
VING, s.r.o., M. R. Šte
fánika 1833, 02601 Dol
ný Kubín ako realizátora
o dodanie brán v zmysle
projektu Revitalizácia cen
tra obce Rabča – Námestie
Gaceľ. Termín: do budúce
ho OZ.
13. Mgr. Margite Kvasni
čákovej preveriť cez ria
diaci orgán na projekt Re
vitalizácia centra obce
Rabča – Námestie Gaceľ,
či je možné vykonať oplo
tenie časti námestia – fon
tána a šachovnica (podla
ha mramor) a to z dôvodu,
že dochádza k častým úra
zom detí a občanov. Ter
mín: do budúceho OZ;
Zapísal(a): Mgr. Gabrie
la Čulová, poslankyňa OZ
a predsedkyňa návrhovej
komisie.
UZNESENIE
č. 4/B/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 9. apríla 2015

Komisia sociálna a bytová
Predseda: Mgr. Gabriela Čulová – 0905/688618.
Členovia: Paulína Oselská – 0904/591522,
Mgr. Janka Michaláková – 0948/298643, Marta
Gužíková – 0903/117562,
Monika Adamčíková – 0902/746328,
Mgr. Margita Kvasničáková – 0911/659219.
Komisia kultúry
Predseda: Bc. Jozef Oselský – 0910/407303.
Členovia: Mgr. Andrea Lubasová – 0902/734085,
Margita Pindjaková – 0944/585792,
PhDr. Adriana Škrková – 0918/588778,
Mgr. Viera Bolibruchová – 0902/222146, Ján
Adamčík – 0903/386021,
Katarína Budzelová – 0904/589933.
Komisia športu
Predseda: Ing. Jozef Kovaliček – 0908/812372.
Členovia: Juraj Maxa – 0905/256132,
Mgr. Ľubomír Jagnešák – 0902/329993,
Martin Adamčík – 0949/637457,
Vladimír Iskierka – 0904/383972,
Miroslav Adamčík – 0910/128576.
Komisia na ochranu verejného záujmu
Predseda: Ján Maťuga – 0905/969347.Členovia:
Ing. Jaroslav Jagnešák – 0910/782567,
PhDr. Augustín Piták – 0911/539858,
Pavol Kobyliak – 0948/038418,
Mgr. Andrea Lubasová – 0902/734085.

A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných poslancov Do
plnok č. 1/2015 k VZN č.
1/2013 o poskytovaní jed
norazového príspevku pri
narodení dieťaťa. ZA hla
sovali 10 z prítomných
10 poslancov.
2. Trojpätinovou väčši
nou prítomných poslan
cov Doplnok č. 1/2015
k VZN č. 60/2009 Štatút
obce Rabča. ZA hlasova
li 10 z prítomných 10 po
slancov.
3. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných
poslancov
VZN č. 2/2015 o posky
tovaní jednorazového ko
laudačného príspevku pri
skolaudovaní nového ro

dinného domu. ZA hla
sovali 10 z prítomných
10 poslancov.
UZNESENIE č.
3/A/2015 z riadneho
zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce
Rabča 5. 3. 2015
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uzne
sení z 29. 1. 2015, ktorú
predložil hlavný kontrolór
obce Rabča, JUDr. Dušan
Kriško.
2. Informáciu o činnosti
jednotlivých komisií OZ.
3. Koncepciu Centra voľ
ného času Rabča, kto
rú predložila Mgr. Andrea
Lubasová.
Pokračovanie na str. 4
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Poslanci obce „hasili“, riešili, schvaľovali
Dokončenie zo str. 3
4. Žiadosť Karola Strýč
ka, Rabča o vybudovanie
prístupovej cesty. Ak v tej
to časti bude v budúcnos
ti vybudovaná ulica, musí
mať šírku 6 m, v opačnom
prípade ju obec neprevez
me do majetku obce.
5. Informácie starostu ob
ce Rabča Ing. Júliusa Pi
táka o možnosti podania
žiadosti na oteplenie hor
nej školy pri kostole na zá
klade výzvy, ktorá by ma
la byť vyhlásená v mesiaci
apríl 2015.
6. Informáciu Ing. Korn
hauserovej riaditeľky ZŠ
s MŠ o vyčíslení nákladov
na oteplenie hornej zá
kladnej školy pri kostole
vo výške 32 tis. €.
7. Vzdanie sa funkcie hlav
ného kontrolóra obce Rab
ča JUDr. Dušana Krišku
k termínu 31. 3. 2015.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zlo
žení: predseda: Ing. Ja
roslav Jagnešák – členo
via: Ján Maťuga a Monika
Adamčíková, poslanci OZ.
2. Program rokovania OZ
s navrhovanými zmenami.
3. Úpravu rozpočtu ZŠ
s MŠ Rabča na rok 2015
vo výške bežných výdav
kov 1 413 151 € a kapitá
lových výdavkov vo výške
12 000 € – rozpočtové opat
renie č. 1/2015, schválené
OZ 5. 3. 2015.
4. Zmena rozpočtu obce
Rabča na rok 2015 – roz
počtové opatrenie č. 3/2015
schválené OZ
5. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod no
vú ulicu Rozvoja. Parce
ly sú zamerané geom. plá
nom č. 41962249-41/2007
vyhotovený Ing. Jozef Reva
jom 12. 7. 2007. OZ schvá
lilo odkúpenie medzi ob
cou ako kupujúcim a spolu
vlastníkmi ako predávajú
cimi 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov za cenu
1 € z dôvodu, že obec Rab
ča vysporiadava pozemky
pod miestnu komunikáciu
novú ulicu Rozvoja pre ďal
šiu plánovanú výstavbu a in
fraštruktúru k. ú. obce Rab
ča s tým, že náklady spojené
s prevodom uhradí obec.
6. Náplne práce predlože
ných predsedami komisií:

Komisia ŽP, verejného po
riadku a výstavby, Komisia
na ochranu verejného zá
ujmu, Komisia finančná,
Komisia sociálna a byto
vá, Komisia kultúry, Komi
sia športu.
7. Žiadosti o dotácie obce
Rabča na rok 2015
Na základe návrhu špor
tovej komisie o schválenie
dotácie na rok 2015 nasle
dovne:
• Vladimír Iskierka, Rabča
Dotáciu na rok 2015
vo výške 2 500 € za pod
mienky, že dotácia bu
de
riadne
zúčtovaná
do 15. 12. 2015 TJ Oravan
Rabča.
• TJ Oravan Rabča, Miro
slav Adamčík, predseda,
IČO: 142220156
Dotáciu na rok 2015 vo výš
ke 33 000 € za podmienky,
že dotácia bude riadne zúč
tovaná do 20. 12. 2015 ob
ci Rabča.
• Spojený florbalový klub
Rabča a Or. Polhora, IČO:
42385784, Or. Polhora 332
Dotáciu na rok 2015 vo výš
ke 3 000 € za podmienky,
že dotácia bude riadne zúč
tovaná do 20. 12. 2015 obci
Rabča.
• Juraj Maxa, Rabča
Dotáciu na rok 2015
vo výške 500 € s tým, že
dotácia bude riadne zúč
tovaná do 15. 12. 2015 TJ
Oravan Rabča.
• Milan Tisoň, Rabča
Dotáciu na rok 2015 vo výš
ke 500 € za podmienky, že
dotácia bude riadne zúč
tovaná do 15. 12. 2015 TJ
Oravan Rabča.
• Jozef Tvarožek, Rabča
Dotáciu na rok 2015
vo výške 850 € za pod
mienky, že dotácia bu
de
riadne
zúčtovaná
do 15. 12. 2015 TJ Oravan
Rabča.
8. Žiadosti o finančný prís
pevok obce Rabča na rok
2015.
Na základe návrhu kul
túrnej komisie o schvále
nie finančného príspevku
na rok 2015 nasledovne:
• Základná
organizácia
– Jednota dôchodcov Rabča
Finančný príspevok na rok
2015 vo výške 1 600 €
za podmienky, že príspe
vok bude riadne zúčtovaný
do 15. 12. 2015.
• Katarína Budzelová,
Rabča

Zakúpenie klávesového ná
stroja vo výške 1 100 € pre
obec Rabča s tým, že ná
stroj bude využívaný v ob
ci Rabča, ZŠ s MŠ a CVČ
Rabča.
• Ján Adamčík, vedúci kul
túry Rabča
Zakúpenie mixu a mikro
fónov na ozvučenie nástro
jov dychovej hudby Rab
čianka vo výške 2 500 €.
9. Predložený
rozpočet
OHS, konateľom RAB
ČAN, s.r.o. Rabča, Pavlom
Kobyliakom na OHS (obec
nú hasičskú stanicu) vo výš
ke Zdravotné stredisko
14 919,48 € s DPH, Kotolňa
– uhoľňa 62 508,56 € s DPH
a Oprava OHS 151 587,42 €
s DPH.
10. Nájomnú zmluvu me
dzi obcou Rabča a OVS,
a.s. Dolný Kubín na prená
jom kanalizácie v časti Nad
ihriskom a na Ul. Rado
vej za cenu 1 €/rok so za
pracovanými podmienka
mi obce Rabča schválený
mi OZ 30. 10. 2014 č. uz.
7/2014 písm. D, ods. 6).
11. Žiadosť Rímskokato
líckej cirkvi, farnosť Rab
čice o poskytnutie finan
čného sponzorstva vo výš
ke 250 € z rozpočtu obce
Rabča na oslavy: 360-teho
výročia založenia katolíc
kej farnosti v Rabčiciach
a 200-tého výročia kosto
la Všetkých svätých v Rab
čiach v r. 2016.
12. Vstup obce Rabča
za člena do Regiónu Besky
dy, z. p. o. so sídlom: 01001
Žilina, Námestie obetí ko
munizmu 1.
13. Aby sa výberové ko
nanie na miesto riaditeľa
CVČ, Hlavná 426, Rabča
prejednalo v marci 2016.
14. Zakúpenie o polože
nie rúr cca 30 ks s prieme
rom 1000 mm s vyústením
do rieky na cintoríne for
mou elektronického trho
viska.
15. Plat starostu Ing. Jú
liusa Pitáka v zmysle § 4
ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z.
v platnom znení, vo výške
40 % s účinnosťou od 9. 3.
2015.
C. Neschvaľuje
1. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod no
vú ulicu Pri Luscoňovi.
Všetky parcely sú zamerané

geom. plánom č. 17883369107/2014 Ing. Ferdinand
Bolibruch 20. 1. 2015 – GE
ODET, Námestovo.
OZ neschválilo odkú
penie medzi obcou ako
kupujúcim a spoluvlast
níkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov za cenu
1 € z dôvodu, že je potreb
né dať vyhotoviť nový ge
ometrický plán so zamera
ním ulice na šírku 8 m, na
koľko ide o strategickú uli
cu, ktorá nadväzuje na uli
cu v Územnom pláne ob
ce Rabča. PROTI hlasova
li 10 z prítomných 10 po
slancov.
2. Zatiaľ žiadosť Jozefa
Vorčáka a spol., Or. Polho
ra 18 o doplnenie parciel
a zmenu ÚP obce Rabča
na základe poverenia os
tatných vlastníkov novo
vytvorených parciel podľa
geom. plánu č. 37048201139/2014. Žiadosť preve
rí na tvárnosti Komisia ŽP,
VP a výstavby.
3. Zatiaľ žiadosť Augustí
na Boldovjáka a manželky
Anny Boldovjákovej, Rab
ča, o vyjadrenie sa k vyspo
riadaniu ulice na Grúni.
4. Navrhované nové Zá
sady odmeňovania po
slancov OZ s účinnosťou
od 5. 3. 2015.
D. Ukladá
1. Hlavnému kontrolórovi
obce Rabča preveriť, pre
čo nebola verejná súťaž
na RABČAN, s.r.o. Rabča
na dodávku uhlia. Termín:
do budúceho OZ.
2. Konateľ RABČAN, s.r.o.
Rabča Pavol Kobyliak
na budúcom zasadnutí OZ
predloží vyjadrenie k do
dávke uhlia.
Termín: v texte;
3. CVČ Hlavná 426, Rabča
informovať v najbližšom
čísle Rabčianskeho chýr
nika o činnosti centra aj
na web stránke obce Rab
ča. Termín: do najbližšie
ho vydania RCH; Z.: CVČ.
4. Preposlať poslancom
OZ všetky pracovné ná
plne schválených komisií
OZ. Termín: do budúceho
OZ; Z.: Mgr. Eva Grancová
5.
Konateľovi
RAB
ČAN, s.r.o. Rabča Pavlo
vi Kobyliakovi zabezpečiť
odstránenie nádrže s naf
tou vedľa kotolne; preve

riť stav hydrantov na úze
mí obce Rabča, vybudovať
hydrant pri Zbernom dvo
re v Rabči; zvážiť možnosť
riešenia záložného zdroja
v kotolni. Termín: do bu
dúceho OZ;
6. Prednostovi
OcÚ
Ing. Vladimírovi
Brišo
vi pripraviť do budúceho
zasadnutia OZ vyčíslenie
všetkých nákladov za po
sledné dva roky za služby
spojené so správou počí
tačov a sietí na Obecnom
úrade v Rabči. Termín:
v texte;
7. Komisii ŽP, VP a výstav
by v obci Rabča preveriť
na tvárnosti miesta žiadosť
p. Jozefa Vorčáka a spol.,
Or. Polhora 18 o doplnenie
parciel a zmenu ÚP v obci
Rabča. Termín: do budú
ceho OZ.
8. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby Rabča, Šte
fanovi Raticovi na základe
žiadosti p. Augustína Bol
dovjáka a manželky An
ny Boldovjákovej, bytom
Rabča, aby OZ k predmet
nej žiadosti mohlo zau
jať stanovisko, preveriť
na tvárnosti miesta kana
lizáciu, ktorú vybudova
li Jozef Laštiak a František
Somsedík.
Termín: do budúceho OZ;
9. Zaslať poslancom OZ
zoznam ulíc v obci Rabča
spolu s legendou. Termín:
do 12. 3. 2015; Z.: OcÚ
Rabča
10. Obecný úrad pripraviť
do 12. 3. 2015 návrh na vý
berové konanie na miesto
hlavného kontrolóra obce
Rabča.
11. Jánovi Adamčíkovi,
vedúcemu kultúry, určiť
podmienky pri prebera
ní tanečnej sály od nájom
cov po výpredaji, svad
be alebo plese. Viac kon
trolovať stav tanečnej sá
ly po prevzatí a v prípade
poškodenia žiadať od ná
jomcov úhradu za vznik
nutú škodu.
Termín: do budúceho OZ;
12. Opätovne RABČAN,
obecné služby Rabča zve
rejňovať všetky faktúry
nad 100 € na web strán
ke obce Rabča. Termín: ih
neď.
Zapísal(a): Ing. Jaros
lav Jagnešák, poslanec OZ
a predseda návrhovej ko
misie.
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UZNESENIE
č. 3/B/2015
zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva obce Rabča z 5. marca 2015
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou
prítomných poslancov Do
plnok č. 1/2015 k VZN č.
4/2013 o určení výšky do
tácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa škôl a škol
ských zariadení. ZA hla
sovalo 10 z prítomných
10 poslancov.
Ing. Július Piták, staros
ta obce Rabča
Zapísal(a): Ing. Jaros
lav Jagnešák, poslanec OZ
a predseda návrhovej ko
misie.
UZNESENIE
č. 2/A/2015
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča 29. 1. 2015
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uzne
sení zo dňa 11. 12. 2014
a 11. 1. 2015, ktorú pred
ložil hlavný kontrolór ob
ce Rabča, JUDr. Dušan
Kriško.
2. Stanovisko Slovenskej
správy ciest, M. Rázusa
104/A, Žilina z 25. 11. 2014
vo veci umiestnenia trvalé
ho dopravného značenia
na štátnej ceste I/78 o po
sun v km 34,370 a zria
denie nového priechodu
pre chodcov v km 34,400
na základe žiadosti obce
Rabča.
3. Stanovisko Okresného
riaditeľstva PZ, Okresný
dopravný inšpektorát, D.

samospráva obce

Kubín z 2. 12. 2014 o po
sun priechodu pre chod
cov a vyznačenie nového
priechodu na štátnej ces
te I. triedy I/78 na základe
žiadosti obce Rabča.
4. Žiadosť o stanovisko obce
Zubrohlava k návrhu Zme
ny a doplnku č. 1 územné
ho plánu obce bez pripo
mienok.
5. Návrh starostu obce
Rabča na zástupcu staros
tu obce Rabča Ing. Pav
la Jurčáka, poslanca OZ
s účinnosťou od 1. 2. 2015.
6. Informáciu Mgr. Luba
sovej o prípravách zriade
nia nadácie v obci Rabča.
7. Zoznam ulíc s výmerou,
percentom vysporiadania
a vyčíslenými nákladmi
na asfaltovanie po ukon
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11. 12. 2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – doterajší starosta Dušan
Ratica blahoželá novému starostu Ing. Júliusovi Pitákovi k zvoleniu
e-foto v. briš

11. 12. 2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – starosta Ing. Július
Piták číta sľub poslancov obecného zastupiteľstva
e-foto v. briš
čení kanalizácie, ktoré
predložil prednosta OcÚ,
Ing. Vladimír Briš.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu… .

2. Program rokovania OZ
bez zmeny.
3. Zmenu rozpočtu obce
Rabča na rok 2015 – roz
počtové opatrenie č. 2/2015.
4. Rozdelenie zriadenej

11. 12. 2015 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva – starosta Ing. Július
e-foto v. briš
Piták blahoželá Ing. Pavlovi Jurčákovi k zvoleniu za poslanca

Komisie kultúry a špor
tu na ustanovujúcom za
sadnutí obecného zastu
piteľstva dňa 11. 12. 2014
na dve samostatné komisie
a to: Komisia kultúry a Ko
misia športu.
5. Žiadosť Slovenské
ho červeného kríža Rab
ča, Paulína Oselská, Rab
ča o dotáciu na rok 2015
vo výške 900 € na zvý
šenie počtu darcov krvi
a podporu súčasných dar
cov. Poskytovanie zdra
votnej pomoci pri športo
vých a kultúrnych poduja
tiach obce Rabča. Zvýše
nie počtu návštev starých
a opustených ľudí v ob
ci. Poskytovanie darcom
transfúznu stanicu pria
mo v obci. Zapojenie sa
do súťaže prvej pomoci,
preventívne poradenské
vyšetrenie, integrovaný
systém. Zamerať sa na ši
rokú verejnosť (deti, mlá
dež a rôznu vekovú štruk
túru) obyvateľstva. Za

pájať darcov do študent
skej kvapky krvi, Učiteľ
ská kvapka krvi. Podpo
rovať rozvoj členskej zá
kladne. Žiadosť sa schva
ľuje za podmienky, že do
tácia bude riadne zúčtova
ná do 15. decembra 2015.
6. Sobášiaceho Ing. Júliusa
Pitáka a zástupcu sobášia
ceho Ing. Jozefa Kovalič
ka, poslanca OZ.
7. Odkúpenie podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod no
vú ulicu Pri Hrubjakovi
– Šelcyk. OZ schválilo od
kúpenie medzi obcou ako
kupujúcim a spoluvlast
níkmi ako predávajúcimi
3/5-tinovou väčšinou všet
kých poslancov za cenu
1 € z dôvodu, že obec Rab
ča vysporiadava pozemky
pod miestnu komunikáciu
novú ulicu Pri Hrubjako
vi – Šelcyk pre ďalšiu plá
novanú výstavbu k. ú. ob
ce Rabča s tým, že nák
lady spojené s prevodom
uhradí obec. ZA hlasova
lo 11 z prítomných 11 po
slancov.
8. Aby obec dala vyhotoviť
nový geom. plán na Ada
movku III. ZA hlasovalo 10
z prítomných 11 poslancov.
C. Konštatuje, že
1. Poslanec – prvý náhrad
ník Ing. Jaroslav Jagnešák
zložili zákonom predpísa
ný sľub poslanca OZ.
D. Volí
1. Predsedu: PhDr. Augus
tín Piták a členov: Ing. Pat
rik Cubinek, Jozef Tva
rožek, Alojz Spuchľák,
Pokračovanie na str. 6
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samospráva obce

Poslanci obce „hasili“, riešili, schvaľovali
Dokončenie zo str. 5
Ing. Jaroslav Jagnešák Ko
misie životného prostredia,
verejného poriadku a vý
stavby s účinnosťou od 1. 2.
2015.
2. Predsedu: Ján Maťu
ga a členov: Ing. Jaroslav
Jagnešák, PhDr. Augus
tín Piták, Pavol Kobyliak,
Mgr. Andrea Lubasová Ko
misie na ochranu verejného
záujmu s účin. od 1. 2. 2015.
3. Predsedu: Ing. Pavol Jur
čák a členov: Bc. Ľudmila
Rešutíková, Ing. Tomáš Bu
geľ, Jozef Balek, Bc. Ilona
Pitáková, Ing Veronika Ja

gelková Komisie finančnej
s účinnosťou od 1. 2. 2015.
4. Predsedu: Mgr. Gabrie
la Čulová a členov: Paulí
na Oselská, Mgr. Janka Mi
chaláková, Marta Gužíko
vá, Monika Adamčíková,
Mgr. Margita Kvasničáková
Komisie sociálnej a bytovej
s účinnosťou od 1. 2. 2015.
5. Predsedu: Bc. Jozef Osel
ský a členov: Mgr. Andrea
Lubasová, Margita Pindja
ková, PaedDr. Adriána Škr
ková, Mgr. Viera Bolibru
chová, Ján Adamčík, Kata
rína Budzelová Komisie kul
túry s účin. od 1. 2. 2015.

KONTAKTY NA STAROSTU OBCE RABČA
A ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU
Ing. Július Piták, starosta obce Rabča
Mobil – starosta: 0903/538 529, tel.: 043/28 121 20,
e-mail: starosta@rabca.sk
alebo nepriamo cez podateľňu podatelna@rabca.sk
Prednosta Obecného úradu v Rabči
– Ing. Vladimír Briš
Tel.: 043/28 121 17, mob.: 0908/627 868;
email: prednosta@rabca.sk
Hlavný kontrolór obce Rabča
Pondelok 7 30 – 11 30, 12 00 – 15 30 hod., tel.:
043/28 121 12; e-mail: kontrolor@rabca.sk
Mgr. Eva Grancová
podateľna, poskytovanie informácii, drobné
stavby, zapisovateľka, 043/28 121 11,
*043/55 942 19, e-mail: podatelna@
rabca.sk, e-mail: info@rabca.sk
Ing. Dana Kvasniaková
Účtovník, ekonóm: tel. 043/28 121 19,
dana.kvasniakova@rabca.sk
Bc. Ľudmila Lubasová
Správa daní z nehnuteľnosti, poplatkov
a majetku obce, evidencia odpadov, stavieb:
tel. 043/28 121 21, ludmila.lubasova@rabca.sk
Mgr. Margita Kvasničáková
Sociálne veci, príprava projektov a verejného
obstarávania: mob.: 0911/659 219, 043/28 121 13,
margita.kvasnicakova@rabca.sk
Oľga Bolibruchová
Podateľňa, pokladňa, archív, vyhlasovanie
v rozhlase: tel. 043/28 121 15, olga.
bolibruchova@rabca.sk
Ľudmila Iskierková
Úsek matriky, úsek organizačný
a vnútorných vecí, evidencia obyvateľstva:
tel. 043/28 121 15, matrika@rabca.sk
Mária Fusková
Pozemky: tel. 043/28 121 22,
maria.fuskova@rabca.sk
Helena Chromčáková
Doručovanie, upratovanie: tel. 043/28 121 12
Ján Adamčík – vedúci Miestneho kultúrneho
strediska: mob. 0903/386 021, tel. 043/28 121 12,
jan.adamcik@rabca.sk;
Ružena Galčíková – vedúca obecnej knižnice
tel. 043/55 941 03, okrabca@stonline.sk

6. Predsedu: Ing. Jozef Ko
valiček a členov: Juraj Ma
xa, Mgr. Ľubomír Jagnešák,
Martin Adamčík, Vladimír
Iskierka, Miroslav Adamčík
Komisie športu s účinnos
ťou od 1. 2. 2015.
E. Odporúča
1. Požiadať – Okresný úrad
Žilina, odbor cestnej dopra
vy … na základe vyjadrenia
OR PZ, odbor ODI, D. Ku
bín o posun priechodu pre
chodcov na štátnej ceste I.
triedy oproti pohostinstvu
Bocian u Staprasu.
G. Neschvaľuje
1. Žiadosť Moniky Skur
čákovej, Rabča o dotáciu
na rok 2015 vo výške 150 €
na vzdelávací projekt v rám
ci praktickej maturity na vy
tvorenie propagačných ma
teriálov na prezentáciu pro
jektu – brožúry, kalendáre,
pozvánky, menovky a pla
gáty, ktorý sa bude realizo
vať v hoteli Altis 10. 4. 2015.
2. Žiadosť ZO – Jednota dô
chodcov, Rabča o prená
jom miestnosti pod kultúr
nym domom vedľa Pizzérie
a to z dôvodu, že predmet
né priestory nemá obec ešte
stavebne ukončené. Po do
končení predmetných pries
torov sa OZ bude žiadosťou
opätovne zaoberať, resp.
žiadatelia opätovne podajú
žiadosť o prenájom.
3. Žiadosť Dávida Boldov
jáka a spol., Rabča o za
bezpečenie výstavby verej
ného osvetlenia a chodní
kov na novej obecnej ulici
– Iglarčíkova. Žiadosť sa bu
de riešiť až po ukončení ka
nalizácie v obci Rabča.
4. Odkúpenie
podielov
od spoluvlastníkov na obec
Rabča za cenu 1 € pod no
vú ulicu na Grúni. OZ nes
chválilo odkúpenie medzi
obcou ako kupujúcim a spo
luvlastníkmi ako predávajú
cimi 3/5-tinovou väčšinou
všetkých poslancov za cenu
1 € z dôvodu, že predmetná
ulica nemá parametre uli
ce t. j. 6 m. PROTI hlasova
lo 11 z prítomných 11 po
slancov.
H. Ukladá
1. Finančnej komisii pri
praviť vyhodnotenie po
núk na zakúpenie spoma
ľovacieho radara, ktorý bu
de umiestnený na Ul. Rab

čická. Termín: po predlo
žení CP.
2. Finančnej komisii a Ko
misii ŽP, VP a výstavby
v spolupráci s p. riaditeľ
kou ZŠ s MŠ Rabča pre
šetriť problém s vodou pod
MŠ v Gaceli, kde denne
uniká 200 l vody. Termín:
po predložení CP.
3. Komisii športu prejed
nať a predložiť na schvá
lenie na budúce zasadnu
tie OZ žiadosti o dotácie
na rok 2015 a to:
• Žiadosť Vladimíra Iskier
ku, Rabča o dotáciu na rok
2015 vo výške 2 500 €
na športové aktivity a to
zviditeľnenie obce Rabča
v Oravskej hokejovej súťaži
(rozvoj hokeja v Rabči).
• Žiadosť TJ Oravan Rabča,
Miroslav Adamčík, predse
da, IČO: 142220156 o do
táciu na rok 2015 vo výške
26 000 € na športové aktivi
ty a aktivity detí a mládeže.
Ide o zabezpečenie športovej
činnosti oddielov TJ v pravi
delných a dlhodobých sú
ťažiach športových zväzov
v rámci Oravy a Žilinského
kraja. Organizovanie krát
kodobých akcií pre neregis
trovaných a rekreačných
hráčov. Cieľové skupiny: fut
bal – žiaci, dorast a dospe
lí, stolný tenis – žiaci dorast
a dospelí.
• Žiadosť Spojeného florba
lového klubu Rabča a Or.
Polhora, IČO: 42385784,
Or. Polhora 332 o dotáciu
na rok 2015 vo výške 3 000 €
na športové aktivity.
• Žiadosť Jozefa Tvarožka,
Rabča o poskytnutie dotácie
na rok 2015 vo výške 850 €
na rozvíjanie volejbalu v ob
ci tak, aby v budúcnosti bol
volejbalový klub zapojený
do súťaží riadenými volejba
lovým zväzom.
• Žiadosť Juraja Maxu, Rab
ča o schválenie dotácie na r.
2015 vo výške 500 € na roz
voj biatlonu.
• Žiadosť Milana Tisoňa,
Rabča o poskytnutie dotácie
na rok 2015 vo výške 500 €
na rozvoj basketbalu v obci
Rabča a zapojenie mladých
do aktívneho športovania.
4. Komisii kultúry prejed
nať a predložiť na schválenie
na budúce zasadnutie OZ
žiadosti o finančné príspev
ky na rok 2015 a to:
• Žiadosť ZO – Jednota dô
chodcov Rabča o poskyt

nutie finančného príspevku
na rok 2015 vo výške 1 600 €
na aktivity.
• Žiadosť Kataríny Budzelo
vej, Rabča o zakúpenie klá
vesového nástroja – synteti
zátora z dôvodu, že pôvodný
nástroj, ktorý bol majetkom
obce, bol čiastočne zničený
požiarom dňa 10. 1. 2015.
• Požiadavku p. Jána Adam
číka, vedúceho kultúry, o za
kúpenie mixu a mikrofónov
na ozvučenie v predpokla
danej cene 2 500 €.
5. Prednostovi OcÚ Ing. Vla
dimírovi Brišovi zabezpečiť
opravu Rokovacieho poriad
ku.“
6. Centru voľného času,
Hlavná 426, Rabča dopra
covať zistené právne nedos
tatky CVČ.
7. Mgr. Andrea Lubasová
pripraví koncepciu činnos
tí CVČ v obci Rabča, kto
rú prepošle poslancom OZ.
Termín: do budúceho OZ;
8. Zaradiť do programu
na budúce zasadnutie OZ
bod k centru voľného času,
ohľadne prejednania mož
nosti výberového konania
na riaditeľa CVČ. Termín:
do budúceho OZ.
9. Zaradiť do programu
na budúce zasadnutie OZ
bod školstvo. Termín: do bu
dúceho OZ; Z.: OcÚ Rabča
10. Presunúť na budúce za
sadnutie OZ a preposlať
poslancom OZ rozpočet
OHS. Termín: do budúce
ho OZ; Z.: OcÚ Rabča, Pa
vol Kobyliak, konateľ RAB
ČAN, s.r.o. Rabča.
11. Predsedom komisii zria
dených komisií: PhDr. Au
gustínovi Pitákovi, Jánovi
Maťugovi, Ing. Pavlovi Jur
čákovi, Mgr. Gabriele Ču
lovej, Bc. Jozefovi Oselské
mu a Ing. Jozefovi Kovalič
kovi predložiť na budúce za
sadnutie OZ pracovné ná
plne na schválenie. Termín:
do budúceho OZ.
12. Riaditeľka ZŠ s MŠ Rab
ča Ing. Anne Kornhausero
vej pripraviť do budúceho
OZ rozpočet na oteplenie
ZŠ pri kostole.
13. PhDr. Augustínovi Pitá
ková predložiť do budúceho
zasadnutia OZ cenové po
nuky na vyhotovenie nového
geom. plánu na nové odčle
nenie ulíc na Adamovke III.
14. RABČAN, obecné služ
by Rabča, Štefanovi Ratico
vi preveriť možnosť umiest
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Starosta odpovedá

14. 4. 2015 Starosta Ing. Július Piták a vedúci obecných služieb Štefan Ratica denne
kontrolujú výstavbu kanalizácie. Robia čo môžu. Zodpovedná je OVS, a.s. e-foto v. briš
nenia kontajnera na sklo
na Hlavnej ceste pri p. Jen
dreasovej. Termín: ihneď.
UZNESENIE
č. 2/B/2015 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 29. 1. 2015
A. Schvaľuje
1. VZN č. 1/2015 o spôso
be náhradného zásobova
nia vodou a náhradného od
vádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu
žúmp na území obce Rabča.
ZA hlasovalo 11 z prítom
ných 11 poslancov.
UZNESENIE č. 1/2015
z 1. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča z 11. 1. 2015
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce
Rabča o požiari v Spoločnej
kotolni v Rabči, ktorý vzni
kol 10. 1. 2015 cca o 300 hod.
2. Odporúčanie JUDr. Du
šana Krišku, hlavného kon
trolóra obce Rabča, aby sa
vyčlenili finančné pros
triedky na opravu obec
ných objektov zničených
po požiari 10. januára
2015 z osobitného účtu ob
ce Rabča.
3. Upozornenie JUDr. Du
šana Krišku, hlavného
kontrolóra obce Rabča, že
poslanec OZ nemôže mať
žiadny pracovný vzťah
s obcou Rabča, inak mu
zaniká mandát poslanca.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu … .
2. Program rokovania OZ
bez zmeny.
3. Vyčleniť z rozpočtu obce
Rabča 50 000 € z osobitné

ho účtu obce Rabča na od
stránenie škôd po požiari
dňa 10. 1. 2015 a zabezpeče
nie chodu obecnej kotolne.
ZA hlasovalo 10 z prítom
ných 10 poslancov.
4. Aby práce po požiari pre
vádzali: fy RABČAN, s.r.o.
a RABČAN, obecné služby
Rabča na bezprostredné od
straňovanie škôd po požia
ri. ZA hlasovalo 10 z prítom
ných 10 poslancov.
C. Ukladá
1. Konateľovi RABČAN,
s.r.o. Pavlovi Kobyliakovi
vypracovať a e-mailom za
slať poslancom OZ rozpo
čet na zabezpečenie prác
a opráv obecných objektov
po požiari 10. 1. 2015. Ter
mín: 15. 1. 2015;
UZNESENIE č. 9/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča
z 11. decembra 2014
A. Berie na vedomie
1. Výsledky voľby starostu
a volieb do obecného zastu
piteľstva vo voľbách do or
gánov samosprávy obcí, ko
naných 15. 11. 2014, kto
ré predložila zapisovateľka
miestnej volebnej komisie
Ing. Dana Kvasniaková.
2. Kontrolu plnenia uznese
ní zo dňa 30. 10. 2014, kto
rú predložil hlavný kontro
lór obce Rabča, JUDr. Du
šan Kriško.
3. Vystúpenie novozvole
ného starostu obce Rabča,
Ing. Júliusa Pitáka.
4. Odporúčacie stanovisko
hlavného kontrolóra k ná
vrhu viacročného rozpoč
tu obce na roky 2015 – 2017

a k návrhu programového
rozpočtu obce na rok 2015,
aby sa predložený návrh roz
počtu schválil s pozmeňujú
cimi návrhmi poslancov.
5. Plat starostu v zmysle § 3
ods. 12 zák. č. 253/1994 Z. z.
a to priemerná mzda x náso
bok (podľa počtu obyvate
ľov) t. j. 824 € x 2,17 (náso
bok podľa počtu obyvate
ľov) = 1 788,08 € zaokrúhle
ne nahor 1 789,00 €.
6. Programový rozpočet
2015 s výhľadom na roky
2016 a 2017.
7. Stanovisko hlavného
kontrolóra obce Rabča,
JUDr. Dušana Krišku ku
kauze RABČAN, s.r.o.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zlo
žení … .
2. Program rokovania OZ
s navrhnutou zmenou.
3. Programový rozpočet ob
ce Rabča na rok2015 vo výš
ke príjmov: 2 670 695 € a vo
výške výdavkov: 2 289 847 €
s navrhovanými zmenami
poslancov OZ. Za hlasova
lo 10 z prítomných 10 po
slancov.
4. Žiadosť Jaroslava Joščá
ka, Rabča o schválenie pre
nájmu obecného pozemku
za účelom osadenia gará
že o vým. 15 m2 – ide o po
zemok vo vlastníctve obce
parc. CKN č. 4464/19. Po
slanci na riadnom zasad
nutí OZ 30. 10. 2014 3/5-ti
novou väčšinou odporu
čili schváliť zámer pre
najať majetok obce Rab
ča – ide o obecný pozemok
o vým. 15 m2 – ide o poze
mok vo vlastníctve obce
parc. CKN č. 4464/19, LV
č. 1283 priamo za ročný
Pokračovanie na str. 8

1. Vo funkcii starostu obce Rabča ste už viac ako
100 dní a tak určite Rabčanov zaujímajú vaše doterajšie postrehy a ako sa líšia Vaše predstavy o vedení obce?
V prvom rade chcem
všetkým Rabčanom poďakovať za podporu, ústretovosť a pomoc, s ktorou som
sa doteraz stretával. Tie prvé dni boli rušné a zaujímavé. Je to v podstate ako úvod
a prvé kapitoly v knihe, ktorú začínate čítať. Ešte neviete presne, čo všetko Vás
čaká, ale môžete to tušiť.
Bilancovanie je predčasné.
Samozrejme, aj moje očakávania boli iné. Ale uvedomil som si dva podstatné
faktory, ktoré ovplyvňujú život našich občanov v dedine
a sú dlhodobé:
• Prvý je subjektívne (záleží od nás) a sú to nezhody a majetkové spory ohľadom pozemkov, ulíc, iné
susedské spory a pod. Vytvára sa nepriateľstvo až
nevraživosť v susedských
a rodinných vzťahoch. Pritom niekedy stačí málo.
Stačí urobiť kompromis,
odpustiť, ustúpiť a myslieť
trochu dopredu. Uvedomiť si, že budeme vedľa seba žiť ešte desaťročia a nie
je dôvod zbytočne si znepríjemňovať život. Zabúda
sa na kresťanské hodnoty, ktoré, aspoň predpokladám, väčšina našich občanov uznáva.
• Druhý je objektívny (nedokážeme ho efektívne
ovplyvniť), a to je zamestnanie. Veľa mužov cestuje za prácou na týždňovky,
2-týždňovky…, do zahraničia. Prichádzajú na pár
dní domov, sú zaneprázdnení, pretože potrebujú
urobiť prácu, ktorá ich čaká doma, a potom opäť odchádzajú. Rodinný život je
neúplný. Vplýva to na partnerské vzťahy a na výchovu detí. Zostáva málo času na spoločné chvíle. V dedine to vidieť napr. na malej účasti na kultúrnych,
športových, alebo iných podujatí.
2. Čo ku prebiehajúcej
výstavbe kanalizácie v obci chcete uviesť?
Kanalizáciu v Rabči,
a taktiež v susedných dedinách, buduje OVS, a.s.

D. Kubín (Oravská vodárenská spoločnosť – bývalý SEVAK). Dielo realizuje spoločnosť OHL ŽS SK, a.s.
a MBM – GROUP, a.s. Námestovo. Obec Rabča nie je
účastníkom zmluvného vzťahu. Uvádzam to preto, že
veľa občanov predpokladá
účasť našej obce na tomto
diele. Nie je to tak, hoci bude slúžiť pre nás. Obec rieši pripomienky občanov,
ale niekedy výsledok nie je
okamžitý podľa predstáv
občanov. Verte mi, že ani
nám, ako zástupcom obce
Rabča, to nie je jedno. Často sú aj ostrejšie výmeny názorov medzi investorom diela, realizátorom diela a obcou. Nevýhodou je, že toto dielo začali v Rabči realizovať veľmi neskoro a vyvoláva to časový stres. Bude potrebná trpezlivosť, avšak naďalej chceme pomáhať riešiť požiadavky a nespokojnosť našich občanov.
3. Vaše plány na tento rok?
Je ich pomerne dosť. Chceme dokončiť opravu zdravotného strediska po vzniknutom požiari. Pripravuje sa
výstavba nového multifunkčného ihriska. Plánujeme využiť finančné zdroje z eurofondov na rekonštrukciu verejného osvetlenia, obecných
budov – kultúrny dom, zdravotné stredisko, športový areál a taktiež hornú základnú školu. Pripravujú sa taktiež projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Je potrebné rátať, že nie všetky sa podaria v tomto roku,
ale môžu pribudnúť nové.
4. Aké máte osobné priania?
Aby sa zlepšili medziľudské vzťahy, pretože tie dokážu vytvoriť pohodu a zlepšiť
kvalitu života v obci. Máme
na to.
Ďakujem za rozhovor.
V. Briš
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Poslanci obce „hasili“, riešili, schvaľovali
OZ v prípadoch podľa § 12
ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia
veta, ods. 5 tretia veta a ods.
6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
2. Novým vedením Centra
voľného času, Hlavná 426,
Rabča Ing. Júliusa Pitáka,
starostu obce Rabča s účin
nosťou od 11. 12. 2014 bez
nároku na odmenu.
E. Odvoláva
1. Dušana Raticu z doteraj
šieho vedenia Centra voľné
ho času, Hlavná 426, Rabča
dňom 11. 12. 2014.
14. 4. 2015 Výstavba kanalizácie naráža neustále na nesúhlas vlastníkov s vyznačenou
e-foto v. briš
trasou a tak sa obec snaží pomôcť OVS, a.s. nájsť nové priechodné trasy
Dokončenie zo str. 7
nájom vo výške 2,0746 €/
m2/rok na 1 rok na dohod
nutý účel. Za hlasovalo 10
z prítomných 10 poslancov.
5. Žiadosť Jána Iskerku
a manž. Ľubomíry Iskerko
vej o schválenie umiestnenia
plechovej garáže na obec
nom pozemku obce Rab
ča CKN č. 4464/19 o vým.
18 m2. Poslanci na zasadnutí
OZ 30. 10. 2014 3/5-tinovou
väčšinou odporučili schváliť
zámer prenajať majetok ob
ce Rabča – ide o pozemok
o vým. 18 m2 vo vlastníctve
obce parc. CKN č. 4464/19,
LV č. 1283 priamo za ročný
nájom vo výške 2,0746 €/
m2/rok na dobu určitú 1 rok
na dohodnutý účel.
6. Žiadosť Aleny Jancúrovej,
bytom Rabča o prenájom
nebytových priestorov na
chádzajúcich sa nad lekár
ňou VIOLA vedľa kancelárie
p. Tomčíkovej. Tieto priesto
ry chce využiť na podnikanie
v oblasti krajčírstva od 1. 1.
2015. Poslanci na riad
nom zasadnutí OZ 30. 10.
2014 3/5-tinovou väčšinou
odporučili schváliť zámer
prenajať majetok obce Rab
ča – ide o priestor v obec
nej budove súp. č. d. 329,
Ul. Rabčická, parc. CKN č.
5099/1, LV č. 1283 o vým.
54,29 m2 priamo za ročný
nájom vo výške 1056,25 €/
rok na dohodnutý účel.
7. Žiadosť Gabriely Kovalič
kovej, IČO: 41733525, Rab
ča o schválenie predĺže
nia prenájmu časti obecné
ho pozemku parc. CKN č.
4549/2 o vým. 336 m2, kto
rý má prenajatý do 31. 12.

2014 za účelom využi
tia tohto priestoru ako
sklad substrátov, ozdob
nej kôry, sezónneho tova
ru (okrasných stromčekov,
tují, ovocných stromče
kov) od 1. 1. 2015. Poslan
ci na riadnom zasadnu
tí OZ 30. 10. 2014 3/5-ti
novou väčšinou odporuči
li schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča pria
mo za ročný nájom vo výš
ke 550 €/rok na dobu urči
tú od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015 na dohodnutý účel.
8. Oznámenie o úpra
ve rozpočtových polo
žiek rozpočtu obce Rabča
na rok 2014 v zmysle § 14
ods. 2 písm. b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpoč
tových pravidlách územ
nej samosprávy v znení ne
skorších noviel, sa vyko
náva zmena rozpočtu ZŠ
s MŠ na rok 2014 so sú
hlasom OZ, rozpočtovým
opatrením.
9. Zmena rozpočtu obce
Rabča na rok 2014 – rozpoč
tové opatrenie č. 6/2014.
10. Plat starostu v zmys
le § 4 ods. 2 zák. č.
253/1994 Z. z. v platnom
znení vo výške 0 %, čo pred
stavuje: 0 €.
11. Mesačný plat zástup
cu starostu obce Rabča
vo výške 66 €.
12. Odmenu poslancov OZ
vo výške 25 €/1 zasadnu
tie s účinnosťou od 11. 12.
2014.
13. Odmenu predsedov
a členov komisií OZ nasle
dovne: predseda – 17 €/1
zasadnutie a členovia 10 €/1
zasadnutie.

14. Aby zasadnutia OZ boli
spravidla posledný štvrtok
v mesiaci o 16 30 hod.
15. Výšku poplatku za pre
nájom predajného dreve
ného stánku obce Rabča
vo výške 30 €/1 stánok/1
deň len na predaj alkoho
lických nápojov a konzum
ných výrobkov. Prenájom
na remeselné výrobky je
bezplatný.
C. Konštatuje, že
1. Novozvolený starosta ob
ce, Ing. Július Piták zložil zá
konom predpísaný sľub sta
rostu obce.
2. Zvolení poslanci Obecné
ho zastupiteľstva obce Rab
ča zložili zákonom predpí
saný sľub poslanca obecné
ho zastupiteľstva:
• Monika Adamčíková,
• Mgr. Gabriela Čulová,
• Ing. Jurčák Pavol,
• Pavol Kobyliak,
• Ing. Jozef Kovaliček,
• Mgr. Andrea Lubasová,
• Ján Maťuga,
• Bc. Jozef Oselský,
• PhDr. Piták Augustín,
• Bc. Ľudmila Rešutíková.
3. Ing. Július Piták nepod
písal zákonom predpísa
ný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva z dôvodu, že
podpísal sľub starostu a fun
kcia starostu nie je zlučiteľná
s funkciou poslanca obec
ného zastupiteľstva v zmys
le § 11 ods. 2 písm. a) zák.
č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení.
D. Poveruje
1. Poslankyňu Bc. Ľud
milu Rešutíkovú zvoláva
ním a vedením zasadnutí

F. Zriaďuje
1. Komisie obecného zastu
piteľstva:
a) Komisia životného pro
stredia, verejného poriadku
a výstavby,
b) Komisia na ochranu ve
rejného záujmu,
c) Komisia finančná
d) Komisia sociálna a bytová,
e) Komisia kultúry a športu.
G. Určuje
1. V súlade so zákonom NR
SR č. 253/1994 Z. z. o práv
nom postavení a platových
pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení
neskorších predpisov v roz
sahu určenom doterajším
obecným zastupiteľstvom
najneskôr 90 dní pred voľ
bami mesačný plat starostu
– Ing. Júliusa Pitáka vo výš
ke: 1 789,00 €.
H. Ukladá
1. Aby Obecný úrad v Rabči
prizval na najbližšie zasad
nutie Obecného zastupiteľ
stva obce Rabča 1. náhrad
níka Ing. Jaroslava Jagne
šáka vo voľbách do orgánov
samosprávy obcí, ktoré sa
konali dňa 15. 11. 2014 a to
z dôvodu, že sa uvoľnil jeden
mandát poslanca. Termín:
do budúceho OZ.
2. Aby novozvolená Finan
čná komisia vyhodnotila po
nuku na zakúpenie spoma
ľovacieho radara, ktorý bu
de umiestnený na Ul. Rab
čická z dôvodu, že táto úlo
ha nebola splnená doteraz
schválenou Komisiou na ve
rejné obstarávanie. Termín:
po schválení členov Finan
čnej komisie;
3. Aby p. riaditeľka ZŠ s MŠ,
Ing. Anna Kornhausero
vá v spolupráci s vedúcim

RABČAN, obecné služ
by Rabča, Štefanom Rati
com zabezpečili ešte jed
nu osobu, ktorá bude doze
rať na deti pri prechode pre
chodcov na ceste I. triedy rá
no cestou do školy, nakoľko
táto úloha nebola splnená.
Termín: do budúceho OZ.
4. Aby Obecný úrad presu
nul a dal opätovne prejednať
doplnok č. 1/2014 k VZN č.
4/2013 o určení výšky do
tácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa škôl a škol
ských zariadení.
Termín: do budúceho OZ;
5. CVČ Hlavná 426 Rab
ča pripraviť Správu o vý
chovno-vzdelávacom čin
nosti CVČ Rabča za šk. r.
2013/2014. Termín: do bu
dúceho OZ.
6. Obecný úrad rozposlať emailom upravený Rokova
cí poriadok poslancov OZ.
Termín: do 31. 12. 2014.
7. Ján Adamčík, vedúci kul
túry pripraviť koncepciu
na akciu obce Vianočné tr
hy, ktoré sa uskutočnia dňa
21. 12. 2014. Termín: do
15. 12. 2014.
8. Poslancom OZ pripraviť
návrhy na predsedov a čle
nov zriadených komisií a ich
členov a náplne práce tých
to komisií (Komisia život
ného prostredia, verejné
ho poriadku a výstavby; Ko
misia na ochranu verejného
záujmu; Komisia finančná;
Komisia sociálna a bytová
a Komisia kultúry a športu).
UZNESENIE č. 9/B/2014
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča z 11. decembra 2014
A. Schvaľuje
1. 3/5-tinovou väčšinou prí
tomných poslancov VZN
č. 1/2014 o miestnych da
niach a o miestnom poplat
ku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
na území obce Rabča.
B. Neschvaľuje
1. 3/5-tinovu väčšinou prí
tomných poslancov do
plnok č. 1/2014 k VZN č.
4/2013 o určení výšky do
tácie na prevádzku a mzdy
na žiaka a dieťa škôl a škol
ských zariadení. ZA dopl
nok č. 1/2014 hlasovalo – 0
poslancov.
Spracoval: V. Briš
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ĽUDIA, TAKÉTO VOĽBY TU
EŠTE NEBOLI
Volebná kampaň začala už od septembra. Koncom októbra kandidáti Jozef Tvarožek, Ing. Július Piták a Ján Kozák oslovili voličov
drahými veľkými farebnými bilboardmi. Kandidát na starostu Ing. Július Piták navštevoval rodiny, ktoré ho nepoznajú s veľkým zošitom
v ruke a oslovoval voličov. Nechýbali plnofarebné volebné programy s donáškou domov. Prvýkrát sa na kampaň využil internet – sociálna
sieť Facebook s mladými z Rabče. Míting s voličmi mal iba Jozef Tvarožek. Anton Harbut nerobil kampaň, nechal to na voľbu voličov.
To všetko niektorým nestačilo a tak sa uchýlili v Rabči k anonymom, kde kritizovali prácu starostu a ďalších. V týchto voľbách bola záplava
anonymov. Anonym na anonym.
Samotná voľba starostu a poslancov bola demokratická a priehľadná pod dozorom pozorovateľov z obce. Mierna nadpolovičná väčšina
(55%) voličov rozhodla po 12-tich rokoch o zmene – zvolili nezávislého kandidáta v obci málo známeho Ing. Júliusa Pitáka a rozhodla aj o tom,
že zvolila väčšinu nových poslancov. Politické zloženie nového Obecného zastupiteľstva obce Rabča: SMER 4, NEKA 4, KDH 1, SNS 1, SIEŤ 1.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB – 15. 11.
2014
Počet osôb zapísaných v zo
zname voličov: 3457 (VO1:
1277, VO2: 1120, VO3:
1060); počet voličov, ktorým
boli vydané obálky: 1896
(VO1: 701, VO2: 597, VO3:
598); počet odovzdaných
obálok: 1896 (VO1: 701,
VO2: 597, VO3: 598); počet
platných HL odovzdaných
pre OZ: 1827 (VO1: 684,
VO2: 556, VO3: 587); počet
platných HL odovzdaných
pre voľby starostu: 1867
(VO1: 697, VO2: 580, VO3:
590); volebná účasť v per
centách: 54,845% (VO1:
54,845%, VO2: 53,304%,
VO3: 56,415%).
MIESTNA
VOLEBNÁ
KOMISIA v OBCI RABČA
– VÝSLEDKY VOLIEB
NA STAROSTU OBCE
RABČA
Starostom obce Rabča
sa stáva Ing. Július Pi
ták, nezávislý kandidát
1. Július Piták, Ing., 45 r., ria
diteľ odboru kontroly DÚ,
nezávislý kandidát, 848
(297, 310, 241) hlasov;
2. Dušan Ratica, 62 r., sta
rosta, Slovenská demokra
tická a kresťanská únia –
Demokratická strana, 359
(171, 94, 94) hlasov;
3. Pavol Kobyliak, 52 r., ko
nateľ a.s., Slovenská národ

ná strana, 227 (84, 63, 80)
hlasov
4. Ľudmila Rešutíková, Bc.,
46 r., riaditeľka poisťovne,
SMER – sociálna demokra
cia, 161 (20, 39, 102) hlasov;
5. – 6. Ján Kozák, 49 r., pod
nikateľ, Národ a Spravod
livosť – naša strana, 98 (21,
31, 46) hlasov;
5. – 6. Jozef Tvarožek, 38 r.,
SZČO, nezávislý kandidát,
98 (70, 21, 7) hlasov;
7. Katarína Budzelová, 47 r.,
učiteľka, Kresťanskodemo
kratické hnutie, 40 (25, 9, 6)
hlasov;
8. Anton Harbut, 47 r., živ
nostník, nezávislý kandidát,
36 (9, 13, 14) hlasov.
MIESTNA
VOLEBNÁ
KOMISIA v OBCI RABČA
– VÝSLEDKY VOLIEB
NA POSLANCOV OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVÁ V RABČI
1. Jozef Kovaliček, Ing., 51 r.,
podnikateľ, SMER-SD, 755
(335, 230, 190) hlasov ;
2. Monika Adamčíková, 55
r., podnikateľka, SMER-SD,
701 (264, 265, 172) hlasov;
3. Július Piták, Ing., 45 r.,
riaditeľ odboru kontroly
DÚ, nezávislý kandidát, 693
(283, 203, 207) hlasov;
4. Ján Maťuga, 37 r., podni
kateľ, SMER-SD, 660 (266,
231, 163) hlasov;
5. Pavol Kobyliak, 52 r., ko
nateľ a.s., SNS, 607 (213,
173, 221) hlasov;

6. Augustín Piták, PhDr., 37
r., št. zamestnanec, KDH,
603 (210, 211, 182) hlasov;
7. Jozef Oselský, Bc., 34 r.,
administratívny
pracov
ník, nezávislý kandidát, 556
(165, 161, 230) hlasov;
8. Ľudmila Rešutíková, Bc.,
46 r., riaditeľka poisťovne,
SMER-SD, 502 (146, 128,
228) hlasov;
9. Pavol Jurčák, Ing., 46 r.,
riaditeľ spoločnosti, nezá
vislý kandidát, 449 (176,
147, 126) hlasov;

18. Jozef Balek, 42 r., vedú
ci investičného oddelenia,
SMER-SD, 313 (92, 73, 148)
hlasov;
19. Ján Domin, 52 r., podni
kateľ, SMER-SD, 292 (159,
78, 55) hlasov;
20. Peter Pilarčík, Ing., 39
r., projekt manažér, SMERSD, 289 (51, 52, 186) hlasov;
21. Marta Gužíková, 48 r.,
zdravotná sestra, KDH, 287
(140, 86, 61) hlasov;
22. Ľubomír Jagnešák, Mgr.,
27 r., právnik, SMER-SD,

10. Gabriela Čulová, Mgr.,
39 r., učiteľka, nezávislá
kandidátka, 404 (126, 155,
123) hlasov;
11. Andrea Lubasová, Mgr.,
39 r., vychovávateľka, nezá
vislá kandidátka, 389 (180,
149, 60) hlasov;

284 (90, 134, 60) hlasov;
23. Vladimír Iskierka, 47 r.,
živnostník, KDH, 278 (124,
87, 67) hlasov;
24. Pavol Revaj, Mgr., 40
r., právnik, SIEŤ, 275 (101,
129, 45) hlasov;
25. Juraj Ratica, Ing., 52 r.,
podnikateľ, SMER-SD, 265
(107, 63, 95) hlasov;
26. Ján Kozák, 49 r., podni
kateľ, NaS-ns, 264 (70, 80,
114) hlasov;
27. Dušan Ratica, 42 r., SZ
ČO, SOĽ, 258 (110, 76, 72)
hlasov;
28. Eva Raticová, Mgr., 48
r., učiteľka, SNS, 239 (153,
51, 35) hlasov;
29. Jozef Bartkovjak, 34 r.,
živnostník, KDH, 234 (57,
81, 96) hlasov;
30. Alojz Spuchľák, 50 r.,
živnostník, KDH, 229 (113,
62, 54) hlasov;
31. Štefan Lubas, 50 r., vo
doinštalatér, SOĽ, 212
(137, 41, 34) hlasov;

NÁHRADNÍCI:
12. Jaroslav Jagnešák, Ing.,
49 r., lesný inžinier, SIEŤ,
349 (125, 117, 107) hlasov;
13. Patrik Cubinek, Ing., 27
r., nezamestnaný, KDH, 348
(95, 81, 172) hlasov;
14. Dávid Boldovják, 26 r.,
SZČO, SOĽ, 336 (54, 48,
234) hlasov;
15. Katarína Budzelová, 47
r., učiteľka, KDH, 335 (163,
100, 72) hlasov;
16. Jozef Tvarožek, 38 r., SZ
ČO, nezávislý kandidát, 327
(187, 84, 56) hlasov;
17. Karol Sahuľ, Ing., 53 r.,
podnikateľ, SOĽ, 326 (132,
102, 92) hlasov;

32. Miroslav Skočík, 51 r.,
elektromechanik, SOĽ, 199
(65, 89, 45) hlasov;
33. Janka Prisenžňáková,
Mgr., 33 r., podnikateľka,
SMER-SD, 192 (69, 80, 43)
hlasov;
34. Dušan Piták, 63 r., tech
nik, SDS, 184 (70, 68, 46)
hlasov;
35. Veronika
Jagelková,
Ing., 51 r., riaditeľka sta
vebnej sporiteľne, SMERSD, 175 (70, 55, 50) hlasov;
36. Jozef Kornhauser, 52
r., živnostník, KDH, 167
(48, 21, 98) hlasov;
37. Rastislav Slovík, 33 r.,
manažér, NaS-ns, 163 (82,
56, 25) hlasov;
38. Miroslav Pikoš, 43 r.,
strojný mechanik, SOĽ,
155 (93, 45, 17) hlasov;
39. Ján Vnenčák, 22 r., fo
tograf, nezávislý kandidát,
153 (36, 40, 77) hlasov;
40. Mária Glombíková, 52
r., robotníčka, KDH, 144
(89, 30, 25) hlasov;
41. Juraj
Kornhauser,
Mgr., 26 r., právny asis
tent, nezávislý kandidát,
142 (36, 58, 48) hlasov;
42. Rastislav Bajza, 43 r.,
SZČO, SOĽ, 137 (16, 10,
111) hlasov;
43. Jozef Kozák, 56 r., ro
botník, KDH, 135 (42, 36,
57) hlasov;
44. Adriána Škrková, Pa
edDr., 37 r., pedagogička,
nezávislá kandidátka, 107
(31, 54, 22) hlasov.
Mgr., Bc. Lukáš Ratica
Autor fotografií: V. Briš
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zo života obce

Zo zápisníka
1. január 2015
Nový rok bol zamračený.
Deň návštev najbližších
a gratulácií všetko naj...
do nového roka.
2. január 2015
Vonku je +2,4°C
– „Jar sa opäť vracia.“
3. január 2015
Zo snehu v dedine zostal
len poprašok.
Večer bol krásny novoroč
ný koncert.
V tento deň bol aj vyda
rený volejbalový turnaj,
ktorý zorganizoval
VIDIEK Memoriál
Ing. Jozefa Djubeka.
4. január 2015
Snehová fujavica, -0,5°C.
V noci napadlo 1 – 3 cm
sypkého snehu.
6. január 2015
V noci pripadlo
cca 5 – 10 cm snehu.
7. január 2015
Noc jasná, mrazivá,
hmlistý opar zabránil ešte
väčšiemu náhlemu pokle
su teplôt – ráno -18,8°C.
8. január 2015
Ráno -5°C. Cez deň pre
važne oblačno, k večeru
mrazivý vietor.
10. január 2015
Čierny deň v histórii obce
Rabča – požiar kotolne
v obvodnom zdravotnom
stredisku – „Najväčšou
prioritou je spustiť ko
tolňu, aby sa obnovilo
vykurovanie bytoviek“
– uviedol starosta obce
Július Piták pre televíziu
Markíza.
Včera ráno bolo +2°C.
11. január 2015
V kotolni sa už núdzovo
kúri.
12. január 2015
Pracovníci obecných
služieb odstraňujú zvyšky
z požiaru kotolne.
14. – 15. január 2015
Obnovená tradícia
páračiek. Vydarená akcia.
16. január 2015
Údaje o obci Rabča z ka
tastra so stavom k 16. 1.
2015: 4966 LV, 17247
podielov, 125 bytov, 1181
evidovaných stavieb, 9640
KNE, 9098 KNC, 18738
parciel, 1 ROEP, zapísa
ných cca 20 ha Adamovky III.
17. január 2015
Silný nárazový južný
vietor. Ráno o ôsmej bolo
+6,9°C. Svieti slniečko.
Vlaňajší rok bol na celej
zemeguli najteplejší v celej

histórii merania +10°C.
Začína byť vzácnosťou
fotografia obce Rabča
zo zimy so snehom.
19. január 2015
Porada u starostu vo veci
realizácie kanalizácie obce
Rabča. Zložité. Ľudia
všetko menia. Rabča naj
horšia.
Pavol Kobyliak pre poslan
cov dal rozpočet na obnovu
po požiari – 154 tis. €. Po
obede kladú žeriavom väzní
ky na zhorenú strechu.
22. január 2015
Hela doniesla 2 rozkvitnu
té žlté prvosienky – kvitnú
ľuďom v záhradkách.
23. január 2015
Od pondelka idú kopať
kanalizáciu aj na dolnom
konci Mokrá – Západná.
29. január 2015
Obecné zastupiteľstvo
od pol piatej až do siedmej
rokovalo o jedinom bode
– mať či nemať riaditeľa
CVČ Rabča alebo ho zrušiť
alebo mať ako elokované
pracovisko námestov
ského CVČ. Aj ďalšie
pokračovanie bolo také, že
starosta upozorňoval, aby
poslanci vážili slová. Ma
ratón skončil o polnoci.Na
záver starosta rozhodol
o zástupcovi starostu – vy
bral si Ing. Pavla Jurčáka.
30. január 2015
Inštalácia nového servera
v obecnom úrade bola
poriadne komplikovaná.
31. január 2015
Ráno -4°, nádherná biela
krajina, stromy pokryté
primrznutým snehom.
5. február 2015
Vonku je normálna zima,
snehu cca 10 – 15 cm.
6. február 2015
V noci vykradli krčmu
v Gaceli na poschodí Miro
slava Adamčíka ml.
7. február 2015
Rabčianska tradičná fa
šiangová zabíjačka.
Večer mali hasiči v bare
MIMO výročnú schôdzu.
Hasiči rokovali ako po
slanci na zastupiteľstve.
8. február 2015
Ráno -5°C. Zaviata snežná
krajina. Snehová fujavica
celý deň. Snehu pribudlo
10 – 15 cm. Celkom 20
– 25 cm. A sú aj záveje.
9. február 2015
V noci mokrý sneh napa
dal na stromy aj strechy
a ohrozoval ich.

Jún: Výlet k soche Krista v Kline
15. 6.: Odber krvi
12. 10.: Odber krvi

Odber krvi

Dňa 16. 2. 2015 sa z iniciatív Miestneho zväzu červeného kríža uskutočnil v Dome kultúry v Rabči odber krvi od 70-tich darcov.
11. február 2015
Ráno odmäk 0,3°C.
Neznámi chlapci postavili
v noci snehuliaka pred
školou aj za cenu vytrhnu
tej lavičky!
13. február 2015
V noci snehová fujavica.
Štefan Ratica: „24 hodín
v kuse vyorávali sneh. Chcel
ich dať na hodinu pospať.
A už volali dve, že nie je
vyorané.“
14. február 2015
Starosta, exstarosta Du
šan Piták a hasiči prijali
novoročné pozvanie wojta
z Świnny Henryka Jurasza
– stražaci im darovali
nové pracovné hasičské
uniformy.
16. február 2015
Od desiatej poslanecká
kontrola postupu prác
po požiari. Miestnosti už
začínajú maľovať.
Kotolňa obnovená. Chýba
strecha nad skladom uhlia
a garáže hasičského auta.
18. február 2015
Mrzne, až praští -15° až
-18°C ráno. Ideálny čas
pre lyžiarov. Deti majú
prázdninový týždeň plný
radosti.
21. február 2015
Ráno +1,8°C. Oblačno,
svieti žlté hmlisté slnko.
22. február 2015
Pracovitý Anton Žitňák čo
žije ako „bezdomovec“ mi
uviedol, že na to, aby pre
žil deň, potrebuje 3,4 eura.
23. február 2015
Zima odchádza. Posledný
týždeň už vládne marcové
odmäkové počasie.

26. február 2015
Sneh vytvoril nádherné
biele stromy. Krása trvala
len niekoľko hodín.
Po obede bolo u starostu
jednanie so zástupcami
OHL aj OVS vo veci po
kračovania kanalizácie.
1. marec 2015
Hmla, vlhko, plusové tep

loty mierne nad nulou.
4. marec 2015
Krásna „marcová zima“.
Snežilo, fúkalo, topil sa
sneh a na večer mrzlo.
5. marec 2015
Zasadnutie obecného
zastupiteľstva (OZ) trva
lo napriek pracovnému
Pokračovanie na str. 12

NA PAMIATKU
OBETIAM 1. svetovej
vojny 1914 – 1918
Dňa 14. marca 2015 si uctila delegácia z Oravy
pochovaných vojakov na vojnovom cintorína
v Humennom z 1. svetovej vojny
Anton Kutliak z Or. Polhory zistil, že na vojnovom
cintoríne v Humennom je pochovaný vojak z Rabče
Ignác Gužík a neďaleko za hranicou na Ukrajina je
pochovaný ďalší Ignác Franek Iskierka. Oba padli
počas Veľkonočnej bitky v bojoch na Karpatskom
oblúku počas 1. svet. vojny. Sú to prvé hroby našich
ľudí, o ktorých vieme. Nik si ich doposiaľ z obce
neuctil a tak starosta obce venoval veniec z obce
Rabča, ktorý 13. marca položili na pamiatku
padlých v rokoch 1914 – 1918 Anton Kutliak s Or.
Polhory s ďalšími účastníkmi. Z kladenia venca je
video https://youtu.be/O2KprpIhKhg Z Rabče sa
vtedy k rodinám nevrátilo až 53 mužov. Ani kde boli
pochovaní, nebolo známe.
V. Briš
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kultúra

III. VIANOČNÉ TRHY

VIANOČNÉ TRHY sa konali v nedeľu 21. 12. 2013
na námestí v Gaceli pred
školou.
Vianočné trhy sa opäť
vydarili. Ľudí bolo veľa – možno viac, ako vlani. Prišli aj z okolitých obcí. Čarovná atmosféra, radosť, žiariace očká detí,
vianočné koledy, živý Betlehem so živými zvieratkami a bačom Milanom Šteťárom.
Nový starosta Ing. Jú

lius Piták sa prihovoril prí
tomným pekným posols
tvom.
Vianočné čaro podu
jatia vytvorili vystúpe
nia najmä detí a mláde
že z kostola pod vedením
Mgr. Čulovej s Katarínou
Jurčákovou, Ing. Pavla Jur
čáka. Aj Vianočná výstava
rabčianskej pobočky ZUŠ
Ignáca Kolčáka Námesto
vo bola pekná. Nechýba
la ani dychovka Rabčanka.
Aj keď bolo chladno, ľu
dia sa mohli zohriať sla
bým punčom zdarma
na účet obce a dať si via
nočnú kapustnicu, takis

to zdarma. Niekoľko dre
vených stánkov, ktoré dala
zhotoviť obec, vhodne do

pĺňalo celé podujatie. Trhy
zatiaľ neoslovili Rabčanov.
V. Briš

VIAC » FOTO – VIDEO » www.rabca.sk
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POZVÁNKA

Starosta obce Rabča, Ing. Július Piták,
Vás p o z ý v a
na 6. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva ob
ce Rabča v r. 2015 v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zák. č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
na deň
12. júna 2015 (PIATOK) o 16 30 hod.
v zasadačke obecného zastupiteľstva v obecnom
úrade (vstup cez obecný úrad a kanceláriu starostu dozadu na poschodí)
Program
1. O t v o r e n i e;
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice;
3. Schválenie návrhovej komisie;
4. Schválenie programu rokovania Obecného
		zastupiteľstva obce Rabča;
5. Voľba „hlavného kontrolóra
		obce Rabča“;
6. Záverečný účet obce Rabča;
7. Rôzne;
8. Interpelácia – Diskusia;
9. Z á v e r
Program zasadnutia sa ešte môže dopĺňať!

Zo zápisníka
Dokončenie zo str. 10
stretnutiu poslancov pred
OZ až do pol jednej 6.-ho
marca. Na konci zasad
nutia hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Kriško ozná
mil, že sa vzdáva funkcie.
11. marec 2015
Nádherné skoro týždeň
trvajúce počasie v marci
skončilo.
Geometrickým plánom
a vysporiadaním nevzniká stavebný pozemok.
Stavebný pozemok vzniká
začlenením do platného
územného plánu.
Pán farár Peter Bolibruch
si na lyžovačke zlomil
nohu.
Firma MBM kope kana
lizáciu na hornom konci
Rabče – jedna partia kaž
dý deň 30 m.
15. marec 2015
Jarný pekný deň – ZIMA,
BER SA PREČ! Už sú len
zbytky snehu po juhový
chodných svahoch.
17. marec 2015
Ráno od siedmej horeli pri
Or. Polhore na hornom
konci Rabče zadné stavy
a oheň ošľahal aj stenu
domu. Polystyrén celý
vytiekol a zhorel v stene.
Aj okná sa musia vymeniť.

Bývalý krčmár Ferdinand
Turac: „Krčmy skončili.
Každý mladý má auto
a randí s frajerkou v aute.
V krčme nevypije, lebo je
šofér. Potrebuje peniaze
najskôr na benzín a nie
na pijatiku.“
20. marec 2015
Práve vrcholí 68% zatme
nie slnka. Bolo také zvlášt
ne pocitové šero.
24. marec 2015
U starostu detailná príp
rava dĺžok kanalizácii
na predĺženie.
25. marec 2015
+3°C! Sneh už len po ho
rách na západných sva
hoch. Začalo spievať prvé
vtáctvo.
27. marec 2015
Zamračené, mrholí, +5°C.
Cez deň prší. Kope sa
kanalizácia.
Ľudvika Barnáša dcéra
Táňa sa učí 2. ročník
za herečku ako prvá
z Rabče.
V Mutnom sa pýtajú ne
známi muži v čiernom aute
deti kde-kto býva a že riešia
preplatky elektriny. Neposkytovať informácie cudzím
neznámym ľuďom! Nezastavovať sa pri autách!
Deti nám pribudlo ale veľa
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ľudí sa nám odsťahovalo
– len za január 10;
celkom máme 4857 oby
vateľov.
Neustále sťažnosti
na realizáciu kanalizácie: plytko kopú, starosta:
„... obec je v tej istej pozícii
ako ľudia – môžeme ich
len žiadať; realizácia nie je
v našej réžii“.
31. marec 2015
Ochladilo sa. Cez deň sa
„čerti ženia“. Zima sa vrá
tila. Snehová chumelica,
všetko sa znovu belie. Ide
nás zasypať. Padajú krúpy
so snehom. Večer silný
nárazový vietor. O pol de
viatej prvý blesk a hrom.
V Nemecku z víchrice
so snehom, krúpami
padali stromy, aj u nás sa
na noc po krátkom vý
padku elektriny odmlčal
vysielač na Magurke.
Hlavný kontrolór
JUDr. Dušan Kriško dnes
končí. Vo funkcii bol 8 ro
kov.
Pred Veľkou nocou znovu
ľudia vyvážajú odpad
k riekam napriek tomu, že
máme zberný dvor.
Prišlo Uznesenie polície
vo veci vlaňajšieho poda
nia hlavného kontrolóra
a skupiny poslancov – vy
šetrovanie sa zastavuje.
Starosta denne kontroluje
so Štefanom Raticom stav
kanalizácie aj fotia. Reči
nepomáhajú. Starosta:
všetko len PÍSOMNE!
NEDÁ SA VERIŤ ÚST
NYM SĽUBOM!
1. apríl 2015
Prvo-aprílové počasie:
slnko, tma, oblaky.
6. apríl 2015
Veľkonočný pondelok
Vonku riadna zima, -3°C.
Bez kupačov celý deň!
Prikrmujeme semiačkami
od papagájov vtáčikov
na dvore, lebo nemajú čo
žrať. Napočítal som až 14
druhov! Nechýbajú ani
stehlíky. Najväčšie sú droz
dy plavé, ktoré sa prikr
mujú poslednými jablkami
na strome. Veľkonočné
sviatky boli zimné.
9. apríl 2015
Konečne pekne s plus 3°C.
Sneh mizne, len tak fičí.
Obecné zastupiteľstvo
skončilo tesne pred pol
nocou.
13. apríl 2015
Ing. Jozef Revaj a starosta
išli na obhliadku na Grúň
– riešiť hranicu zamerania
Grúňanskej ulice.

Dnes začali kopať trasu
kanalizácie na Hlavnej
ceste. Sú tam semafory.
14. apríl 2015
Kanalizáciu kopú
na Mlynskej – včera, keďže
im trasu vytýčili na vodo
vode, ktorý tam nemal byť,
tak ho 3x pretrhli. Štefan
Ratica uviedol, že sa riadi
li podľa ľudí a tí si zle pa
mätali trasu kanalizácie,
ktorá bola inak urobená,
ako v projektoch.
Ráno som bol pri Kožuš
níkovom neevidovanom
vodenom toku – ukázalo
sa, že vznikol po meliorá
ciách PD MAGURA ešte
za socializmu. Rúrkami
sa nazbierala voda, ktorú
družstvo výkopom ri
golu po pozemkoch ľudí
odviedlo do rieky. Teraz
je tam problém vyriešiť
trasu. Nik nechce pustiť
po svojom – len po potoku.
15. apríl 2015
Zomrela najstaršia ob
čianka Rabče 96-ročná
slobodná Mária Ignaťá
ková: *3. 2. 1919, †14. 4.
2015.
16. apríl 2015
V Hurbanove namerali
absolútny rekord 28°C.
Krásne a mimoriadne
teplý letný deň aj u nás.
18. apríl 2015
Poloblačno, ochladenie
na +1,9°C. Cez deň zimný
severák. Snehové prehán
ky. V záhradke rozkviknu
té jarné kvety.
20. apríl 2015
PD MAGURA Rabča
odpredáva budovy na Far
skom. Obec má záujem,
aby stredom zostala voľná
prístupná cesta.

JOZEF ISKIERKA

Rozlúčili sme sa so
77-ročným Jozefom
Iskierkom, dlhoročným
športovcom,
futbalistom,
neskôr aj trénerom
a funkcionárom
TJ. Aktívne pôsobil
najmä v dozornom
výbore JEDNOTY,
s.d.. Po roku 1989 sa
ako člen KDH aktívne
zapojil do diania v obci
a dlhé roky pôsobil ako
poslanec obce a aj ako
zástupca starostu obce.
Vlastník (aj spolu
vlastníci) pozemkov
majú nielen práva
ale aj povinnosti
Ak je tam jama, nefun
kčná vodovodná šach
ta, vodojem a pod. sú
povinní si to na svoje
náklady odstrániť ale
bo zabezpečiť oplote
ním, inak budú zodpo
vední, ak niekto spad
ne do jamy a nebodaj
zomrie ako sa nedávno
stal prípad v Lokci!

Turnaj starostov a kňazov
26. január 2015
Starostovia hornej Oravy súťažili so starostami
z dolnej Oravy a kňazmi z spišskej diecézy.
Vyhrali kňazi, naši skončili tretí. Za kňazov chytal
niekdajší kaplán z Rabče Vdp. Milan Prídavok,
terajší farár v Oravskom Veselom, v útoku dával
bravúrne góly Vdp. Ľuboš Satina, donedávna
rabčiansky farár – teraz je farárom v Novoti.

Kanalizačné
prípojky

Obec Rabča upozorňuje občanov bývajúcich pri úzkych uliciach, aby žiadali a trvali na tom, aby prípojkové kanalizačné šachty si dali urobiť pri plote na svojom pozemku
a nie v ceste, ani dažďovom rigole!

Výsledok šetrenia
požiaru kotolne RAB
ČAN, s.r.o.: Príčina vzniku predmetného požiaru je
nedodržanie „Prevádzkových predpisov pre obsluhu
nízkotlakových parných
a teplovodných kotlov
typu ARK“ nedbalostným
konaním obsluhy vykurovacieho zariadenia.
21. apríl 2015
Tento týždeň pri Ul.
Goborovej začali kopať
kameninové potrubie
do Hlavnej. Kopanie ide
pomaly. V reze vidieť sta
rú dláždenú cestu so šik
mo kladených lámaných
kameňov cca 30 cm pod
asfaltom
tzv. bývalú „Cisárku“.
22. apríl 2015
Krásne ráno, +0,3°C,
príjemne, lebo severák
prestal.
Projektant Ing. Rastislav
Kudják, Adamčík, Paľo
Kobyliak, starosta, M.
Kvasničáková – prípra
va projektu verejného
osvetlenia.
23. apríl 2015
Mariánovi Chutňákovi
vykradli v noci firemné
auto vo dvore.
24. apríl 2015
Sťažnosti na poškodenie
poľnohospodárskych
pozemkov na Gluštíkovej
ulici. Pri Varmusovej
splašky voľne na ploche
sa rozkladajú a v blízkos
ti je škola s MŠ!
V knihe návštev 2015
obecného úradu je za
chytených 76 písomných
požiadaviek občanov.
Celodenné cvičenie
hasičov v Rabči na Miha
liakovke.
25. apríl 2015
Večer divočili štvorkol
kou na námestí a zlomili
prednú dosku lavičky.
29. apríl 2015
Na hniezdo na Lúčnej
priletel aj druhý bocian.
V. Briš
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POVINNOSŤ ČISTENIA KOMÍNOV
V zmysle § 14 písm.
h) Zákona o ochrane
pred požiarmi č. 314/
2001 je povinnosťou
každého majiteľa resp.
užívateľa stavby alebo
inej nehnuteľnosti
zabezpečovať
pravidelné čistenie
a kontrolu komínov
v uvedených objektoch
resp. priestoroch.
V našej obci sa čistenie
komínov prevádza
firma Kominárik
s.r.o. zastúpená
Ing. Richardom
Berešom so sídlom
prevádzka Námestovo.

Čistenie komínov sa
prevádza pravidelne 2 x
do roka vo vykurovacom
období október – marec.
Pri prvom čistení a kon
trole komína dostane ob
čan pokladničný doklad
a potvrdenie o vykonaní
čistenia komína alebo dy
movodu. Toto potvrdenie
bude zároveň slúžiť ako
doklad pri poistnej uda
losti pre poisťovňu a ha
sičský zbor.
Vyzývame preto všet
kých občanov, aby si svo
je komíny dali vo vlastnom
záujme vyčistiť ale hlavne
skontrolovať odbornej fir

me a tak predísť nepredví
danej udalosti. Tak ako sa
to stalo začiatkom januára
2015 v našej obci.
Od 1. 9. 2015 vstupu
je do platnosti novela vy
hlášky 401/2007 Z.z. Vy
hláška Ministerstva vnút
ra Slovenskej republi
ky o technických pod
mienkach a požiadavkach
na protipožiarnu bezpeč
nosť pri inštalácii a pre
vádzkovaní
palivového
spotrebiča, elektrotepel
ného spotrebiča a zaria
denia ústredného vykuro
vania a pri výstavbe a po
užívaní komína a dymo

vodu a o lehotách ich čis
tenia a vykonávania kon
trol, podľa, ktorej je povin
ný občan si dať skontrolo
vať komín odborne spôso
bilej osobe.
Termíny čistenia ostá
vajú v platnosti – čistenie
komínov raz za 4 mesiace.
Nahlásiť sa môžete
na tel. čísle 0911 607 353.

OTRAVA DYMOM Z KOMÍNA
U Oselských na dolnom
konci 20. januára 2015
– vyniesli pred obedom
6 chlapcov z izby
otrávených dymom.

Prileteli 2 vrtuľníky zá
chrannej zdravotnej služ
by ATE, sanitky. Lekár le
teckých záchranárov pre
vzal na mieste 13-ročné
ho chlapca, ktorý bol bez
vedomí. Chlapca napoji
li na umelú pľúcnu ven
tiláciu a vo vážnom sta
ve previezli do nemocni

ce v Martine. Vrtuľník pri
volaný z Popradu previezol
do nemocnice v Dolnom
Kubíne 22-ročného muža
s poruchou vedomia. Stav
pacienta na palube bol váž
ny, let prebehol bez kom
plikácií.Na hlavnej ceste sa
vytvorila dlhá kolóna.
Rodina Jozefa Oselské
ho s ôsmimi chlapcami bo
la známa z článku uverejne
ného v Novom čase, aj z re
lácie Modré z neba. Posiela
li im veľa šatstva a iných ve
cí. Žili pokojným rodinným

životom. V tú noc najmen
ší chlapci spali vedno s ro
dičmi v prvej prednej izbe.
Manželka ráno išla na úrad
a keď sa vrátila, zistila, že
v zadnej izbe chlapci spiaci
v poschodových posteliach
sa nedajú zobudiť. Bolo cítiť
dym. Zavolala pomoc. Pr
vá rýchla záchranka zistila
vážnosť situácie a tak pri
volala ďalšiu pomoc. Muse
li privolať aj helikoptéry.
„Vynášali ich ako spiace
muchy, jeden po druhom“
uviedla svedkyňa. Oživova

ČO JE MEDIÁCIA?

Mediácia je spôsob
riešenia konflitkov
prostredníctvom
komunikácie.
Zrejme každý človek už
v živote riešil nejaký spor.
Niekedy sa vyriešia rých
lo a nenásilne a inokedy
je potrebný k pomoci súd.
Mediácia je vlastne alter
natíva, ktorá pomáha vy
riešiť spory tak, aby boli
spokojné obe strany. To je
základný rozdiel oproti sú
du. V mediácií neexistuje
víťaz ani porazený. Jej cie
ľom je dohoda, ktorá je vý
hodná pre obe zúčastnené
strany sporu.

Ako prebieha?
Mediácia je v prvom rade
o dobrovoľnosti. Obe stra
ny sporu sa stretnú s me
diátorom, ktorého úlo
hou je dať obom dosta
točný priestor, aby moh
li predostrieť svoj pohľad
na vec. Potom nasledu
je diskusia, kde je úlohou
mediátora udržať pokoj
nú atmosféru, ktorá dis
kusiu podporuje. Keď si
konflikt vzájomne vysvet
lia, pristupuje sa k ďalšej
fáze a tou je návrh riešení.
Návrhov môže byť niekoľ
ko, každý účastník môže
predložiť svoje návrhy. Tu
opäť zasahuje mediátor,
ktorý pomáha stranám
nájsť taký návrh, s ktorým
by boli obaja spokojní.
Mediátor vystupuje ako
nestranná osoba. Potom
sa pristupuje k formál
nym záležitostiam, ako je

spísanie dohody, návšteva
notára a pod.
Čo je predmetom?
Predmetom mediácie mô
že byť akýkoľvek konflikt,
ktorý ľudia majú, okrem
konfliktov zasahujúcich
do trestného práva. Tak
že mediátor môže byť ná
pomocný pri sporoch su
sedských, rodinných (de
dičstvo, pozemky, rozde
lenie majetku pri rozvode,
starostlivosti o deti po roz
vode...), pracovných, ob
chodných,
spotrebiteľ
ských. Možnosti riešiť spo
ry mediáciou je veľmi veľa.
Prečo práve mediácia?
Mediáciu je vhodné využiť
preto, lebo je veľmi efektív
na. V prvom rade šetrí čas.
Spory, ktoré sa na súdoch
vlečú niekoľko mesiacov
a niekedy aj rokov, sa pros

li, štyroch zobrali do ne
mocnice, dvoch odviezli
do martinskej nemocni
ce. Správy neskôr uvied
li, že vo vážnom stave bol
iba jeden.
Jozef teraz nemal prá
cu, ako väčšina chlapov,
a tak bol doma. O štvrť
na deväť bol prikúriť v ús
trednom v pivnici, do kto
rej sa vchádza vonku z do
mu. Došlo k samovoľnému
upchatiu komína a dym
– CO2 sa cez dvierka na ko
míne dostal do izby. – red

tredníctvom mediácie mô
žu urovnať v priebehu nie
koľkých stretnutí. Ďalšou
výhodou je to, že šetrí pe
niaze. Platí sa iba za čas sku
točne strávený s mediáto
rom, úkony potrebné k vý
konu mediácie a notárske
poplatky. Odpadajú nákla
dy na advokátov, súdne tro
vy a iné poplatky. Ako už
bolo spomínané, základom
mediácie je dobrovoľnosť.
Tak sa nemôže stať, že nie
kto je donútený spor riešiť,
keď o to nemá záujem. Z to
ho hneď vyplýva, že keď nie
čo človek robí dobrovoľne,
nie len že sa vzťahy s dru
hou stranou nezhoršujú, ale
v prípade dohody sa aj zlep
šia. No a nemôžeme zabud
núť aj na ďalšiu dôležitú vý
hodu, ktorou je to, že spo
ry riešené prostredníctvom
mediácie sú neverejné. Me
diátor je viazaný mlčanli
vosťou a spor je riešený iba
medzi stranami, ktorých sa
Pokračovanie na str. 14
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VÝZVA POLÍCIE! NEDAJTE ŠANCU BYTOVÝM
ZLODEJOM A PODVODNÍKOM

Trestný čin krádeže vlámaním do bytov je jedným z trestných činov, ktorého obeťou sa môže stať každý z nás. Tento náhly vpád do nášho
súkromia a následná strata bezpečia domova, je pre všetkých členov rodiny napadnutého objektu veľmi traumatická.
Zlodeji využívajú nepo
zornosť, neopatrnosť ma
jiteľov a veľmi často vyhľa
dávajú nezabezpečené ob
jekty. Veľa ľudí na kratší
alebo dlhší čas opúšťa svo
je príbytky, čo je ideálnym
obdobím pre bytových
vlamačov. Ochrana nášho majetku pred trestnou činnosťou často závisí na dôslednom dodržiavaní jednoduchých pravidiel:
• Aj keď sú osoby v byte ale
bo na záhrade – vždy mať
zamknuté vchodové dve
re, resp. bránku do dvo
ra, zatvorené okná (naj
mä v pivniciach, na príze
mí a v podkroví), kto chce
k vám prísť na návštevu
– zazvoní.
• Kvalitné vstupné bez
pečnostné dvere a zámok
v kombinácii s ďalšími za
bezpečovacími prostried
kami, napr. bezpečnost
né závory, bezpečnostné
retiazky, poistky dvero
vých závesov, spevnené
zárubne.
• Na prízemí si namonto
vať mreže a bezpečnostné
fólie na okná, balkóny a lo
ggie.
• Nikdy nenechávať kľú
če na tzv. „bezpečných
miestach“ (pod rohožkou,
v kvetináči atď).
• Využívajte osvedčené pa
noramatické priezory –
„kukátka“, ktoré umožnia
vidieť celý vonkajší pries
tor a premyslieť si, či zvo
niacemu otvoriť, v žiad
nom prípade neotvárať
dvere a nevpúšťať do by
tu osoby, ktoré nepozná
te, naučiť tejto zásade svo
je deti a starých rodičov.
• Neuschovávať väčšie fi
nančné obnosy a cennosti
doma, bezpečnejšie budú
v banke.
• Dbať na dobrú viditeľnosť
vstupu do domu bez kríkov
a hustého porastu.
• Nezatemňovať okná by
tu roletami – dávate tým
na vedomie, že nie ste do
ma.
• Pokiaľ sa presťahujete
do nového bytu, ihneď vy
meňte zámky dverí.
• Uvádzajte na zvonče
ky, schránky a dvere svoje

priezvisko v množnom čís
le a bez titulov, láka to zlo
dejov.
• Byt zatvárajte a zamykaj
te vždy, aj keď si odskočíte
k susedom, do pivnice, ale
bo vysypať smeti.
• Veľmi dôležité je mať
dobré vzťahy so susedmi.
Jedným z najlepších spô
sobov, ako zabezpečiť svoj
byt či dom, je počas neprí
tomnosti, aby pravidelne
vyberali poštovú schrán
ku a občas kontrolova
li byt. Oni môžu dohliadať
na vašu bezpečnosť rovna
ko, ako vy môžete pomôcť
chrániť ich. Požiadajte ich
o telefónne čísla domov,
do zamestnania a majte ich
vždy po ruke. Ak ste nie
čo videli, čo vás znepoko
jilo, porozprávajte sa s ni
mi. Ak máte podozrenie zo
spáchania priestupku ale
bo trestného činu, oznám
te to polícii prostredníc
tvom telefónneho čísla
158. Vám podozrivé sprá
vanie osôb a pohyb moto
rových vozidiel, pokiaľ má
te možnosť, zaregistrujte
záznamovým zariadením
(kamera, fotoaparát, mo
bil ....)
ČO ROBIŤ PRI VLÁMANÍ DO BYTU ALEBO
DOMU?
• Ak zistíte pri vstupe
do bytu alebo domu aké
koľvek známky vláma
nia (páchateľ môže byť eš
te na mieste činu), okam
žite privolajte pomoc po
lície (telefonicky, osob
ne alebo za pomoci ostat
ných rodinných príslušní
kov či priateľov) a nevstu
pujte do bytu, aby ste ne
zničili stopy zanechané pá
chateľom.
• Ak do vykradnutého bytu
predsa len vstúpite, ničo
ho sa nedotýkajte, s ničím
nemanipulujte, nič nepre
miestňujte, aby si výjaz
dová skupina polície moh
la urobiť čo najlepší obraz
o páchateľovi a jeho čin
nosti na mieste.
• Je potrebné si uvedomiť,
že výjazdová skupina sa vo
vašom byte nevyzná, pre
to by ste mali byť sprie
vodcom tejto skupiny, naj

mä preto, že byt alebo dom
najlepšie poznáte a môže
te políciu upozorniť napr.
na všetky veci, ktoré nie
sú na svojom mieste, s kto
rými bolo manipulované
a pod.
• Vždy je potrebné urobiť si
úplný a z hľadiska popisu
vecí presný zoznam všet
kého, čo vám bolo ukrad
nuté a tiež všetkých škôd,
ktoré vám boli spôsobené
v byte alebo rodinnom do
me.
• Ak vám boli odcudzené
kreditné karty, šekové či
vkladné knižky, alebo cen
né papiere, je nutné o tom
informovať okrem polície
aj banku alebo iné peňažné
inštitúcie, u ktorých má
te tieto cenné papiere ve
dené. Zablokovanie konta
proti manipulácii páchate
ľom musí byť vaším prvo
radým záujmom.
• Pri ukradnutí ostatných
dôležitých dokladov, ako
sú pasy, občianske preuka
zy a pod. je potrebné ihneď
nahlásiť príslušným úra
dom ich odcudzenie.
• Dôležitým opatrením pri
vlámaní do bytu (domu) je
byt alebo dom znova dô
kladne zabezpečiť.
AKO SA NESTAŤ OBEŤOU PODVODNÍKOV!
• Buďte opatrní a pozorní
pri vstupe do domu, bytu.
• Bez konzultácie nepodpi
sujte dôležité dokumenty,
napr. prevod bytu, domu,
chaty, alebo na poskytnu
tie peňažných pôžičiek.
• Nedôverujte
zdanlivo
nevinným požiadavkám
osôb, ako je prosba o po
hár vody, možnosť zatele
fonovať si, pomoc pri ne
voľnosti a podobne.
• Odmietnite bezdôvodne
ponúkané odprevadenie
alebo odvoz od ľudí, kto
rých nepoznáte.
• Nevstupujte do výťahu
s neznámou osobou, po
čkajte si na prázdny výťah.
• Nikdy neotvárajte dvere,
ak neviete kto je za nimi,
ak napr. čakáte na cudzie
ho človeka, napr. osobu re
agujúcu na inzerát a pod.,
požiadajte niekoho z blíz
kych, alebo priateľov, aby

bol s vami doma.
• V spoločnosti sa nechváľ
te cennými vecami, úspo
rami.
• Vyhýbajte sa styku s rôz
nymi podomovými pre
dajcami, ktorí ponúkajú
zdanlivo lacný tovar – zvy
čajne ide o podvodníkov.
• Vyvarujte sa vyberať pe
niaze a cennosti v prítom
nosti neznámych osôb.
• Bez overenia dokladov
a oprávnenia nevpúšťajte
do svojich príbytkov pra
covníkov elektrární, ply
nární, domovej správy.
• Nedajte
sa
nachy
tať na nič, čo znie až prí
liš dobre – vysoké zisky
za vložené peniaze, fan
tastické dovolenky s uby
tovaním zadarmo, zázrač
né lieky, zásielkové služby,
rôzne preplatky, atď.
Pri každom podoz
rení vždy čo aj ano
nymne treba vyrozu
mieť políciu na tele
fónnom čísle 158.
VÝZVA POLÍCIE!
Auto nie je trezor
Zlodejov priláka auto
rádio vo vozidle, kufrík,
mobilný telefón, kabelka,
peňaženka, bunda odlo
žená na sedadlách, otvo
rené okno, strešné okno,
alebo neuzamknuté vo
zidlo, nezabezpečené vo
zidlo bezpečnostným za
riadením, tmavá, neos
vetlená ulica, na ktorej je
vozidlo zaparkované, ne
uzamknutá brána dvora
pri rodinnom dome ale

bo nestrážené parkovis
ko pri rekreačnom zaria
dení.
Polícia odporúča pre
zníženie rizika krádeže
parkovať vozidlá zásad
ne na strážených parko
viskách. Pokiaľ si musíme
nechať nejaké veci v au
te, je potrebné ich aspoň
prikryť dekou, nenechá
vať si v aute žiadne dokla
dy, cenné veci, peniaze,
rezervné kľúče ani v od
kladacej skrinke. Riad
ne uzamknúť auto, za
vrieť všetky okná a to aj
v čase, keď parkujeme au
to na dvore rodinného do
mu, kde je potrebné uzam
knúť aj hlavnú bránu.
Ak napriek všetkým
bezpečnostným opat
reniam zistíte, že vaše
auto navštívil zlodej,
ihneď volajte tiesňovú
linku 158.
Každá dobrá infor
mácia pomôže polícií
včas zasiahnuť a odha
liť páchateľa.
Ak zlodejom nedá
me šancu správnou
prevenciou, bude to
mať za následok to,
že spoločnosť a hlav
ne občan sa budú cítiť
bezpečne, čo bude mať
vplyv hlavne na kvali
tu nášho života.
npor. Mgr. Tibor
Šándor, preventista OR
PZ v Dolnom Kubíne

Čo je mediácia?

Dokončenie zo str. 13
týka, nemá tam prístup
verejnosť, čo ocenia všet
ci, ktorí neradi súkromné
veci rozoberajú na verej
nosti.
Kde nájdeme mediátorov?

V okrese Námestovo sa
Kancelária
mediátorov
nachádza na Hviezdosla
vovom námestí č. 1. Je to
v budove Maríny na 1. po
schodí.
VIAC INFORMÁCIÍ »
získate na webovej stránke:
w w w.dohodamedia
ciou.sk alebo na telefón
nom čísle: 0903 220 992
Mgr. Ladislav Šnapko,
prípadne 0907 098 713
Mgr. Henrieta Šnapková.

KULTÚRA
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RABČIANSKA FAŠIANGOVÁ
ZABÍJAČKA SA VYDARILA
7. február 2015
Rabčianska tradičná fašiangová zimná zabíjačka sa vydarila. Bolo krásne, slabý mrázik, vyhrávali
harmonikári, boli zabíjačkové pochúťky a nechýbali krásne kone. V školskom parku sa deti aj dievčatá vozili
s kovbojmi na koňoch, ktorých doviedol Emil Chromčák z Ranča u Edyho až z Námestova.

VIAC » FOTO – VIDEO » www.rabca.sk
Tradičnú zabíjačkovú
hostinu opäť usporiadali majitelia Pizzérie Miroslav Adamčík s manželkou Monikou v spolupráci s obcou. Organizá-

tori chceli ukázať, ako vyzerala tradičná zabíjačka
na dedine. Dnes je zabíjačka už aj v našej dedine
vzácnosť.
Bohatstvo našej obce,
našich ľudí je v tradíciách,
srdečnosti a krásach okolitej prírody, nie v peniazoch. A to musíme návštevníkom obce ukázať.
Aj náš nový starosta obce Ing. Július Piták si ctí
tradície a tak na zabíjačku prišiel v tradičnom goralskom kroji. Pre oravské
noviny MY uviedol: „Páčia sa mi slovenské tradície. Treba si ich pripomínať

a zachovávať. V súčasnosti ľudia zabúdajú na svoju
minulosť. Kroje sú len jedna
časť z tradícií, ktoré hovria,
že sme gorali.“
Adamčíkovci zabezpečili dve svine, ktoré profesionálni zakáľači premenili na niekdajšie tradičné
pochúťky: jaternice, klobásky, kapustnicu, pečené mäso, tlačenku. Emil
Chromčák prišiel priamo
na námestie s dvoma desiatkami kovbojov na krásnych koňoch. Kone uviazali v priľahlom parku.
Bol krásny slnečný deň
a tak prišlo veľa návštevníkov. Najviac sa tešili de-

ti, lebo si každé, čo chcelo ,mohlo zajazdiť s kovbojom alebo kovbojkou
v školskom parku. Deti sa
nebáli a možnosť bohate využili. Hrali aj spievali

harmonikári, pridala sa aj
dychovka Rabčanka. Návštevníkom pochúťky chutili. Ťažko sa odchádzalo aj kovbojom na koňoch.
O rok prídu zas. – MKS
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referendum o ochrane rodiny

REFERENDUM O OCHRANE RODINY
A JEHO BUDÚCE OVOCIE

V posledných rokoch Slovenskú republiku pravidelne vyzývajú inštitúcie EÚ, Rady Európy – a naposledy aj OSN – k prijímaniu konkrétnych opatrení v oblasti dodržiavania a presadzovania ľudských práv LGBTI osôb. Tlačia na nás, aby sme prijímali kroky, ktorými sme sa členstvom v EÚ zaviazali.
Keďže si ľudia z Aliancie za rodinu uvedomili, že tieto kroky sú krokmi ku popretiu ich predstavy o právach detí a našej budúcnosti, zorganizovali petíciu a následne referendum, ktorými chceli vyzvať aj iných prejaviť svoje názory. Referendum o ochrane rodiny sa uskutočnilo 7. februára
2015 k nasledovným otázkam:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovat účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Referendu predchádzala búrlivá debata bežných ľudí, politikov i odborníkov v médiách. Keďže sa nakoniec na referende zúčastnilo iba 21,41 %
občanov oprávnených hlasovať (t.j. 1 z 5 volil), bolo referendum vyhlásené za neplatné.

Krížová cesta za rodinu

Dňa 1. 2. 2015 sa o 1500 hod začala Krížová cesta pri kostole sv. Jakuba v Bobrove a pokračovala na kalvárii k soche Sedembolestnej Panny Márie. Krížová cesta
bola obetovaná za všetky zdravé slovenské rodiny. Bolo potešením, že aj z Rabče
e-foto ing. jurčák
sa zúčastnilo hojné množstvo pútnikov.
Celé referendum bolo
Alianciou za rodinu zor
ganizované ako reakcia
na vtedy pripravovanú Ce
loštátnu stratégiu ochrany
a podpory ľudských práv
a na zriadenie Výboru pre
práva LGBTI osôb.
Výbor pre práva LGBTI
je stály odborný orgán Ra
dy vlády pre ľudské práva,
národnostné menšiny a ro
dovú rovnosť. U nás vznikol
v r. 2012. Výbor má za úlohu
vytvoriť priestor na odbor
nú diskusiu ohľadom zlep
šenia postavenia osôb s od
lišnou sexuálnou orientá
ciou, zvýšenie ochrany ich
práv a zefektívnenia tvorby
a realizácie štátnej politiky.
Zakrátko po referende
bola schválená i Celoštátna
stratégia ochrany a podpo
ry ľudských práv, na ktorej
sa pracovalo 2 roky. Mnohé
mimovládne inštitúcie, po

litici i štátne inštitúcie vidia
v tomto dokumente množ
stvo nedostatkov a vytýka
jú mu nevyváženosť a ne
jednotnosť v pojmoch. Pou
kazujú na to, že niektorým
právam sa dokument neve
nuje vôbec alebo nedosta
točne, iným právam sa ve
nuje nadštandardne.
Napr.: špeciálnym prá
vam LGBTI skupín je veno
vaných viac ako 100 strán
dokumentu, pričom nap
ríklad právam starších ľu
dí či osôb so zdravotným
postihnutím sa venuje na 9
stranách a ľuďom, ktorí ži
jú na hranici chudoby, venu
je len 10 strán. Ministerstvo
zdravotníctva sa napr. ohra
dilo, že sa z dotazníkov vy
tratila otázka o tom, či mal
darca za posledný rok sexu
álny styk s osobou rovnaké
ho pohlavia. Stratégia neob
sahuje napr. slobodu slova,

právo rodičov na výchovu
svojich detí, právo nábožen
skej slobody, právo na vý
hradu vo svedomí, ...
Viď http://www.hfi.sk/
legislativa/217-najvaecsienedostatky- celostatnejstrategie- ochrany- apodpory-ludskych-prav
LGBTI a gender ideológia
Gender ideológia (rodová
ideológia) netoleruje tvrde
nie, že ľudskú sexualitu de
finujú iba muž a žena, kto
rí sa rozoznávajú podľa po
hlavia. Tvrdí, že existujú eš
te aj „rody“, a že podľa nich
si muž, či žena, môže vy
brať, čím chce byť: alebo
mužom, alebo ženou, ale
bo obomi naraz, alebo ani
jedným. Ide o to, že veria,
že človek si môže vybrať to,
„v čom“ sa cíti dobre.
A tak dnes máme nielen
homosexuálov a bisexuálov,

ale rozšírenú skupinu LGB
TI, čo obsahuje počiatoč
né písmená z pojmov: les
ba (žena + žena), gay (muž +
muž), bisexuál (praktizujú
ci sex s obomi pohlaviami),
transgender (transsexuál
– prezliekajúci sa za opačné
pohlavie), intersexuál (oboj
pohlavný).
Austrálska komisia pre
ľudské práva prišla dokon
ca so zoznamom 23 rodov
(existujú iba v angličtine),
napr.: transsexual, androgy
nous, agender, cross dres
ser, genderfluid, gendergu
eer, intergender, neutrois,
pansexual, sistergirl a ďal
šie. Celá táto agenda vznik
la už v šesťdesiatych rokoch
minulého storočia a dožadu
je sa teraz, aby bol akcepto
vaný a zákonom chránený.
Renáta Ocilková, členka
Výboru pre rodovú rovnosť
(zastupujúca Fórum kres
ťanských inštitúcií) pri Rade
vlády pre ľudské práva, ná
rodnostné menšiny a rodo
vú rovnosť vo svojich člán
koch upozorňuje na poza
die rodovej rovnosti vo svo
jich vystúpeniach a doku
mentoch.
Poukázuje na to, že myš
lienky gender ideológie, kto
ré boli prednesené na IV. Ce
losvetovej konferencii žien
v Pekingu v r. 1997, zhrnula
americká spisovateľka Dale
O´Leary do 5 téz:
1. Svet potrebuje menej
ľudí a viac sexuálneho pote
šenia. Potrebuje odstráne
nie rozdielov medzi mužom
a ženou, ako aj odstránenie
matiek na plný úväzok. (!!!)
2. Keďže viac sexuálneho
pôžitku môže viesť k plode
niu detí, je potrebný slobodný
prístup k ochrane (antikon
cepcii) a interrupcii pre všet
kých, a podpora homosexu
álnych vzťahov, keďže pritom
nedochádza k počatiu. (!!!)

3. Svet potrebuje se
xuálnu výchovu pre de
ti a mladých, ktorá ich po
vzbudí k sexuálnemu ex
perimentovaniu a to si vy
žaduje odstránenie práv
rodičov nad svojimi deti.
4. Svet potrebuje kvó
ty 50/50 pre mužov a ženy
v každej oblasti práce a živo
ta. Všetky ženy podľa mož
nosti v každom čase musia
byť zárobkovo činné. (!!!)
5. Náboženstvá, ktoré
túto agendu nezdieľajú, mu
sia byť vystavené výsmechu.
(!!!)
/viď.http://www.lifenews.
sk/content/ocilkov%C3%A1hr o z% C 3% A D - n a - s l o vensku-odoberaniedet%C3%AD
Ďalej tam nájdete in
formácie o tom, ako sa už
presadzuje táto ideológia
v „moderných“ štátoch Eu
rópy, čo obsahuje sexuálna
výchova na ich školách.
V televízii nám neukazu
jú, ako v mnohých štátoch
(Nemecku, Švajčiarsku,
Kanade, ...) ľudia protestu
jú, píšu petície, lebo nesúh
lasia s tým, čo sa deje v ich
škôlkach a školách.
Ak máte pocit, že toto sa
deje v iných štátoch a u nás
sa nič nedeje, len ktosi zby
točne straší, tak p. Ocilko
vá podáva ďalej informácie
o Slovensku.
OSN a iným inštitúciám
nestačí, že sa sexuálnej vý
chove venuje škola na Slo
vensku v rámci biológie,
náboženstva a etiky. Už
sme prijali nové opatrenia,
aby sme sa „zaradili medzi
moderné štáty“.
Odporúčania OSN:
1) Výbor pre odstráne
nie diskriminácie žien vy
jadril vo svojich odporúča
niach Slovensku znepoko
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jenie nad „nedostatočným
prístupom k sexuálnej vý
chove na školách...“; Výbor
pre hospodárske sociál
ne a kultúrne práva, Výbor
pre práva dieťaťa v súvis
losti so sexuálnou výcho
vou na školách vyjadril vo
svojich odporúčaniach Slo
venskej republike znepoko
jenie nad správami, že „vý
chova o sexuálnom a repro
dukčnom zdraví nie je sú
časťou školských osnov...“
2) Štandardy
Svetovej
zdravotníckej organizácie
z roku 2010 – Sexuálna vý
chova v Európe:
0 – 4 roky: podávať infor
mácie o počatí; o pôžit
ku z dotýkania sa vlastné
ho tela a skorej masturbá
cii; objavovať vlastné telo
a vlastné genitálie; pomôcť
pozitívnym pocitom sme
rom k vlastnému pohlaviu
a rodu; právo poznať rodo
vú identitu;
4 – 6 rokov: podávať infor
mácie o vzťahu medzi rov
nakým pohlavím; hovoriť
o sexuálnych témach – mať
komunikačné schopnos
ti; hovoriť o pôžitku z do
týkania vlastného tela a zo
skorej masturbácie; obja
vovať vlastné telo a vlastné
genitálie (http://www.life
news.sk/node/8104).
3) Celoštátna stratégia och
rany a podpory ľudských
práv v Slovenskej republike.
Právo na vzdelanie zahŕ
ňa aj právo získať komplex
né, presné a veku primerané
informácie o ľudskej sexuali
te; komplexná sexuálna vý
chova musí venovať osobit
nú pozornosť rozmanitosti
(diverzite). Zabezpečiť, aby
objektívne informácie ohľa
dom sexuálnej orientácie,
rodovej identity a rodových
prejavov boli súčasťou štát
nych vzdelávacích progra
mov a učebných osnov celo
životného formálneho i ne
formálneho vzdelávania.
4) Súčasný stav vo vzdelávaní u nás
Vzdelávacie programy ak
reditované Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu
a športu SR:
• Sociálny dialóg, rodová
rovnosť a partnerstvo v Eu
rópe a vo svete
• Rodová rovnosť, rodovo
citlivá pedagogika
• Výchova k manželstvu
a rodičovstvu v práci pe
dagogického zamestnan
ca (z obsahu: sexuálny kvíz,
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spoznávanie sa, sexuálne
deviácie, sexuálne delikty,
homosexualita; roly a rolo
vé očakávania, sebauspo
kojovanie)
• Výchova k manželstvu
a rodičovstvu a etike in
tímnych vzťahov (z ob
sahu: rod a rodovo citli
vá výchova, sexualita a ro
dovosť; rodové stereotypy
a ich prekonávanie)
• Rodovo citlivá výchova
• Nové trendy výchovy
a vzdelávania v oblasti ľud

ských práv (z obsahu: rodo
vá identita, rodová rola, ro
dičovstvo a stereotypy, rodi
na a status rodovej výchovy).
5) Ponuky prednášok
na školách:
• Úrad verejného zdravot
níctva – Hrou proti AIDS:
od 7. ročníka ZŠ (z obsa
hu: deti skladajú puzzle mi
leneckej dvojice; Sexuali
ta rečou tela – deti znázor
ňujú pantomímou: byť ho
mosexuál; flirtovať; maz
nať sa; francúzske boz
ky; bezpečnejší chránený
sex; cucflek, atď). Pamätáte sa u nás na konkrétny
prípad z Košíc? viď.: http://
www.lifenews.sk/content/
z%C3%B Afal%C3% A1m a t k a - z ko%C5%A1%C3%ADc-deti-sa-mali-v-%C5%A1kolehra%C5%A5-na-sex
• Spoločnosť pre plánované
rodičovstvo, Sexuálna vý
chova realizovaná s finan
čnou podporou Úradu vlá
dy SR od 2. stupňa základ
ných škôl (z obsahu: rod od
deľujú od biologického po
hlavia. Homosexualita, bi
sexualita, masturbácia, an
tikoncepcia je predstavo
vaná ako normálna („Mas
turbácia je neškodný spô
sob, ako uspokojiť sexu
álnu túžbu dotýkaním sa
vlastných pohlavných or

gánov a ostatných miest
citlivých na dotyk“; nasle
duje návod, ako ju robiť...).
Deťom sú vysvetľované poj
my: exhibicionizmus, feti
šizmus, prostitúcia, trans
vestita, transsexuál, ma
sochizmus, sadizmus, pet
ting, sexuálny styk, atď.
• Umelecká agentúra AmOS:
Hovorme o sexe (sexuálna
výchova), podporené Mi
nisterstvom kultúry, v spo
lupráci so Spoločnosťou pre
plánované rodičovstvo.

• ... a množstvo ďalších po
núkaných projektov.
Ste šokovaní??? ...
Dúfam, že áno.
Máte pocit, že toto by
naši predstavitelia neprijali??? ...
Ale prijali!!!
Veď sme sa všetkému zaviazali, keď sme vstúpili do EÚ.
Že ste o tom nevedeli??? ...
To je presne to, v čo dúfali tí, čo to chcú zaviesť!!!
Čo sa dá robiť na samostatnom predmete 9 rokov v škole???
Premýšľali ste o obsahu
na celú základnú školu???
Máte pocit, že vy svoje
deti ochránite??? ...
Keď vstúpi „nová se
xuálna výchova“ v plat
nosť, nebude možnosť sa
jej vyhnúť. Sexuálna výcho
va bude povinná aj na kres
ťanských školách a ak ne
bude schválená výhrada vo
svedomí, tak naše deti bu
dú musieť sexuálnu výcho
vu tohto typu absolvovať.
Žiaľ, referendum o och
rane rodiny, ktorým sme sa
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mohli všetci vyjadriť, bolo,
na radosť všetkých tole
rantných, neúspešné.
Neúspech referenda mal
viacero dôvodov:
• lebo sme nepostrehli, že
nás mnohí v médiách za
vádzajú
• lebo vyhlasovatelia refe
renda neboli dostatočne
skúsení a pohotoví v argu
mentoch, aby odolali úto
kom mnohých rečníkov
• lebo sme uverili, že by

niečo takého nik na našich
deťoch nepáchal

• lebo sme uverili, že ide
niekomu iba o politickú
kampaň
• lebo sme uverili médiám,
že ide len o záležitosť kres
ťanov
• lebo sme uverili, že byť
kresťanom dnes znamená
byť nemoderný
• lebo sa naša mládež veľmi
rýchlo prispôsobuje „mo
dernej“ dobe
• lebo sme uverili, že sme
netolerantní, ak trváme
na svojich zásadách
• lebo sme príliš pyšní, aby
sme si dali poradiť
• lebo sme ľahostajní k ve
ciam, ktoré sa nás osobne
netýkajú
• lebo sme uverili, že
na tom jednom našom hla
se nezáleží.
Škoda, že sme premrhali šancu!
Kým sme však nažive,
stále môžeme niečo urobiť.
Obráťme sa o pomoc
u nášho Boha. Ten má v tom
jasno už od začiatku. Čaká,
kedy si všimneme, že mu
síme zahodiť svoju pýchu,
pretvoriť svoju ľahostajnosť
a modliť sa za zmenu. – red

REFERENDUM
V RABČI

Odpis Zápisnice okrskovej komisie pre referendum o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku Rabča 1
Počet oprávnených obča
nov zapísaných v okrsku
do zoznamu na hlasova
nie 1259.
Počet oprávnených obča
nov, ktorým sa vydali hla
sovacie lístky 620.
Počet odovzdaných hlaso
vacích lístkov 620.
Počet odovzdaných plat
ných hlasovacích lístkov
619.
Počet odovzdaných ne
platných hlasovacích lís
tkov 1.
Okrsok Rabča 2
Počet oprávnených ob
čanov zapísaných v okr
sku do zoznamu na hlaso
vanie 1119. Počet opráv
nených občanov, ktorým
sa vydali hlasovacie líst
ky 526.
Počet odovzdaných hlaso
vacích lístkov 525.

Počet odovzdaných plat
ných hlasovacích lístkov
524.
Počet odovzdaných ne
platných hlasovacích lís
tkov 1.
Okrsok Rabča 3
Počet oprávnených ob
čanov zapísaných v okr
sku do zoznamu na hlaso
vanie 1055. Počet opráv
nených občanov, ktorým
sa vydali hlasovacie líst
ky 607.
Počet odovzdaných hlaso
vacích lístkov 607.
Počet odovzdaných plat
ných hlasovacích lístkov
605.
Počet odovzdaných ne
platných hlasovacích lís
tkov 2.
Aká bola účasť na referende?
Slovensko – 21,41%
Obvod Námestovo
– 51,82 %
Naša obec – 51,06 %
Najvyššia účasť – Obec
Beňadovo 86,63 %.
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NIKDY VOJNU, NIKDY TOTALITU!
70. výročie 2. svetovej vojny

Dňa 9. mája si pripomíname 70 rokov od skončenia
2. svetovej vojny a pripomíname si 70. výročie
oslobodenia od nacistov. Vážme si život v mieri,
slobodu a demokraciu.
Stále je potrebné si pripomenúť a vzdať úctu padlým
vojakom, ktorí bojovali, zomierali – nemali na výber
– plnili rozkaz, – neuposlúchnutie znamenalo smrť.
Vojna je hrozná. Keď vypukne, jednotlivec
nemá šancu sa jej brániť. Vojne vždy predchádza
neúcta k základným ľudským právam – neuznanie
prirodzenej dôstojnosti a rovných a neodňateľných
práv všetkých členov ľudskej rodiny (viď: www.
a m n e s t y. s k / w p - c o n t e n t /u p l o a d s / 2 01 2 /01 /
passeport60ans_SK.pdf). Vojna si nevyberá. Smrť
kosí neúprosne všetkých. Taká bola aj najväčšia hrôza
v dejinách ľudstva 2. svetová vojna, v ktorej za 6 rokov
zahynulo 85 miliónov ľudí.
Z Rabče zahynuli: v r. 1944 poručík AntonKudjak,
Anton Pacholský a Anton Jagnešák; medzi obete vojny
musíme prirátať aj osudy šiestich židovských rodín žijucich v Rabči, ktorých
Slovenský štát dal v roku 1942 odviezť do koncetračných táborov a zachránila sa
len jediná Eržika Steinitzová. Nezabúdajme ani na tých, ktorí sa nebáli bojovať
proti nacistom v Slovenskom národnom povstaní. Z Rabče bol na ruskom fronte
4 roky a 8 mesiacov Jozef Piták Hakos. Následky vojny znášal celý život.
Nesmieme zabúdať ale ani na to, čo nasledovalo a čo nás nikdy za socializmu
neučili. Za Červenou armádou za pomoci domácich prisluhovačov odvliekali
tisíce našich nevinných občanov strážcovia komunistickej ideológie v uniformách
– príslušníci NKVD (ruská tajná polícia) ako otrokov do Ruska. NKVD (ruská
tajná polícia) už počas oslobodenia plnila určené kvóty a odvliekla natlačených
v dobytčích vagónoch nič netušiacich tisícky mužov aj ženy bez možnosti sa
rozlúčiť s rodinou, bez rozsudku, často pod zámienkou, že potrebujú pomôcť pri
obnove zničených mostov… . V pracovných táboroch (najhoršie boli gulagy) viac
rokov žili v neľudských podmienkach, s neľudskými dozorcami. Mnohí neprežili
a aj tí sa čo vrátili po rokoch, mali podlomené zdravie a ihneď boli pod dozorom
nových tajných – komunistickej ŠTB. VIAC » http://www.juscak.com/.
Podľa www.szcpv.org/sno06/zoznam.html bol počet odvlečených do ZSSR
zo Slovenska 6 973 občanov z toho odsúdených bolo len 218; v táboroch zomrelo 611.
Za Oravu bolo do Ruska príslušníkmi NKVD odvlečených: D. Kubín 68, Bobrov 4,
D. Kubín 10, H. Lehota 2, Hruštín 7, Klin 4, Medzihradné 1, Mutné 3, Námestovo 1,
Or. Podzámok 4, Párnica 2, Podbiel 1, Pribiš 3, Trstená 7, Tvrdošín 1, Vitanová 4,
Zabiedovo 3, Zázrivá 11; zdroj: www.szcpv.org/sno06/Zoznam%20deportovanych.xls.
Dňa 5. 2. 1945 zajalo NKVD Jozefa Gužíka z Rabče, ktorý vykonával výpomocnú
službu u pohraničnej stráže vo Veľkej Lipnici. Bol odvlečený do zajateckého tábora
v ZSSR. Jozef Gužik, Rabča, 22. 12. 1921, AMZV, SSSR 1943-60, ZÚ Moskva,
k 22/Vál. zajatci, AMZV, SSSR 1945-59, k. 37, fasc. 2 a na MS SR evidovaný pod
č. 3578/93-90/699/4. Zákon 274/2007 Z.z. po rokoch čakania obetí stalinistických
gulagov a ich pozostalých bol zle sformulovaný, a tak k odškodneniu často
ani nedošlo. Ani naši obyvatelia Jozef Gužík a Jozef Piták Hakos sa nijakého
odškodnenia nedočkali.
Tajné telegramy a príchod
nemeckých vojsk
Dňa 26. augusta roku
1939 dostali starostovia ob
cí tajné telegramy – s príka
zom vychádzať vo všetkom
Nemcom v ústrety. Hneď
na to začali na Oravu pri
chádzať nemeckí vojaci. Ich
kolóny napredovali hore
Oravou 3 dni.
Keď došli k poľskej hrani
ci, 1. septembra 1939 pod
nikli bleskový útok na Poľ
sko. Týmto sa začala 2. sve
tová vojna. Aj Slováci sa mu
seli na nej zúčastniť – via
zala ich k tomu ochranná

zmluva s Nemcami. Sloven
ské územia predtým pričle
nené k Poľsku sa tak vráti
li Slovensku (aj časť územia
Rabčíc). Funkcia richtára
sa zmenila na vládneho ko
misára – od roku 1941 tú
to funkciu vykonával J. La
budiak.
Tam, odkiaľ niet návratu
– transporty Židov.
V roku 1942 sa začala veľ
ká tragédia občanov židov
ského pôvodu. Vyšlo na
riadenie o ich sústreďova
ní. Každý Žid smel so se
bou zobrať batožinu ne

presahujúcu 50 kg hmot
nosti. Batožina mohla ob
sahovať jedny šaty, bieli
zeň, stravu na 3 dni, pred
mety náboženského rázu,
rodinné fotografie, u man
želov kuchynský riad a ho
dinky.Do Tvrdošína ma
li byť dopravení na vlastné
náklady. Ťažko sa dalo vte
dy uveriť, že 80-ročných ne
vládnych starých ľudí odvá
dzajú do práce. Drsné zaob
chádzanie gardistov s odvá
žanými vzbudzovalo u de
dinčanov súcit. Nik vtedy
ešte netušil, aké tragédie sa
na tej ceste pre nich chysta

Erzika Steinitz s matkou Rozsi. V marci 1942
Žigmund a Rozsi Steinitzovci. Mali dievčatá: Erziku a Valeriu. V marci 1942 ich rodičia museli nútene poslať do „tábora“. Porcelánovú bábiku v kúte ich obchodu v Gaceli držali pre dievčatá, keď sa vrátia. Nedočkali sa, odviezli aj
ich. LEN Erzika Steintz prežila... s vypáleným nápisom
na ruke až do smrti... (Od marca do októbra 1942 slovenská vláda Slovenského štátu ako prvá deportovala vlastnými mocenskoadministratívnymi prostriedkami zo Slovenska do nacistických vyhladzovacích a koncentračných táborov na okupovanom území Poľska takmer 58 000 Židov.)
jú. Z 6. mája 1942 je v kro
nike zaznačené: „Všetkých
Židov pobrali, kde nikto nevie. Dňa 9. mája na verejnej
dražbe predali ich majetok“.
Odtransportovaní z na
šej obce bol Zigmund Stei
nitz s manželkou a sestrou

Linkou, Leon Bloch s ma
želkou Zelmou. Len lekár
MUDr. Július Špitzer taj
ne zmizol. Ostatných pres
tárlych občanov židovského
pôvodu fašisti pobrali v au
guste 1944 a bez milosti po
strieľali.
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Niekoľko obyvateľov ob
ce ako príslušnici sloven
skej armády sa zúčastnilo
bojov v Rusku. Tu padli po
ručík Anton Kudiak a Anton
Pacholský. Zajať sa nechali
Š. Zboroň, J. Kvasniak a A.
Jagnešák. Po pobyte v zaja
teckom tábore a po výcvi
ku sa Štefan Zboroň a Ján
Kvasniak stali členmi 2. pa
radesantnej brigády, urče
nej na pomoc SNP – aj sa ho
zúčastnili. Anton Jagnešák
sa stal príslušníkom 1. čsl.
armádneho zboru a zúčast
nil sa oslobodzovacích bo
jov vtedajšieho ZSSR –
17. september 1944 mu bol
osudným, keď padol v de
dinke Siena medzi Kros
nom a Sanokom počas pr
vých bojov o Duklu.
J. Kvasniak a Š. Zboroň
sa začiatkom septembra zú
častnili oslobodzovacích
bojov pri Sanoku. Od Kro
sna odleteli do povstania
12. 10. 1944. Ján Kvasniak
padol pri Dúbrave do zaja
tia. Po úteku z koncentrač
ného tábora pri Nitre sa
opäť pripojil k partizánom
a bojoval na myjavských ko
paniciach, kde pri Košaris
kách bol ťažko ranený. Tam
sa dočkal oslobodenia.
Vojnu nechceme!
Odpor ľudí aj v obci pro
ti vojne neustále narastal.
Obyvatelia Rabče pomá
hali utečencom zo zaja
teckých a koncentračných
táborov a tiež príslušní
kom partizánskych oddie
lov, ktorí sa ukrývali v oko
lí Babej hory a Piľska. Po
travinami a šatstvom. Žan
dári vyšetrovali obyvateľov.
Slovenské národné
povstanie
Mobilizácia dňa 29. augusta
1944 spôsobila v Rabči veľ
ký rozruch. Chlapi sa na vo
zoch odviezli do D. Kubína.
Nemci 31. augusta odzbro
jili finančnú stráž v Or. Pol
hore a usadili sa v ich kasár
ňach. Veliteľstvo si zriadili
u Tyrola v strede obce. Dňa

3. septembra sa povstal
ci na čele s poručíkom Aloj
zom Žuffom stretli v boji
s fašistami na hornom kon
ci Rabče smerom na Sla
nú Vodu. Prestrelky trva
li asi 2 hodiny a padol pri
nich vojak Dulík z Tvrdoší
na. Nemci ustúpili k hrani
ci. Povstalci dostali správu,
že od Námestova postupuje
na Rabču nemecká posila,
preto sa stiahli. Situácia sa
zhoršovala a stala sa takou
neprehľadnou, že Nemci
od Polhory strieľali na svo

covanie. V obci sa nenašiel
človek, ktorý by zrádzal,
alebo pomáhal Nemcom.
Vtedajší kronikár Ján Ke
cera vo farskej kronike na
písal: „Obyvatelia sú úplne
vyrabovaní. Nemci stále berú, čo vidia, na nič nehľadia.
Ľud ich preklína. Kŕmiť nieto čím. Nebude čo zasiať“.
„Ľudia plačú, zúfajú si... Nešťastná hodina, keď sa Slovensko s Nemcami spojilo!“
Najväčším nešťastím oby
vateľov bolo, že nemecké
vojská sa sťahovali z Poľ
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rejné budovy, školy, v kto
rých sa nemohlo vyučovať.
Po domoch sa ubytúvali vo
jaci – kým domáce obyvateľ
stvo prežívalo v pivniciach.
Tu spávali, rodili deti, tu ich
v perinkách mnohé matky
odchovali. Občania si po
traviny, ošípané, kravy a ko
ne ukrývali, ale nič nepomá
halo. Ak nechceli dať dobro
voľne, zobrali im ich násilím.
Smrtiaci dážď striel
a delových gulí
Ustupujúce nemecké voj

Priami účastníci protifašistického odboja v SNP v r. 1944 – 1945. Zľava v popredí: Ondrej
Dobierka Elemír Buzna, Anton Kozák v zast. manžekou, Jozef Adamčík, Štefan Zboroň,
Anton Buška, Juliana Kudiaková, rod. Mincová, Ján Kvasniak, Jozef Žitniak
je vlastné tanky prichádza
júce od Námestova! Navzá
jom si spôsobili straty a za
bili aj svojho veliteľa.
Chlapi, ktorí neboli člen
mi Hlinkovej gardy, sa mu
seli zúčastňovať na prá
cach pri budovaní opevne
ní. Od Babej hory až k Ro
háčom sa tiahli vybudované
mínové polia. Všetky mosty
fašisti zamínovali. Ľudia ne
mohli voľne cestovať, naria
dené boli policajné závereč
né hodiny. Čím viac sa front
približoval, tým viac naras
talo terorizovanie domáce
ho obyvateľstva.
Hrôza z Nemcov
Rabča bola medzi prvými
hornooravskými obcami,
ktorú obsadili Nemci. Ob
čania zažili chvíle ozajst
nej hrôzy, lebo nasledova
li rázie po domoch a dran

ska cez Rabču. Od polovi
ce januára 1945 sa ustavič
ne presúvali prúdy rozbi
tej nemeckej armády, keďže
cesta cez Krakov na západ
bola pre nich nemožná. Po
čas ústupov zobrali Nemci
v Rabči všetky kone, ošípa
né, obilie na 80 % a roľníci
zachránili len tie vozy, ktoré
si poukrývali v horách. Ne
mci brali aj mladších chla
pov, ktorých odvliekli. Mno
hí sa preto radšej skrývali
po horách.
Najstrašnejšie chvíle
Najťažšie chvíle začali
v Rabči prežívať koncom ja
nuára 1945. Prítomnosť ne
meckých vojakov spôsobo
vala obyvateľom ďalšie ra
ny. Po dedinách rekvirova
li kone, brali zemiaky, mú
ku aj všetko, čo im prišlo
pod ruku. Obsadzovali ve

sko zaujalo obranné posta
venie aj v Rabči. Ťažšie de
lostrelectvo rozostavili blíz
ko domov. V noci z 31. 1.
1945 na 1. februára vypukol
boj v priestore medzi Veľ
kou Lipnicou a Rabčicami.
Jednotky Sovietskej armády
sa približovali k chate Slaná
Voda. Tu sa oslobodzovacie
boje zastavili, frontová línia
trvala 9 týždňov a utrpenie
ľudí bolo hrozné. Dňa 6. feb
ruára delová paľba nepres
távala po celý deň aj noc.
Ohnivé záblesky, ťažké de
tonácie v ľuďoch vzbudzo
vali paniku, strach a zúfal
stvo. Rodiny sa poukrýva
li do pivníc. Po domoch vo
jaci uskutočňovali rozsiah
le razie. Jednu z nich zor
ganizovali vo včasných ran
ných hodinách 18. febru
ára – vtedy zajali 50 chla
pov. Eskortovali ich do D.

Kubína, Martina a inde.
Počas cesty sa niektorým
podarilo utiecť. Starších za
radili do pracovných oddie
lov a odviedli na nútené prá
ce do Talianska. Tam sa do
stal Ján Ratica, Jozef Kor
man, Ján Jaššák, Randiak,
Jozef Šurin Popieráčik a Ján
Kudiak. Iných transporto
vali do táborov v Nemec
ku: Ignáca Randiaka, Joze
fa Bedricha, Jozefa Vajdeč
ku, Ľudovíta Adamčíka, Já
na a Antona Prisenžnia
ka. Počas bombardovania
transportu zahynul Ľudovít
Adamčík. Zo skupiny chla
pov zhromaždených v mar
tinských kasárňach zahynul
pri výbuchu granátu Jozef
Garaj, Jozef Iskierka. Ra
není boli: Ján Chutniak, Jo
zef Ratičák, Anton Šurin,
Jozef Šurin Popieráčik, Ig
nác Kudiak oslepol na jed
no oko a Pavol Buška úplne
stratil zrak.
Oslobodenie Rabče
Posledný útok na nemec
ké pozície začal 28. marca
1945 od 4. hodiny. Nemci sa
bránili streľbou z panciero
vých pästí a guľometov.
Dňa prvého apríla 1945
cez Veľkonočnú nedeľu
sa vo večerných hodinách
streľba približovala k Rab
či. V noci Nemci vyhodili
most cez Polhoranku do Si
helného.
Na druhý deň v ranných
hodinách začala nová de
lostrelecká paľba. Maďar
skí a nemeckí vojaci uteka
li z dediny. Ešte v tento deň
prišli do Rabče sovietski vo
jaci a na druhý deň pokračo
vali od zubrohlavského cho
tára smerom na Námesto
vo.
Ľudia konečne povychá
dzali z pivníc. Nemeckých
ostreľovačov, ktorí ešte os
tali poukrývaní, Rusi po
stupne postrieľali. Aj teraz
došlo k znásilňovaniu žien,
rabovaním potravín a cuk
ru, rekviráciám koní.
Nastal mier.
V. Briš

KOMUNISTICKÁ TOTALITA
Radosť z oslobodenia nahradila iná hrôza dodnes ešte stále ututlávaná a maskovaná – nové odkrývanie hrôz praktík totalitného systému
budovania „bezpracného raja – socializmu – komunizmu. V 48.-roku komunisti udusili demokraciu a nahradili ju totalitou. Kým
za Slovenského štátu sa naši predstavitelia učili od Hitlera, ako sa zbaviť Židov, tak po oslobodení sa učili od Stalina.
Obete stalinizmu sa udávajú v desiatkach miliónov (Alexander Solženicyn, ktorý hlboko študoval tento problém, sa domnieva, že až
66 700 000 obetí). Po smrti Stalina došlo síce k zrušeniu tzv. pracovných táborov, ale nahradili ich rafinovanejšie metódy, ktoré postihnutému
a jeho rodine zničili život – v Československu takto len cez nútenú prácu v uránových baniach prešlo 22 000 ľudí. Režim plánovite likvidoval
svojich politických odporcov, náboženských predstaviteľov a nekomunistickú inteligenciu, snažil sa obmedziť vyššie vzdelanie na politicky
spoľahlivých jedincov. Tu je v plnej nahote viditeľný skutočný program komunizmu. Program, ktorý ľudskú bytosť degradoval na výkonný
biologický mechanizmus bez ľudskej tváre, dôstojnosti, jedinečnosti a práva na vlastný život. Preto si vážme mier, slobodu a demokraciu.
NIKDY VOJNU, NIKDY TOTALITU.
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Aj rabčanský šoltýs Ig
nác mal rodinu v Amerike.
Jeho najmladší brat Štefan
sa vybral za more medzi pr
vými. Usadil sa v Chicagu,
PRÍHODY A POVESTI BIELEJ ORAVY
a ako inak, ako zručný tesár
Bolo to dávno, už tomu li Rabčou a tak boli v tom chytal sa tesárskej roboty,
bolo viac ako štyristo ro čase pod Babou horou dve veď domy sa stavali po ce
kov, keď z Rabče ušli všetci Rabče: Nová Rabča a Sta lom svete. Štefan sa v Ame
obyvatelia, dokonca aj sám rá (Vetus) Rabča. Až keď rike aj oženil, zobral si Slo
richtár Lazar. Veď čo iné im sa Jurajovi Ramžíkovi po venku, rodáčku z Oravy,
ostalo, ako ujsť do lepšie darilo novú obec pod Ba ktorá tu prišla so svojimi ro
ho kraja. Keď sa dedinou bou horou úplne dobudo dičmi. Keď zarobili dosť pe
prehnali Bočkajovi hajdú vať a zaľudniť, dal jej názov ňazí, kúpili si najparádnej
si, vyplienili domy a čo sa Rabčice. Lenže v novej de šie domy vo svojom rodnom
nedalo zobrať, to podpáli dine sa mu veľmi nedarilo. kraji, v susedných dedinách.
li, obyvatelia Rabče osta Pri ťažkej robote zanechal Na Slovensku však roboty
li na pokraji života a smrti. svoj mladý život a rabčické nebolo a tak sa Štefan znovu
Na sever sa obrátiť nemoh richtárstvo panstvo preda len vrátil do Ameriky.
Ignácovi medzitým do
li, tam za hranicou Uhor lo za hotové peniaze ďalším
rastali synovia, pre ktorých
ska striehol Komorovský záujemcom.
Jánovi Ramžovi sa v Rab tu nebolo roboty. Navyše sa
a to veru nebol dobrý a mi
losrdný pán, ale taký, pred či darilo o čosi lepšie. Kým začalo povrávať, že medzi
ktorým utekali jeho podda budoval dedinu, jeho rodin mocnosťami sú také nezho
ní cez hory a doliny na Ora ka sa utešene rozrastala. Sy dy, ktoré nevyhnutne vedú
vu. A keď zarovno s haj novia dorastali, dcéry sa vy k vojne. Ignác sa začal obá
dúchmi vyplienil susednú dávali a zakladali nové ro vať o svojich synov, ktorí už
Polhoru a odvliekol odtiaľ dy. Podľa vzoru iných rich dorastali na regrútov. Napí-
všetkých sedliakov na svoje tárov prijal Ján Ramža nové sal teda bratovi Štefanovi
panstvo, nebolo sa čo spo priezvisko Rabčanský, aby do Ameriky, či by aspoň je
už podľa priezviska richtára den zo synov, ak nie obaja
liehať na jeho milosť.
Nuž sa Lazar so svo bolo vidno, z akej obce pri v regrútskom veku, nemoh a spolu s nimi aj dvaja ďal
Vojna sa skončila, dru
jimi ľuďmi vybral do juž chádza. Nakoniec sa na je li prísť k nemu, veď tak si po ší mládenci z rodiny. A keď hý syn sa vrátil z Talianska
ných krajov, kde sa nádeja ho pôvodné priezvisko cel máhali mnohé oravské rodi nakoniec predsa prišiel domov. Ale vzťahy medzi
li nájsť lepší život. A veru sa kom zabudlo a jeho potom ny v cudzine. Ale brat Štefan tak úpenlivo očakávaný dvoma bratmi sa už nik
už do Rabče ani nikdy ne kovia sa už písali len Rab- či nemohol, či nechcel bra list od brata z Ameriky, že dy nenapravili. Navždy ich
tových synov v Amerike, to chlapci by mohli prísť k ne poznačila smrť Ignácovho
vrátili, ktovie, čo sa v tom čanskými.
Ostrý vzduch pod Ba sa už nikto nedozvie.
cudzom svete s nimi stalo.
mu, bolo neskoro. Star syna. Nenadarmo sa vra
Vojna naozaj vypukla, ší Anton už padol na fron ví, že s pomocou netreba
Ale boli prví, o ktorých vie bou horou rodinám osožil.
me, že ich z rabčanských Ludia boli zdraví, jesť im medzi prvými narukova te v Haliči a o Jánovi rodi otáľať, lebo „kto včas dáva,
chutilo a nebolo zriedka li obaja Ignácovi synovia, na nemala žiadne správy, dvakrát dáva“.
domovov vyhnala vojna.
Juraj Turzo, najväčší pán vosťou, že v rodine sa na mládenci v najlepšom veku či žije alebo je mŕtvy.
Eva Kurjaková
na Orave sa rozhodol, že rodilo aj desať detí. Ba bo
vydrancovanú a vypálenú li aj také rodiny u Ramžo Poviedka VOJNY je z knihy Eva Kurjaková: Príhody a povesti Bielej Oravy, ktorú
dedinu vzkriesi z popola. vých potomkov, v ktorých v roku 2013 vydalo občianske združenie ZUBOR, ISBN 978–80–971547–0–0–7
Zavolal si k sebe Jána Ram sa narodilo detí aj dvadsať.
žíka z Horného Štefano Pravda, dospelosti sa doži
va, ktorý sa mu v službách la ledva štvrtina z nich.
Rodina Rabčanských
pre zámok už neraz dobre
osvedčil a ponúkol mu, aby prežila v Rabči niekoľ
Časť ľudového odevu
Vdp. Anton Florek bol zeum v Martine evidenč
sa v Rabči stal dedičným ko storočí. Rod sa rozras
z Rabče existuje.
národnobuditeľský kňaz, né záznamy. Podľa úda
richtárom, ak sa mu dedinu tal, pôdy nepribúdalo, nuž
Slovenské národné
publicista a člen výbo jov išlo pravdepodob
niektorí synovia si muse
podarí znovu postaviť.
múzeum v Martine
ru Muzeálnej spoločnos ne o Národopisnú výsta
Ján Ramžík na ponu li nájsť aj iné zdroje obživy.
poskytlo o ľudovom
ti. V Rabči pôsobil naj vu českoslovanskú v Pra
ku pristal a pustil sa do ob Jedni sa dali na tesárstvo
odeve z Rabče
skôr ako kaplán v rokoch ve v r. 1895. Časť exponá
novy dediny na starodávnej a dokázali to, čo im iné de
nasledovné informácie. 1876 – 1878 a od 1. sep tov z tejto výstavy sa vrá
kráľovskej ceste. Neprišiel diny závideli. Stavali dre
tembra 1878 ako správ tila späť do nášho múzea,
sám, do Rabče si priviedol aj vené domy na kľúč, pod
V zbierkach múzea ca farnosti do 23. júla časť sa dostala do Ná
bratov Michala a Juraja. Mi ľa toho, aký dom si kto žia
sa nachádzajú dve časti 1897. Vdp. Anton Florek rodního múzea v Prahe,
chal sa usídlil na jednej sed dal. Iní pracovali vo farbiar
mužského odevu z Rabče pochopil, že v tomto mú do jej národopisného od
liackej rali a pomáhal bra ňach, ktoré boli v sused
a to:
zeu by v zbierkovom fon boru a o časti nemáme in
tovi ako mohol aspoň tým, ných dedinách v Zubrohla
• NOHAVICE z bieleho de nemali chýbať pamiat formácie.
že na tej rali obnovil domy ve, Slanici, Bobrove, Kli
To je môj jediný dostup
súkna s čiernou haraso ky z Oravy, preto hneď pri
a vybudoval novú usadlosť. ne či Námestove, dokáza
vou výšivkou okolo dvoch zrode ponúkol, že obstará ný výsledok, ktorý som ob
Ale jeho potomkovia sa už li opraviť hodinky, vybudo
rázporkov v tvare srdcovi gorálsky kroj, ktorý sku javil v brožúre z Or. Jaseni
nevolali
Ramžíkovcami. vať nový mangeľ, mlyn, pí
tého ornamentu. Podob točne v Rabči získal za 12 ce a na základe toho som
Dostali meno po Michalovi lu. Tretí vyrábali pre pláten
ná výšivka sa nachádza aj zl. a poslal do Martina. urobil písomné pátranie
a pre ďalšie generácie ostali níkov ľahké, ale pevné vozy.
v dolnej časti nohavíc;
Kroj bol neskôr vystave po pôvodnom kroji.
A keď nastal v týchto dedi
Michaľákovcami.
Všetko neskôr bolo ku
• druhým
predmetom ný i na významnej etno
Druhý brat Juraj sa po nách úpadok plátenníctva
je MUŽSKÁ VESTA grafickej výstave v Prahe. pované z Poľska podľa vku
dujal dobudovať menšiu su a bývalí plátenníci odchá
(lajblík) z čierneho súk O ľudovom odeve, kto su a finančných možnosti
sednú dedinu, priamo pod dzali za robotou do Ameri
na, so vstrihnutými vrec rý kúpil a poslal do Mar našich ľudí.
najvyšším vrchom Beskýd, ky, spolu s nimi odchádzali
V. Briš, RCH 9
kami a malými cínovými tina Anton Florek, nemá
Babou horou. Aj tú nazva aj šoltýski synovia z Rabče.
– 12/2004 z 17. 12. 2004
gombíkmi.
Slovenské národné mú

Aký bol v Rabči ľudový odev?
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literárna tvorba

RABČA JE CHUDOBNÁ NA TVORIVÝCH ĽUDÍ
V súčasnosti v literárných kruhoch mediálne známa je len jedna – mladá žurnalistka, poetka Oľga Gluštíková z Rabče. V rokoch
2008 – 2012 bola aktívna prispievateľka do nášho Rabčianskeho chýrnika.
Vlani jej vyšla prvá básnická zbierka „Uložená do stromov“. Zbierka bola slávnostne uvedená v rámci najstaršieho literárneho
festivalu na Slovensku – Slovesná jar 2014. Zbierku vydala Matica slovenská Je to jej prvé 5-ročné dielko. Ale také sú básne: treba
ich vytvoriť, vystrúhať, vycibriť, až sa zablyštia ako jagavý drahokam zo spleti prílivu okolitých slov.
V histórii Rabče je to len druhá básnická zbierka – v roku 1985 vydal Slovenský spisovateľ Natálii Klempaiovej, rodáčke z Rabče,
zbierku básní „Malá nočná túžba“. A to je z literárnej tvorby Rabčanov zatiaľ všetko.
V básnickej zbierke
Uložená do stromov je
ústredným
bodom dospievajúca žena.
Oľga má blízky vzľah
k prírode a aj sa
odzkadľuje v jej tvorbe.
Oľge blahoželám a prajem
jej do ďalšej literárnej
tvorby nové inšpirácie.
Oľgin curriculum vitae:
• narodila sa v roku 1987;
• vyštudovala Katolícku
univerzitu v Ružomberku,
odbor: žurnalistika;
• pracuje v oblasti
public relations ;
• pracovala ako
redaktorka zahraničného
spravodajstva v denníku
Hospodárske noviny;
• je jedna zo zakladateliek
Bratislavského literárneho
klubu BRAK (skratka
BRAtislavský Klub);

http://www.martinus.sk/?uItem=178622

Z recenzií
Názov zbierky – Uložená
do stromov – si zvolila
autorka podľa básne
v úvodnom z ôsmich
cyklov, ktoré tvoria knižný
celok;
signalizuje Gluštíkovej
úmysel či prirodzenosť,

uložená do stromov

na dobrú noc

vystrúham ti posteľ
z vŕbového
dreva, nech ti
pripomína:
tvoje túžby udrží len to,
čo vzišlo zo smútku:

mamina krajina
v snežnom mejkape:
deti ju večer pri hre
znovu uchytali
nakreslili prstom údolia
a potom
otcova
si do nich ľahli

sen
je niečo hodvábne,
čo ti objíma
krk a šiju a prichádza
ako šepkanie
ako keď pradú
priadky na prastarej
moruši
keby kôra sklonených
cédrov vedela pohltiť
tvoju malú dlaň
spravila by ti
z prstov smädné
korene:
preto by si mala
zaspávať
s rukami pod
hlavou: počúvať
ako stromy večerajú

mamine pery
pripomínajú
perinu
ň

dcéra raz odíde
z gaštanového mesta
a bude spomínať:
ako zbierala mestský
prach do púdrenky:
nalíčila sa
do budúcnosti

láska je podľa vás
mäkkosť s akou vyslovujete – ňiba
vy neveríte: stromy sa hýbu
presne ako ľudia: pozrite na ich
hniezda – kolísky ich schránky si vystierajú skôrnatené
prsty, ráno rozčesávajú nebo
smiešne tancujú veď –
pozrite na mňa – na váš jesenný javor
s dlhovlasou korunou, teším sa
až priletíte do nej zaspať
ste môj smutnoperý
stehlík

ktorými napovedá
o svojich tematických
líniách, o miestach
a svetoch, v ktorých sa
pohybuje, a súvislostiach,
v ktorých nachádza
najpodstatnejšie
východiská.
Zbierka básní Uložená
do stromov jej poskytla
dostatočný priestor
na to, aby sa dievča,
ktoré svoje dospievanie
reflektuje priamo
od koreňov (vo všetkých
významoch), vyrovnalo
s mladíckou prchkosťou
a ľahkomyseľnostou
– len tak žena – poetka
Oľga Gluštíková vo svojej
druhej zbierke nebude
musieť položiť sama
sebe i čitateľom otázku:
tak vravte: nakoľko /
ešte musím byť nemá
/ pre dobrú báseň?
Michal Badín
Prajme jej, aby to
bola poézia aj naďalej
oslovujúca
a prinášajúca minimálne
takú hlbokú výpoveď,
akú priniesla
v tomto debute.
Ján Petrík

obliecť – odhaliť
mladé ženy v rumových
sukniach: prefarbené násťročné
všetečnice: provokatérky, vábia
dúhy – chlapčenské ústa – týrajú
nechcené bábiky a bezpohlavné
hračky: dievčatá
rastú v pritesných detských
izbách: lolity, športovkyne:
odznaky, čelenky, prvé
bozky
dospievajú oblečené
– zároveň odhalené
v omamných, takmer ženských
telách

Osobné krédo: „Myslite
na to, čo chcete dosiahnuť,
nie na to, čoho sa bojíte.“
„Píšte, pretvárajte
a skúšajte, kto duševne
netvorí, je mŕtvy už
zaživa.“
Rady: „Píšte tak, ako
žijete. Žite tak, ako píšete.
Na nič sa nehrajte.“
Literárne ocenenia:
• 3/2012 1. miesto
za haiku – v súťaži Dumky
podvečerné 2012
• 11/2011 3. miesto
za poéziu – v súťaži
Literárny Lučenec 2011
• 10/2011 hlavná
cena za poéziu –
O dúhovú lampu krajiny
Zázračno 2011
• 10/2011 čestné uznanie
za poéziu – v súťaži
Literárny Zvolen 2011
• 8/2011 1. miesto
za poéziu – v súťaži
Medziriadky 2011
• 11/2010 3. prémia
za poéziu – v súťaži Cena
Rudolfa Fabryho 2010
• 10/2010 2. prémia
za poéziu – v súťaži
Wolkrova Polianka 2010
• 10/2010 čestné
uznanie za poéziu –
O dúhovú lampu krajiny
Zázračno 2010
• 8/2010 certifikát
za poéziu – v súťaži
Medziriadky 2010
• 12/2009 3. prémia
za poéziu – Cena
Rudolfa Fabryho 2009
• 10/2009 čestné
uznanie za poéziu –
O dúhovú lampu krajiny
Zázračno 2009
• 5/2008 2. miesto za poé
ziu – Florinova jar 2008
V. Briš
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ŠKOLÁCI SI PRIPOMENULI DEŇ ZEME
V stredu 15. 4.2015 sme pri príležitosti dňa Zeme čistili našu obec. Žiaci jednotlivých tried 5. – 8. ročníka vyčistili pridelené úseky– brehy riek,
okolie ciest, mostov. Mladšie deti zbierali odpadky v okolí školy, okolo ihriska v Gaceli. Sme radi, že sme mohli prispieť k tomu, aby naša obec bola
čistejšia a aby sme sa v prírode lepšie cítili. Je smutné, že každý rok nazbierame také veľké množstvo odpadu aj napriek tomu, že každý z nás má se
parovať odpad a môže ho vyviesť do zberného dvora.
22. apríl
Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.
Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu,
Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenu
tie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou. Je potreba si uvedomiť,
že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať otázkam životného
prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť jej poklady pre
budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.
Svetový deň zeme si ľudstvo na celom svete pripomína tradične 22.apríla. Jeho his
tória siaha do roku 1970 , kedy vedci a ekológovia na snímkach Zeme z kozmu pozo
rovali poškodenie atmosféry. Poukázali na zraniteľnosť a krehkosť planéty a varova
li verejnosť pred ničivými dôsledkami civilizácie a vyzvali ľudstvo na spoločné úsilie
na ochranu Zeme.
Ochrancovia prírody a vedci pri tejto príležitosti pripomínajú , že zemské zdroje nie
sú nevyčerpateľné a rovnováha všetkého živého na tejto planéte je nielen vzácna, ale aj
krehká a zraniteľná.
O prírode je potrebné nielen hovoriť ale sa k nej aj ako ľudia správať.
Ochrana životného prostredia by nemala nechať ľahostajným nikoho z nás, nakoľko
sme s ním spojení každý deň.
A len na nás záleží, v akom prostredí budeme teraz a o niekoľko rokov my a naše deti žiť.

Jar
Sem k nám zavíta jar vždy trochu neskôr. O to
viac je očakávaná.
Slniečko už smelšie vykúka spoza oblokov,
snežienky sa usmievajú.
Zafúka jemný vánok a zaveje mi vlasy do tváre.
Niekto by možno nadával, no mne sa to
tak páči. Vánok vonia ako roztopené snehy
stekajúce do rozvodnenej riečky.
Na nebi sa pasie stádo bielych ovečiek. Ktovie,
kedy ju zje celú.
Žlté hlávky prvosienok sú balzamom na dušu.
My, deti, nepoznáme, čo je jarná únava.
Radosť z jari nám nič nepokazí. Plnia sa
ihriská, ktoré opúšťame len večer.
Trochu nás možno straší jarné upratovanie.
Nezaškodí, keď si zopakujeme – neničíme,
nelámeme, nerozhadzujeme. Veď všetci
chceme žiť v peknom prostredí. A ešte niečo.
Skúsme si poupratovať aj v sebe.
I na jar si môžeme dať záväzok, podobne ako
na Nový rok. Buďme dobrí, lepší... Žime jarne
– čisto, sviežo, akoby sme sa práve narodili.
A keď nám jemný vánok naveje vlasy do tváre,
možno nám v srdci zakvitnú konvalinky.
Oľga Gluštíková, 8. A, Rabconek
1 šk. rok 2000/2001

18. 2. 2015 KONIEC FAŠIANGOV V RABČI
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PÁRAČKY OPÄŤ PO 15-TICH ROKOCH
Farská charita organizovala páračky v kutúrnom dome
vo februári 2001. Až po 15-tich rokoch tradíciu páračiek obnovil
Klub Jednoty dôchodcov v spolupráci s miestnym Červeným
krížom, speváckym zborom Marana Tha a Dobrovoľnými
hasičmi.
Dňa 14. – 15. 1. 2015 sa v Dome kultúry v Rabči
po dlhej prestávke opäť páralo perie.
Okrem zábavy mali aj ušľachtilý cieľ – ženy
chceli z napáraného peria ušiť vankúše a pomocou charity poslať
na Ukrajinu. Vankúše ušili a charita ich poskytla Pomocnému anjelovi.
Na páračky sa v hojnom
počte zišli ženy pod vede
ním p. Margity Pindjako
vej, predsedníčky Klubu
Jednoty dôchodcov. Hoci
vonku bolo chladno, v kul
túrnom dome bolo veselo

monika a krásne ľudo
vé piesne spievali manže
lia Mária a Michal Chaba
dovci zo Zubrohlavy. Spo
lu s nimi spievali aj naše
ženy. Na spríjemnenie si
rozprávali príbehy a vti

a teplúčko. Páranie peria
spríjemnil zbor Marana
Tha. Na páračkach do prí
jemnej atmosféry prišiel
starosta obce Ing. Júli
us Piták. Naozaj tam bo
lo veselo, vyhrávala har

py. Bolo to podobné, ako
za mladých čias, keď sa
perie páralo takmer v kaž
dom dome. Čoskoro do ta
nečnej sály prišli hudobní
ci a starší speváci z Rabče.
Zneli heligónky, bub

ny a tanečnou sálou za
znel saxofón, na ktorom
hral pán Ľudovít Zboroň
z Oravskej Polhory.
Pekné tanečné pesnič
ky lákali do tanca, niekto
rí si aj zatancovali. Všet

kým dobre chutili šišky
s čajom. Peria bolo veľa,
nuž v páraní sa pokračo
valo na druhý deň.
Pre
záujemcov
je
na internetovej strán

ke obce Rabča www.
rabca.sk na hlavnej
stránke a v časti kul
túra fotoreportáž aj
videozostrih z pára
čiek.
Text a foto V. Briš
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voľnočasové aktivity

AKTIVITY CENTRA VOĽNÉHO ČASU RABČA
AJ MLADÝCH Z MOP-KA
Jarné prázdniny plné zážitkov
Prázdniny sú časom oddychu, zábavy a relaxu. V našej dedine sa pre deti pripravil zaujímavý, poučný a športový program počas celých
jarných prázdnin. Na naše šťastie nám Perimbabka nasnežila a tak jarné prázdniny v Rabči mali zimný nádych.
Korčuľovanie v Altise
Prvá akcia jarných práz
dnin bola korčuľovanie.
Celí natešení sme odštar
tovali prázdniny na korču
liach. Na ľade sme si užili
plno zábavy. Korčuľovalo
sa do únavy . Mnohí z nás
už boli divokí korčuliari,
no boli tu aj takí, ktorí stáli
na ľade 1-krát, a predsa sa
nebáli. Boli to dve zábav
né chladné hodiny, no pád
na ľad nikoho neminul.
Lyžovačka v Roháčoch
V utorok sme sa boli ly
žovať v Zuberci v Spále
nej doline. Lyžiarsky svah
obklopený krásnou prí
rodou. Dva plné autobu
sy nadšených lyžiarov vy
razili z Rabče o 8.00 ráno
a o 10.00 sme sa už lyžova
li. Vyskúšali sme novú se
dačkovú lanovkou, ktorá
nás vyviezla hore na svah.
Počasie bolo slnečné, vý
hľad bol prekrásny, už sa
len dostať dolu. Na kon
ci zjazdovky na nás čakal
dosť strmý kopec, ktorý
niektorým lyžiarom nahá
ňal strach, no väčšina ho
zlyžovala úplne bez prob
lémov. Väčšina z nás spad
la aj na zadok, či urobila
pár kotrmelcov, no to už
patrí k tomu. Po celoden
nej lyžovačke sme nasadli

vou zadnou streľbu na brá
nu a prekážkový beh. No
každý sa určite zapotil pri
robení brušákov. Plnenie
jednotlivých úloh sa bodo
valo a na záver sa všetko vy
hodnotilo. Prvé miesto zís
kala skupinka s názvom
Simsonovci. Všetci súťa
žiaci získali cenu. Na záver
ešte spoločné foto a mohlo
sa ísť domov.
Protidrogový štvrtok
Vo štvrtok sme sa stret

Korčuľovanie
do autobusov a odviezli sa
domov. Niektorí boli takí
vyčerpaní a unavení, že si
cestou domov pospali.
Športová streda
Športový deň sa začal
pri poriadne tuhých mra
zoch. Ranná teplota uka
zovala -19 °C. No ani ta
káto zima neodradila deti
a mládež prísť do telo-cvič
ne. Na začiatku si birmo
vanci pripravili jednotli
vé stanovištia pre súťažia
ce tímy. Nasledovala úvod
ná modlitba a mohlo sa za
čať. Deti sa rozdelili do 9
tímov. Vymysleli si názov,
pod ktorým súťažili. Jed
notlivé tímy sa volali: Su
permani, A je to, To je jed
no, Kaplánovci, Džemové
buchty, Čierni panteri, Eta

Lyžovanie Roháče

Zemančík nám porozprá
val, ako sa chlapci liečia a
že je veľmi ľahké sa dostať
do tohto kolobehu, ale ťaž
ko sa z neho ide von.
Filmový piatok
Tak tento deň nám ne
vyšiel podľa predstáv.
Mal sa pozerať film Prí
beh Márie. Tento príbeh
sa odohráva v 19. storo
čí. Je to o dievčatku, ktoré
sa narodilo hluché. Leká
ri ju pokladali za slabomy
seľnú a chceli ju dať do ús
tavu pre duševne cho
rých. Jej otec to ale odmie
tol a ako 10 ročnú ju dá
va do ústavu v Larnay ne
ďaleko Poitiers, kde sa re
hoľné sestry starajú o ne
počujúce dievčatá. Má
riu si berie pod ochranné
krídla sestra Margueri
te. Rehoľná sestra sa sna
ží pomôcť Márii. Vytvá
ra sa medzi nimi veľké pu
to a Mária začne spozná
vať svet. Film je natočený
podľa skutočnej udalosti.
Nie vždy idú veci pod

zidan, Pat a Mat a Simso
novci. Každé družstvo malo
za úlohu prejsť všetky sta
novištia. Pre niekoho bolo
náročné trafiť do basketba
lového koša, či skákať cez
švihadlo. Iní zas zvládali ľa

Telocvičňa

Lyžovanie Roháče

li v kultúrnom dome
na prednáške o drogách.
Prednášali pán Zeman
čík a pár bývalých drogo
vo závislých chalanov. Vy
počuli sme si rôzne zaují
mavé príbehy z ich života.
Hovorili o tom, ako sú dro
gy veľmi škodlivé. Podrob
ne sme si rozobrali aj všet
ky druhy drog a dozvedeli
sme sa o nich bližšie. Pán

ľa našich predstáv. Na na
šu smolu sa k nám ten
to film nedostal, hádam si
ho pustíme inokedy. Na
miesto filmu sa teda poze
ral dokument o misionáro
vi a kňazovi menom Pab
lo Dominguez. Tento film
nám umožnil iný pohľad
na kňazov. Pohľad v sme
re, že aj oni môžu byť zá
bavní a priateľskí. Pab

17. 5. 2015
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lo bol výnimočný svojou
humornou povahou, stá
le trvajúcou dobrou ná
ladou, miloval deti a ho
ry, v ktorých nakoniec aj
zahynul. Všade rozdával
len dobro a úsmev. Zá
roveň nám aj ukázal, akí
by kňazi mali byť. Doku
ment sa nám páčil a roz
hodne nám dal veľa.
Výstup na Babiu Horu
Posledná akcia jarných
prázdnin bol výstup na na
šu krásnu Babiu Horu.
Okolo 60 nadšencov zim
nej turistiky sa rozhodlo
ju zdolať. Počasie bolo su
per. Autobus nás vyviezol
na Slanú Vodu. Odtiaľ sme
museli ísť pešo. Chodník
bol vyšliapaný, tak nám to
išlo. Počas cesty sa rozprá
vali vtipky, fórky, len aby
sa nám kráčalo ľahšie. Keď
sme už vyšli k prvej striež
ke, začali sme pociťovať
vetrík, ktorý silnel a silnel,

až bol taký silný, že sa ne
dalo kráčať. Taktiež tomu
prispel aj zmrznutý a vy
fúkaný povrch, ktorý bol
dosť šmykný. Vrchol Babej
hory sme nezdolali, ale vý
let to bol krásny. Hlavne tá
cesta späť, kde sa už nemu
selo kráčať. Stačilo si sad
núť na vrece plné slamy
a dole to šlo samo.
Záver
Keď sa dajú dokopy ši
kovní a ochotní ľudia,
vznikne z toho aj taká
to výborná akcia s náz

Babia hora – výstup

Stavanie snehových výtvorov
Tento rok k nám zima prišla dosť neskoro,
ale s poriadne veľkou nádielkou.
Aj vďaka tomu sa moh
la uskutočniť akcia s náz
vom stavanie snehových
bytostí. V nedeľu 22. feb
ruára mohol prísť každý,
rodiny s deťmi, mladí aj
starí, každý kto mal chuť

stavať zo snehu. Je prav
da, že by sa nás tam zmes
tilo viac, no ďakujem všet
kým, ktorí sa zapojili a po
stavili naozaj
krásne posta
vičky.
Kopy
snehu sa zme
nili na snehu
liaka, kroko
díla, traktor,
tank, topánku,
sloníka, macka
a iné rozpráv
kové
príšer

ky. Vďaka peknému poča
siu sa so snehom výborne
pacovalo. Komu bolo zi
ma, mohol sa ísť zohriať
teplým čajíkom. Na záver
sa všetky postavičky vy
hodnotili a ocenili. Kaž
dý odišiel s malou cenou
a dobrým pocitom na du
ši z pekne prežitého popo
ludnia.
Danka

vom Jarné prázdniny. Ďa
kujem všetkým animá
torom, ktorí pomohli pri
plánovaní, organizovaní,
zabezpečovaní programu
jarných prázdnin. Naozaj
odviedli kus dobrej práce,
ktorá bola náročná časovo
a niekedy aj fyzicky: Cen
tru voľného času za finan
covanie akcií a všetkým
deťom a mládeži, ktorá
nezostala pri telke alebo
počítači, ale išla von a zú
častnila sa jarných práz
dnin.
Vaši animátori
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zábava

Mládežnícky ples 2015

Novoročná vinšovačka
V sobotu 17. januára
2015 vystúpili deti
zo záujmových
útvarov Centra
voľného času
Rabča a Námestovo
v programe, ktorý
si pripravili pre
obyvateľov Domova
dôchodcov v Oravskej
Lesnej a v Novoti
a tiež pre obyvateľov

Centra sociálnych
služieb v Námestove.
Svoju ohybnosť pre
viedli v gymnastickej zo
stave, svoj spev v goral
ských piesňach, obrat
nosť a prácu s paličkou
v choreografii, určenej
pre mažoretky. Deti ne
zabudli povinšovať oby
vateľom
spomínaných

zariadení všetko dobré
do nového roka a obdaro
vať ich voňavými medov
níčkami, ktoré pre túto
príležitosť venovalo OZ
Centráčik, pracujúce pri
CVČ „Maják“ Námesto
vo. V programe vystúpi
li aj ženy so speváckeho
zboru Maranatha a tak
tiež mladí heligonkári
z Rabče. Pozdraviť seni
orov a špeciálne Rabča
nov prišli aj členky Červe
ného kríža a Jednoty dô
chodcov z Rabče, ktoré sa
v Oravskej Lesnej stret
li aj s poslancami Národ
nej rady Slovenskej re
publiky za KDH. Radosť
i vďačnosť sa dala čítať
z tvári obyvateľov navští
vených zariadení a my sa
na revanš už teraz tešíme
na ďalšie stretnutie.
Mgr. Andrea Lubasová
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Zmm karneval
Fašiangy sa blížia ku
koncu. Popolcová streda je už za dverami.
Pred pôstom sa usku
točňujú posledné zábavy.
Tak aj my z mariánskej
družiny sme si takú fa
šiangovú zábavu urobili
v našej pinpoške. V pon
delok 16. 2. sme sa stret

li v krásnych a zaujíma
vých maskách. Animá
torky prezlečené za babyjagy nás privítali. Na za
čiatok sa každá maska
predstavila, potom sme
sa vrhli na dobroty od na
šich mám. Maminky nám
napiekli výborné šišky,
mafiny a iné koláčiky. Ki
ka a Gabčou nám uvarili

ZMM‑ÁCKY MIKULÁŠ
Združenie mariánskej
mládeže sa aj
tento rok podujalo
zrealizovať Mikuláša
pre našich nevládnych
a skôr narodených
spoluobčanov.
Šikovné
animátor
ky, Peťa s Kikou, zor
ganizovali deti zo stret
ka, nakúpili a nachys
tali mikulášske balíč
ky. Kedže, naša dedinka
je dosť dlhá, deti sa roz
delili do štyroch skupín,
aby stihli všetkých nav
štíviť. Všetko bolo pri
pravené a mohla sa ísť ro
biť radosť iným. V nedeľu
7. decembra prešli deti ce
lú Rabču. Obdarovali pri
bližne 65 starčekov a sta
renky darčekom, návšte
vou a úsmevom na tvá
ri. Z celej akcie mali ra
dosť aj deti, ktoré urobili
dobrý skutok a podelili sa
so svojim voľným časom
s ostatnými.
Animátorky si pri
pravili darček aj pre de
ti. V piatok večer spo
lu s Mikulášom, anjelom
a čertom priniesli dar
ček k deťom domov. Bolo

to také milé prekvapenie
pre deti a zároveň poďa
kovanie za ich čas a chuť
robiť Mikuláša našim ne
vládnym spoluobčanom.
Keď si našli čas naše de
ťúrence prísť ku starším,
tak aj Mikuláš si našiel
čas prísť k nim. Za to im

patrí veľké ďakujem, ani
mátorom aj deťom.
Chcem
poďakovať
aj Centru voľného času
Rabča, ktoré túto akciu
Mikuláša pre našich ne
vládnych a skôr narode
ných spoluobčanov fi
nancovalo.

čaj. No a mohla sa začať
zábava – metlový tanec,
erko-tance, moderné.....
Prišlo aj vyhodnotenie
najkrajšej masky a ma
lý darček dostal každý.
Zábava bola super, až sa
nám nechcelo končiť. No
všetkému je raz koniec,
tak aj nášmu fašiangové
mu karnevalu.
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vianoce

Novoročný koncert
Dňa 3. 1. 2015 sa konal
v Dome kultúry v Rabči
Novoroný koncert
Na začiatku koncertu
sa všetkým prihovoril sta
rosta obce Ing. Július Pi
ták. V tejto peknej ešte via
nočnej atmosfére privítal
účinkujúcich hostí z Orav
skej Polhory „Babiohorský
podkopcový zbor“ a účin
kujúcich spevákov z Rabče
a všetkých, ktorí si priš
li vypočuť krásne vianoč
né piesne.
Na koncerte v príjemnej

autor foto v.briš » viac foto a video » www.rabca.sk

Príhovor duchovneho otca

Účinkujúci z Oravskej Polhory
interpretov, pieseň ich bý
valého pána farára Holíka
a folkové pesničky.
Mladí z Rabče sa pred
stavili vianočnými pes
ničkami, folkovými pes
ničkami, spevali piesne aj
od rôznych interpretov.
Všetci speváci sa rozlú
čili známou piesňou Tichá
noc… .
Na záver náš duchovný
otec, vdp. Peter Bolibruch,
poďakoval všetkých účin
kujúcim za krásny duchov
ný zážitok v atmosfére via
nočných dní, ktoré nám
Boh dal. Po krátkej modlit
be udelil všetkým prítom
ným požehnanie.
– red

Jozef Oselský
atmosfére vystúpili účin
kujúci z Oravskej Polhory.
Zaspievali vianočné pies
ne, známe piesne od iných

Speváci a speváčky z Rabče: Jochimová, Tisoňová…

Čaro Vianoc

Vianočná kapustnica

Stáva sa už tradíciou,
že sa deti z Rabče
pravidelne zúčastňujú
vianočných tvorivých
dielní, ktoré
organizuje Občianske
združenie Centráčik
v spolupráci
s Centrom
voľného času
„Maják“ Námestovo.

Ako po iné roky, ani
tento rok nebol výnim
kou v tom, že sa dňa 27.
11. 2014 na tvorivých
dielňach stretli deti so
šikovnými rukami a be
zhraničnou
fantáziou.
Fantázia ako krajina det
ských snov a túžob dosta
la „zelenú“ a deti s nad
šením tvorili vianočné
ikebany, vianočné hviez
dy, pozdravy a iné ozdo
by s vianočnými motív

mi. Nechýbalo ani zdobe
nie medovníčkov a koleso
šťastia, v ktorom si deti
mohli vytočiť pekný dar
ček pre seba alebo aj pre
svojich najbližších.
Hotové výrobky si
mohli deti vziať so sebou
a obohatiť tak svoje do
movy vianočnou temati
kou, ako aj pravou pred
vianočnou náladou.
Mgr. Andrea Lubasová

17. 5. 2015

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 1 /2015| 29

voľnočasové aktivy

Krížová cesta mladých
vHrabušiciach
V pôstnom období
je tradíciou mladých
v Rabči hrať krížovú
cestu. Od pána farára
Ľubomíra Cvengroša
z Hrabušíc prišlo
pozvanie, či by sme
nemohli prísť aj k nemu.

Nelenili sme a 14. 3.
2015 pod vedením Jožka
Oselského sme sa tam vy
brali. Cestu nám spríjem
nili šikovné dievčatá, kto
ré napiekli koláče, naťahali

korbáče a upiekli palacin
ky, čím nám upchali ústa
pri dlhom rozprávaní.
Príchodom do Hrabušíc
nasledovalo uvítanie, ná
cvik krížovej cesty a jej sa
motné realizovanie. Na náš
údiv, prišlo mnoho veria
cich aj z iných farností, čo
sme nečakali. Boli doja
tí, v plnosti času prežíva
li a rozjímali nad utrpením
nášho Pána Ježiša Krista,
niektorým maminkám i sl
za vyšla. Však každá matka

vie, aké je to, keď jej dieťa
trpí. Ona trpí spolu s ním.
Po skončení krížovej ces
ty prišiel nečakaný potlesk,
ktorý patril Bohu, nie nám.

Nasledoval presun na faru,
kde nás už očakávala pani
starostka, aby nám osob
ne poďakovala. V Hrabuši
ciach sme zostali na pozva

nie pána farára až do nede
le. Spomínalo sa na jeho
pôsobenie v Rabči. Taktiež
nám porozprával humorné
zážitky zo svojho pôsobe
nia. Bol to pekný večer plný
veselých spomienok. Ráno
nás čakali ranné chvály, sv.
omša, veľmi chutný obed.
Keď sme sa všetci zhro
maždili pri autobuse, pán
farár nám dal požehnanie
na šťastlivý príchod a cesta
domov do Rabče opäť za
čala ...
Všetkým organizáto
rom a účinkujúcim patrí
úprimné Pán Boh zaplať.
Ďakujeme.
Ľuboš & Veronika

Veľkonočné tvorivé dielne
Dňa 19. marca 2015 sa
deti z Rabče zúčastnili
na akcii Veľkonočné
tvorivé dielne v Centre
voľného času „Maják“
Námestovo. Táto
akcia bola realizovaná
v spolupráci s OZ
Centráčik – pracujúce
pri CVČ Maják
Námestovo.

ludnie v CVČ. Vlastnoruč
ne zhotovené výrobky, kto
ré im pripomenuli blížia
ce sa veľkonočné sviatky,
si mohli deti vziať so sebou
domov.
Akcia sa uskutočnila aj

vďaka podpore sponzorov
COOP Jednota a Alianz
– Slovenská poisťovňa
– oblastný riaditeľ Bc. Ľud
mila Rešutíková, za čo im
ďakujeme.
Mgr. Andrea Lubasová

Počas akcie si deti moh
li vyrobiť veľkonočné vajíč
ka, jarné kytice, pozdravy,
košíčky a rôzne dekorácie
z prútia. Pre všetkých bo
lo pripravené prekvape
nie v podobe kolesa slad
kostí. Deti sa zabávali,
spoznali nových kamará
tov a prežili tvorivé popo

ROZP RÁV KOV Ý KAR NEVA L

Dňa 15. februára 2015
sa kultúrny dom premenil na „Rozprávkovú krajinu“. Navštívilo ju obrovské množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu
sveta. Zamaskované bytosti sa zabávali, promenádovali, súťažili. Do tanca strhli aj svojich rodičov. Každá bytosť za svoju námahu bola odmenená hračkou a sladkosťou.
Vyhodnotili ich rodičia.
Rekordom karnevalu bola najmladšia maska, ktorá mala 1 rok.
Poradie na prvých mie
stach – predškolský vek:
1. Traktor – Stanislav Von

šák, 2. Hodiny – Laura
Vnenčáková, 3. Ježko – Ti
motej Mačinec; 1. – 3. ročník: 1. Páv – Samantha Voj
techová, 2. Mobil – Adriá
na Barboráková, 3. Čajník
– Tatiana Barboráková; 4.
– 9. ročník: 1. Pštros – Ma
roš Ferneza, 2. Budík – Ni
na Jatyelová, 3. Snehová
kráľovná – Lívia Gužíková.
Za krásny a nezabudnu
teľný zážitok z „Rozpráv
kovej krajiny“ veľké ďaku
jem patrí za odmeny pre
masky CVČ Rabča, Rodi
čovskému združeniu pri ZŠ
s MŠ Rabča, COOP Jedno
te Námestovo. Ďakujeme
všetkým maskám, rodičom
a organizátorkám zo ZŠ.

» viac foto a video » www.rabca.sk, www.zsrabca.edupage.org
Na karnevale bolo od
menených 150 masiek.
Každá maska dostala slad
kosť, hračku alebo písacie

potreby. Počas celého kar
nevalu sa na chodbe podá
val džús a čaj pre deti, pre
rodičov bola podávaná ká

va. Po karnevale nasledo
vala diskotéka do 17.00 ho
diny.
Foto V. Briš
Mgr. Eva Raticová
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XVII. ročník Rabčianskeho okruhu s rekordami
Rekordy Rabčiaskeho okruhu
Najmladšie žiačky 1. – 4. ročník Klaudia Ogurková 1:02, 10 hod. (2005); najmladší žiaci 1. – 4. ročník Peter Kovaliček 53:21 min. (2015);
mladšie žiačky 5. – 7. ročník Martina Gužíková 51:00 min. (2004); mladší žiaci 5. – 7. ročník Tadeáš Joščák 46:56 min. (2007); staršie žiačky 8.
– 9. ročník Anna Joščáková 59:02 min (2003); starší žiaci 8. – 9. ročník; Peter Kolčák 42:36 min. (2007); ženy Michaela Maxová 53:24 min. (2015);
muži Tadeáš Joščák 41:23 min. (2015)
Počty účastníkov – RO: 5. roč. (2003) – 169; 6. roč. (2004) – 161; 7. roč. (2005) – 66; 8. roč. (2006) – 94; 9. roč. (2007) – 106; 10. roč. (2008) – 103;
11. roč. (2009) – 91; 12. roč. (2010) – 50; 13. roč. (2011) – 63; 14. roč. (2012) – 49; 15. roč. (2013) – 78; 16. roč. (2014) – 78; 17. roč. (2015) – 72;
Ráno sme sa zobudili do upršaného zamračeného počasia a kládli sme si otázku či sa Rabčiansky okruh uskutoční.
Aj napriek počasiu prišlo 72 účastníkov odhodlaných zdolať trasu. A prišlo aj niekoľko cudzích bežcov. Už na štarte sa mraky
roztrhali, vykuklo slniečko a pre bežcov ideálne počasie vydržalo do konca.
Napriek predĺženiu trasy na cca 9,5 km so značným prevýšením zvíťazíl
náš Tadeáš Joščák s absolútnym rekordom Rabčianskeho okruhu časom 41:23! Rekord padol
aj u najmladších žiakov
1. – 4. ročník Peter Kovaliček s časom 53:21 min.
a v kategórii ženy Michaela Maxová dosiahla rekordný čas 53:24 min..
Starosta Ing. Július Piták
prešiel celú trať na horskom bicikli.
Najmladšie žiačky
1. – 4.ročník
1. Mária Brišáková,
1:19:25, 4. A
2. Silvia Jaššáková,
1:42:42, 2. A
3. Samantha Vojtechová,
1:46:35, 2. A
4. Daniela Strnálová,
1:47:20, Námestovo
5. Mirka Barboráková,
1:46:40, 3. B
6. Lea Mulinková, 1:48:17,
2. A
7. – 8. Lenka Slovíková,
1:48:44, 3. B
7. – 8. Tatiana Barboráko
vá, 1:48:44, 2. A
9. Adriána Barboráková,
1:49:15, 2. A

Najmladší žiaci
1. – 4.ročník
1. Peter Kovaliček, 53:21,
4. C
2. Dominik Kovalik,
1:14:41, 4. A
3. Sebastián Korman,
1:15:15, 3. B
4. Pavol Oselský, 1:19:59,
4. C
5. Tibor Bencúr, 1:47:40, 2. A
6. Adam Kubaľa, 1:47:55, 2. A
Mladšie žiačky
5. – 7. ročník
1. Janka Bodnárová,
1:06:38, 7. A
2. Monika Jagnešáková,
1:10:01, 5. A
3. Natália Joščáková,
1:15:05, 5. A
4. Patrícia Pitáková,
1:19:13, 7. A
5. Sára Gluštíková,
1:19:25, 7. B
6. Dominika Jagelková,
1:21:13, 6. B
7. Veronika Huráková,
1:21:19, 6. C
8. Nikola Juritková,
1:28:56, 7. B
9. Petra Belkoťáková,
1:33:05, 7. A
10. Kristína Masničáková,
1:46:02, 7. C
11. Vanesa Glovaťáková,
1:46:05, 6. B
12. Dorota Brišáková,
1:46:50, 5. C

Mladší žiaci 5. – 7. ročník
1. Martin Buc, 55:25, Vav
rečka
2. Filip Revaj, 57:35, 7. A,
3. Matej Murín, 57:36, 7. A
4. Patrik Iskierka, 57:54, 7. B
5. Dalibor Gluch, 1:00:11,
7. C
6. – 7. Patrik Piták,
1:07:48, 6. A
6. – 7. Matúš Jančo,
1:07:48, 6. A
8. Adam Pilarčík, 1:19:59,
6. A
9. Adrián Jaššák, 1:20:38,
6. B
10. Dominik Oselský,
1:21:09, 6. B
11. Patrik Jagnešák,
1:28:56, 7. C
12. Lukáš Maxa, 1:42:40, 7. A
13. Miroslav Jančo,
1:42:41, 7. B
14. Samuel Glovaťák,
1:45:54, 6. B
Staršie žiačky 8. – 9. roč.
1. Alžbeta Slovíková,
1:02:22, 9. A
2. Alžbeta Bucová,
1:07:12, Vavrečka
3. Karína Kubčíková,
1:14:53, Zubrohlava
4. – 7. Katarína Kuchtia
ková, 1:17:25, 8. B
4. – 7. Alžbeta Žitňáková,
1:17:25, 9. B
4. – 7. Magdaléna Žitňá
ková, 1:17:25, 8. B
4. – 7. Viktória Kubaľová,
1:17:25, 8. B.
Starší žiaci 8. – 9. roč.
1. Vlado Pikoš, 47:05, 9. A
2. Marián Ferneza, 53:10,
8. A
3. Dominik Brišák, 57:55,
8. B
4. Adrián Kurtulík, 59:45,
8. B

5. Alexander Spuchľák,
1:07:40, 8. A
6. Dušan Kvasničák,
1:08:25, 8. A
7. Erik Kovaliček, 1:10:14,
8. B

Ženy
1. Michaela Maxová 53:24
2. Klaudia Fernezová,
1:01:49
3. Ľubomíra Maxová,
1:09:15
4. Ľubomíra Slovíková,
1:49:20
5. Dagmara Jagnešáková,
1:51:10
6. Marta Gužíková,
1:51:20
Poďakovať treba všetkým organizátorom: dobrovoľným hasičom za vyznačenie trasy, občerstvenie, kontrolné hliadky,
členkam SČK za pohotovosť, keby bolo treba podať prvú pomoc, časomeračom s hlavným rozhodcom Jánom Pienčákom, aj ved. MKS Jánovi
Adamčíkovi. Ako uviedol
starosta Ing. Július Piták
„…hlavne, že sme všetci zdraví v cieli“. Na záver
hasiči predviedli záujemcom hasičský útok.
O ROK DO VIDENIA.
V. Briš

Muži
1. Tadeáš Joščák, 41:23
2. Martin Buc, 41:43, Vav
rečka
3. Martin Rusina, 42:04,
Námestovo
4. František Štúrek,
42:05, Zubrohlava
5. František Volf, 45:12,
Zubrohlava
6. Peter Jagelka, 47:04
7. Juraj Maxa st. 53:37
8. Jaromír Kozák, 1:01:31,
Námestovo
9. Juraj Maxa ml. 1:09:13
10. Michal Turac, 1:09:28
11. Matúš Oselský,
1:10:14
V Rabči 9. 5. 2015, hl. roz
hodca: Mgr. Ján Pienčák
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Po dlhšej prestávke
Združenie pre občianske záležitosti (ZPOZ)
7. mája pripravilo pre
matky aj otcov s detičkami krátky kultúrny prog-
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kultúra

UVÍTANIE DETÍ

ram s posedením. Starosta obce Ing. Július Piták
v krátkom príhovore uvítal
až 22 detí s rodičmi. Na záver Ján Adamčík urobil
spoločnú fotografiu.

Obec Rabča doposiaľ na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013 poskytuje
prípevok 100 € na dieťa
za predpokladu, že obaja

rodičia majú trvalý pobyt
v Rabči.
Poslanci na základe
návrhu starostu schválili 9. 4. 2015, že prípade,
ak jeden z rodičov nespĺ-

ňa podmienky trvalého pobytu v Rabči, tak
výška príspevku je 70 €
na jedno dieťa. Doposiaľ
sa v tomto prípade neposkytoval.
– red

DEŇ MATIEK

Deň matiek sa uskutočnil 10. mája od tretej
hodiny poobede v dome
kultúry.

Matky s deťmi po peknom príhovore zástupcu
starostu Ing. Pavla Jurčáka si v kinosále pozre-

li bohatý kultúrny program, ktorý im pripravili deti zo základnej a materskej školy. Na harmo-

nike zahral s Goraleckami Miroslav Adamčík
a sólo zahral aj harmonikár Ferko Budzel.

Nasledovalo posedenie v tanečnej sále. Matky dostali z vďaky symbolický kvet.
– red
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ê Príďte s nami osláviť 15. výročie založenia predajne ë
Prezentačná akcia firiem

MAKITA, PERFECT, PRIMALEX
6. JÚL 2015 – PONDELOK

Silvestrovský prechod Slaným potokom a Memoriál Jána Maťugu

Dňa 31. 12. 2014
sa uskutočnil 6. ročník
Silvestrovského
prechodu Slaným
potokom, ktorý bol
zároveň 4. ročníkom
Memoriálu Jána
Maťugu.

Počasie bolo výnimoč
ne nádherné so snehom
a poriadne mrzlo.
Účastníkov mráz neod
radil, radšej zamenili pa
puče za teplú zimnú obuv,
bežkári vzali bežky. Všet
ci prešli snežným údolím

Soľného potoka po upra
venej trase Jurajom Ma
xom až na Slanú Vodu, kde
sa zohriali teplým čajom
a rovnakou cestou sa vrá
tili späť.
V. Briš,
foto J. Adamčík

www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
Rabčiansky CHÝRNIK č. 1 /2015| 33

vítanie nového roka – šport

17. 5. 2015

VÍTANIE NOVÉHO ROKA OHŇOSTROJOM

autor foto v.briš » viac » www.rabca.sk

Vyhodnotenie 9. ročníka zimnej halovej futbalovej ligy v Rabči
Konal sa už
jej deviaty
ročník.
Hralo sa
od 13. 12.
2014
do 24. 1. 2015.
Štartovalo v nej
10 tímov.
Víťazom sa stali Par
kety z Or. Veselého. Dru
hé a štvrté miesto obsadi
li námestovské kluby JAF
FA a Rossoneri. Na treťom
mieste skončila Or. Jaseni
ca. V Týchto kolektívoch
nastupovali hráči z ligo
vých súťaží. Ostatné mies
ta v tabuľke obsadili tímy,

ktoré mali väčšinu hráčov
zo súťaží 1. a 2. triedy.
Rabčianski
futbalis
ti Stará pošta a Tigri bo
li prevažne zložené z hrá
čov mužstva a dorastu.
Po skončení ligy boli naj
lepšie kolektívy a jednot
livci odmenení cenami
a diplomami. Z našich ko
lektívov boli najlepší hrá
či: Jozef Galis, ktorý dal aj
najviac gólov (8) za Tigrov
a Kristián Ratica zo Starej
pošty.
Najstarším hráčom li
gy bol Miroslav Trnka (45
ročný) z Barónov a naj

mladším Kristián Ratica
14-ročný. Zápasy rozho
dovali Štefan Ďubek a Ján

Iskierka. Organizátorom
bol Jozef Havlíček.
Jubilejný desiaty roč

ník sa začne v decembri
2015.
Jozef Havlíček,
tajomník TJ ORAVAN
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NAŠI FLORBALISTI S VYDARENOU SEZÓNOU

Spojený florbalový klub
Rabča a Oravská Polhora, známy pod skratkou
FBK RAptORs, ktorý neoficiálne funguje už vyše roka, prežil úspešný
florbalový rok a v októbri 2014 začal svoju púť aj
v mužskej II. lige – Stred.
Už po víťazstve na 1.
ročníku
Hornooravskej
florbalovej lige o pohár
starostu obce Rabča sa
Raptori začali pripravovať
na svoje účinkovanie v zvä
zovej florbalovej súťaži M2
liga – Stred. Za cieľom zís
kať čo najviac skúseností
a zlepšenia svojho herné
ho prejavu sa Hornooravci
zúčastňovali rôznych líg,
medzinárodných turnajov,
ktoré boli často obsadené
hráčmi zo slovenských či
českých najvyšších súťaží.
Za zmienku stojí hlavne
Open Air Cup v českej Píš
ti, kde Družina spod Babej
hory po dobrých výsled
koch v skupine vypadla až
vo vyraďovacej časti s cel
kom z Ostravy, v ktorej pô
sobili až štyri opory čes
kej florbalovej reprezentá
cie mužov. V tomto zápase,
okrem toho, že skončil po
merom 15:4 v neprospech
našich, si tréner slovenskej
juniorskej reprezentácie
Petr Koutný všimol bran
kára Raptorov – Mateja
Vorčáka. Koutný si neskôr
povolal strážcu našej svä
tyne aj na sústredenie re
prezentácie do Turian.
Po tomto turnaji nasle

doval ďalší turnaj – Rulers
Open. Tohto dolnokubín
skeho turnaja, ktorý patrí
medzi najlepšie hodnotené
florbalové turnaje na Slo
vensku, sa opäť zúčastni
la špička slovenského flor
balu a pár legionárov aj
z Českej republiky. Horno
oravci si na tomto poduja
tí ani ,,neťukli“ a odišli do
mov so sklonenými hla
vami a s batohom plným
gólov. Spomínaný Rulers
Open v Dolnom Kubíne
ukázal v hre Raptorov veľ
ké nedostatky. Hornoorav
ci neotáľali a povolali skú
seného florbalistu z Tvr
došína – Martina Tomagu,
ktorý mal v klube pod Ba
bou horou pôsobiť ako hra
júci tréner.
Martin Tomaga spoloč
ne s predsedom klubu Ľu
bomírom Adamčíkom po
volali do tímu ďalšie šty
ri posily z Trstenej, Niž
nej a Zákamenného. Tím
Raptorov pomaly naberal
na kvalite, keďže spomí
naný brankár Matej Vor
čák a hráči Martin Adam
čík s Matúšom Vnenčákom
boli pozvaní na sústrede
nia širšieho výberu sloven
skej juniorskej florbalo
vej reprezentácie na Maj
strovstvá sveta 2015 vo
Švédsku. Do konečnej no
minácie sa však nedostal
ani jeden.
Mužstvo sa poma
ly skladalo dokopy a v au
guste minulého roka za
čali aj prvé tréningy. Mo
mentálne FBK RAptORs
plne zarezáva v Mužskej II.
lige – Stred, kde má zatiaľ,
na nováčika, veľmi pozitív
nu bilanciu, keď v 12 zápa
soch prehral iba štyrikrát.
Komentár hrajúceho
trénera Martina Toma
gu: ,,Svoje doterajšie pô
sobenie vo funkcii trénera

29. 11. 2014 RAPTORS, športová hala, 2. liga
RAptORsu hodnotím po
zitívne. Začiatok sezóny
nám síce nevyšiel, prehra
li sme v prvom kole dosť
výrazne v obidvoch zá
pasoch, čo bolo spôsobe
né neskúsenosťou a tým,
že veľa hráčov bolo v lete
na zárobkoch a letná príp
rava tak nebola adekvátna.
Postupne sa však trénin
gový proces a ctižiadosti
vosť ukázala, keď sme zdo
lali Dolný Kubín na ich pô
de, čím nám stúpla seba
dôvera. Cieľom tohto roč
níka bolo, aby hráči získa
li hlavne skúsenosti. Stá
le tajne dúfame v postup
do Mužskej I. ligy aj keď
strácame na prvý tím asi
7 bodov, ale káder je mla
dý a ctižiadostivý a ak sa to
nepodarí tento rok, urobí
me všetko preto, aby sme
boli o rok úspešní.“
Za mužstvom nezaostá
vajú ani žiacke kategórie,
ktoré v Rabči vedú Mar
tin Adamčík s Matúšom
Vnenčákom a v Oravskej
Polhore Adrián a Ľubomír
Adamčíkovci.
Podobne
ako pri tíme mužov vzni
kol nápad spojiť obidve ob
ce do jedného tímu, čo sa
aj uskutočnilo a naši star
ší žiaci sa bijú o body v Re

gionálnej florbalovej lige
st. žiakov – Stred v konku
rencii omnoho skúsenej
ších tímov ako napr. Žili
na, Nižná, Turany.
V Rabči sa ako každo
ročne uskutočnil aj Via
nočný florbalový tur
naj, ktorý po famóz
nych a bojovných vý
konoch
celého
muž
stva vyhral domáci FBK
RAptORs.
Túto zimu pokraču
je aj druhý ročník oravskej florbalovej ligy o pohár starostu obce Rabča
(HOFL).
Na HOFL 2014/15 štar
tovalo celkovo 7 tímov –
FBK RAptORs, FBK RAp
tORs B, Rabča STARS,
FBK Zákamenné, Bob
rov Beavers, FBK Lokca
a FBK Námestovo.
Liga sa skladala zo zá
kladnej časti a následného
play-off. V základnej časti
hrali tímy systémom ,,kaž
dý s každým“ a do nad
stavbovej časti postúpi
li štyria najlepší. Dva ví
ťazné tímy si zmerali sily
vo veľkom finále, porazení
zabojovali o bronz.
Na skvelom finále, kto
ré sa odohralo medzi do

mácim obhajcom FBK
RAptORs a FBK Záka
menným, nechýbal kvalit
ný florbal ani početná di
vácka kulisa.
Fanúšikovia
vytvára
li v športovej hale vynika
júcu atmosféru, ktorú naj
lepšie zhrnul útočník FBK
RAptORs Matúš Vnenčák:
,,V zápase som mal dokon
ca aj zimomriavky, keď som
sám pred brankárom zaho
dil šancu a celou telocvič
ňou to len tak zahučalo.“
Finálový zápas nako
niec skončil lepšie pre do
mácich, ktorí zvíťazili 8:5
a mohli sa radovať z ob
hajoby minuloročného ví
ťazstva. Striebro si domov
odviezlo FBK Zákamen
né, bronz vybojovala FBK
Lokca.
Výsledky finálového ko
la: • o 5. miesto: Rabča
STARS – FBK Námesto
vo 7:1 (3:0, 1:0, 3:1). Gó
ly: M. Tvarožek 2, M. Bja
loň 2, M. Závoďančík 2, M.
Luscoň – F. Kováč. Najlep
ší hráči: P. Tvarožek – M.
Jankuliak.
• O 3. MIESTO: Bob
rov Beavers – FBK Lokca
2:4 (1:1, 1:2, 0:1). Góly: M.
Kušnierik 2, M. Kšenzu
lák, J. Fendek – Anton Gro
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barčík, M. Dudek. Najlep
ší hráči: Anton Grobarčík
– M. Kušnierik.
• FINÁLE: FBK RAp
tORs – FBK Zákamenné
8:5 (2:1, 5:1, 1:3). Góly: M.
Adamčík 3, F. Matonog 2,
M. Vnenčák, M. Matonág,
Adam Grobarčík – T. Šim
jak 2, A. Strýček, D. Mich
lík, M. Kavalier. Najlepší
hráči: Adam Grobarčík –
B. Durčák. Víťazi II. ročníka HOFL sú Spojený
florbalový klub Rabča
a Oravská Polhora – FBK
RAptORs.
1. FBK RAptORs A
2. FBK Zákamenné
3. FBK Lokca
4. Bobrov Beavers
5. Rabča STARS
6. FBK Námestovo
7. FBK RAptORs B
• Najlepší hráči jednotlivých tímov: Damián Ja
šák (FBK RAptORs B), Mi
chal Zanovit (FBK Námes
tovo), Martin Bjaloň (Rab
ča STARS), Michal Jen
drušák (Bobrov Beavers),
Kristián Nožina (FBK Lok
ca), Ján Kocúr (FBK Záka
menné), Jozef Talaga (FBK
RAptORs).
• Najlepší brankár ligy: Marcel Vráb (Bobrov)
• Najlepší obranca li-

FBK RAPTORS V 2. LIGE TRETÍ

,,Otvárajte šampanské, rezervujte miesta v baroch a pohostinstvách, oslavujte všetci!“
Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora „FBK RAptORs“ sa vo svojej premiérovej sezóne v M2stred raduje zo zisku bronzovej medaily. Tento úspech sa však nerodil vôbec ľahko. Začiatok sezóny klubu
vôbec nevyšiel a figuroval na poslednej priečke s katastrofálnym skóre. Talentovaní Oravci sa však rýchlo
spamätali a pod vedením trénera Mgr. Martina Tomagu si začali pripisovať prvé body, vďaka čomu v tabuľke stúpali vyššie a vyššie. FBK RAptORs musel o tento historicky úspech bojovať až do konca, nakoľko prípadne zlyhanie ho mohlo vyradiť z bojov o medaily. Skvelá partia chalanov však žiadne zlyhanie nepripustila a svojou bojovnosťou zavŕšila sezónu krásnym 3. miestom.
Spojený florbalový klub Rabča a Oravská Polhora „FBK RAptORs“ sa chce touto cestou srdečne poďakovať obom obciam, Rabči a Oravskej Polhore, najmä za ich finančnú podporu, ktorá bola pre klub kľúčová. Zároveň sa chce poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ho prišli podporiť osobne, alebo mu vyjadrili svoju
priazeň prostredníctvom sociálnych sietí.
Ďakujeme!
gy: Jakub Goňa (RAp
tORs)
• Najužitočnejší hráč ligy: Dávid Michlík (FBK
Zákamenné)
• Najlepší strelec ligy:

Trojkráľová muška
DOM KULTÚRY, 4. 1. 2015
MUŽI
1. Jozef Ganobjak st.,
2. Tomáš Budzeľ,
3. Lukáš Domin;
DORAST
1. Matej Florek,
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2. Juraj Gura,
3. Maroš Vanek;
ŽENY
1. Nikola Vnenčáková,
2. Gabriela Floreková,
3. Anna Pilarčíková.
Autor foto V. Briš

VIAC » foto – video: www.rabca.sk – šport

Martin Adamčík (RAp
tORs)
• Najlepší hráč ligy: Ma
túš Vnenčák (RAptORs)
• Martin Adamčík, autor
je hlavným organizátorom

Hornoorvaskej florbalovej
ligy: http://www.fbkraptors.sk/
Touto cestou sa chceme poďakovať aj všetkým
fanúšikom, ktorí chodi-

li podporovať klub z Hornej Oravy na domáce zápasy, ba aj zápasy, ktoré sa odohrávali na ihriskách hostí.
Martin Adamčík
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STOLNÍ TENISTI BUDÚ BOJOVAŤ V BARÁŽI
V pravidelných súťažiach 2013 – 14 štartovalo družstvo Rabča A v 5. lige a družstvo B v 7. lige. Obe družstvá v minulom ročníku postúpili a obsadili 10. miesto. Budú bojovať v baráži o zotrvanie v 5. a 7. lige. Žiaci hrali súťaž turnajovým spôsobom.

Najlepší tenista Rabče
A Marcin Lovas

Rabča A: Marcin Lovas, Lukáš Ruchowski, Ján Bandík,
Igor Palider

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Or. Lesná B
S. Dubová A
Lokca B
Nižná B
Dlhá A
Or. Poruba A
Bziny A
Breza A
Or. B. Potok A
Rabča A
Mútne A
S. Hora A

5. liga
22 18 2
22 17 2
22 16 1
22 8 6
22 8 6
22 9 2
22 8 4
22 9 1
22 8 3
22 8 2
22 8 1
22 0 0

2
3
5
8
8
11
10
12
11
12
13
22

250:146 78
281:115 75
244:152 71
210:186 52
199:197 52
197:199 51
183:213 50
178:218 50
185:211 49
193:203 48
182:214 47
74:322 22

Naši hráči budú hrať barážové zápasy o zotrvanie v súťaži – Rabča A v 5. lige,
Rabča B v 7. lige. Zápasy sa uskutočnia v nedeľu 17. mája o 10. a 13. hodi
ne v športovej hale.
VIAC » foto – video: www.rabca.sk – šport

Rabča B: Anton Juritka, Ondrej Pindiak, Jozef Gužík, Lukáš Ruchowski
7. liga
1. Veličná A
22 20 1 1
284:112 83
2. Or. B. Potok B
22 17 1 4
250:146 74
3. Bziny C
22 12 4 6
227:169 62
4. Dlhá B
22 11 3 8
211:185 58
5. Mútne B
22 9 4 9
205:191 53
6. Krušetnica C
22 9 3 10
198:198 52
7. Or. Lesná D
22 9 1 12
176:220 50
8. Tvrdošín E
22 8 3 11
189:207 49
9. Vasiľov B
22 8 2 12
170:226 48
10. Rabča B
22 7 3 12
172:222 46
11. Novoť A
22 7 1 14
166:230 44
12. Krivá B
22 2 0 20
128:268 28

Turnaj o pohár starostu Rabče
Tradičný stolnoteni
sový turnaj sa konal
27. – 28. 3. 2015.
v športovej hale.
Štartovalo na ňom
56 hráčov, medzi
nich patril aj starosta
so svojou rodinou.
Najviac sa súťažilo
v kategórii mladších

žiakov – 22. Najmenej
bolo žiačok a žien.
UMIESTNENIE
NAJLEPŠÍCH

Mladší žiaci:
1. Marek Dibdiak 7. B,
2. Tibor Juritka 7. B,
3. Patrik Iskierka 7. B.

Muži registrovaní:
1. Jozef Žitňák,
2. Igor Palider,
3. Ján Bandík.

Najmladší žiaci:
1. Michal Ferneza 4. B,
2. Matúš Jurčák 5. A,
3. Matej Kolčák 5. A.

Starší žiaci:
1. Peter Ferletiak 9. C,
2. Dávid Mucha 9. A,
3. Jaroslav Iskierka 8. B.

Neregistrovaní:
1. Martin Šurin,
2. Peter Jagelka,
Dávid Brišák.

Ženy: 1. Nikola Vnenčáková,
2. Ilona Pitáková.
Mladšie žiačky: Eva
Ferletiaková.
Najlepší hráči dostali
pohár a diplom od starostu
a všetci občerstvenie v bu
fete. Foto: V. Briš, text J.
Havlíček, TJ ORAVAN
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JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK ORAVSKEJ HOKEJOVEJ
SÚŤAŽE (OHS)
Účinkovanie hokejistov HK Rabča, počas II. sezóny v súťaži OHS
Hokejisti HK Rabča
sa po druhý krát
v histórii zúčastnili
oravskej hokejovej ligy.
Po vlaňajšej premiére
v tejto súťaži, ktorej sa
zúčastňujú mužstvá
oravských obcí ani
v tomto už uplynulom
ročníku nechýbalo
mužstvo Rabče.
Vďaka financovaniu
obce Rabča, tak
rovnako v nemalej
miere aj vďaka
podpore sponzorov
mohli aj hokejisti
svojou troškou prispieť
k zviditeľneniu našej
obce.
Po nie veľmi vydarenom
I. ročníku, kde sme síce her
ne až tak výrazne za súper
mi nezaostávali, lenže vý
sledkovo to na konci sezó
ny stačilo len na skrom
nú predposlednú priečku.
V mnohých zápasoch roz
hodovala práve neskúse
nosť nášho mužstva, ke
dy sme hlavne kvôli nej ne
boli schopní udržať priaz
nivý výsledok, a to aj v zá
pasoch, v ktorých sme mali
jasnú prevahu a kde sme bo
li práve my tým lepším muž
stvom. No aj napriek tomu,
sme si hneď v úvodnom roč
níku vybudovali u súperov
značný rešpekt, keďže sme
im boli vo väčšine zápasov
vyrovnaným protivníkom.
Nič to ale nemení na tom,
že sme si v prvej sezóne vy
brali svoju nováčikovskú
daň a preto sme do nového
ročníka súťaže vstupova
li skromne, len s malou du
šičkou. Nedávali sme si vy
soké ciele a snažili sme sa
držať radšej pekne pri zemi.

Horný rad zľava: Vladimír Iskierka (tréner), Tomáš Štefaničiak, Michal Gužík (kapitán), Miroslav Kubasák, Michal
Bugeľ, Milan Labuda, Tomáš Koľada, Pavol Harbut.
Dolný rad zľava: Jozef Gužík, Juraj Iskierka, Jakub Koľada, Pavol Šturek, Ivan Kudjak, František Slaničan, Patrik Buška (brankár)
e-foto miroslav kovalíček
V našom prípade teda skôr
pri ľade. Potichu sa v šatni
hovorilo o 15-tich bodoch,
no aj to sa na začiatku se
zóny zdalo ako nesplniteľ
ný cieľ. Vedeli sme totiž, akí
húževnatí súperi nám počas
tejto sezóny skrížia hokej
ky. Súperov sme mali mož
nosť spoznať v minulej se
zóne a vedeli sme, že nás ne
čakajú žiadne ľahké zápasy.
Každé mužstvo účinkujú
ce v OHS má svoju kvalitu
a samozrejme nadobudnu
té skúsenosti. My sme bo
li preto právom považovaní
za jedného z outsiderov toh
to ročníka a snáď len málo
ktorý optimista očakával,
že by sme aj my mohli istým
spôsobom zamiešať karty.
Lenže prišiel prvý zápas
súťaže, kde HK Rabča nara
zila na silný a ostrieľaný Pu
cov, ktorý od úvodného bul
ly v zápase pocítil, ako sa bu
de mužstvo Rabče v tomto
ročníku prezentovať. Hneď

1. časť
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Štadión
DK
Altis
DK
Altis
Altis
Altis
Altis
DK
Altis
DK
Altis

Domáci
Pucov
HK Rabča
Trstená
Vavrečka
HK Rabča
Slanica
HK Rabča
Or. Lesná
HK Rabča
Podbiel
HK Rabča

Hostia
HK Rabča
O. Podzámok
HK Rabča
HK Rabča
Or. Poruba
HK Rabča
D. Kubín
HK Rabča
Liesek
HK Rabča
Or. Polhora

Výsledok
1:2 (1:0, 0:2)
1:3 (1:3, 0:0)
2:3 (1:2, 1:1)
4:2 (2:1, 2:1)
2:4 (0:1, 2:3)
4:3 (3:0, 1:3)
0:8 (0:2, 0:6)
4:2 (3:1, 1:1)
2:2 (0:2, 2:0)
4:6 (1:1, 3:5)
3:3 (0:0, 3:3)

v úvodnom zápase dokázali
chlapci z Rabče bodovať a to
dokonca naplno, keď si v pr
vom zápase poradili s hoke
jistami Pucova po výsled
ku 2:1. (Vo vlaňajšej úvod
nej sezóne sa vtedy ešte no
váčik súťaže HK Rabča tešil
z bodového zisku až v 7. ko
le proti ďalšiemu nováčiko
vi z Vavrečky (HK Rabča –
HK Vavrečka 3:3) a vyhrať
dokonca až v 9. kole, tak
tiež proti nováčikovi súťa
že, v derby zápase s Or. Pol
horou (HK Rabča – HK Or.
Polhora 2:1). V prvej čas
ti tak dokázali hokejisti HK
Rabča ďalej poraziť silnú
Trstenú a Podbiel a remízo
vé výsledky dosiahla s muž
stvami z Liesku a Or. Polho
ry. Rabčania tak mali po po
lovici sezóny na konte 8 bo
dov. Všetko nasvedčovalo
tomu, že ak chlapci zvlád
nu 2. časť rovnako, dobre
ako tú prvú, môžu relatívne
siahnuť aj na tých pomysel
ných 15 bodov.
V druhej časti sa HK
Rabča prezentovala tak is
to pekným, rýchlym hoke
jom, podobne ako v tej pr
vej. Úspech a sebavedomie
z uplynulej polovice súťaže
pridal na pohode, čo sa pre
mietlo aj na výkonoch muž
stva a výsledkoch zápasov.
V 2. časti tak Rabča získala
ďalších 12 bodov a prekro
čila svoj tieň, svoje skromné
očakávania. Opäť v úvode
druhej časti potvrdila svoju

2. časť
Kolo
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Štadión
Altis
DK
Altis
Altis
DK
Altis
DK
Altis
DK
Altis
Altis

Domáci
HK Rabča
O. Podzám.
HK Rabča
HK Rabča
O. Poruba
HK Rabča
D. Kubín
HK Rabča
Liesek
HK Rabča
O. Polhora

Hostia
Pucov
HK Rabča
Trstená
Vavrečka
HK Rabča
Slanica
HK Rabča
O. Lesná
HK Rabča
Podbiel
HK Rabča

Výsledok
2:1 (0:1, 2:0)
4:2 (2:1, 2:1)
5:2 (2:2, 3:0)
2:7 (1:2, 1:5)
4:5 (2:5, 2:0)
4:1 (3:1, 1:0)
10:1 (5:1, 5:0)
2:2 (1:0, 1:2)
3:0 (2:0, 1:0)
5:0 (2:0, 3:0)
1:1 (1:0, 0:1)

Por – poradie, Z – zápasy, R – remízy, P – prehry,
B – body
silu s Pucovom, ďalej si po
radila s Trstenou, Or. Poru
bou, Slanicou a Podbielom.
Remízové výsledky sa zro
dili s Or. Lesnou a Or. Pol
horou. Rabčania tak doká
zali v tejto sezóne odohrať
so svojimi súpermi viac než
vyrovnané partie a navyše
odohrali množstvo pekných
zápasov, na ktoré sa bolo ra
dosť pozerať, o čom svedčí

aj divácky záujem počas do
mácich zápasov na Altise.
Za úspešným účinkova
ním HK Rabča v 30. roční
ku OHS stojí hlavne skve
lý kolektív. Zasa po roku sa
tu zišla skvelá partia cha
lanov, ktorá sa chcela ba
viť hokejom. Niektorí odiš
li, iní zase prišli… Hlavné
však je, že sme si všetci tak
Pokračovanie na str. 38
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JUBILEJNÝ 30. ROČNÍK ORAVSKEJ HOKEJOVEJ
SÚŤAŽE (OHS)

e-foto miroslav kovalíček

Dokončenie zo str. 37
ľudsky zapasovali. Kolektív
sa ešte viac stmelil čo sa naš
ťastie odzrkadlilo aj na ľade.
Hecovačky, podpichovač
ky, skvelá nálada zo šatne…
To všetko pridalo na pohode
a mohli sme si bezstarostne
užívať túto krásnu hru.
Nemenší podiel na úspe
chu patrí Vladimírovi Iskier
kovi, ktorý sa zhostil úlo
hy trénera a mentora nášho
mužstva. Viedol chlapcov
v zápasoch, zvládal organi
začné veci ohľadom zápa
sov aj mimo nich. Častokrát
obetoval svoj voľný čas muž
stvu, len kvôli svojmu zanie
teniu k tomuto krásnemu,
rýchlemu športu.
V závere mi nedá nespo
menúť skvelých fanúšikov.
Týmto sa chcem teda po
ďakovať všetkým vám, kto
rí ste v nemalom počte me
rali cestu na naše zápasy.
Aj v tejto sezóne ste nám za
chovali vašu priazeň a v hoj
nom počte nás podporovali,

za čo vám veľmi srdečne ďa
kujeme. Boli ste to práve vy,
ktorí ste nás hnali dopredu,
či sa nám v zápasoch darilo
viac, alebo menej. Verím, že
nám zostanete verní aj v na
šej nasledujúcej sezóne.
Nakoniec, avšak v ne
poslednom rade chcem po
ďakovať pánovi Radosla
vovi Florekovi! Ďakujeme
za skvelú, priam fantastickú
atmosféru, ktorú ste nám
pripravovali v domácich zá
pasoch. Táto atmosféra bo
la značne motivačná (nie len
pre hráčov, ale aj pre zúčast
nených divákov) a preto aj
vy nesiete podiel na tom, že
sa nám v tejto sezóne her
ne, ba dokonca aj výsledko
vo viac darilo, ako tomu bo
lo počas nášho premierové
ho ročníka. ĎAKUJEME !!!
Hokejisti HK Rabča tak
svoje účinkovanie vo svojom
2. ročníku zvládli nad oča
kávania, keď sa umiestnili
v strede tabuľky na peknom
7. mieste. Aj po tomto roční

ku naďalej platí, že Rabča
nia ešte v súťažnom zápase
neprehrali s Or. Polhorou.
Najlepší strelci za HK Rabča: 1. Jakub Koľada 9, 2. Mi
lan Labuda 7, 3. Ľubomír
Adamec 6. Ďalej: Tomáš Ko
ľada 6, Michal Luscoň 5, Jo
zef Gužík 4, Pavol Harbut 4,
Michal Bugeľ 2, Ivan Kudjak
2, Tomáš Štefaničiak 2, Pa
vol Šturek 2, František Gri
žak 1, Juraj Iskierka 1, Fran
tišek Slaničan 1, Martin Šte
faničiak 1.
Draci D. Kubín obhájili
vlaňajšie prvenstvo v OHS,
čím dosiahli 6. víťazstvo v ra
de. Na 2. mieste sa, podobne
ako vlani, umiestnila TJ Or.
Lesná. Tretí skončil tím Ora
wa Senators Or. Podzámok.
Štvrté miesto patrí mužstvu
HK Slovan Trstená.
Aj 30. ročník tak skončil
podľa očakávaní, keď si Dra
ci D. Kubín poradili vo finále
s Or. Lesnou.
Za HK Rabča,
Tibor Skurcoňák

e-foto miroslav kovalíček

Nadstavbová časť – Play off o víťaza a 3. miesto
Por.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Názov tímu
Draci D. Kubín
TJ Or. Lesná
OS Or. Podzámok
HK Vavrečka
HK Slovan Trstená
HK Sokol Liesek
HK Rabča
HK Slanica
HK Pucov
ATTACK Or. Poruba
HK Oravská Polhora
HK Podbiel

Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
20
17
13
13
10
10
8
8
8
5
3
4

R
1
1
1
0
5
3
4
3
3
1
4
0

P
1
4
8
9
7
9
10
11
11
16
15
18

Skóre
147:38
111:56
79:70
113:85
94:75
57:73
55:74
51:62
54:77
57:99
59:102
30:96

B
41
35
27
26
25
23
20
19
17
11
10
8

DORASTENCI ZACHRAŇUJÚ ČESŤ MUŽOM
Futbalisti Oravanu
Rabča odohrali polovicu jarných
zápasov v súťažiach ročníka 2014 – 15.
Z doterajších zápasov
majú túto bilanciu v tabuľke pravdy:
Muži: 5 0 0 5, 7:20, 0, - 6 b.
Dorast: 6 4 0 2, 16:10, 12,
+ 3 b.
St. žiaci: 4 2 1 1, 4:5, 7, +
2 b.
Ml. žiaci: 4 3 1 0, 17:8, 10,
+ 4 b.

Prípravka: 2 1 1 0, 13:4, 4,
2:4 (0:1, 2:3)
Najviac sa darí mladším žiakom, ktorí ešte
na jar neprehrali a udržujú si v tabuľke 3. ligy
2. miesto.
Úspešní sú aj dorastenci, ktorým sa darí hlavne na domácom ihrisku
a v 4. lige sú už od jesene
na 2. mieste.
Starší žiaci sa nachá
dzajú v strede tabuľky 3. li
gy.
Prípravka je na 1. mies
te v skupine B Oravy, pred
turnajom vo Veselom.
Najhoršie výsledky po
čas jari dosahujú muži,

ktorí okrem posledného
všetky jarné zápasy pre
hrali a ich postavenie v ta
buľke 2. triedy je kritické.
Čaká boj o záchranu v sú
ťaži.
JESEŇ 2014
Vyhodnotenie
jednot
livcov, hráčov druž
stiev – podľa počtu odo
hratých zápasov, strele
ných gólov, počtu žltých
a červených kariet.
Prípravka – najmladší
žiaci: odohrali 3 turnaje
a sú na 1. mieste v skupine
B. Väčšinu zápasov odo
hrali: Michal Ferneza, Ma
tej Kolčák, Miloš Hadár,

Klára Adamčíková, Mar
tin Kubasák, Patrik Cubí
nek, Lukáš Chutňák, Pat
rik Kutlák, Kevin Vedel,
Jozef Neupaver, Ján Bart
kovjak a Martin Grobarčík
– spolu 18 hráčov. Tréneri: Havlíček, D. Ratica ml.
Mladší žiaci – sú po jeseni na 2. mieste III. ligy.
Zápasy (10) najviac odo
hrali: Stano Kekelák, Mi
ro Maslaňák, Ľubo Jaššák,
Patrik Iskierka, Paľo Pi
koš, Matúš Jančo a Martin
Skurcoňák, menej P. Pi
ták, J. Kobyľák, A. Jaš
šák, T. Juritka, A. Brišák,
M. Kubasák, najmenej J.
Skutka, J. Skutka, Š. Ďu

bek, J. Vronka, J. Neupa
ver, J. Hvôlka, P. Pitáková,
J. Oselský – spolu 21 hrá
čov. Góly: Kekeľák 24, F.
Pikoš, Ľ. Jaššák a Jančo
po 3, P. Iskierka a M. Kuba
sák po 2, Skurcoňák 1. Žlté
a červené harty:0. Tréner:
Ferdinand Poláček.
Starší žiaci – sú po jeseni
na 6. mieste tretej ligy. Zá
pasy (10): najviac odohra
li – Peter Kovaliček, Dali
bor Boldovjak, Miroslav Pi
koš, Dušan Bango, Marián
Ferneza, Jakub Kocúr, Ma
rek Dibdiak, Dávid Boldov
jak, Dávid Mucha a Ján Ku
basák, menej – J. Iskierka,
A. Kovaliček, M. Brišák,
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9. 5. 2015 Rabča – Or. Veselé 1:0 (0:0). Derby nášho druhého dorastu s prvým. Nádherný zápas. Bol to boj o každú loptu,
nasadenie až do konca, prihrávky, rýchly návrat do obrany a vynikajúci výkon brankára.
e-foto v. briš
D. Gluch, T. Barutík a
P. Vargončík – spolu 16
hráčov, tréner Pavol Bol
dovjak. Góly: Dalibor Bol
dovjak 7, Dibdiak 4, Kocúr,
Mucha, P. Kovalíček po 2,
Pikoš 1 Žltá karta: P. Ko
valiček 1, D. Boldovjak 1,
červená karta: 0.
Dorast: po jeseni 2. miesto v štvrtej lige, najúspeš-

nejšie družstvo – zápasy (13): Martin Brezoňák,
Maroš Gluch a Dalibor
Herud – všetky, Martin
Adamčík, Adam Ladňák,
Tadeáš Skurčák a Peter
Havlíček – väčšinou me
nej: Ján Klinovský, Matúš
Gura, Filip Jagelka, Andrej
Kornhauser, Patrik Brezo
ňák, Vlado Pikoš, Peter Ja
gelka, Pavol Garaj, Filip

Jagelka, Andrej Kornhau
ser, Patrik Brezoňák, Vla
do Pikoš, Peter Jagelka,
Pavol Garaj, Marek Majer
čík, Parik Pindiak, Marcel
Zboroň, Jaro Tješ, Matúš
Joščák a Dušan Somsedík.
Niektorí dorastenci hrajú aj za mužov. Góly: M.
Gluch 12, F. Jagelka 9, M.
Adamčík a A. Ladňák po 6,
Joščák a Herud 3, Korn

Úspešní dorastenci pred zápasom s prvým Or. Veselým, ktoré po úpornom boji zdolali
1:0 a v nedeľu viacerí z nich „mužov postavili na nohy“ a významne im pomohli k prvému jarnému víťazstvu až 5:1 s Leštinami.
Horný rad – zľava: Miroslav Adamčík – predseda TJ, Andrej Kornhauser, Marek Majerčík, Vlado Pikoš, Kristián Kutlák, Dalibor Herud, Filip Jagelka, Martin Adamčík, Adam
Ganobják; dolný rad: Ján Klinovský, Patrik Brezoňák, Peter Havlíček, Patrik Pindiak,
Adam Ladňák; chýbajú: Ján Iskierka – tréner, Martin Brezoňák, Maroš Gluch, Matúš
Gura, Pavol Garaj, Tadeáš Skurčák
e-foto v. briš

hauser 2, M. Brezoňák 1.
Karty: žlté 14 M. Brezo
ňák a Kornhauser po 3,
Adamčík, Gluch a Skurco
ňák po 2, F. Jagelka a He
rud po 1, červené: 1 Patrik
Brezoňák. Tréneri: Ján Is
kierka a M. Adamčík st.
Mužstvo – 8. miesto
po jeseni v II. triede
Zápasy (11): Najviac – Lu
káš Brišák, Martin Brišák,
Mário Madleňák, Miloš Ja
gelka, Andrej Kornhau
ser, Matúš Chutniak, Šte
fan Revaj, Jozef Galis, Pat
rik Kvasňák, Filip Jagelka.
Väčšinu – P. Brezoňák, M.
Bandík, T. Sivka a M. Baj
čičák, menej – M. Kozák,
F. Masničák, B. Plaku, T.
Mihaliak, M. Porvich. J.
Gužík, M. Gura, P. Krivan
ka. Spolu: 22 hráčov.
Góly: L. Brišák 5, Korn
hauser, Madleňák, Revaj
a Mihaliak po 2, Masničák,
F. Jagelka, Galis, M. Brišák,
J. Gužík po 1. Karty: žlté 19,
najviac Masničák 5, Chut
niak a Kornhauser po 3, L.
Brišák, Madleňák a Bajči
čák po 2, M. Jagelka, Š. Re
vaj, T. Mihaliak, F. Jagel
ka a Kozák po 1. Červené:
Chutniak a Masničák po 1.

KULTÚRNOSPOLOČENSKÉ
AKCIE
5 – 12 / 2015
Máj
31. 5. .................. Deň tanca
31. 5. .Hasičská celookresná
súťaž
Jún
15. 6. ................. Odber krvi
Termín oznámia – Výlet ku
krížu Krista v Klina – MS SČK
Júl
2. 7. ... Odpustová slávnosť
4. – 5. 7. ....... DNI RABČE
12. 7. . Deň plný prekvapení
26. 7. ....... Futbalový turnaj
August
15. 8. ............. Hasičský deň
Október
6. 10. .................. Stretnutie
dôchodcov
12. 10. .............. Odber krvi
December
6. 12. ..................... Mikuláš
13. 12. .... Vianočný koncert
– KYSUCKÝ PRAMEŇ
20. 12. .......... Vianočné trhy
31. 12. ........... Silvestrovský
prechod
Tréneri: Jozef Kornhauser
a Jozef Skutka.
Športová verejnosť oča
káva od futbalistov, že
v jarnej časti súťaži 2015
si dobré družstvá a jed
notlivci udržia výkon
nosť z jesene a tí, ktorí bo
li slabší, že sa polepšia.
Zlepšiť treba aj discip
línu a správanie hráčov,
najmä u mužstva (veľa žl
tých a červených kariet).
VIAC » foto – video:
www.rabca.sk v časti
šport.
Jozef Havlíček,
tajomník TJ ORAVAN

vyžrebovanie súťažných futbalových zápasov tj oravan rabča – jar 2015
Dátum

Muži– 2. trieda

1. 5. P
12. 4. N
19. 4. N
26. 4. N
3. 5. N
10. 5. N
17. 5. N
24. 5. N
31. 5. N
7. 6. N
14. 6. N

Medzibrodie – Rabča
Rabča – Lokca
Hruštín – Rabča
Rabča – Zázrivá
Or. Poruba – Rabča
Rabča – Leštiny
Istebné – Rabča
Rabča – Sihelné
Podbiel – Rabča
Or. Lesná – Rabča
Rabča – Veličná

Výsledok
2:0
3:5
2:1
1:2
9:2
5:1
10:3

Dátum
21. 3. S
29. 3. N
13. 5. St.
12. 4. N
18. 4. S
26. 4. N
3. 5. N
9. 5. S
16. 5. S
24. 5. N
30. 5. S
7. 6. N
13. 6. S

Dorast – 4. liga
Lisková – Rabča 3:2
Rabča – D. Kubín 4:3
Or. Polhora – Rabča
Rabča – Ludrová 3:1
Vavrečka – Rabča 0:3
Rabča – Z. Poruba 2:0
Liesek – Rabča 3:2
Rabča – Or. Veselé 1:0
Kvačany – Rabča
Rabča – Chlebnice
Likavka – Rabča
Rabča – Trstená
Černová – Rabča

Začiatok
15 00
12 30
13
13 30
13 30
14 00
17 00
17 00
1430
17 00
14 30
17 00

00

Dátum

Žiaci st. / ml. 3. liga

Začiatok

14. 5. Š
24. 4. Pi
19. 4. N
26. 4. N
3. 5. N
10. 5.
17. 5. N
24. 5. N
30. 5. S
6. 6. S
14. 6. N

Rabča – Lisková 3:1/1:0
Or. Lesná – Rabča 0:1/0:4
Rabča – L. Hrádok 1:1/3:3
Klin – Rabča 4:1/3:4
Rabča – Or. Podzámok
Rabča – voľno
Rabča – Liesek 1:1
Dlhá – Rabča
Rabča – Zuberec
Trstená – Rabča
Rabča – Vrútky

15 30
14 00
10 00
10 00
10 00

Hracie dni N – nedeľa, S – sobota. Prípravka – turnaje: 2. 5. v Rabči, v piatok 8. 5. v Or. Veselom, 30. 5. v Polhore.

10 00
1300
10 00
10 00
10 00
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI TJ ORAVAN 2014
Výbor TJ OR AVAN schválil najlepších športovcov vo futbale a stolnom tenise, ktorých navrhli tréneri jednotliv ých mužstiev
FUTBAL: prípravka – Michal Ferneza, ml. žiaci – Ľubomír Jaššák, st. žiaci – Dalibor Boldovják, dorastenci – Adam Ladňák,
muži – Lukáš Brišák;
STOLNÝ TENIS: žiaci – Marek Dibdiak, dorastenci – Anton Juritka, muži A – Marcin Lovas, Igor Palider za obetavý prístup k zápasom;
muži B – Stanislav Randiak.
Pri hodnotení sa brali tieto kritériá: výkony a účasť v zápasoch jari a jesene 2014, strelené góly, slušnosť a vzťah k trénerom a družstvu, účasť na tréningoch.

Majsterka Slovenska
28. 2. – 1. 3. 2015, Osrblie, MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BIATLONE (SiA,
SyA) s medzinárodnou účasťou – I. časť
V kategórii dorastenky 18 – 19 r. s dĺžkou trate 10 km, streľba: LSLS v nedeľu
1. marca 2015 získala Michaela Maxová z Rabče prvý titul Majsterky Slovenska v zimnom biatlone. Konečne jej vyšla streľba aj beh. Michaela Maxová súťaží
za Klub biatlon Breza: www.biatlonbreza.sk. Biatlonu sa venuje od trinástich rokov.
Redakcia Rabčianskeho chýrnika jej k tomuto veľkému úspechu srdečne blaho
želá a praje jej ešte veľa ďalších úspechov.

HASIČSKÁ CELOOKRESNÁ SÚŤAŽ
NA SÚŤAŽ VÁS SRDEČNE POZÝVAME
Nedeľa, 31. mája 2015 od 9 00 hodiny
na futbalovom ihrisku v Gaceli
ODPOČINUTIE
VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
Margita Prisenžňáková
* 21. 4. 1961,
† 13. 11. 2014;
Štefan Štefaňák
* 20. 1. 1961,
† 11. 12. 2014;

Pavlína Zemanová
* 9. 4. 1948,
† 26. 12. 2014;
Jozef Košút
* 19. 12. 1930,
† 6. 1. 2015;
Mária Maťugová
* 27. 9. 1928,
† 8. 1. 2015;

VITAJTE MEDZI NAMI – narodení
Ema Pitáková, Nikoleta

Kutláková, Miroslav Mi
hai Miklušák, Andrej Miš
kovič, Bianka Vorčáková,
Bianka Bjalončíková, Ma
xim Juritka, Ján Barčák,
Emília Jašáková, Rastislav
Ferianc, Marcela Kobilia

†

EVIDENCIA
OBYVATEĽOV
RABČE
K 31. 12. 2014
Narodených 71 detí
(vlani – 2013: 86)
Zomrelých 20
(vlani – 2013: 30)
Prisťahovaných 69
(2013: 62)
Odsťahovaných 73
(vlani – 2013: 55)
Celkom pribudlo +47
obyvateľov
(vlani – 2013: +63)
Priemerný vek:
31,5 roka
Rabča má teraz 4863
obyvateľov
(vlani – 2013: 4813)
DO TROCH ROKOV
Rabča presiahne
5000 obyvateľov

Jozef Iskierka, * 12. 8.
1937, † 9. 1. 2015;
Johana Gužíková
* 24. 1. 1925,
† 10. 1. 2015;
Johana Jagnešáková
* 17. 9. 1926,
† 10. 1. 2015;
Terézia Kormanová
* 7. 7. 1926,
† 3. 2. 2015;
Anna Vorčáková
* 20. 5. 1953,
† 12. 2. 2015;
Štefan Somsedík, * 29. 7.
1928, † 18. 2. 2015;

Pavol Genšinjak
* 4. 11. 1934,
† 1. 3. 2015;
Jozef Sifka, * 3. 11.
1958, † 8. 3. 2015;
Ľudmila Šurinová
* 6. 7. 1959,
† 11. 3. 2015;
Ján Prisenžňák
* 2. 4. 1922,
† 24. 3. 2015;
Alojz Letoštiak
* 11. 5. 1935,
† 24. 3. 2015;
Terézia Fernezová
* 26. 2. 1928,
† 1. 4. 2015;
Anton Šurin, * 12. 5.
1926, † 11. 4. 2015;
Mária Ignaťáková
* 3. 2. 1919,
† 14. 4. 2015;
Anna Gurová, * 26. 7.
1989, † 29. 4. 2015

ková, Stella Halušková,
Emma Alexandra Siroto
vá, Simona Vedjelová, Ad
rián Adamčík, Jakub Žilák,
Slávka Pitáková, Rafael
Matušňák, Adela Kuráto
rová, Filip Domiňák, Jakub

Tomovčík, Diana Martvo
ňová, Rebeka Brandysová,
Tobias Kšenzulák, Karolí
na Sivková, Adam Brezo
ňák, Jazmina Zboroňová,
Lukáš Šurin, Tamara Gro
barčíková, Tomáš Cubinek

DOM KULTÚRY
AKCIE 2015
9. 5. ....... Rabčiansky okruh,
Mariaš,
15. 5. . Preventívna prehliadka: .
cukor, cholesterol .......................
16. 5. ....................... Svadba
25. 5. ........ Predaj JUMATEX
27. 5. .... Predaj LANTASTIK
28. 5. .... Predaj LANTASTIK
30. 5. ........................ Svadba
31. 5. .................... Dni tanca
6. 6. .......................... Svadba
7. 6. .......................... Svadba
9. 6. ............. Predaj BLAŽEK
13. 6. ........................ Svadba
15. 6. ................... Odber krvi
Výlet ku soche Krista Klin...
16. 6. ...... Predaj MASNICA
17. 6. ............ Predaj RUCEK
18. 6. ......... Predaj JUMATEX
20. 6. ........................ Svadba
22. 6. .............. Predaj MITEX
24. 6. ...... Predaj LANTASTIK
27. 6. ...................... Svadba
28. 6. ................... Birmovka
2. 7. ......................... Odpust
4. 7. ..................... Dni Rabče
5. 7. ..................... Dni Rabče
11. 7. ......................... Svadba
13. 7. ....... Predaj MASNICA
14. 7. ............. Predaj TIMEX
15. 7. ............. Predaj MITEX
18. 7. ......................... Svadba
20. 7. ...... Predaj JUMATEX
21. 7. . .......... Predaj RUCEK
22. 7. ...... Predaj LANTASTIK
25. 7. ........................ Svadba
POĎAKOVANIE
Rodina Emílie Borov
kovej, Kataríny Vojta
sovej a Alojza Letoštia
ka sa chce touto cestou
poďakovať všetkým su
sedom a známym, ktorí
odprevadili na posled
nej ceste nášho neb. ot
ca a dedka Alojza Leto
štiaka, ktorý zomrel vo
veku nedožitých 80 ro
kov svojho života.
Všetkým úprimne
ďakujeme!

Rabčiansky CHÝRNIK č. 1 /2015 • XXII. ročník • Obecné noviny • Občasník • Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Obec Rabča, IČO: 00314838, Obecný úrad
v Rabči, Mgr. Eva Grancová, Hlavná 426, 029 44 Rabča • Tel.: 043/55 941 01 • Dátum vydania: 21. máj 2015 • Cena: bezplatne • Šéfredaktor: Ing. Vladimír Briš,
chyrnik@rabca.sk • Redakčná rada: Iveta Zborteková, Jozef Havlíček, Eva Grancová, Ján Adamčík, Ján Pienčák • Rozširuje MKS Rabča • Ďalšie číslo: September 2015
• Grafická úprava, sadzba: Justína Brišová • Tlač: TLAČIAREŇ KUBÍK Námestovo • Registrované MK SR pod registračným číslom EV 3417/09 • ISSN 1339-0678

