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MIESTO MLÁDEŽE V ŽIVOTE NAŠEJ OBCE
Je dnešná mládež pohodlná
a lenivá?
Ak by to bola pravda, asi by sme nemali toľko mladých na zárobkoch
za hranicami obce, krajiny.
Letmý pohľad do spoločenského života našej obce nás
tiež veľmi rýchlo vyvedie
z omylu. Ak majú správnu motiváciu, vedia sa postaviť od počítačov a dokopať sa k činom. Svedčí
o tom niekoľkoročná tradícia mládežníckeho plesu
a organizovanie ďalších zábavných a kultúrno-športových aktivít. Na druhej
strane sa však zdráhajú
zapájať a ovplyvňovať veci verejné. Radšej vyjadria
svoj názor na sociálnych
sieťach, ako na osobnom
stretnutí so starostom, alebo angažovanosťou v obecnom zastupiteľstve. Položme si teda otázku:
„Kam kráčaš, mládež?“
Mgr. Michal Kolčák,
predseda redakčnej rady

29. 5. 2016 TV DŽOT Režisér Jozef Oselský pripravil pre hostí na mládežníckom plese už tradične
veselý program. VIAC –> s. 2
foto dávid brišák

ZNÁMY MODERÁTOR Občania
pozor!
Z BRATISLAVY
Vopred chcem upo
VYŠIEL VON S TÝM,
zorniť občanov, aby
odpad: sta
ČO SI MYSLÍ O ORAVE domový
rý nábytok, koberce,
Úspešný muž, ktorý
už trinásty rok po sebe
trávi dovolenku s ro
dinou v prekrásnej
Rabči prezradil, čo
si myslí o oravských
mužoch a aký ná
zor má na naše ženy.
VIAC –» s. 4

skrine, postele, sto
ličky, detské kočíky,
umývadlá … odovzda
li na zberný dvor v ob
ci Rabča. V žiadnom
prípade sa nesmie
vhadzovať do nádob
na zmesový komunál
ny odpad.
– OcÚ

Je prísny
zákaz
vytvárať
čierne
skládky!

Kanalizačné
PRÍPOJKY

„Obecné zastupiteľ
stvo schválilo VZN č.
2/2016 O zabezpeče
ní odvádzania odpa
dovej vody verejnou
kanalizáciou … .“
Vlastník nehnuZa to je pokuta
teľnosti, tam kde je
do 1 500 € pre obča
kanalizácia, je pona a pre podnikateľa
vinný sa do 180 dní
až do výšky 6 638 €.
od 18. 11. 2016
Pokuta je aj
napojiť na verejza netriedenie komu
nú kanalizáciu. – OcÚ
nálneho odpadu! – OcÚ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@rabca.sk
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V Rabči sa plesalo na troch plesoch
Obecný kultúrny dom bol v tohtoročnej plesovej
sezóne dejiskom troch podujatí.
Okrem tradičného plesu
mladých
zorganizovala
svoju akciu v štýle western
aj základna škola. Do treti
ce hostí zabával poľovníc
ky spolok HRBIK.

Atmosféru jednotli
vých plesových podujatí
vám príblížime prilože
nou fotog alériou.
– red

Vo fotokútiku. Mládežnícky ples sa konal tento rok na tému Valentín.
foto dávid. brišák

25. 2. 2017 Mládežnícky ples sa už tradične teší veľkej návštevnosti a dobrej zábave
foto dávid. brišák

Začiatok, ako sa patrí. Westernový ples otvoril hlasným
plieskaním biča Milan Hajdučík zo Zubrohlavy.
foto miro kovalíček

18. 2. 2017 V štýle western. Tohtoročný školský ples bol podľa hodnotení viacerých účastfoto miro kovalíček
níkov jeden z najlepších v doterajšej histórii školských plesov.

Naše gymnastky O skvelý program sa postarali okrem iného aj deti zo ZŠ Rabča. Na fotografii gymnastky pod vedením p. uč. Lenky Cubinkovej.
foto miro kovalíček

Nezabudnuteľná 6. A Chlapci ako baletky v bielom vyčarili úsmev na takmer všetkých tvárach. Chlapci a dievčatá
zo 6. A pod vedením p.uč. Evy Štefaničiakovej majú poruke
vždy vtipný program.
foto miro kovalíček

21. 1. 2017 Poľovnícky ples

foto miro kovalíček

fejtón / zo života obce
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Rozhovor
(alebo
monológ?)
Ahoj, moja. Ideš domov? A kade si pochodila? Vidím, že
po nákupoch, veď si ovešaná
taškami ako vianočný stromček. Čo, mladý nepomôže?
To poznám. Nemá čas, musí „pracovať“. Oči zahľadené
do mobilu, však?
To je nejaké nákazlivé, nie?
Pozri na toho chalana. Kráča
a medzitým ťuká do obrazovky. Veď zakopne a spadne!....
Ale.... je mu to asi jedno....
Všimla si si tú malú krpatú!
Od zeme to nevidno (ktovie, či
chodí do piatej na základku)
a už slúchadlá na ušiach. Nič
nevidí, nič nepočuje.
No ale toto!!! Tí malí sopliaci nenechajú sneh na pokoji.
Nevedia v kľude postáť na zastávke a počkať na autobus.
Chrípka ťa nechytila? Minulý týždeň som bola taká
chorá, ledva som sa dobeľhala k doktorovi. A tam hotová Sodoma-Gomora. Ľudí plno, straaašne pomaly robil,
ešte aj počítač mu „padol“.
To vieš, teraz je to samá elektronika. Už sa bez toho takmer nikto nezaobíde. Ani deti v škole. Za našich čias to bolo jednoduchšie. Keď si niečo
hľadal, našiel si to v knihách
– encyklopédiách. Teraz máš
tiež múdre stránky, ale webové. Môžeš po nich surfovať
– strýko Gugl a teta Wikipédia vraj všetko vedia. Zaujímalo by ma, ako sa dá surfovať po obrazovke bez surfovacej dosky.
A to si počula, že ak sa
chceš o niekom niečo dozvedieť, nemusíš ani vytiahnuť
päty z domu? Stačí, keď si
na nete (či note?) a máš urobené EFBÉ. Ty vieš všetko o každom a každý vie všetko o tebe.
Kedy a čo si jedla, že si rozbila tanier, pohádala s mužom,
deťmi … hotová spoveď.
Ale ja vravím, že niet
nad pokecanie z očí do očí.
No nemám pravdu, suseda?
OMG!!!! To už je toľko
hodín? Musím utekať. Idem
dať fotografiu s vnučkou
na fejsbuk. Musím sa všetkým
pochváliť, rastie ako z vody.
A potom ešte navariť obed. Ale
najprv ten fejsbuk.
VIEŠ, KOĽKO ČASU PRI
ŇOM STRÁVIM???!!! k-b
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NOVÝ BOŽÍ PRÍBYTOK?

Dňa 6. 10. 2015 Spišský biskup Mons. Štefan Sečka navštívil počas vizitácie farnosti obec
Rabča. Uviedol, že by bolo vhodné pouvažovať o novom druhom kostole v Rabči v dolnej
časti obce Rabča. Vľavo Vdp. farár Peter Bolibruch.
text v. briš, foto r. brišák
Pri vstupovaní do kostola alebo kaplnky zakusujem zvláštnu atmosféru. Priestor dýcha na mňa
svojím tajomnom a posvätnom. Keď som ako
chlapec chodieval s otcom na chór v našom kostole, na schodisku bol zavesený obraz v jednoduchom ráme s nápisom:
„Dom Boží a dom modlitby“. Postupne som si začal uvedomovať, že vstupujem tam, kde je osobitným, jedinečným spôsobom prítomný živý Boh.
Cítil som Jeho blízkosť.
Kostol sa pre mňa stával
miestom, kde som mohol
byť s Ním a zakusovať čosi
z posvätného. Možno i Vy
pri návšteve kostola zakusujete, že Vaše myšlienky
akosi spontánne smerujú k Bohu a Boh sa vás dotýka. Na chvíľu sa zastavíte v Božom príbytku a odchádzate posilnení.
Svätá Matka Tereza raz
povedala: „Aby nezakrpateli naše telesné sily, staviame
telocvične a štadióny, kde sa
trénuje telo. Na tréning ducha máme zas kostoly. Tu
sa učíme, aby sme niesli lásku tam, kde je utrpenie, radosť tam, kde je bieda, zmierenie tam, kde sú ľudia rozvadení.“
Kostol je výnimočné
miesto. Je srdcom spoločenstva veriacich, farnosti i obce. Je aj duchovným domovom, kde človek nachádza duchovné
občerstvenie. Pre dedinu,

bezpečiť službu kostolníka, organistu, upratovanie, zaplatiť nie malú réžiu (elektriku, revízie...).
Zvykli sme si na to, „že sa
to urobí“ a teda, že to niekto spraví. Sme ochotní
zmeniť toto stanovisko a
zapojiť sa do služby?
Podstatnou otázkou je
samotná výstavba. Museli by sme nájsť a vysporiadať vhodný pozemok. Stavba
nového kostola je tiež finančne náročná, no treba podotknúť, že aj menšie dediny dokázali postaviť kostol. Som
ochotný priložiť ruku k dielu pri budovaní nového chrámu, materiálne i duchovne?

Maketa krásneho nového kostola z roku 1999, ktorý naprojektoval v rámci diplomovej práce vtedy ešte študent dnes architekt v českom Hodoníne Ing. Stanislav Barnáš
text a ilustračné foto v. briš
(atelier@stanobarnas.cz).
či mesto je požehnaním
mať kostol. Naši predkovia si to dobre uvedomovali a preto postavili najprv drevený kostolík, ktorý neskôr ho prestavovali a zväčšovali a dnes je
kapacitne jeden z najväčších na Orave. Hoci kostol svojho času vybudovali veľmi rozumne v centre celej vtedajšej farnosti (dediny Rabča, Sihelné
a Oravská Polhora), po
osamostatnení filiálok
zostal kostol ležať na hornom okraji farnosti Rabča. Aj z tohto dôvodu nás
otec biskup Štefan Sečka viackrát povzbudzoval
k stavbe nového kostola
na nižnom konci.
Mám viacero otázok, na
ktoré musíme spoločne
hľadať odpovede:
Aký je vlastne náš dôvod na

vybudovanie nového Božieho príbytku? Potrebujeme
a chceme ďalší kostol preto,
lebo cítime, že chrám je pre
nás požehnaním a túžime
po blízkosti Boha?
Dnešná doba nám
priniesla možnosť oveľa ľahšie prekonávať
vzdialenosti
rôznymi
prostriedkami. Autom
alebo autobusom sa celkom rýchlo dostaneme
z jedného konca dediny na druhý. Využívame ich i na kratšie cesty, ktoré by sme zvládli aj peši. Potrebujeme
dnes, keď nám vzdialenosť nerobí závažný
problém, stavať kostol,
ktorý bude stáť bližšie
pri našich príbytkoch?
Treba si uvedomiť, že
pre chod kostola je nevyhnutne potrebné za-

V prípade, že sa spoločne rozhodneme pre
stavbu nového kostola,
by sa mala zapojiť a pomáhať celá farnosť. Nepotešil by som sa, keby
sa farnosť stavbou chrámu rozdelila.
Tieto slová som napísal, aby sme spoločne hľadali, čo je správne. Poslednú májovú
nedeľu (28. 5. 2017) bude referendum o stavbe nového kostola. Rád
by som poznal vašu vôľu, či chcete kostol na
nižnom konci a či ste
ochotní pomôcť.
Prosím o modlitby
za nás všetkých, za celú
farnosť, aby sme urobili, ako chce Pán Boh.
Peter Bolibruch, farár
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RABČA JE SVETOV Ý UNIKÁT
Dokončenie zo str. 1
Moderátor rádií a špor
tových eventov Tomáš
Kadlec o svojich dovo
lenkách v Rabči.
Dovolenku na Orave
som tento august absolvo
val už štrnásty krát za se
bou. Bola to láska na pr
vý pohľad! Za tie roky sa
trochu zmenila, viacej ľu
dí, viacej turistov a viacej
novopostavených domov,
ale ak ju miluješ, nie je čo
riešiť :)
V Rabči si užívame roz
manitú prírodu, krásne le
sy a najviac huby. S rodi
nou sme hubárski fana
tici, ale tento rok sme sa
presvedčili, že prírodu má
te krásnu aj bez dubákov.
Rána trávime zberom hrí
bov, ich spracovaním a su
šením. Cez víkend miest
ny futbal na skvelej tribúne
a sledovanie nervóznych
fanúšikov tesne pred infar
ktom. Poobedia až večer
návšteva známych a opa
kované zodpovedanie čas
tej otázky: „Dáš si kávu?“
Špecialitou Rabče je
jednoznačne fakt, že mies
to anglického „how are
you“ (ako sa máš) tu kaž
dý používa: „Dáš si kávu?“
Na tejto komunikač
nej barličke sa bavím kaž
dé leto :D Orave nemôže
nič konkurovať, nikde in
de sa ma nespýtajú, či si
dám kávu. Mimochodom,

tento rok som si priniesol
vlastný kávostroj – za je
den týždeň sme s miestny
mi vypili vyše 120 káv. Ta
kúto štatistiku nemám ni
kde na svete!
Nikde na celkom Slo
vensku mi nedali ľudia len

kovní. Hlavne nám všet
ci odpustili, že sme z Bra
tislavy.
Pokiaľ ide o lokálnu tu
ristiku, jednoznačne nás
oslovila v poradí iba tretia
kópia sochy Krista na sve
te, nad obcou Klin! Origi

Kým som objavil krásy
Oravy, navštívil som mi
nimálne 20 rôznych kra
jín. Okrem Južnej Ame
riky som bol takmer vša
de a po tých rokoch stále
tvrdím, že z celosvetových
destinácií je pre mňa Rab
ča miestom číslo 1!

bol zhluk viacerých náhod.
O to viac sme ňou boli mi
lo prekvapení. To sa udialo
v roku 2004.
Ľudia, hory, príroda,
čerstvý vzduch, nesku
točný pokoj ale aj hláse
nie miestneho rozhlasu.
Istý pán ma minule povo
zil na kombajne, ktorý má
viac než 60 rokov! Pokoj
ne, v danej kategórii vhod
né aj na zápis do guinesso
vej knihy rekordov. Na vý
robnom štítku som našiel
rok 1948!
Osemročného syna sme
splodili práve na Orave,
v dome, kde prišlo na svet
viacero detí. Malý Anton tu
má lepších kamarátov, ako
v starom meste v Bratisla
ve. Je jasné, prečo – orav
ské deti sú prirodzene spä
té s prírodou.

tak toľko dobrôt, ako tu:
syry, slanina, med, hrí
by a ďalšie mliečne vý
robky. Toľko dobrých ľu
dí som na jednom mieste
ešte nikdy nevidel. Okrem
toho obdivujem technic
kú zručnosť všetkých orav
ských mužov a pokornú tr
pezlivosť oravských žien.
Miestni ľudia sú srdeční,
mimoriadne pracovití a ši

nál je v brazílskom Rio de
Janeiro. Z Rabče cez les
je to naozaj krásny výlet.
Z našej chaty je to takmer
7 kilometrov tam aj späť –
ideálny rodinný výlet. Stá
le som nebol na Babej hore,
ale musím si nechať nejaké
výzvy aj do budúcnosti.
Miestnu nádheru som
však nepoznal odjakživa.

I keď moja žena cho
dievala na Oravu od ma
lička a mala k nej špeciál
ny vzťah, cesta k Vám bo
la úplná náhoda. Moja ma
ma je z Likavky a ako chla
pec som tam býval čas
to na prázdninách. Tak
že Orava bola blízko k tým
krásnym zážitkom z det
stva. Konkrétne obec Rab
ča, miesto, kam chodíme,

Veľa chodíme do Níz
kych Tatier, tam sú nád
herné dubákoviská, ale
aj krásne zimné zjazdov
ky na Chopku. Spolu s ro
dinou sme si zamilovali aj
Poprad. No kvôli vnútor
nému pocitu, že ako rode
ný Bratislavčan do Rabče
rozhodne patrím a leto
bez nej si už jednoducho
vo svojom živote neviem
predstaviť, je pre mňa tá
to dovolenka naozaj naj
lepšou voľbou. A vždy
sa teším na tú zalievanú
kávu :)
Text: Miro  Jagnešák,  
Tomáš Kadlec
Foto: Tomáš Kadlec

2016/2017: Štyri momenty,
ktoré otriasli Rabčou
Najmä na prelome rokov 2016/2017 sa naša dedina stala dejiskom mnohých udalostí, a to nielen pozitívnych. Písali o nich bulvárne médiá, regionálne aj celoslovenské spravodajské servery. Prinášame vám preto krátky prehľad o štyroch momentoch, ktoré otriasli Rabčou:
• Rozbité cesty zakryl
nový koberec
Dnes si v Rabči už málo
kto spomenie na hororo
vé časy z prvého polro
ka roku 2016, na budova
nie splaškovej kanalizá
cie. Rozkopané cesty, bah
no až po kolená na každej
ulici, hlavná cesta vyzerala
ako dráha pre tanky a da
la zabrať nejednému autu.

Úpravy ciest a ich asfalto
vanie – to všetko prebieha
lo intenzívne od júna 2016
a pokračovalo aj v nasledu
júcich mesiacoch.
Výsledok?
Nočná mora sa skončila
– do nového roku 2017
Rabča vykročila s novým
kobercom na ceste I. triedy
i na uliciach.

• Smrteľná nehoda šokovala Rabčanov
Ešte koncom roka 2016
sa štefanský večer v Rab
či skončil tragédiou. Brat
ranci Marek a Lukáš sa
krátko po polnoci vra
cali domov z pohostin
stva. Na ceste došlo k ne
hode. „Pri dopravnej nehode utrpel 24 ročný chodec zranenia, ktorým žiaľ,

4. 9. 2015 Obraz rozkopanej Rabče na Hlavnej

foto š. ratica

na mieste podľahol. Druhý chodec utrpel ľahké zranenia,“ uviedol Radko Mo
ravčík, hovorca Krajské
ho riaditeľstva Policajné
ho zboru v Žiline. U vodi

ča, ktorý sa podrobil dy
chovej skúške, alkohol zis
tený nebol. „Hmotná škoda bola predbežne vyčíslená na 500 €,“ doplnil
Moravčík. Informácie aj

spravodajstvo / samospráva obce

10. 3. 2017
špekulácie o nehode rezono
vali ešte dlho medzi obyva
teľmi Rabče. Polícia nehodu
vyšetruje. Správa o tragé
dii sa objavila na mnohých
spravodajských webových
stránkach.
POZNÁMKA
Zistili sme, že Marek Lu
bas následkom tejto neho
dy utrpel nie ľahké, ale ťaž
ké zranenie s dlhou dobou
liečenia.
• Z požiaru senníka obvinili stredoškoláka
Časť našej obce sa pono
rila do dymu 16. januára
2017. Dôvodom bol roz
siahly požiar družstevné
ho senníka, ktorý postavil
do pozoru hasičov z Rabče
aj ich kolegov z Oravskej
Polhory, Sihelného, Zub
rohlavy a dokonca aj pro
fesionálnych hasičov z Ná
mestova.
Príčina vzniku požia
ru sa vyšetruje. Obrov
ským prekvapením bolo
zistenie, že oheň v senní
ku asi niekto založil úmy
selne. „Obvinený 19 ročný mladík mal dopoludnia
vojsť do senníka a zapáliť
stoh slamy a z miesta požiaru ušiel. V dôsledku požiaru

Pamätník pripomínajúci
tragickú nehodu foto v. briš

zhorelo 400 ton uskladneného sena, obhorel zberný voz a budova senníka,“ vysvetlila hovorky
ňa Krajského riaditeľstva
Policajného zboru Jana
Balogová. „Poľnohospodárskemu družstvu vznikla škoda prevyšujúca sumu 32  000 €,“ uzavre
la. Obvinený stredoško
lák, ktorý študoval od
bor mechanik hasičskej
techniky, môže v prípade
preukázania viny stráviť
za mrežami 3 až 8 rokov.
• Mráz doslova trhal
rekordy
Rabča sa krátko po novo
ročných oslavách skloňo
vala v médiách a na inter
nete aj vďaka extrémne
mu počasiu. Silné mrazy
prepisovali historické re
kordy. V Oravskej Lesnej
namerali najnižšiu tep
lotu na Slovensku za po
sledných 30 rokov. Išlo
o - 35,2 °C.
Mráz „trhal teplome
ry“ aj v našej obci. Dňa
7. januára 2017 naprík
lad webová stránka top
ky.sk informovala, že
v Rabči bolo namera
ných až - 26,7 °C. „Ľudia z oravských dolín hlásili aj oveľa nižšie teploty. Na sociálnych sieťach sa nachádzajú desiatky fotografií teplomerov, -40 °C bolo podľa
mnohých meraní na dosah alebo dokonca aj prekročených. Treba však rešpektovať oficiálne merania SHMÚ, ktorý meria na Hornej Orave len
v troch obciach – Oravskej Lesnej, Oravskom
Veselom a v Rabči,“ napí
sal redaktor Marek Ku
čera na webovej stránke
meteoinfo.sk.
Mgr. Oľga Gluštíková

Hlavná cesta pri „Sivej“ – úsek, kde došlo k nehode

foto v. briš
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ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Prinášame súhrn najdôležitejších informácií z decembrového a januárového zasadnutia obecného zastupiteľstva.

24. 2. 2017 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča – starosta obce Ing. Július
Piták oboznamuje poslancov
foto v. briš
Okrem kontroly plnenia
uznesení z predchádzajú
ceho zasadania sa v 13 bo
dovom programe nachá
dzalo aj stanovisko kontro
lórky k rozpočtu a jeho ná
sledné schvaľovanie. Za
oberali sa aj miestnymi da
ňami a poplatkami za ko
munálne odpady.
Na rokovanie prišli aj
občania ul. Rovňová, kto
rí žiadali jej úpravu a ná
sledne asfaltovanie. Pod
ľa starostu sa tak stane, až
po položení všetkých in
žinierskych sietí. „Obecný úrad (OcÚ) vyzve ostatných vlastníkov stavebných
pozemkov na ul. Rovňová,
aby si zabezpečili pripojenie na inžinierske siete (voda, kanalizácia) z dôvodu
príprav na asfaltovanie ulice v roku 2017.“ uvádza sa
v prijatom uznesení.
Pri kontrole plnenia uz
nesení skonštatovala obec
ná kontrolórka Janka Pri
senžňáková, že tri zo šty
roch úloh boli splnené. Po
slanci mali predložiť návr
hy na asfaltovanie obec
ných ulíc, nikto z nich však
návrh nepodal. Ďalej ma
la finančná komisia s ko
misiou kultúry a športo
vou prehodnotiť a predlo
žiť na schválenie žiados
ti o dotácie pre žiadateľov:

Jednota dôchodcov, Vla
dimír Iskierka, ZŠ a MŠ
Rabča, miestna organizá
cia Slovenského červeného
kríža. Kontrolórka mala
pripraviť návrh zmeny ter
mínu uzatvárania zmlúv
na nebytový priestor a ná
vrh na vylúčenie zábezpe
ky v Zásadách hospodáre
nia a nakladania s majet
kom obce Rabča a s majet
kom štátu, ktorý obec uží
va, ktoré nadobudli účin
nosť dňa 25. 6. 2010. Tre
ťou splnenou úlohou bo
la obhliadka hornej školy
obecnými poslancami.
Hlavná kontrolórka ob
ce Rabča predniesla po
slancom svoje odborné
stanovisko k návrhu roz
počtu na rok 2017 a dopo
ručila poslancom schváliť
predložený rozpočet s pri
pomienkami poslancov, tí
vzali uvedené stanovisko
na vedomie.
Ekonómka Dana Kvas
niaková predniesla poslan
com návrh rozpočtu a po
žiadala ich o vyjadrenie.
„Finančná komisia prešla po položkách celý rozpočet. Ich pripomienky boli zapracované do návrhu,“
uviedol predseda komisie
Pavol Jurčák.
Družstvu Mladých ha
sičov vyčlenili 3 000 €

na samostatnú polož
ku v rozpočte. Rovnako
aj projekt „Tradičný ľudo
vý nástroj Hornej Oravy“
vo výške 2 050 € píšťalky,
ako aj projekt MOP „Ak
tivitami proti nečinnosti.“
Na žiadosť basketbalistov
sa navýšila položka šport.
Janka
Prisenžňáko
vá predniesla Finančnú
analýzu k prijatiu úveru
na prefinancovanie Nad
stavby a stavebných úp
rav obecného úradu v Rab
či, kde vypracovala viacero
variant vzatia úveru. Po
slanci ju vzali na vedomie.
Reč prišla aj na obecnú
eseročku. Andrea Lubaso
vá požiadala o zhodnote
nie stavu vodovodu. Gab
rielu Čulovú zaujímalo,
či prebehla inventúra pri
zmene konateľov. Poslan
ci uložili konateľovi RAB
ČAN, s.r.o., aby v spolu
práci s bývalým konateľom
vypracoval stav vodovo
du v obci Rabča v termíne
do budúceho OZ ako aj in
ventúru k 31. 12. 2016.
Ľudmila Lubasová obo
známila poslancov s ná
vrhom Doplnku č. 2/2016
k VZN obce Rabča č.
1/2014 o miestnych da
niach a o miestnom poplat
ku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Pokračovanie na str. 6
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ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Pokračovanie zo str. 5
na území obce Rabča. Mi
nuloročnú úroveň zacho
vali pri dani z nehnuteľ
nosti. Poplatok za komu
nálny odpad a drobné sta
vebné odpady sa zmenil.
Pavol Jurčák predlo
žil na schválenie jedenásť
žiadostí o dotácie, ktoré
na svojom zasadnutí pre
jednala finančná komisia
spolu so športovou a kul
túrnou. Jednote dôchod
cov schválili 2 300 € na ak
tivity organizované dô
chodcami s názvom pro
jektu „Staroba nie je cho
roba“. Športové aktivi
ty „HK Rabča“ za úče
lom reprezentácie obce
v hokeji podporili sumou
4 000 €. ZŠ a MŠ žiada
li 9 900 € na projekt „Ško
la podporujúca slušnosť,
múdrosť a zdravý životný
štýl“. „Prečo žiadajú o navýšenie, keď v minulom roku
mali cca 6 500 €,“ zaujímal
sa Jurčák. „Pribudli krúžky
z CVČ a vznikli vyššie náklady. Florbal má 2 krúžky
a tvoria najväčšie náklady,“
vysvetlila Kornhauserová.
Poslanci žiadosť schválili
s tým, že ZŠ a MŠ podrob
nejšie rozpíše žiadosť o do
táciu v termíne do 15. 1.
2017. Slovenskému Červe
nému krížu schválili 800 €
na „Podporu darcov MSSČK“. Dotáciu pre TJ Ora
van poslanci odročili na ja
nuárové
zastupiteľstvo
za podmienky predloženia
podrobného položkovité
ho rozpočtu. Potom sa žia
dosť nanovo prerokuje. Fi
nančná komisia doporu
čila, aby 240 eurovú dotá
ciu pre CVČ Maják v Ná
mestove schválil starosta
a nie zastupiteľstvo. Sta
rosta vyzval Andreu Lu
basovú, aby robila aktivi
ty v obci, pretože chce pod
porovať hlavne takéto ak
cie. „Počas celého roka boli všetky aktivity CVČ Maják organizované pani Lubasovou finančné podporené,“ dodal. „Primátor Námestova s riaditeľkou CVČ
boli aj v Rabči a výsledkom
bola dohoda, že obec centrum podporí,“ kontrova
la Lubasová. „Nebola žiadna dohoda, ale návrh, ako
sa bude CVČ v Námestove financovať. Primátor to
mal predniesť na Združe-

ní miest a obcí bielej Oravy. Aj keď nejde o veľkú sumu, ide o princíp,“ uzav
rel Piták. Poslanci napo
kon doporučili starosto
vi schváliť dotáciu. Ušlo sa
aj spojenému florbalové
mu klubu Rabča a Oravská
Polhora, ktorým schváli
li 3 300 €. Na projekt „Ak

zasadnutím OZ mali za
sadnutie Finančná komi
sia a Komisia ŽP, verej
ného poriadku a výstav
by. Ich výsledkom bolo, že
sú za Nadstavbu a staveb
né úpravy Obecného úra
du v Rabči. Okná sa vyme
nia s tým, že sa staré preda
jú alebo sa použijú inde, ok

24. 2. 2017 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
tivitami proti nečinnosti“,
pre Mladí oslavujú Pána
– MOP poputuje 7 400 €.
Jozef Tvarožek získal
na rozvoj volejbalu 800 €.
Mladí hasiči a dorast by
na rok 2017 chceli päťtisí
covú podporu na zakúpe
nie potrebného materiá
lu pre hasičský šport. „Pre
zapojenie do hasičských
okresných a krajských sú
ťaží musia nakúpiť mate
riál, ktorý podrobne rozpí
sali v žiadosti. Podotkol, že
ide o veľmi aktívnych hasi
čov, ktorí sa snažia vycho
vať mladých hasičov. Ve
ľa vecí si robia svojpomoc
ne, zúčastňujú sa súťaží,“
uviedol starosta. Poslan
ci schválili žiadosť s tým,
že sa vytvorí rozpočtová
položka, ktorá sa schvá
li v rozpočte pre rok 2017
vo výške 3 000 €. Žiadosť
Milana Tisoňa o 600 € pre
basketbalistov presunuli
na ďalšie zasadnutie. Žia
dateľ musí predložiť pod
robný rozpis nákladov.
Desiaty bod programu,
rozpočet nadstavby a sta
vebných úprav Obecné
ho úradu napokon poslan
ci neschvaľovali. „Pred

ná v tanečnej sále sa nebu
dú meniť. Rozpočet sa mu
sí ešte prehodnotiť. Na mi
nulých zasadnutiach sa po
slanci zaoberali rozpoč
tom, ktorý bol ešte bez nad
stavby. Teraz je už s nad
stavbou,“ vysvetlil Július
Piták. Prepracovaným roz
počtom sa budú zaoberať
na ďalšom zasadnutí.
Rôzne
Poslanci sa zaoberali aj
žiadosťami o prenájom
obecného majetku. Gab
riele Kovalíčkovej predĺžili
prenájom pozemku, ktorý
využíva ako sklad substrá
tov, ozdobnej kôry a sezón
neho tovaru. Ročný nájom
prestavuje 550 €. V prí
pade protipovodňových
opatrení bude musieť po
zemok uvoľniť. Marekovi
Ondrejkovi prenajali prie
story v zdravotnom stre
disku za účelom pokračo
vania firmy Zubná tech
nika. Za ročný nájom za
platí 758,38 €. Prenájom
priestorov na prevádzku
fyzioterapie – chiroprakti
ky bude Annu Šimánkovú
stáť 485,16 € ročne.
Poslanci schválili od
kúpenie podielov me

dzi obcou Rabča ako ku
pujúcim a predávajúci
mi 3/5-tinovou väčši
nou všetkých poslancov
za schválenú sumu 6,60 €
za m 2. Táto časť poslúži
obci na uskladnenie sta
vebného materiálu. Nák
lady spojené s prevodom
uhradí obec.

foto v. briš

Mária Fusková vy
konala prieskum u spo
luvlastníkov na pozem
koch pri rieke Bystrá, kde
obec plánuje zriadiť par
koviská. Poslanci schváli
li odkúpenie podielov me
dzi obcou Rabča ako ku
pujúcim a vlastníkmi ako
predávajúcimi 3/5-tino
vou väčšinou všetkých po
slancov za schválenú cenu
10,97 €/m2. Pozemky bu
de obec využívať na ve
rejný záujem a to ako par
kovné miesta pre občanov
a zároveň pozemky budú
slúžiť ako výjazd pre obec
nú hasičku pri zásahoch.
Výdavky spojené s prevo
dom uhradí obec.
Hovorilo sa aj o predĺ
žení ulice Rozvoja. Obec
né zastupiteľstvo schvá
lilo odkúpenie medzi
obcou ako kupujúcim
a vlastníkmi ako predá
vajúcimi 3/5-tinovou väč
šinou všetkých poslan
cov za cenu 1 € z dôvo
du, že obec Rabča vypo
riadava novú miestnu ko
munikáciu – Ul. Rozvo
ja – predĺženie do celku
na obec a prepojenie uli
ce s časťou obce Rabča

– Grúň. Obec uhradí nák
lady spojené s prevodom.
Rabča začala s aktuali
záciou územného plánu,
a preto je potrebné schvá
liť uznesenie o poskytnu
tí dotácie. Poslanci schvá
lili: v zmysle § 4 ods. 2 zá
kona č. 226/2011 o posky
tovaní dotácie na spraco
vanie územnoplánovacích
dokumentácií obcí, závä
zok obce Rabča, že pro
ces obstarávania a schva
ľovania územnoplánovacej
dokumentácie s názvom
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN
obce Rabča, potrvá naj
viac 3 roky od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí dotá
cie s Ministerstvom dopra
vy, výstavby a regionálne
ho rozvoja.
Obec podala projekto
vý zámer na Žilinskú žu
pu o Nadstavbu a staveb
né úpravy Materskej školy
a úpravu vonkajšieho areá
lu Materskej školy v Rab
či a je nutné schváliť uzne
senie, že obec nebude žia
dať o finančné prostried
ky z európskych štruktu
rálnych a investičných fon
dov (EŠIF) na ďalšie roz
širovanie svojej kapacity
MŠ na svojom území v ob
dobí minimálne 5 rokov
po ukončení realizácie ak
tivít projektu: Nadstav
ba a stavebné úpravy Ma
terskej školy a úprava von
kajšieho areálu Materskej
školy v Rabči. Za uznese
nie hlasovalo všetkých 11
poslancov.
Poslanci vzali na vedo
mie Správu nezávislého
audítora Ing. Igora Šram
ka o konsolidovanej úč
tovnej závierke účtovnej
jednotky verejnej sprá
vy, ktorú za konsolidova
ný celok zostavila mater
ská účtovná jednotka obec
Rabča a poskytuje pravdi
vý a verný obraz konsoli
dovanej finančnej situácie
k 31. 12. 2015 a jej konso
lidovaného výsledku hos
podárenia za rok končia
ci sa k uvedenému dátu
mu, v súlade so zákonom
o účtovníctve. Ďalej Doda
tok správy audítora o ove
rení súladu konsolidova
nej výročnej správy s kon
solidovanou
účtovnou

10. 3. 2017
závierkou v zmysle zákona
č. 540/2007 Z. z. § 23 od
sek 5, kde konsolidovaná
výročná správa obce Rab
ča, Hlavná 426, 029 44
Rabča je v súlade s kon
solidovanou účtovnou zá
vierkou k 31. 12. 2015.
Na vedomie vzali aj po
žiadavku Jednoty dôchod
cov v Rabči o možnosti vy
užívať miestnosť pod prí
stavbou kultúrneho do
mu, ktorá ešte nie je do
končená.
Prvé zasadnutie
zastupiteľstva v roku
2017
Prvého zastupiteľstva v ro
ku 2017 sa zúčastnilo 6
z 11 poslancov, OZ bolo
uznášaniaschopné.
Juraj Maxa, člen Komi
sie športu v Rabči pred
niesol poslancom návrh
koncepcie rozvoja špor
tu. Predstavil poslan
com víziu, ciele, koncep
ciu, financovanie, organi
zovanie, rozdelenie špor
tu – individuálny, maso
vý, športová hala, propa
gácia športu v obci Rab
ča. (Príloha zápisnice je
k nahliadnutiu na obec
nom úrade). Je potrebné
rozhodnúť, kto v obci bu
de zastrešovať šport či TJ
Oravan Rabča alebo obec
Rabča. Celá koncepcia je
len návrh, sumy uvede
né v koncepcii sú uvede
né ako príklad. Jeho cie
ľom je zamerať sa na širšiu
verejnosť a hlavne dostať
deti od počítačov a pasi
vity. Pavol Jurčák navr
hol, aby sa vypracovala
koncepcia presne na reál
ny stav športu v obci. Pod
ľa starostu, by sa predlo
ženým návrhom koncep
cie mohla zaoberať Komi
sia športu a potom pred
niesť návrhy na zasadnutí
OZ prípadne aj na schvá
lenie tejto koncepcie. Jur
čák, ďalej tvrdí, že kon
cepcia bude mať význam
až na budúci rok, pretože
dotácie na aktuálny rok sú
už schválené. Navrhuje ju
preto pripraviť na schvá
lenie ku koncu aktuálne
ho roka. Poslanci vzali ná
vrh koncepcie na vedo
mie a uložili komisii špor
tu, aby predmetný návrh
prerokovala a predloži
la na pracovné stretnutie
do 30. marca a následne
na schválenie OZ.

samospráva obce
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24. 2. 2017 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča – hlasovanie ZA – zľava poslanci: Mgr. Andrea Lubasová,
PhDr. Augustín Piták, Ing. Jozef Kovaliček, Pavol Kobyliak, Ján Maťuga
foto v. briš
Kontrolórka Janka Pri
senžňáková skonštatova
la, že úlohy plynúce z pia
tich ukladacích uznesení
z posledného zastupiteľ
stva boli splnené. Stret
nutie s vlastníkmi po
zemkov na Ul. Rovňová
sa uskutočnilo 23. janu
ára 2017. Konateľ RAB
ČAN, s.r.o. v spolupráci
s predchodcom vypraco
vali správu o stave vodo
vodu ako aj inventúru ma
jetku spoločnosti. TJ Ora
van Rabča, ZŠ a MŠ Rab
ča a Milan Tisoň predloži
li podrobnejší rozpis ná
kladov k žiadosti o dotá
ciu na rok 2017. Poslan
ci schválili aj predložený
plán kontrolnej činnos
ti hlavnej obecnej kon
trolórky na I. polrok 2017
bez pripomienok.
Na stôl sa dostalo aj
opätovné schválenie nie
ktorých žiadosti o dotá
cie na rok 2017. Na posled
nom vlaňajšom zasadnu
tí OZ poslanci podmieni
li schválenie dotácií pre TJ
Oravan Rabča, ZŠ a MŠ
Rabča a Milana Tisoňa pre
basketbalistov, predlože
ním podrobného položko
vitého rozpočtu. Po spl
není podmienok schváli
li 27 000 € pre TJ Oravan
Rabča, 600 € pre basket
balistov.
Kvôli nedostatočnému
počtu prítomných poslan
cov neschvaľovali viaceré
body programu, ktoré pre
sunuli na najbližšie zasad
nutie OZ.
Kompletné znenie zá
pisníc zo zasadnutí obec
ného zastupiteľstva nájde
te na www.rabca.sk
Mgr. Michal Kolčák

OBEC BUDE HOSPODÁRIŤ
SO ŠIESTIMI MILIÓNMI
Rabčianska samospráva chce v tomto roku hospodáriť s prebytkovým rozpočtom.
Podľa dokumentu, ktorý schválili obecní poslanci vlani, očakávajú kladný
hospodársky výsledok viac než 60-tisíc eur. Obec má v pláne minúť cez 6,5
milióna eur.
Prinášame vám prehľadnú tabuľku s najdôležitejšími údajmi. Celý text rozpočtu
je zverejnený na www.rabca.sk
Michal Kolčák
Príjmy

Suma

Bežné príjmy

3 165 734 €

Kapitálové príjmy

2 748 000 €

Finančné operácie – príjmové
Výdavky
Bežné výdavky

700 000 €
Suma
1 173 811 €

Program 1 Plán, rozvoj, vedenie, kontrola

370 520 €

Program 2 Služby obecného úradu

262 391 €

Program 3 Školstvo

1 508 968 €

Program 4 Služby občanom

228 150 €

Program 5 Sociálne služby

124 600 €

Program 6 Kultúra a šport

188 150 €

Program 7 Centrum voľného času

5 000 €

Bežné výdavky – CVČ

5 000 €

Bežné výdavky – ZŠ
Kapitálové výdavky – ZŠ
Kapitálové výdavky – Obecný úrad
Finančné operácie – výdavkové

1 508 968 €
24 000 €
3 668 000 €
169 620 €

CELKOVÉ PRÍJMY

6 613 734 €

CELKOVÉ VÝDAVKY

6 549 399 €

Výsledok hospodárenia

64 335 €
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DÔLEŽITÝ OZNAM
Z dôvodu aktualizácie
Informačného systému
registra adries (ISRA)
na pokyn Ministerstva
vnútra SR, obec Rabča
musela doplniť do re
gistra adries ku každé
mu súpisnému číslu do
mu, ktoré nemalo pri
delené orientačné číslo,
nové orientačné číslo.

24. 2. 2017 Zasadnutie OZ– zľava: Jozef Tvarožek – člen Komisie ŽP, VP a výstavby v obci
Rabča, Ing. Anna Kornhauserová – riaditeľka ZŠ s MŠ Rabča, Jozef Balek – člen Finančnej komisie v obci Rabča, Ing. Dana Kvasniaková – ekonómka
foto v. briš

ROKOVANIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA
Druhé zasadnutie
obecného zastupiteľstva
v roku 2017
Zasadnutie 24. februára
viedol starosta Ing. Július
Piták. Prítomných bolo 10
z 11 poslancov.
Prvým bodom rokova
nia bolo prejednanie po
žiadavky p. Milana Štefa
niaka a spol. o prinavrá
tenie ulice na obec Rabča
vedľa firmy Aditec, s.r.o..
Poslanci sa uzniesli opä
tovne požiadať ďalšieho
právnika o právnu analýzu
daného stavu.
Nasledovala kontrola
uznesenia, ktorú previedla
kontrolórka obce Mgr. Jan
ka Prisenžňáková. Z úloh
– návrh Koncepcie rozvoja
športu v obci Rabča pred
ložený občanom p. Jurajom
Maxom najskôr prejedná
Komisia športu v obci Rab
ča do 30. 3. 2017.
Schválenie
rozpočtu
a výkazu výmery na pro
jekt „Nadstavba a staveb
né úpravy Obecného úra
du v Rabči“ sa presúva
na júnové zasadnutie OZ.
rozpočet robila firma. Pro
jekt obec stál 22 tis. €. Po
slanci zatiaľ schválili reali
záciu verejných WC a skla
du v prístavbe Kultúrne
ho domu v Rabči vo výš
ke 36 941,88 € a pripraví
sa rozpočet na rekonštruk
ciu WC v kinosále. Prá
ce vykonajú obecné firmy
RABČAN, obecné služby
a RABČAN, s.r.o.

S aktualizáciou územ
ného plánu obce Rab
ča oboznámila poslancov
prednostka OcÚ Mgr. Mo
nika Kozoňová. Uviedla,
že občania podali 98 pripo
mienok. Starosta poprosil
poslancov, aby aj oni pred
ložili svoje návrhy. Nemôžu
sa v obci stavať len rodinné
domy, ale aj vybavenia.
V rôznom starosta in
formoval poslancov:
• obec požiada o zrušenie
skladu civilnej ochrany
čím sa uvoľnia priestory;
• v Rabči budú 19. marca
od 15 30 hod. prvýkrát Orav
ské divadelné dni, ktoré or
ganizuje Okresné kultúrne
stredisko v D. Kubíne;
• idú riešiť parkoviská
za školským parkom sme
rom na Rabčice – Sloven
ský pozemkový fond obci
odpredá predmetné pozem
ky, ak ich obec využije na ve
rejný účel; poslanci násled
ne schválili vypracovanie
projektovej dokumentácie
na tieto parkoviská;
• informoval o stret
nutí, ohľadne umiest
nenia semaforu v Ga
celi na ceste I. tr.;
• informoval o stretnu
tí s wojtom p. Juraszom
z Gminy Świnna, ohľadne
projektu – tanečnej školy.
Poslanci tiež schváli
li prenájom majetku obce
Rabča:
• Gabriele Kovaličkovej pre
účely záhradníctva za roč
ný nájom vo výške 550 €/

rok na dobu určitú a to od
1. 1. 2017 do 31. 12. 2017;
• Marekovi Ondrejkovi
pre účely zubnej techniky
za ročný nájom vo výške
758,38 €/rok;
• Mgr. Anne Šimánkovej
– AQUA TERRA za úče
lom využitia priestorov –
poskytovania odborných
služieb pre občanov – fyzi
oterapia – chiropraktika;
• odkúpenie: 19 m2 od Sa
mekovej Lucie, 3 m2 od Já
na Šurinčíka a Paulíny Šu
rinčíkovej, 1 m2 od Miro
slava Šteťára; na rozšírenie
miestnych komunikácii –
Adamovka III za cenu 1 €;
• odkúpenie účasti od Ven
delína Jagelku za cenu 1 €
za účelom vyporiadania
novej miestnej komuniká
cie Ul. Veterná – predĺženie
do celku na obec;
• odkúpenie účasti od Má
rie Bandíkovej, Jozefa Ko
záka, Jozefa Bandíka, An
ny Štefaňákovej a Ferdi
nanda Bandíka za cenu
1 € za účelom vyporiada
nia miestnej komunikácie
Ul. Pod hájkou – z dôvodu
prepojenia s novou ulicou
v časti obce Rabča Grúň;
• poskytnutie dotácie pre
ZŠ s MŠ Rabča na dopravu
pre výmenný pobyt žiakov
do NSR vo výške 2 200 €;
• navýšenie dotácie pre pro
jekt „Tradičný ľudový ná
stroj Hornej Oravy – píš
ťalky“ vo výške 500 € z dô
vodu ušitia ľudových krojov
pre účinkujúcich;

Obec tieto zmeny vy
konala v mesiaci novem
ber – december 2016.
Uvedené Vám dávame
na vedomie s tým, aby ste
si POSTUPNE začali vy
bavovať nové občianske
preukazy, kde Vám bude

toto nové orientačné čís
lo zapísané. Vyhotovenie
nového občianskeho pre
ukazu bude v tomto prí
pade bezplatné.
Nový občiansky pre
ukaz si môžete vybaviť
na Okresnom riaditeľ
stve PZ, oddelenie dok
ladov, Ul. Cyrila a Meto
da č. 329/6, Námestovo
a to nasledovne:
PO – UT – ŠT:
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
STREDA:
od 8.00 hod. do 17.00 hod.
PIATOK:
od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Obecný úrad Rabča

Čistenie chodníkov
v zimnom období
v našej obci
Zima so sebou prináša nielen potešenie v podobe
krásnej scenérie zamrznutej krajiny, ale aj
nástrahy v podobe zľadovatených chodníkov,
ciest a hrubých nánosov snehu na nich.
V tejto súvislosti sa
vynára množstvo otázok
súvisiacich s povinnos
ťou zabezpečovať riad
ne a včas ich čistotu, ale
i určením zodpovednos
ti konkrétnej osoby, sub
jektu za prípadný úraz
a mieru zavinenia.
Podľa
Zákona
č.
135/1961 Zb. musia vlast
níci resp. užívatelia nehnu
teľností z priľahlých chod
níkov „bez prieťahov“, to
znamená kedykoľvek pod
ľa potreby, odstraňovať

„závady v schodnosti“ spô
sobené poľadovicou alebo
snehom. Pre niektorých ob
čanov tak pod hrozbou san
kcií vznikla povinnosť starať
sa o chodníky.
Napriek tomu naša obec
v spolupráci s príspevko
vou organizáciou Rab
čan, obecné služby, uvede
né chodníky upravili a po
mohli tak, nielen tým kto
rí boli povinní uvedené za
bezpečiť, ale hlavne všet
kým tým, ktorí tieto chod
– OcÚ
níky využívajú.

• odpredaj obecného auto
busu ŠPZ NO802AP, ktorý
je v správe RABČAN, s.r.o.
Rabča s tým, že kupujú
ci zabezpečí prioritne pre
pravu na základe žiadosti
a potrieb obce Rabča;
• vypracovanie projektu
nového skladacieho pódia
na námestí;
• 1 parkovacie miesto pre
držiteľa parkovacieho pre
ukazu pri bytovej jednotke
súp. č. d. 1169, Ul. Bystrá.
Poslanci uložili:
• vedúcemu RABČAN,
obecné služby Štefanovi
Raticovi, previesť opravu
mostu smerom na Grúň;

• Aby Obecný úrad v Rabči
vyzval Správcu ciest ŽSK
o opravu mostu smerom
na Sihelné a mostu v Gace
li na S SC IVSC Žilina.
Poslanci zobrali na ve
domie informáciu Márie
Fuskovej o začatí jedno
duchých pozemkových úp
rav v lokalite nižný koniec
Kormanov za vodou k. ú.
obce Rabča. Jedná sa o vý
meru spolu 4,22 ha, ktoré
zastrešuje Okresný úrad,
lesný a pozemkový odbor.
Zo zápisnice
Mgr. Evy Grancovej
spracoval V. Briš
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POKYNY PRE ZASIELANIE PRIHLÁŠOK NA ODVÁDZANIE
SPLAŠKOVEJ ODPADOVEJ VODY
Vážení občania,
v minulých dňoch Vám bola doručená od Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný Kubín prihláška
na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzanie odpa
dovej vody verejnou kanalizáciou.
Pri vypisovaní prihlášky sa treba riadiť pokynmi, ktoré uvádza OVS v žiadosti o spoluprácu.
Na základe mnohých otázok od občanov Vám oznamujeme, že prihlášku je potrebné písomne vypísať a za
slať čím skôr na Oravskú vodárenskú spoločnosť.
Doporučujeme Vám, aby ste v prihláške uviedli, že sa napojíte na verejnú kanalizáciu najneskôr v mesiaci
máj 2017 a tiež ako požadujete zlikvidovať odpadové vody zo žumpy:
• ak zadarmo, stočné Vám bude fakturované od termínu 18. 11. 2016;
• ak za 24,00 € s DPH, stočné Vám bude fakturované od termínu 18. 2. 2017.
Paušálny poplatok za stočné je 34 m3 na osobu za rok, výška poplatku za 1 m3 je cca 1,20 € s DPH bude fak
turovaný v prípadoch:
• ak sa užívateľ z akéhokoľvek dôvodu nemôže na verejnú kanalizáciu napojiť a na požiadanie mu budú od
padové vody vyvážané, ak má vlastný zdroj vody a nemá vodomer, ak má kombinovaný odber vody z vlastné
ho a obecného zdroja.
Užívateľovi, ktorý ma namontovaný vodomer na vodu, bude fakturované stočné podľa odobratej vody.
Na webovej stránke http://www.ovs.sk/index.php/tlaiva-na-stiahnutie alebo aj na www.rabca.sk je zverej
nená prihláška na splaškové odpadové vody so vzormi pretlače pre jej vyplnenie podľa možností výberu lik
vidácie odpadu zo žumpy pri vykonaní pripojenia kanalizačných rozvodov na verejnú kanalizáciu.
V prípade potreby konzultácie volať Ing. Rončáka č. t. 0905850602, Bc. Grebáč č. t. 0905850599.

– OcÚ

V separovaní odpadu sme sa zlepšili. Komunálneho odpadu pripudlo
V roku 2016 oproti roku 2015 sme odovzdali o 40,1 ton viac všetkého odpadu a úspešnejsie separovali komunálny odpad (sklo, plasty, papier, kovy, šatstvo, chladničky, elektroodpad, práčky, prijímače a pod:) a to o 31,68 ton viac. Vopred chcem upozorniť občanov, odpad, napr.
starý nábytok, koberce, skrine, postele, stoličky, detské kočíky, umývadlá a pod. aby odovzdali na zberný dvor v obci Rabča. V žiadnom prípade sa nesmie
vhadzovať do nádob na zmesový komunálny odpad.
PREHĽAD DRUHU A MNOŽSTVO KOMUNÁLNEHO ODPADU V OBCI
RABČA S POROVNANÍM ROKA 2015 A 2016

Na Slovensku recyklu
jeme len okolo 20 % odpa
du. Z celkového počtu toh
to odpadu skončí na sk
ládkach 69 % a viac ako
20 % recykluje. Recyklácia
v tomto prípade znamená,
že odpad sa materiálovo
zhodnotí. Zvyšné množ
stvo odpadu sa energetic

ky využije v spaľovni ale
bo spáli bez ďalšieho vy
užitia. Do roku 2020 mu
sí Slovensko následne vy
triediť a recyklovať minimálne 50 % komunálneho odpadu.
Vypracovala:
Bc. Ľudmila Lubasová

Názov odpadu
Zmesový komunálny odpad (KUKA nádoby)
Objemový odpad (VOK)
Sklo
Plasty
Papier
Kovy a kovové obaly (plechovky, konzervy, príbory, riady, hrnce)
Obaly z plastov - polystyrén
Tetrapack – obaly z mlieka, smotany a iných mlieč. výrobkov
Šatstvo
Biologicky rozložiteľný odpad
Žiarivky a iný odpad obsah. ortuť
Chladničky
Elektroodpad – olovené batérie
Televízne prijímače, zobrazovač počítačov
Práčky, mikrovl. rúry, vysávače, fritézy, rádia, vŕtačky a i.
Opotrebované pneumatiky
SPOLU

2015
676,65
92,71
74,90
42,05
24,34
0,60
1,25
3,20
0,08
3,05
2,10
5,18
15,83
941,94

2016
725,28
52,5
93,86
45,69
24,64
1,21
0,37
3,75
3,1
0,02
3,71
0,03
6,07
12,24
9,57
982,04
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Obec Rabča nezabúda na svojich rodákov
Ani tento rok sme nezabudli na našich rodákov

žijúcich v sociálnych zariadeniach na Orave.

Pripravili sme si pre
nich zaujímavé pásmo
folklórnych
vystúpení.
V sobotu 14. 1. 2017 vystú
pili v programe pre obyva
teľov domova dôchodcov
v Novoti a tiež pre klientov
Centra sociálnych služieb
v Námestove deti z detské
ho folklórneho súboru spo
lu s mladými heligonkármi
pod vedením Mgr. Gabrie
ly Čulovej. Deti obdarovali
dôchodcov nielen pekným
spevom, ale ako každoroč
ne aj voňavými medovníč

kami. V programe pre dô
chodcov sa tiež predstavila
skupina Spievajúci seniori
a ženy zo speváckeho zbo
ru Maranatha, ktoré neza
budli povinšovať obyvate
ľom spomínaných zaria
dení všetko dobré do no
vého roka. Pozdraviť se
niorov, špeciálne Rabča
nov, prišli aj členky Jedno
ty dôchodcov. Všetci účin
kujúci sa s rodákmi srdeč
ne porozprávali a poslan
kyňa Obecného zastupiteľ
stva Mgr. Andrea Lubaso

vá odovzdala našim rodá
kom aj malé dary, ktoré pre
nich pripravil Obecný úrad
v Rabči. Radosť i vďačnosť
sa dala čítať z tvárí obyva
teľov navštívených zaria
dení, a my sa na revanš už
teraz tešíme na stretnutie
s nimi v budúcom roku.
Na záver chceme poďa
kovať všetkým účinkujú
cim, ktorí obetovali čas aj
námahu a napriek mrazi
vému ránu sa rozhodli zú
častniť sa tohto záslužné
ho podujatia.
Text aj foto:
Mgr. Andrea Lubasová

Vyberáme z obecnej kroniky

Nebol rodákom z obce, avšak býval tu 15 rokov, keď
bol uznesením obecného zastupiteľstva ustanovený
prvým kronikárom obce Rabča. Dovoľte mi predstaviť vd.p. farára Jána Keceru.
Narodil sa 18. apríla
1887 a po absolvovaní bo
hosloveckej fakulty bol ka
plánom na rôznych mies
tach až napokon 5. augus
ta 1927 prišiel do Rabče.
Ako uvádza na prvej stra
ne našej kroniky, históriu
vždy mal rád a preto rád
opíše aj tú našu obecnú.

rej oblasti, dostal od pá
na zámku splnomocnenie
aby zaobstaral osadníkov
pre tento vidiek. Taký spl
nomocnenec po vytvorení
obce stal sa jej „Šoltésom“.
Vymeral priestor pre no
vú obec a podelil celý cho
tár na rovné časti každému
gazdovi.

Orava niekedy bola krá
ľovským majetkom „Pra
edium regale“. Detre zvo
lenský prokurátor obsa
dil územie dnešnej Ora
vy, Zvolena, Liptova, Tur
ca a vytvoril jednu sto
licu. Kráľ Ondrej v roku
1292 územie dnešnej Ora
vy vrátil späť ku kráľov
skému majetku a preto sa
od tých čias traduje „On
drejovka“, „Ondrejova“,
„Orava“. V XII. a XIV. sto
ročí sa spomína v pápež
ských listinách jediná far
nosť pri hrade Orava. Tu
bol kostol aj fara. V tom
období severná respektí
ve horná Orava ešte nebola
zaľudnená. Systematická
kolonizácia na základe do
stupných dokumentov na
stala v XV. až XVI. Storočí
za panovania Thurzovcov.
Tí na osídlenie hornej Ora
vy vyslali pracovitých ro
botníkov. Základy osídle
nia tu už boli v podobe ko
líb, salašov. V tom období
prebiehalo založenie obce
tak, že obyčajne niektorý
poľovník, rybár alebo va
lach, ktorý býva v tej kto

Prvým Šoltésom bol
Lazar Rabčanský v rokoch
1564 do roku 1608. Neskôr
to bol Ján Ramža. O istom
Ramžovi hovorí legen
da, že keď bol Šoltésom,
bola v dedine veľká bieda
a hlad, daň nevládal platiť
a snažil sa ujsť do „Slavo
nie“, v Podzámku ho však
chytili páni a po dohode,
že sa vráti mu bola daň od
pustená.
Nových osadníkov v tej
dobe priviedol do týchto
končín nástup tureckých
vojsk, pred ktorými ute
kali do bezpečia. Takýchto
emigrantov zemepáni pri
jímali do svojich služieb.
Vytvorili sa tri kolonizač
né skupiny: slovenská, slo
vensko-rusínska a poľská,
ktorá bola vlastne vytvore
ná z dvoch predošlých, av
šak sa usadila na pohraničí
a tým bola zosilnená týmto
prostredím, takto vznikla
medzi inými i obec Rabča.
Tieto tri kolonizačné sku
piny sa líšia od seba v náre
čí, kroji, tradíciách i v spô
sobe hospodárenia.

„Rabča bola založená
v roku 1608, o čom svedčí darovacia listina grófa
Juraja Thurzu, napísaná
v Oravskom zámku zo dňa
9. augusta 1608, ktorej text
v latinskej reči znie nasledovne:“ (viď fotokópia)
Rabča bola vystavená
okolo bývalej hlavnej štát
nej cesty. Tvorili ju časti
ako: Dolná Rabča, Gace
lová, Grúňanská, Micha
lakova, Odelgova, Pitáko
va, Záleská, Zároka. Ora
va a teda i Rabča bola ma
jetkom kráľovským. Králi
z roku Anjou a neskôr z ro
du Habsburgovcov dávali
Oravu za odmenu mužom,
ktorí im preukázali služ
bu. Nuž Orava lietala sem
a tam, dávali ju raz tomu
a inokedy tomu.
Do 30. októbra 1918
patrila Orava Uhorsku.
Po skončení 1. sv. vojny
do Rabče a okolitých de
dín, „zavítala“ na krát

ky čas poľská armáda. Až
po dohode veľmocí (Fran
cúzsko, Veľká Británia, Ta
liansko a Japonsko) poľské
vojsko opustilo toto úze
mia avšak ho vystriedalo
české vojsko.
Ferdinand Machaj (ka
tolícky kňaz) s Petrom Bo
rovým z Rabčíc a Vojte
chom Halojnom z Lend
vaku (Spiš) odišli do Parí
ža, aby žiadali pre okresy
Námestovo a Trstená ple
biscit.
Po súhlasnom stano
visku k ich požiadavke
28. marca 1920 české voj
sko odišlo z tohto územia
nahradilo ho však fran
cúzske.

Dňa 12. mája 1920 priš
la na toto územie medziná
rodná delegácia zastúpená
po jednom z každej z veľ
mocí a dvoch zástupcov
z Česko-Slovenskej repub
liky. Táto komisia bývala
na fare v Oravke a kancelá
riu mali zriadenú v Jablon
ke. Ich úlohou bolo docie
liť, aby plebiscit prebehol
v práve.
Tento sa však neusku
točnil, pretože počas jed
nania komisie prišla 13. jú
la 1920 správa z Paríža, že
plebiscit sa konať nebude
a otázku týkajúcu sa Oravy
bude riešiť najvyššia rada
veľvyslancov v Paríži, kto
rá rozhodla, že 14 dedín
Oravy bude pričlenených
k Poľsku.
ko-mo
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O stretnutie so starostom bol malý záujem
Tretiu januárovú sobotu si starosta v priestoroch hasičárne naplánoval stretnutie s občanmi, ktorým nie
je ľahostajné smerovanie našej dediny. Cieľom bolo vytvorenie priestoru na prezentovanie názorov občanov
a následnú diskusiu.

Starosta vyzýva všetkých,
ktorí majú chuť prezento
vať svoje predstavy, aby sa
ozvali so svojimi návrhmi
– kde by si predstavova
li napríklad umiestnenie
horolezeckej steny, ako by
mohla vyzerať predná ste
na budúceho zrekonštru
ovaného obecného úradu.
Predstavy a návrhy
môžete posielať do mailovej schránky obce podatelna@rabca.sk.

Goralský kvíz

vanie, týkajúci sa Rabčian
skej goralčiny:
1. Slovo gvaržič preložíme
do slovenčiny ako:
• sloveso variť, gorali
predsa radi a často varia
• podstatné meno ozna
čujúce kuchynský spotre
bič – varič
• sloveso hovoriť, povedať
2. Podstatné meno goržolka je:
a) goralským slovom zau
žívaným pre alkohol
b) ľudovým názvom kek
síka Horalka
c) názov dievčaťa, ktoré žije v horách
4. Goralský výraz racy vy
jadruje:
a) mn. číslo od slova rak
b) skratku slova racionálny (lebo gorali boli oddáv
na veľkí filozofi)
c) časticu radšej
Správne odpovede:

Vjis, Vjim
Gorali sú etnografická skupina žijúca na česko‑poľsko-slovenskom
pomedzí a na rumunskoukrajinských hraniciach.
A samozrejme, mnoho
ich žije aj v Rabči.

ZMM-ácka návšteva Mikuláša
V tomto uponáhľanom
svete si možno ani neuvedomujeme, že máme okolo seba ľudí, ktorí pre svoj
zdravotný stav nemôžu
nikde ísť, nikoho navštíviť, s nikým sa porozprávať a často sú sami.
A aj týchto ľudí sa ten

to rok rozhodol navštíviť
Mikuláš s anjelmi a ma
lým darčekom. Anjeli za
recitovali básničku, Miku
láš porozprával niečo o se
be a spýtal sa, ako sa da
rí. Ľudia nám porozpráva
li, čo ich trápi a teší. Nako
niec sme odovzdali darček

a pobrali sa ďalej vo viere,
že budúci rok ich uvidíme
opäť. Ich krásny úsmev
a radosť na tvári s ktorou
nás vítali, je niečo, čo sa
nedá opísať. Asi si ani ne
uvedomili, že oni nás ob
darovali viac ako mi ich.
Danka Tekeľová

Spisovateľ Anton Habov
štiak v knihe Oravské náre
čia (1965), rozdelil horno
oravské nárečia na: čimhov
sko-zábiedovské alebo ora
vické, námestovské, trsten
ské a jasenické. Obce za Ná
mestovom podľa neho pat
ria do Bielej Oravy. Goral
ské nárečia z tejto oblasti sa
zachovali najmä v obciach
Mútne, Novoť, Oravská
Lesná, Or. Polhora, Or. Ve
selé, Rabčice, Zákamenné,
a tiež v Rabči. Začiatoční
kom preto ponúkame malý
úsmevný kvíz na pokračo

Takéto stretnutia chce
starosta obce organizovať
častejšie – nie je vylúčené,
že ich spojí s grilovačkou.
Foto: redakcia
Text:
Veronika Bolibruchová

3. časticu radšej

Kino a obecný rozhlas potrebujú rekonštrukciu
K pripomienkam o ne
funkčnosti kina sa vyjadril
vedúci Miestneho kultúr
neho strediska Róbert Bri
šák. Premietanie v našom
kine sa ukázalo ako stra
tové, vyžaduje kompletnú
rekonštrukciu a digitali
záciu. Starosta ale vyzýva
k podávaniu nápadov, ako
by mohlo byť kino ožive
né iným, netradičným zau
jímavým a vhodným spô
sobom, aby prilákalo mlá
dež. Hoci myšlienku re
konštrukcie kina nezavr
huje, ani sa do jej realizá

cie nehrnie. V súčasnos
ti si kladie iné priority, ako
chodníky, vytvorenie in
žinierskych sietí tam, kde
sa stavia, plus asfaltova
nie ciest. Problémom ostá
va obecný rozhlas. Na nie
ktorých uliciach chýba už
roky, na nových ešte nie je.
Brišák poukázal na zasta
ranosť celého systému, po
dotkol, že je nutná rekon
štrukcia a existuje vízia be
zdrôtového systému. V sú
časnosti sa pripravuje re
konštrukcia celej rozhla
sovej ústredne obce.
Občanom chýba klzis
ko a lepšie podmienky pre
korčuliarov na koliesko
vých korčuliach. Spome
nulo sa tiež dopravné ihris
ko a multifunkčná plocha.

žívaným pre alkohol

vinnosť čistiť a udržiavať
chodník majiteľovi priľah
lej nehnuteľnosti.

2. goralským slovom zau-

Pokuty za čierne stavby
budú pokračovať
Hovorilo sa aj o čiernych
stavbách. Podľa informá
cií od starostu si Rabča
drží prvenstvo v nelegál
nych stavebných aktivi
tách a súvisiacich sporoch.
Postoj vedenia obce je jed
noznačný. Rovnaký meter
platí na každého, aj naďa
lej sa teda budú rozdávať
pokuty za čierne stavby.
Tŕňom v oku našich obča
nov je aj arogantné parko

vanie na verejných parko
viskách. Napríklad pred
kostolom v čase bohoslu
žieb, alebo v Gaceli. Kaž
dý by si mal uvedomiť, že
na parkovisko sa má zmes
tiť viac než iba jeho auto
a treba parkovať tak, aby
ste neblokovali ostatných.
Aj vás sa raz môže týkať
udalosť, ktorá vyžadu
je napríklad zásah poho
tovostných zložiek. Ľah
ko sa potom môže stať, že
kvôli zablokovanému pre
jazdu nemusia včas dora
ziť na určené miesto. Pozo
rovania ukazujú na fakt, že
arogancia vodičov je pria
mo úmerná pohodlnosti.
Občania, porozmýšľaj
te, či je naozaj nutné zapar
kovať rovno pred vchodom
budovy, do ktorej máte na
mierené.
Kritiku si vyslúžil aj
stav chodníkov v zime. Je
preto potrebné zopako
vať skutočnosť, že chodní
ky v našej obci ešte stále
nie sú jej majetkom, preto
obec nie je povinná starať
sa o ne. Zákon ukladá po

1. sloveso hovoriť, povedať

Oficiálna
pozvánka
na neoficiálne stretnutie
platila pre všetkých, ktorí
sa cítia mlado a záleží im
na budúcnosti našej obce.
Išlo o jedinečnú príležitosť
konfrontovať svoje názo
ry so starostovými. Akcie
sa zúčastnila hŕstka ľudí.
„Čakal som práve tých kritikov, ktorí píšu na sociálnych
sieťach,“ neskrýval skla
manie starosta Július Pi
ták, ktorý si chcel vypočuť
názor mládeže a obozná
miť sa s ich predstavou ďal
šieho smerovanie dediny.

og
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Zhodnotenie práce v okresnej organizácii
Jednoty dôchodcov v Námestove

Milí priatelia seniori, dovoľte mi zhodnotiť prácu v okresnej organizácií
Jednoty dôchodcov v Námestove.
Ako ten čas letí, opäť je
za nami ďalší kalendárny
rok. Ten minulý v okresnej
organizácii v Námestove bol
o to dôležitejší, že sme si pri
pomínali 15. výročie založe
nia okresu, kedy sa začala pí
sať naša spoločná kniha se
niorského života. Táto osla
va sa uskutočnila v ZOJDS
BOBROV za prítomnosti
viac ako 150 členov zo všet
kých organizácií, primáto
ra mesta, všetkých starostov
a p. poslanca národnej rady
Igora Janckulíka.
Máme založených 1. MO
JDS a 11. základných or
ganizácií. S počtom členov
650. Prvou okresnou pred
sedníčkou bola Anka Chy
lová. V jej koľajách sa sna
žím čo najlepšie pokračo
vať a spríjemňovať rôznymi
akciami život našich orga
nizácií. Stojím na čele dru
hé volebné obdobie a mys
lím, že sa nám darí. Veľmi sa
teším, keď všetky založené
organizácie kladne hodno
tia spolužitie vo svojich ob
ciach a v MOJDS. Je to urči
te aj zásluhou starostov obcí
a primátora mesta Námes
tovo, ktorí podporujú všet
ky činnosti svojich seniorov.
Samozrejme, že túto podpo
ru nechceme zadarmo. Ra
di pomáhame vo všetkých
obecných akciách. Či už pri
skrášľovaní mesta, obcí,
kultúrnym programom, pri
rôznych príležitostiach. Ví
tanie detí do života, organi
zovanie plesov, vianočných
trhov atď.
Vo viacerých obciach
máme na úrovni spevác
ke súbory, ktoré nás výbor
ne prezentujú na všetkých
krajských akciách. Napr.
prehliadka speváckych sú
borov, Ružomberská lý
ra. ZOJDS v Rabči poria
da úspešné kultúrne po
dujatie SPIEVAJÚCI SE
NIORI. Máme aj literárne
a športovo nadané talen
ty, na ktorých sme právom
pyšní. Ako Angelka Sečová
zo ZOJDS Vavrečka, Mária
Reguliová z MOJDS v Ná
mestove. Nezabúdame ani

na Václava Nečasa, Fran
tiška Gendera, Miška Cha
badu, ktorí so svojimi ďalší
mi športovo nadanými se
niorkami z Námestova nám
urobili dobré meno na kraj
ských športových hrách.
Snažíme sa pomáhať zá
kladným organizáciám, nie

kulíka a p. Jožka Bohúcke
ho a ďalších našich drahých
sponzorov.
Všetkým naším menova
ným i nemenovaným pod
porovateľom
vyslovujem
touto cestou úprimné ďaku
jem. Možno by stálo za uvá
ženie, keby sa aj poslan

ci národnej rady za nás pri
hovorili za nejakú symbo
lickú dotáciu od štátu, ale
to je len hudba budúcnos
ti. Nám by to veľmi pomoh
lo, mali by sme finančný zá
klad, s ktorým by sa dalo ve
ľa urobiť pre krajší život na
šich členov v jeseni života.
Chcela by som ešte poďako
vať všetkým prispievateľom
do Tretieho veku, mestských
a obecných novín, Vám všet
kým členom okresnej rady,
len metodicky, ale aj organi
zovaním spoločných podu
jatí. Ako volejbalový turnaj
v ZOJDS Zubrohlave. Kol
ky v družobnej organizácii
v Trstenej. Fašiangové po
sedenia, oslava MDŽ Úc
ta k starším, návšteva do
movov dôchodcov. Neza
búdame na našich jubilan
tov. Spoločné posedenie pri
guľáši. Mnoho našich čle
nov sa zúčastnilo relaxač
no-liečebných pobytov v na
šich kúpeľoch, pri ktorých
sa uplatňuje aj štátna dotá
cia vo výške 50 €. Jadro čin
ností však spočíva v MOJDS
a ZOJDS, ktoré svoje podu
jatia plánujú podľa voľby
svojich členov. Rôzne jedno
dňové zájazdy pre zdravie.
Kúpanie sa, týždenné po
byty v kúpeľoch, poznávacie
zájazdy, priateľské návštevy
do druhých okresov, návšte
va kultúrnych podujatí me
dzi, ktoré patria aj Šláger
bomba v Martine, či rôzne
divadelné predstavenia. Sa
mozrejme, že patrí poďako
vanie všetkým predsedníč
kam vo svojich organizá
ciách, že sa dokážu takejto
práci bez nároku na odme
nu venovať a ju aj zvládnuť.
Naše organizácie, okrem
členských príspevkov, ne
majú žiadny príjem. Preto
sa o finančnú podporu pre
náročnejšie podujatia obra
ciame na starostov obcí, pri
mátora a pána poslanca ná
rodnej rady p. Igora Janc

členom výborov v organizá
ciách, členom vo všetkých
organizáciách vôbec. Všet
ci ste pre nás nesmierne dô
ležití. Vo svojej správe som
sa snažila podať Vám aspoň
stručný obraz o činnosti or
ganizácie, poďakovať sa aj
kraju za možnosť zúčastňo
vať sa rôznych akcií. Pevne
verím, že v našej okresnej
organizácii aj my raz bu
deme mať vlastné priesto
ry a naďalej sa všetci bu
deme stretávať na pekných
a zaujímavých podujatiach,
ktoré bude naša organizá
cia poriadať.
Prajem Vám všetkým
v novom roku, hlavne zdra
vie a žiť každý nový deň
v kruhu priateľov. Život ne
končí, práve sa začína.
S úctou okresná predsedníčka v Námestove
a predsedníčka ZO JDS
v Bobrove Oľga Slovíková. Fotografie zaslala autorka článku.

Na Valentína darovali zo seba

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža (MS SČK) v Rabči
organizuje v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Martine odbery v našej obci
v pravidelných intervaloch trikrát ročne. Prvý tohtoročný sa konal
6. februára pod hlavičkou Valentínska kvapka krvi.
„Február býva dosť silný, prejavuje sa to na počte darcov,“ hovorí pred
sedníčka
miestneho
spolku SČK v Rabči,
Pavlína Oselská. „Mali sme tu 75 darcov, 17 prvodarcov,“ dodáva a záro
veň upozorňuje na fakt,
že v priemere počas jed
ného odberu chodieva
v Rabči darovať krv do 55

ľudí. Zaujímavý je práve
počet prvodarcov. Podľa
predsedníčky organizácie
mali takýto počet azda len
na úplnom začiatku, keď sa
s darcovstvom v Rabči vô
bec začínalo. Prvenstvo si
v Rabči drží Milan Šteťár
s počtom 130 odberov.
Tento raz dostali dar
covia aj propagačný mate
riál, okrem iného aj Knižku
o krvi pre darcov a pacien
tov, v ktorej nájdu odpovede

na rôzne otázky týkajúce sa
krvi, jej darcovstva i jej ďal
šieho spracovania. Predsed
níčka MS SČK chce aj pros
tredníctvom našich obec
ných novín veľmi pekne po
ďakovať na jednej strane
všetkým darcom, na dru
hej strane poslancom ob
ce a starostovi Júliusovi Pi
tákovi za prejavený záujem
a finančnú podporu. Text:
Veronika Bolibruchová,
foto: Mgr. Anna Stašová
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III. RABČIANSKE PÁRAČKY
Rabča, 10. 1. 2017
Napriek nepriaznivo rozšírenej chrípke sme opäť
zorganizovali ďalší v poradí už 3. ročník Rabčianskych páračiek.
Tento raz boli pomoc
níkmi zvedavé deti. Priš
li medzi nás zo základnej

školy. Niektorým sa to tak
zapáčilo, že nechceli ani ísť
domov. Naše členky im po
rozprávali strašidelné prí
behy a pani Gitka Pitaková
zaspievala pesničky, kto
ré už teraz nikto nepozná.
Zábavu nám urobila hu
dobná skupina pod vede
ním Janka Adamčika. Hra

li nám do spevu aj do tan
ca. Šikovní seniori napiek
li chutné šišky a navarili aj
dobrého čaju. Perie na pá
račky nám darovali obča
nia, za čo im touto cestou
ďakujeme. Hotové vankú
še darujeme rádu Domini
kánov pri Zvolene. Už te
raz sa tešíme na ďalší roč
ník a pozývame aj ostat
ných občanov našej obce.

Text: Margita Pindjaková, foto: Vladimír Briš

X. ZABÍJAČKOVÁ HOSTINA SA VYDARILA

Bol to krásny deň s krásnym výnimočným podujatím,
na ktorom sa dalo dosýta zadarmo najesť zabíjačkovej
kapustnice, klobásky, hurky, tlačenky, mäsa. Nechýbala hudba, spev, ani varené vínko a tuhé na zohriatie. Ľudia rozprávali, jedli, usmievali sa. Deti šantili
na snehu, vozili sa na jazdeckých koňoch. Tento rok
náš Emil Chromčák z ranča na Magure priviedol až
z Námestova od Edyho ranča doteraz najviac jazdeckých koňov s kovbojmi a kovbojkami (cca 20).
Podujatie začalo prícho
dom rančerského koča ťa
haného párom čiernych tá
tošov s kovbojským koči
šom p. Kubíkom z Rabčíc,
ktorý priviezol organizá
torov podujatia p. Mirosla
va Adamčíka st. a starostu
Ing. Júliusa Pitáka. Za ním
išiel zástup cválajúcich jaz
deckých koní s kovbojmi
a kovbojkami. Prišli na ná
mestie a potom „zaparko
vali“ v školskom parku. Za
bíjačkové pochúťky už boli
pripravené. Hudbu a spev

zabezpečilo trio: harmo
nika, saxofón a ozembuch.
Po nich vystúpili Spieva
júci seniori z Rabče. Ten
to rok zakladateľ, reži
sér, spevák a harmonikár
p. Miroslav Jagnešák zložil
pri príležitosti desiateho
výročia podujatia organi
zátorom manželom p. Mi
roslavovi Adamčíkovi st.
a p. Monike Adamčíkovej
„hymnu“. „Hymnu“ im aj
zaspievali. Vystúpenie za
končili goralskou hymnou
„Goralu czy či ne žál“.

Ľudia čakali v rade
na zabíjačkové pochúťky,
potom sa hostili. Kovboji,
kovbojky tiež. Deti sa nebo
jácne sa vozili na tátošoch
po vyhrnutej snežnej ces
tičke popred školský park,
školu a športovú halu. Iné
šantili na kope snehu.
V podvečer sa jazdci
na koňoch organizátorom
poďakovali a odcválali rov
no cez námestie pomedzi
stánky a účastníkov.
Foto a text: V. Briš
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zo života obce / názory / zbierka

Príprava birmovancov mojimi očami
Možnože ste si všimli, možno že nie, piatkové sväté omše sa zase podobajú
na mládežnícke. Prečo?
V našej farnosti prebieha príprava na sviatosť birmovania. Keď si tak zaspomínam, pri mojej príprave na sviatosť dospelosti sa
s týmito stretkami začínalo. Môj prvý pohľad? Načo? Prečo? Vtedy som mala 13 rokov a veľmi sa mi
na tie stretká nechcelo. No
s odstupom času mi stretká
umožnili spoznať nových ľudí, tiež lepšie spoznať tých,
ktorých som už poznala
a v neposlednom rade zažiť
spoločenstvo. Vtedy to bola troška otrava. Zariadiť si
čas tak, aby som tam bola,
pritom pomôcť doma a učiť
sa, bolo náročné. Svoj voľný čas oklieštiť o tie dve hodinky do mesiaca na stretko mi nebolo pochuti. Ale teraz sa na to pozerám inak.
Vďaka nim som zažila spo-

ločenstvo mladých, ktorí sa
vedia zabaviť, s ktorými bola sranda, aj keď boli aj vážne chvíle. V tom veku mi behalo hlavou hocičo. Rodičia ma vychovávali v kresťanskom duchu, no predstava, že partia kresťanskej

Komentár
Dvom pánom sa slúžiť nedá
Pred príchodom sv. Cyrila a sv. Metoda bolo na našom území rozšírené pohanstvo. Pohanstvo našich dávnych predkov sa prejavovalo v uctievaní rôznych bohov,
ktorým dávali obety a klaňali sa im. Robili rozličné úkony na udržanie ich priazne,
aby sa im darilo. Mám pocit,
že dnes sme na tom podobne.
Počet veriacich katolíkov
v našej obci sa takmer rovná
počtu občanov, no modloslužba je tu na dennom poriadku.
Prečo si to myslím? Narodilo
sa mi dieťa. Okrem krásnych
povinností som musela obha-

jovať a argumentovať, prečo len nechcem dať na vankúšik môjmu bábätku červenú stužku. ,,Veď sa mu stane
,,z očí“, bude plakať, len mu
ju daj!“ Tieto slová som počúvala nielen od starších, ale aj
mladých a detí. Okrem toho
mi radili, aby som nezabudla
dieťa po krste okadiť.
S podobnymi návrhmi
„na ochranu svojho dieťaťa“
však v žiadnom prípade nemôžem súhlasiť. Pravdepodobne si to ľudia ani neuvedomujú a v „dobrom“ mi radili, ale červená stužka alebo spomínané okadenie sú
iba obyčajnou poverou. Jed-

vďaka tomu, že som patrila
do partie, ktorú mnohí nazývali „svetuškári“.
Milí birmovanci, už ste
toho zažili veľa. Duchovná obnova s pátrom Miroslavom, víkendovka na chate, putovali ste pešo ku bráne milosrdenstva do Rabčíc. Niektorí ste boli na bowling, liezť na lezeckej stene. V piatky po svätej omši je
program v pinpoške, hry, debaty, filmy… Využite tento
čas, kedy sa vám venuje partia ľudí, ktorí nie sú dokonalí, ale chcú vám len dobre.
Rodičia, prosím vás,
podporte vaše deti v týchto

Bowling
podujatiach a akciách. Verte, že sa vám to odplatí.
Danka Tekeľová

mládeže sa vie dobre zabaviť, mi bola cudzia. Aj vďaka týmto stretkám sa to začalo meniť. Teraz si popozerám fotoalbum plný fotiek
skvelých ľudí z celého Slovenska aj zahraničia. Miesta, na ktorých som bola len
noducho pripisujú magickú
silu niečomu, čo nie je od Boha, ale od Zlého. Veď ako ma
môže kúsok červenej stužky
ochrániť? Je smutné, že mamička pripne červenú stužku
malému nevinnému bábätku na vankúšik, či kočík. Určite si ani neuvedomuje, že
pozýva Zlého do jeho života.
A čo je iróniou, rodičia dieťa
s touto červenou stužkou krstia a žiadajú od Boha požehnanie a milosti pre jeho život. Vyznajú, že veria v jedného Boha, že sa zriekajú hriechu. No červenej stužky sa nezrieknu.
Nosením červenej mašličky, šnúrky či náramku si ľudia
sľubujú ochranu pred urieknutím. Červená farba je farba ohňa, má upútať pohľad

Dobrá novina

Afrika, Turkana, archív DN – ilustračné foto
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a tým ochrániť pred urieknutím. Pôvod tejto povery siaha
až do staroveku. V Biblii sa
píše ,,Budovali výšiny Bálovi, aby v ohni spaľovali dietky
na obetu Bálovi.“ (Jer 19,5)
Nosením červenej stužky sa
teda obraciame na starovekého boha, ktorému prinášali ľudské obety. Obetovali
mu najmä deti. Bál mal právo
na takzvané prvé obete, prvý
chlieb, prvé jahňa, prvé dieťa.
Mali by sme si uvedomiť,
že som buď kresťan a o pomoc prosím Boha, utiekam
sa k anjelovi strážnemu, či
k svojmu patrónovi, alebo
som pohan a nosím červenú
stužku, dávam ju svojim deťom a verím poverám. Dvom
pánom sa slúžiť nedá.
Danka Tekeľová

„Prijímaním napĺňaš ruky,
dávaním napĺňaš srdce.“

cami, ktorí boli rozdelení
do štyroch skupín. Každá
zo skupín mala na starosti
vybranú časť obce Rabča.

Ako každý rok, ani tento
neminulo farnosť Rabča
koledovanie DOBRÁ NOVINA 2016. Zámerom
koledovania je duchovná
i finančná pomoc pre deti v Afrike.
Koledovať chodili ani
mátori spolu s birmovan

Koledníkov Dobrej no
viny v Rabči prijalo 48 ro
dín. Celkovo sa vyzbiera
lo 950 €, ktoré boli odosla
né na účet DOBREJ NO
VINY.
Všetkým účastníkom
a dobrodincom ďakujeme!
Margita Kolčáková ml.

Birmovanci
prázdninovali
športom
Na polročné prázdniny sme si prichystali pre našich birmovancov malý športový turnaj medzi skupinkami.
Stretli sme sa v špor
tovej hale v Rabči o 9. ho
dine. Už od začiatku boli
všetky tímy veľmi športo
vo naladené.
Turnaj
prebiehal
v dvoch hlavných zápa
soch – jeden vo futbale
a jeden v basketbale. Sku
pinky medzi sebou súpe
rili veľmi vyrovnane. Kaž
dý jeden z nich dal do toho
všetko.
Prežili sme spolu pek
né dopoludnie, plné po
hybu, športu a zábavy.
Na konci turnaja pri
vyhodnotení dostal kaž
dý zúčastnený aj každý
tím sladkú odmenu. Veľ
mi sa tešíme z našich bir
movancov.
Danka Tekeľová
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Vianočná akadémia ZŠ s MŠ Rabča. Vystúpenie deti z hornej ZŠ s vianočným pásmom
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foto v. briš

MRAZIVÉ RABČIANSKE VIANOČNÉ TRHY
Rabčania a návštevníci z okolia sa v predvianočný čas opäť stretli v Gaceli. Námestie už piatykrát oživili Rabčianske vianočné trhy, ktoré sa
konali 17. decembra 2017. Okrem bohatého kultúrneho programu, bolo pripravené chutné jedlo a nápoje.

„Je to už 5. ročník a myslím si, že úroveň organizácie stúpa každým rokom.
Pre mňa osobne je však
smerodajná spokojnosť občanov. Vianočné trhy sú
pripomienkou tohto krásneho obdobia v roku, ale
tiež možnosťou stretnutia
so známymi.“ uviedol sta
rosta Július Piták.
„Do organizácie sa zapájajú aj rôzne zložky v obci ako dobrovoľný hasičský zbor, jednota dôchodcov
a Slovenský červený kríž.
Všetky tieto skupiny ľudí
pomáhajú pri organizácií,
za čo im patrí moje poďakovanie,“ dodal.
Trhy otvorilo vystúpe
nie mažoretiek, nasledova
né vianočnou akadémiou
detí zo základnej školy. Za
pojila sa aj dychová hud
ba Rabčanka, ktorú na pó
diu vystriedalo zoskupenie
heligonkárov Krasňanci,
z kysuckej obce Krasňany.

„Sme prekvapení hlavne z účasti, koľko ľudí tu je
a tiež z veľmi peknej výzdoby,“ pochvaľovali si kysu
čania. „Ďakujeme pánovi starostovi za pozvanie
a v neposlednom rade aj organizátorom za výbornú organizáciu.“
Tomáš Bezdeda si
so svojou skupinou pre
publikum pripravil vystú
penie, ktorým určite za
hrial divákov.
„Koncert bol pre nás
ťažký, keďže vonku prevládala veľká zima. Veľmi nám
však pomohlo, že ľudia sa
napriek tomu výborne bavili, čo pre nás bolo príjemným prekvapením.“
Na pódiu sa predsta
vili aj spievajúci seniori,
Marana Tha, Machajdov
ci či skupina Kéfas. Všet
ci vyzdvihli hlavne výbor
nú predvianočnú atmo

sféru a vysokú účasť ľudí
z Rabče a okolia.
Dúfame, že budúci roč
ník Rabčianskych vianoč
ných trhov sa bude niesť
v rovnakej atmosfére a du
chu.
Foto: V. Briš
Text: Martin Gábor
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Spevák Bezdeda na Vianočných trhoch
„pokrstil“ CD Mladého heligónu

Spestrením už tak bo
hatého programu, bol
„krst CD“ zoskupenia
Mladý Heligón z Rabčic.
„Nahrávanie trvalo skoro rok. Okrem heligóniek
sa na CD-čku nachádza aj
skladba so saxofónom a pesničky sú cirkevné,“ prezra
dil vedúci skupiny Miroslav
Tropek.
Krstným otcom sa stal
hlavný hosť programu

a slovenský populárny spe
vák Tomáš Bezdeda.
„Bolo to dosť improvizované pretože som sa o tom,
že mám byť krstným otcom
CD-čka, dozvedel len pár
dní pred týmito vianočnými
trhmi,“ prezradil Bezde
da. „Ku folklóru mám však
blízko, pretože som štyri roky tancoval vo folklórnom
súbore na základnej škole
v Žiline.“ Martin Gábor

„Krst“ CD Mladého heligónu

foto v. briš

OBNOVENÉ POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
MAGURA V RABČI
Poľnohospodárske družstvo (PD) Magura je lokalizované v Rabči, na Šírave,
za dedinou smerom na Rabčice. V areáli družstva sa nachádza hospodársko-administratívna budova, farma dojníc, senník, silážne žľaby, hnojisko a odchovňa mladého dobytka (OMD).
Celoročná činnosť druž
stva spočíva v produkcii
mlieka a vo výkrme býčkov
do nižších hmotnostných
kategórii (cca do 300 kg).
V lete sa intenzívne obhos
podarujú trvalé trávne po
rasty a orná pôda. Vypes
tované krmoviny sa využí
vajú na kŕmenie hovädzie
ho dobytka. Mlieko, ako
hlavný výstup poľnohospo
dárskej výroby, sa predáva
na ďalšie spracovanie. Časť
sa dopĺňa do mliečneho au
tomatu, ktorý je umiestne
ný v Gaceli za zastávkou,
v smere do Námestova.
Možno si všimnúť, že auto
mat je sústavne v prevádz
ke a čerstvé mlieko je do
pĺňané denne. Zostávajú
ca časť sa využíva na výživu
novonarodených teliat.
Odbyt a predajnosť rab
čianskeho mlieka zaruču
je, predovšetkým jeho kva
lita a celoročné výsled
ky. Za posledné dva roky
sa podarilo zvýšiť produk
ciu mlieka zo 14,1 kg mlie
ka/dojnicu/deň na súčas
ných 21,7 kg mlieka/doj
nicu/deň. Ku koncu roku
2016 má PD Magura 131 ks
dojníc, 70 ks jalovíc, 36 ks
teliat, 30 ks výkrmových
býčkov a 1 plemenného bý
ka ,,Jantka“. Plemenný býk
a dôkladné sledovanie pre
javov reprodukčného cyk
lu výrazne zlepšilo repro
dukciu dojníc, ako aj vek pri
prvom otelení jalovíc. Zlep

šila sa kvalita mlieka, v dô
sledku vykonania intenzív
neho ozdravovacieho prog
ramu. Prispelo k tomu za
kúpenie inkubačného za
riadenia. Zariadenie do
káže presne zistiť, aký typ
nežiaduceho mikroorga

po zmene riadiaceho orgá
nu v roku 2014, bolo a stále
je obnovenie a pozdvihnu
tie upadnutého družstva.
Chcú zvýšiť jeho hospo
dárnosť, využiteľnosť do
terajších porastov a pôd,
ako aj pôd, ktoré doposiaľ

Po rekonštrukcii teliatnika, foto Ľudmila Ďubeková
nizmu sa v mlieku nachá
dza, a účinne ho odstrá
niť. Pravidelnou vakciná
ciou kráv sa taktiež poda
rilo výrazne znížiť úhyn te
liat po narodení. V minu
lom roku sa realizovala dô
kladná dezinfekcia a úpra
va teľatníka. Jeho rozdele
ním na menšie individuál
ne sekcie sa podarilo ze
fektívniť priestor pre viac
teliat. Družstvo intenzívne
pracuje na zlepšení zdra
votného stavu dojníc.
Zámerom členov, ale
predovšetkým pracovní
kov rabčianskeho družstva

neboli obrábané, dodávať
na slovenský trh kvalitné
a zdravé mlieko a mlieč
ne produkty. Za uplynu
lé 2 roky sa hospodárnosť
družstva značne posunula.
V najbližších rokoch, chce
PD Magura, čo najefektív
nejšie využiť €o fondy. Vy
užili by ich na rekonštruk
ciu schátraných priestorov
maštale, na opravu strechy
a taktiež vnútorného vyba
venia.
Značné škody v súvis
losti s podpálením senníka
negatívne ovplyvnili hos
podárnosť družstva. Zho

PD Magura Rabča, foto Archív OcÚ v Rabči – fy CBS
relo približne 400 ton sena
a celý senník. PD Magura
sa chce aj touto cesto po
ďakovať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom po
dieľali pri zneškodnení po
žiaru a zabránili jeho roz
šíreniu na ostatné hospo
dárske budovy. Treba do
dať, že aj napriek nepriaz
nivým vplyvom chce PD
Magura fungovať a vychá
dzať v ústrety občanom ob
ce Rabča.

stavenstva:
Slavomíra
Stančíka, Igora Grajcia
ra a Miroslava Skurčáka,
ktorý je zároveň vo funkcii
vedúceho výroby. Práve
pán Skurčák spolu s Graj
ciarom sa v roku 2014
ujali upadajúceho druž
stva s množstvom exekú
cií a dostali ho do podoby
v akej ho poznáme dnes.

Za zmienku stojí aj ús
pech zootechničky Ľudmi
ly Ďubekovej v súťaži TOP
AGRO SLOVENSKO. Vla
ni v októbri získala prven
stvo v nominácii Mladý
Farmár. Je to každoročná
celoslovenská súťaž v kto
rej sú oceňované najlep
šie manažmenty sloven
ského agrárneho i potravi
nárskeho sektrou. Ide o je
diný rebríček v rezorte pô
dohospodárstva, porovná
vajúci výkonnosť jednotli
vých podnikov.

K fungovaniu družstva
svojou prácou ďalej pris
pievajú: Ľudmila Ďube
ková, zootechnička; Ján
Chromek, agronóm; ženy
z ekonomického oddele
nia Jolana Lašťáková a An
na Iskierková; dojičky An
na Joščáková, Oľga Kozá
ková, Božena Joščáková;
výživu zvierat zabezpeču
je Jozef Vonšák; hygienu
maštale zabezpečujú Ven
delín Timek, Miroslav Jo
ščák, Jozef Timek; mecha
nizačnú sekciu zastrešuje
Roman Skurčák, Filip Jen
drisek, a stálica družstva
Anton Labudiak.

V súčasnosti má druž
stvo 102 členov. Funguje
pod správou členov pred

Pripravili: Ľudmila Ďubeková a Margita Kolčáková, ml.)
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Rabčiansku základnú školu navštevuje malý Američan
Nie je nič lepšie, ako učiť sa cudzí jazyk priamo v štátoch, kde sa ním rozpráva. Presne toto zažíva jedenásťročný Allel. Na Slovensku nie je
prvý raz a ani jeho pobyt v Rabči nie je náhodný. Jeho matka totiž pochádza z Rabče.
Bol to mamin nápad
„Rozhodla som sa dať moje deti do školy na Slovensku,
aby sa naučili môj materinský jazyk nielen ústne, ale aj
písomne,“ píše nám Allelo
va mamina Daniela z ďalekej
Ameriky. V ďalekom Masse
chusetts žije doktorka Da
niela Turacová už 24 rokov.
Má 3 deti – jedného chlap
ca, Allela a dievčatá Sofia
nu a Emily, jej manžel je Al
žírec, jeho rodnou rečou je
francúzština. Rodina sa na
vzájom dorozumieva anglič
tinou. Aj to je dôvod, prečo
deti slovenčinu veľmi neve
deli. „Moji rodičia by si priali porozprávať sa s vnúčatami
bez prostredníka,“ ozrejmuje
v maile Daniela a dodáva, že
chodieva so svojou rodinou
na Slovensko na dlhšie po
byty pravidelne.
Život v slovenskej škole
Navštívili sme teda Alle
la priamo na vyučovaní
v miestnej škole. Spoločnosť
nám robí Marek Genzor,
ktorý študoval v Amerike
a strávil tam dlhých desať ro
kov. Našim cieľom bolo mať
pri sebe niekoho, kto roz
práva plynulou americkou
angličtinou, pomôže nám
vcítiť sa do jeho situácie,
možno budeme mať šťas
tie a chlapec bude zhovorči
vejší ako obvykle. Allela sme
našli pri druhákoch. V našej
základnej škole je zaradený
do šiestej triedy, avšak má
svoj vlastný rozvrh hodín.
Dôležité predmety absol
vuje s rovesníkmi, ale čo ro
bí pri druhákoch? „V Amerike sa vôbec neučí písané písmo, iba paličkové,“ vysvetľu
je náš tlmočník Marek. Uči
teľka Katarína Viludová nás
uvádza do situácie, že s ko
legyňou Alenou Juritkovou
učia chlapca písať rovnakým
spôsobom, ako sa u nás učia
prváci a druháci. „Snažíme
sa ho tiež naučiť najbežnejšie slová ako okno, lavica, dni
v týždni, pomenovanie postavy, trieda; pozdravy ako dobrý
deň, dovidenia..., jednoducho
to, čo sa bežne používa.“
Rozdielnosti v slovenskej
škole
Allel si po necelom mesia
ci v slovenskej škole už zvy

Allel Azzouz Turac vraj nie je veľmi zhovorčivý, ale s naším tlmočníkom Marekom si povraveli ako dvaja dlhoroční kamaráti.
foto veronika bolibruchová
kol na slovenské písmenká.
Predsa len, v angličtine sa
veľa písmen inak číta a inak
píše. „Z čítanky prečíta pekne, ale ešte nerozumie tomu,
čo číta,“ pozoruje činnosť
žiaka pani učiteľka Viludo
vá. Allel vraj domáce úlohy
veľmi neobľubuje, avšak, čo
sa mu naopak páči, je písa
nie na tabuľu. Babka Emí
lia spomenula situáciu, keď
Allel napísal škaredo domá
cu úlohu. „No, hneval sa, aj
bol prekvapený, keď mu dedko roztrhal ten zošit, a musel si to prepísať,“ nechceli
sa hanbiť starí rodičia, a ži
vo sa zaujímajú o všetko dia
nie v škole, ktoré sa týka ich
vnuka.
„Oproti svojim mladším
sestrám je Allel v nevýhode.
Dievčatám sa učilo ľahšie,
jednak kvôli mladšiemu veku,
ale prišli tu na dlhšiu dobu,
a začínali hneď od začiatku,
v septembri,“ porovnáva. Tu
najšia základka sa rozhod
la chlapca nehodnotiť. „Jeho
hodnotenie bude skôr motivačné,“ povedala nám riadi
teľka Anna Kornhauserová.
„Allel sa má naučiť rozprávať a mal by rozumieť po slovensky.“
Marek Genzor ozrejmu
je, že v Amerike prebieha
škola ináč. Škola začína o ôs
mej dopoludnia a vyučova
nie končí o pol tretej popo
ludní. Žiaci majú menej po
vinných predmetov ako

u nás a majú možnosť k po
vinným predmetom zvoliť
si nepovinné podľa záujmu.
Za predmety získavajú bo
dy (kredity), ktorých musia
nazbierať isté množstvo po
trebné na ukončenie roční
ka. Vyučovanie je viac digi
talizované, vo vyššej miere
využívajú napríklad tablety.
Matematický bolehlav
„Allel je v Amerike veľmi dobrý v matematike,“ pochváli
ho babka Emília. Sám chla
pec však priznáva ťažkos
ti s tou slovenskou. „Ako je
to možné,“ pýta sa ho náš tl
močník Marek, „veď matematika je všade rovnaká.“ Al
lel priznáva, že nerozumie
zadaniam, učitelia vysvet
ľujú v slovenčine a jemu sa
z toho už motá v hlave. Ne
rozumie, nevie, čo má ro
biť. „My používame iné jednotky merania. Máme metrický systém, meriame v metroch, centimetroch, teplotu
meriame v Celsiovou stupnicou. Amerika používa imperiál, názvy ako galóny, palce, stopy, yardy, míle. Teplotu merajú vo Fahrenheitoch,“
dodáva na vysvetlenie Ma
rek Genzor.
Allel veľmi rýchlo zapadol
medzi svojich nových spolu
žiakov. Okamžite sa ho ujali
a hneď sa skúšajú dovravieť
svojou lámanou angličtinou.
Stane sa vraj, že niekedy
tak pomiešajú slovká, že

Allel sa nedovtípi, čo chce
li povedať. „A čo už vieš povedať po slovensky?,“ pýta
me sa. Allel s americkým
prízvukom povie: „Čo, prečo, nevieš, okno, jablko, auto, čokoláda, neviem, pani
učiteľka...,“ loví v pamäti.
Patálie s jazykom
„A ako sa dorozumievaš so
starkými?,“ zaujíma nás.
„Rukami, nohami,“ myk
ne plecom Allel a vysvetľu
je, že si pomáha preklada
čom v počítači. Zaujíma
vé situácie vznikajú, ak mu
dá prekladač viac možnos
tí prekladu slovíčka, kto
ré chce povedať. Má po
tom problém vybrať si...,
ale dedko s babkou sú, chá
paví a trpezliví k svojmu
vnukovi. Baka Emília vra
ví, že napríklad palacinky
si už vie pýtať. „Povie a objíme ma, tak to už viem,“ us
meje sa.
Ak sa cudzinec rozhod
ne naučiť sa po slovensky,
pravdepodobne
netuší,
aké je to ťažké. Allel na tú
to pripomienku iba mávne
rukou. Pani Emília sa po
usmiala nad vtipnou prí
hodou, keď u nich zazvoni
la návšteva a dvere otvoril
Allel. „Pani za dverami sa
ho opýtala, ty si kto? A Allel, že Dobrý Deň!“
Na Orave
V porovnaní s Amerikou je

podľa Allela život na Orave
osobnejší. Ak napríklad nie
kto zomrie, vedia o tom všet
ci a hneď, lebo to vyhlási roz
hlas. Ľudia sa tu stretávajú
na spoločných podujatiach.
Doposiaľ posledné, na ktoré
ho dedko s babkou vzali, boli
Zabíjačkové hody.
Domy sú tu omnoho
menšie ako na druhom kon
ci zemegule a sú bližšie pri
sebe. Počasie prímorské, ve
terné a vlhké. „Mama mi povedala, že tu je to Sibírsko, lebo je tu vraj zima ako na Sibíri,“ usmeje sa Allel.
Dedko Ferdinand hrá
na harmonike, s Allelom si
zaspieva. A aj keď dievčatá
už hrali, Allela dedko hrou
na hudobnom nástroji eš
te nezaťažuje. Vraj nech sa
najprv naučí jazyk.
Doma u starkých ho
tiež navštevujú aj kamará
ti zo školy, Dominik Kova
lík a Pavol Korman. Poroz
právajú, niečo sa spolu za
hrajú, niekedy tiež vytiahnu
harmoniku.
Allel strávi na Sloven
sku 6 mesiacov, t.j, minimál
ne do konca školského ro
ku. Potom sa uvidí, či tu po
budne aj cez letné prázdni
ny. Dovtedy by už mal cel
kom obstojne komuniko
vať po slovensky, ako jeho
sestry. V budúcnosti ho po
tom čaká ďalšie vzdelávanie.
Tentoraz v rodnom jazyku
jeho otca, vo francúzštine.
Odkaz od rodiny
„Chcem poďakovať pani riaditeľke Anne Kornhauserovej a všetkým veľmi ochotným
a milým pani učiteľkám v našej rabčianskej základnej škole, že nám umožnili vzdelanie
pre naše deti. Dúfam že, ich
ochota a zdvorilosť prinesie
ovocie nielen nám, ale aj celej spoločnosti. Srdečne ďakujem, za vašu prácu,“ píše
mailom Daniela Turacová.
„Spomeňte, prosím, pani učiteľku Katarínu Viludovú a Janku Michaľákovú, lebo nám tak ochotne
a s láskou pomáhajú, že sa
patrí to spomenúť. Sme im,
ale aj všetkým učiteľkám
veľmi vďační,“ požiadala
nás aj Emília Turacová.
Veronika Bolibruchová
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NA PREDAJŇU MAŤUGA V CENTRE RABČE SA UŽ 16 ROKOV MÔŽETE OBRÁTIŤ VŽDY,
KEĎ POTREBUJETE PRAKTICKÉ INFORMÁCIE PRE STAROSTLIVOSŤ O VAŠU ZÁHRADU A DOMÁCNOSŤ. VŠETKO O SADENÍ, PESTOVANÍ, HNOJENÍ A STAROSTLIVOSTI
O ÚŽITKOVÉ A OKRASNÉ RASTLINY NÁJDETE POD STRECHOU KULTÚRNEHO DOMU.
RADI VÁM PORADÍME A TEŠÍME SA NA VÁS.

„VITALITY KOMPLEX – Živá voda pre Vaše kvety a rastliny“.
Vitality komplex je jedinečný prípravok, ktorý obsahuje
tzv. urýchľovač rastu.
Ide o špeciálny výluh z vermikompostu, ktorý vzniká
činnosťou kalifornských dážďoviek.
Obsahuje prírodné enzýmy a humusové látky, ktoré prebudia rastliny
k životu a dodajú im energiu potrebnú k rastu.

Ján Maťuga, 0905 969 347

MAŤUGA
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jubileum dobrovoľných hasičov

Ak nevieš maľovať, nebudeš rezať…
Skromný, ale zhovorčivý. Dobrosrdečný a stále sa usmievajúci. Taký je pán Ján Špigura, ktorého záľubou už
dlhé roky je rezbárstvo.
• Ako dlho už vyrezávate?
Je to už vyše 20 rokov.
Začínal som síce ešte ako
chlapec, ale to boli také
prvotiny. (smiech)
• Učil vás niekto? Alebo
len tak sám od seba….
Ja som z Oravskej Pol
hory chodil som sa učiť
k starému Martinkovi.
A on mi povedal tak: „Ak
vieš maľovať, budeš kres
liť, ak nevieš maľovať, ne
budeš rezať.“ A mal prav
du. Hrubý tvar môžeš
vypíliť. A keď chceš ísť
do detailov, musíš mať
predstavu v hlave.
• Čo všetko ste už vyrezali?
Všeličo. Krížiky na so
báše mladým, aj väčšie
na stenu. Obrazy, samoz
rejme drevené. (v 3D pre
vedení – pozn.red.) Do
ma mám Betlehem, ro
bil som ho sám. Niekto
ré figúrky mi pomohol
vyrezať syn. Pravidel
ne je rozložený v obývač
ke na Vianoce. Bohužiaľ,
mestskú čas už neroz
kladám, zaberal by ve
ľa miesta. A keď sa stret
neme celá rodina, kde by
sme ich s babkou usadili?
(smiech)
• Ako gazda máte okolo domu dosť roboty. Aj
do práce ste chodili, rodine ste sa venovali. Kedy ste si našli čas na vyrezávanie?
Po večeroch, keď človek
chce. Musíš mať čistú
hlavu a byť kľudný, aby si
sedel a vyrezával. Nahne
vaný a rozrušený nič po
riadne nevyrežeš. Vtedy
stačia jeden‑dva pohyby
dlátom a zničíš drevo.
• Máte svoje miesto,
dielničku, kde vyrezávate tie svoje nádherné
dielka?
Mám, aj stroje, pomáhajú
mi pri hrubej práci s dre
vom. Ale na precíznu de
tailnú prácu niet nad ruky.
Strojov aj nástrojov mám
veľa. Neraz sa babka so
mnou aj vadila (smiech),
že načo ti to toľko treba.
Robím radosť nielen sebe,
ale aj druhým.
• Kde všade putovali vaše drevorezby?

Samozrejme po rodine,
hlavne deťom. A po oko
litých dedinách. Ve
ľa krížikov som nosil aj
do Čiech, keď som tam
chodil do roboty.
• Ako dlho robíte taký
krížik?

Najlepšia je lipa. Môže
byť aj javor, ale lipa je naj
kvalitnejšia, lebo má hus
té roky (letokruhy-pozn.
red.). Čím staršia, tým
ich má hustejšie. Najlep
šie je ju zoťať v zime, vte
dy má stiahnutú miazgu.

rezávate, chytil sa niekto z vašich detí dláta?
Máte nasledovníka?
Jedného mám. Syna Vla
da, ženatý je v Jasenici.
Vyrezal veľký, asi metro
vý kríž. Je u jednej rodiny
v Rabči.

Pán Špigura v dielničke

Pán Špigura so svojim betlehemom

Krížik – hrubá rezba

Betlehem
Aj dva týždne. Keď je
to obraz, tak aj dlhšie.
A tento Betlehem, ktorý
má takmer sto figúrok,
za kratšie ako dva-tri ro
ky n€obíte.
• Aké drevo je na takéto
vyrezávanie najlepšie?
Odkiaľ ho beriete?

Obraz

Sušiť ju musíš aspoň rok.
Potom popíliť, ale nie ho
cijako. Tak, aby letokru
hy nevypadali. A odkiaľ
beriem? Jednu sme ma
li v Jasenici. Keď nemáš,
kúpiš. Ak niečo chceš,
musíš do toho aj dať.
• Keď už toľké roky vy-

Krížik so srdcom
• Odkiaľ beriete námety? • Alebo si ich vymýšľate?
Oj, nie, nevymýšľam.
Najlepšia je fotografia.
To je námet. A potom ro
bím.
• Ste šikovný. Aj dláto,
aj počítač…
Hej, hej. Ale na počítač
mám „asistentov“, tí mi
pomôžu. (smiech)
• Vyrezával v rodine
pred vami už niekto?
Vraj vyrezával môj dedo.
Aj keď nie úplne do de
tailov. Urobil obrysy fi
gúrok a tvár domaľoval

Krížik
farbami. Pričom ja tvár
vyrezávam do detailu.
Bohužiaľ, po dedovi sa
nezachovala žiadna rez
ba.
Za rozhovor veľmi pekne ďakujeme a pánovi
Špigurovi želáme pevné
ruky a jasnozrivé oči ešte po dlhé roky.
Text a foto: k-b
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Biatlon: Aj Rabča má svoju „Nasťu Kuzminovú“
Doteraz dvakrát zlatá a 8-krát strieborná na Majstrovstvách Slovenska v biatlone. A tým sa zoznam jej úspechov ani zďaleka nekončí!
Reč je o 19-ročnej študentke Michaele Maxovej z Rabče. Čo plánuje tento rok a kde trénuje, nám prezradila v rámci rozhovoru.
• V januári 2017 si na Vies
smann pohári v Osrblí vybojovala prvenstvo. Išlo
o II. kolo Viessmann pohára v biatlone, o preteky
s hromadným štartom.
Jeden deň predtým, v II.
kole Viessmann pohára
– v rýchlostných pretekoch, si vyhrala 3. miesto.
V sobotu som nebola
so svojim výkonom vôbec
spokojná. Takú zlú streľ
bu som už dávno nepred
viedla a tiež sa mi aj ťaž
ko bežalo. V nedeľu som
šla na štart s tým, že mu
sím dobre zastrieľať, inak
nemám šancu. Pretek bol
pestrý, už od začiatku som
bojovala s Laurou o prvé
miesto. Rozhodla až po
sledná štvrtá streľba, keď
Laura musela ísť na 3 trest
né kolá a ja som nemuse
la ísť na žiadne. Atmosféra
v Osrblí bola skvelá. Oko
lo tratí stálo množstvo detí,
ktoré nás povzbudzovali.
Vždy nám to dodá energiu
a viac si tie preteky potom
užívame. A ako vnímam
tento výsledok? Som spo
kojná, že sa mi podarilo do
stať sa na bedňu. Dokonca
na najvyšší stupeň, ale stá
le je čo zlepšovať. Víťazstvo
na Slovensku je síce pekné,
ale od sveta sme strašne
vzdialení, preto treba ma
kať, makať a makať.
• Predpokladáme, že to
bolo len zahrievacie kolo.
Aké sú tvoje najčerstvejšie úspechy?
Majstrovstva Slovenska
2017 v Osrblí, ktoré bo
li náročné. Vo vytrvalost
ných pretekoch na 12,5 km
som
skončila
tretia.
V rýchlostných prete
koch na 7,5 km som bo
la druhá, tak isto aj v hro
madnom štarte na 10 km.
Na snehu to išlo poma
ly, na strelnici fúkalo
viac ako obyčajne. Navy
še som bojovala s choro
bou, takže to nebolo jed
noduché. Chcela som do
siahnuť čo najlepšie vý
sledky, snažila som sa dať
do toho všetko. Atmosfé
ra bola ako vždy skvelá.
Ľudia okolo tratí ma po
vzbudzovali a to ma hna
lo vpred.

ÚSPECHY M. MAXOVEJ V BIATLONE
2010 – 2017 Viessmann pohár v biatlone:
3. miesto – 13-krát
2. miesto – 8-krát
1. miesto – 7-krát
Majstrovstvá Slovenska
– bežecké lyžovanie:
2012 – 3. miesto štafety
2014 – 3. miesto 10 km
voľný štýl
Majstrovstvá Slovenska – biatlon:
2010 – 1. miesto
2012 – 2x 2. miesto
2013 – 2. miesto
2014 – 2. a 3. miesto
2015 – 1. miesto
2016 – 2x 2. miesto,
3. miesto
2017 – 2x 2. miesto,
3. miesto
Majstrovstvá Maďarska:
2014 – 2x 1. miesto
2015 – 2x 2. miesto

V budúcej sezóne sa chcem
nominovať na nejaké vyš
šie preteky (majstrovstvá
€ópy/majstrovstvá sveta),
a do budúcnosti sú mojim
snom olympijské hry.
• Hoci pochádzaš z Rabče,
na pretekoch reprezentuješ Oravský klub biatlonu z Brezy. Akú tam máš
podporu v športe a podmienky?
Behám za Brezu, no
väčšinu mojich tréningov
som absolvovala v Rabči
a na Slanej vode. Bolo by
zbytočné cestovať 20 km
do Brezy, aby som si tam
odbehala to isté, čo by som
mohla aj v Rabči. Podpo
ru v Breze pravdaže mám.
Sú tam ľudia, ktorí mi dr
žia palce a zaujímajú sa
o mňa. Teraz už od októb
ra trénujem v Banskej Bys
trici s Paľom Kobelom (bý
valým trénerom sloven
skej reprezentácie) a s Ni
kou Hurajtovou (bývalou
reprezentantkou). Sú to
skvelí ľudia, s ktorými som
si sadla aj po ľudskej strán
ke. Ak sa všetko podarí,
tak od budúcej sezóny už
budem reprezentovať ŠKP
Banskú Bystricu.
• Športuješ a vyhrávaš
v čase, keď sú mnohí Slo-

Preteky olympijských
nádejí, Česko:
2015 – 4. miesto
EYOF – Rakúsko
2015: 58. a 50. miesto,
miesto, 17. miesto štafeta
Slovenský pohár
v biatlone
Celkové hodnotenie:
1. miesto – 2011
3. miesto – 5-krát
tam knihy, počúvam hud
bu a v poslednej dobe ma
chytil aj snowboard. Ak je
čas, tak cestujem a chodím
aj na koncerty speváčky
Kristíny, ktorá je tiež môj
veľký vzor.
Maxovej biatlonový vzor, niekoľkonásobný majster sveta
a olympijský víťaz, Tarjei Bø
váci veľkými fanúšikmi
biatlonu, konkrétne Anastasie Kuzminovej. Kto je
Tvojim veľkým vzorom
v tomto športe?
Mojim najväčším biat
lonovým vzorom je niekoľ
konásobný majster sveta
a olympijský víťaz, rodák
z Nórska, Tarjei Bø.

• Mohli by sme prezradiť
čitateľom Rabčianskeho
chýrnika aj niečo o tvojom súkromnom živote...
Mám 19 rokov, študu
jem učiteľstvo matematiky
a telesnej výchovy na UMB
v Banskej Bystrici. Čo sa
týka koníčkov, tak mimo
tréningov veľmi rada čí

• Bežky nie sú Rabčanom
až také cudzie, na lúkach
pod lesom sú bežne vyjazdené koľaje od bežiek.
Trénuješ aj tu? Môžeš nejakú trasu odporučiť?
Jasné, keď som na Ora
ve, tak bežkujem buď
v Rabči alebo na Slanej vo
de. V Rabči sa dá krásne
prejsť okolo Slaného poto
ka až na Slanú vodu. Ďalej
sú trate aj na futbalovom

šport /biatlon
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ihrisku a v jeho okolí, tam
to tiež odporúčam.
• Majú aj mladí Rabčania potenciál robiť biatlon? Trénuješ niekoho?
Určite majú. V Rab
či majú ideálne podmien
ky na trénovanie. Beh sa
dá krásne trénovať v areáli
pri základnej škole, tech
nika na kolieskových kor
čuliach na námestí. So
streľbou tiež nie je prob
lém. Stačí len chcieť makať
na sebe. V lete som tréno
vala pár šikovných dievčat,
no teraz som väčšinu času
v Banskej Bystrici, tak ich
vedie tatko a veľmi rád pri
víta ďalšie deti, ktoré by si
to chceli skúsiť.
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Vyžaduje ten šport pevné nervy?
Je ťažké vymenovať ur
čité vlastnosti. Podľa mňa
treba byť psychicky odol
ný, nepodľahnúť tlaku.
A hlavne sa netreba nechať
odradiť dočasným neúspe
chom a ísť si stále za svoji
mi snami.
Autor: OG
Foto: Archív M. Maxovej

• Aké vlastnosti musí
mať podľa teba biatlonistka, aby bola úspešná?

Hornooravská florbalová liga 2016/17 už pozná víťaza
Piaty ročník Hornoorav
skej florbalovej ligy (HOFL)
o pohár starostu obce Rabča ovládol tím Starek Transport z Trstenej.
Liga sa tešila tento rok
rekordnej účasti tímov.
Celkovo sa zaregistrovalo
9 tímov z Rabče, Oravskej
Polhory, Novoti, Záka
menného, Mútneho, Orav
ského Veselého a z Trste
nej.
Systém súťaže
HOFL započala základ
nou časťou, v ktorej hrali
mužstvá systémom každý
s každým. Celkovo po de
viatich odohraných kolách
postupovali štyri najlepšie
mužstvá do vyraďovacej
časti. Celým týmto sitom
prešli a finálovú miesten
ku si vybojovali hráči z cel
ku Starek Transport a No
vote.

Priebeh finále
Už pred samotným finá
lovým zápasom bol vi
dieť veľký divácky záujem.
Športová hala v Rabči bo
la takmer úplne zaplnená.
Tímy Novoť a Starek Tran
sport sa po úvodnej hym
ne pustili do zápasu s veľ
kou vervou a nedarovali si
na ihrisku ani kúsok prie
storu. Lepšie však začali
hráči z Trstenej, ktorí si už
v úvode vytvorili dvojgólo
vý náskok. Novoť na to do
kázala odpovedať iba jed
ným presilovkovým gó
lom. Starek Transport ne
otáľal ani v druhej tretine
a už v úvode svoje vedenie
opäť navýšil o dva presné
zásahy. V tomto momen
te zapli bojovní Novoťania
na vyššie obrátky a v prie
behu druhej a tretej treti
ny vytvárali na súperovu
bránku veľký tlak. Odme
na za svoju snahu nene

chala na seba dlho čakať,
skóre na tabuli bolo vy
rovnané. Zápas vyvrcho
lil nakoniec až v samostat
ných nájazdoch, kde strel
com zrejme zvlhol puš
ný prach, pretože prvý gól
a zároveň aj ten víťazný pa
dol až v šiestej sérií nájaz
dov a jeho autorom bol An
drej Gazda z tímu Starek
Transport, ktorý sa stal hr
dinom zápasu.
Konečné umiestnenie:
1. Starek Transport
2. Novoť
3. Joker
4. Rabča STARS
5. Čmeliaci
6. RAptORs
7. RAptORs U19
8. Bojujúci
9. Zákamenné
Individuálne ocenenia:
najlepší hráči tímov: Zá
kamenné – Boris Durčák,

Bojujúci – Michal Roma
ňák, RAptORs U19 – Dá
vid Bodnár, RAptORs –
Peter Adamčík, Čmelia
ci – Ondrej Kubaľa, Rabča
STARS – Kristián Nožina,
Joker – Milan Joňák, Novoť
– Dominik Michlík,
Starek Transport – Ma
túš Zboja; najlepší brankár Matej Vorčák (Joker);
najlepší obranca – Marcel
Kavalier (Novoť); najuži-

točnejší hráč – Jakub Go
ňa (Starek Transport); najlepší strelec – Dávid Mich
lík (Novoť); najlepší hráč –
Pavol Plevjak (Joker).
Organizátor
ďakuje
všetkým, ktorí sa akoukoľ
vek formou podieľali na or
ganizovaní ligy a verí, že sa
budúci rok stretneme už
pri 6. ročníku Hornoorav
skej florbalovej ligy!
Martin Adamčík
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V každom z nás drieme malý Edison…
Snom malého chlapca bolo hrať hokej. Chcel byť najlepší, preto rozmýšľal, vymýšľal a tvoril, kým sa mu nepodarilo dosiahnuť vytúžený cieľ.
Múdri ľudia hovoria, že talent je iba desatina úspechu. Na víťazstvo treba drinu. „Ak som chcel byť najlepší brankár, musel som stále špekulovať a vylepšovať, aby sme mohli hrať,“ vysvetľuje bývalý hokejista z našej dediny.
Kedysi sa žilo ťažšie,
ale veselšie
Život kedysi nevyzeral tak
ako dnes – ako keby tu vy
buchla bomba – nikde ni
koho, ale práve naopak.
Takmer za každým ro
hom bolo vídať hŕstku de
tí pri hrách. Deti sa navzá
jom vyhľadávali, vytvára
li skupiny, vymýšľali spo
ločné hry.
„V zime sme sa zvykli sánkovať, chodievali sme
lyžovať, stavali sme zo snehu bunkre a vymýšľali sme
kadejaké hry. Ale najviac
nás bavil hokej,“ spomí
na na chlapčenské hry náš
hosť. Deti sa zvykli dohod
núť v škole, kde dnes bu
dú hrať. Ešte neexistova
li športové ani ľadové ih
riská, ako máme dnes. Ak
chceli mať ľad, odhrnu
li sneh na dvore rodinné
ho domu a vodu naň si vo
zievali na sánkach z neďa
lekého potoka. Také polie
vanie ihriska často zabra
lo dlhý čas a deti pri práci
minuli množstvo energie,
takže na hru už potom čas
ani sila nezvýšila. Výsle
dok však stál za to.
„Horšie bolo potom
na jar, keď sa na našej ľadovej ploche tráva zazelenala
až o mesiac neskôr ako u susedov. Tak to nás už nechválili, o rok nám tam už klzisko nedovolili urobiť,“ pous
meje sa pri spomienke náš
známy.
Iná obľúbená ľadová
plocha bola na „borách“,
keď tam napršalo a voda
zamrzla. Ale prvenstvo ob
ľúbených ľadových plôch
si kvôli dobrým podmien

kam držalo klzisko na rie
ke pod Magurou.
Športová výbava bol
príliš drahý komfort
K hokeju však bolo tre
ba hokejku. Zdá sa nám to
zvláštne, ale v tých časoch
športové vybavenie nebolo
tak ľahko dostať. V dedine
stáli iba dva obchody. Je
den v Gaceli, druhý u Gaz
díka a obidva sa v prvom
rade špecializovali na po
traviny. Športové vybave
nie stálo príliš veľa peňazí,
preto chlapci nemali inú
možnosť, len ísť popri rie
ke a hľadať vhodne zakri
vený konár, ktorý by sa dal
opracovať na hokejku. Puk
odpílili z kúska guľatého
dreva a keďže sa často stra
til, vždy mali poruke nie
koľko rezervných kusov.
„Ja som chcel byť brankár, a chcel som byť dobrý,“
rozpráva náš hosť. Keď
že značkový výstroj pod
ľa najnovšej módy nemal,
uvažoval, ako si ho vyro
biť, aby mohol hrať a záro
veň neprísť k úrazu. „Nutne som potreboval chrániče. Napadlo mi, vziať mame deky a ovinul som si nimi kolená. Už ma tak veľmi nebolelo, keď som dostal
pukom, ale nebolo to dobré, lebo mi to stále padalo.“
Zlepšováky
Dobrý nápad stojí groš,
hovorí staré múdre príslo
vie. „Ja som bol zas vždy
taký, že ak sa mi niečo nedarilo, snažil som sa to vymyslieť inakšie, lepšie. Nie
je umenie mávnuť rukou, že
sa to alebo ono nedá. Všetko sa dá, len treba chcieť.“

Klzisko na rieke – ilustračné foto z archívu V. Briša

Hokejisti z roku 1963 – ilustračné foto z archívu OcÚ Rabča
Nuž, chrániče na kolená
potrebovali reformu. Naj
prv skúšal taký variant, že
si vypchal nohavice ute
rákmi. Tiež to nebolo boh
viečo, lebo nohavice za
krátko namokli a nádejné
mu brankárovi mrzli gate,
aj nohy.
„Potom som videl v jednom časopise fotku brankára a zistil som, že má inakšie chrániče ako ja. Mal
tiež prilbu, rukavice – každú inú, aj hokejka bola odlišná od tých čo mali ostatní hráči,“ vysvetľuje, ako
ho okolnosti znova prinú
tili rozmýšľať a vylepšovať
brankársky výstroj. Už ne
bolo treba uteráky ani de
ky, tentoraz padli za obeť
otcove obľúbené nohavice.
Malý chlapec odstrihol no
havice tak, že otcovi osta
li z nich kraťasy a vypchal
ich senom. Aby neboli gu
ľaté, a aby sa dali poddaj
nejšie pripevniť na nohy,
priložil na ne po vypchatí
dosky a obaja s bratom ich
na nejaký čas zaťažili vlast
nou váhou. Takéto chráni
če sa hokejistovi viac po
zdávali. Horšie časy však
nastali, keď otec hľadal
svoje nohavice.
„Tak to som sa musel priznať, že chcem byť brankár,
a dobrý. Aby mi otec odpustil, pomáhal som viac ako
obyčajne aj celý týždeň, ba
dva. Strúhal som dobrotu!“

Nová hokejka, lapačka
a vyrážačka
Správny brankár čas
to schytá pukom po ko
lenách, rukách, a iných
častiach tela. Keď nemá
poriadne chrániče, po
tom to dosť bolí. Náš mla
dý hokejista sa však ne
vzdával. Namiesto pril
by mal na hlave pre isto
tu dve čiapky. Okolo krku
navinutý šál a na rukách
vlastnoručne
vyrobené
riadne brankárske ruka
vice. Otec nášho „chlap
ca“ pracoval ďaleko v že
leziarniach, nuž prinie
sol synovi riadne rukavi
ce, aké používali v práci.
A keďže v každom z nás
drieme malý Edison, ten
to chlapec ich zasa dotvo
ril, aby ich mohol použiť
na svoj milovaný hokej.

tí náš známy. Neskôr sa
klzisko urobilo pred zá
kladnou školou v Gaceli.
Založil sa hokejový tím,
ktorý reprezentoval celú
školu. Vyberali doň naj
lepších hráčov. Náš hosť
bol jedným z najlepších.
Bol v tíme. „Vyhrávali
sme zápasy s okolitými dedinami, dostali sme sa až
tak ďaleko, že sme mali ísť
hrať do Istebného.“ Tam
si už merali sily oddiely
z celej Oravy. Sláva toh
to hokeja však podľa slov
nášho chlapca stroskota
la na doprave. V tých ča
soch sa chodievalo spo
jovým autobusom. Zápas
bol naplánovaný na de
viatu hodinu dopoludnia,
takže naši hokejisti vyrá
žali od školy už o šiestej
ráno. V rovnakom čase
cestovali ľudia do práce.
A keďže sa s celým výstro
jom do autobusu zmes
tila iba polovica hráčov,
prednejší boli robotníci.
Hráči sa na zápas kvôli
doprave nedostavili.

„Hokejku?
Už mi nestačila tá z konárov, mal som kamaráta, ktorého otec bol stolár.
Uprosil som ho, či mi jednu nevyrobí. Nasľuboval
som mu, že mu budem celý deň pomáhať, napríklad
narúbať a nanosiť dreva.
A tak aj bolo. Už som mal
celý výstroj, ako má správny brankár mať. Trénovali sme každý deň a boli sme
fakt dobrí!“

„Keď som bol starší, aj
učenia pribúdalo, na hokej
som už toľko času nemal,“
končí svoje rozprávanie
starší pán a dodáva, že zá
ujmy sa síce zmenili, ale
vymýšľať teda neprestal.

Oplatilo sa to všetko?
Určite áno, tak hodno

Zo spomienok A. J.
Veronika Bolibruchová
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FUTBAL – VYHODNOTENIE JESENE
Futbalisti TJ Oravan Rabča mali zapojených do súťažného ročníka 2016 – 17 päť družstiev –
mužov, dorastencov, starších
a mladších žiakov a prípravkárov. Ich úspešnosť hodnotíme
podľa umiestnenia v tabuľkách
súťaží po jeseni.
Muži – 7. liga

1. Vasiľov 11 10 1 0 34:7 31
2. Krivá
11 8 1 2 30:13 25
3. Rabča
11 8 3 2 25:21 21
4.Sihelné
11 5 1 5 23:22 16
5. Lokca
11 5 1 5 22:24 15
6. Or. Lesná 11 4 3 4 23:19 15
7. Kraľovany 22 5 0 6 27:29 15
8. Leštiny 22 4 2 5 21:22 14
9. Babín
22 3 2 6 17:24 11
10. Hruštín 22 2 2 7 11:23 8
11. Podbiel 22 2 2 7 16:29 8
12. Istebné 22 2 2 7 15:31 8
Vlani: 9. miesto, TP +6 bodov

Dorast – 4. liga

1. D. Kubín 13 13 0 0 92:10
2. L. Hrádok 13 9 2 2 41:22
3. Bobrov 13 7 3 3 33:12
4. L. Lužná 13 7 2 4 35:30
5. Trstená 13 7 1 5 41:29
6. Liesek
13 7 0 6 45:42
7. Lisková 13 6 2 5 58:39
8. Diviaky 13 4 6 3 28:27
9. Rabča
13 5 1 7 33:33
10. Chlebnice 13 3 4 6 22:40
11. Černová 13 3 1 9 19:45
12. Habovka 13 3 1 9 15:55
13. O. Polhora 13 2 3 8 17:53
14. Z. Poruba 13 1 2 10 28:70
Vlani: 8. miesto TP - 2b

39
29
24
23
22
21
20
18
16
13
10
10
9
5

Starší žiaci – 3. liga

1. Martin B 13 13 0
2. L. Mikuláš 13 10 1
3. Liesek
13 10 1
4. Trstená 13 10 0
5. Lisková 13 8 2
6. Zuberec 13 7 2
7. Rabča 13 6 1
8. Z. Poruba 13 5 0
9. Klin
13 5 0
10. L. Hrádok 13 3 3
11. Diviaky 13 2 4

0
2
2
3
3
4
6
8
8
7
7

95:14 39
58:26 31
33:12 31
64:20 30
39:20 26
44:29 23
32:32 19
44:52 15
21:36 15
19:32 12
23:43 10

12. Vrútky B 13 2 1 10 11:63 7
13. Zákamenné 13 1 1 11 15:48 4
14. O.Podzámok13 1 0 12 4:75 3
Vlani: 11. miesto +1 bod

Mladší žiaci – 3. liga

1. Martin B 13 12 1 0 143:15 37
2. Trstená 13 12 0 1 110:17 36
3. Vrútky B 13 11 0 2 85:28 33
4. Diviaky 13 9 0 4 67:34 27
5. L. Mikuláš 13 8 1 4 59:31 25
6. Zuberec 13 7 1 5 50:39 22
7. Zákamenné 13 6 1 6 32:30 19
8. L.Hrádok 13 5 1 7 41:38 16
9. Liesek 13 5 1 7 22:74 16
10. Klin
13 4 1 8 52:43 13
11. Rabča 13 4 1 8 52:62 13
12. O.Podzámok13 3 0 10 14:91 9
13. Z. Poruba 13 1 0 12 13:154 3
14. Lisková 13 0 0 13 16:100 0
Vlani: 7. miesto -5 bodov

rom bol Ferdinand Poláček.
Pripravkári štartovali počas
jesene na troch turnajoch, v korých odohrali 6 zápasov, v ktorých raz remizovali a ostatné
prehrali. Väčšina hráčov bola
z nižších ročníkov pod vedením
Štefana Ďubeka.
Vyhodnotenie jednotlivcov
Úspešnosť hráčov tréneri posudzovali podľa počtu odohratých
zápasov a minút a podľa počtu
strelených gólov.

500´, Gluch D. 765, Boldovjak
D. 440´. Celkove 17 hráčov.
Starší žiaci – 13 zápasov Iskierka P. 910´ (aj hral za dorast), Oselský J. 910´, Pikoš P. 910´. Väčšinu:
Murín M. 770´, Skutka J. 770´, Kekelák S. 770´, Jančo M. 748´, Piták P. 765´, Jašák 696´, Skurcoňák
T. 700´, Jaššák Ľ. 596´, Revaj F.
516´, Ďubek S. 441´, ostatní menej
– spolu 17 hráčov.
Mladší žiaci – 13 zápasov všetky nikto, najviac: Hadár M.,

V porovnaní z minulým ročníkom zlepšili sa muži a starší žiaci, zhoršili sa mladší žiaci a pripravkári.
Muži v minulých ročníkoch
sa umiestňovali na konci tabuľky a bojovali o záchranu. Tretie
miesto po jeseni vytvára predpoklady, aby na jar zabojovali o postup do 6. ligy. Trénerom mužov
bol Miroslav Adamčík starší.
Dorastenci dosiahli podobné umiestnenie ako v minulom
ročníku. Na jar sa budú snažiť
umiestniť sa v hornej polovici
tabuľky. Tréner Marek Adamica
a M. Adamčík ml.
Starší žiaci boli úspešnejší ako
v minulom ročníku. Nedostatkom je úzky káder hráčov (podobne ako u dorastu). Trénoval
ich Peter Brišák.
Mladší žiaci v minulých ročníkoch sa umiestňovali na horných priečkách tabuľky a boli z našich tímov najúspešnejší,
v minulej jeseni sklamali. Tréne-

Radosť z gólu
Hráči mužstva odohrali 11 zápasov, všetky neodohral ani jeden hráč. Najviac 9 zápasov:
Jadroň P. 720´, Jagelka F. 720´,
Rypák Z. 714´, Sivka T. 700´;
7 z: Krivanka P. 555´, Bugaj R.
546´, Joščák M. 526´, Briliak E.
494´, Kvasňák P. 494´; 6 z: Galis
J. 448´, Adamčík M. 398´, Havliček P.: 396´, Plaku B. 377´, Adamica M. 360´. Ostatní hráči odohrali menej ako polovicu zápasov a minút. Celkove nastúpilo
25 hráčov počas jesene.
Dorastenci – všetky zápasy 13:
Bugaj R. 1170´, Brezoňák M.
1170´(obaja hrávali aj za mužov), Pikoš V. 1170´, Pikoš M.
1135´, Kovaliček A. 1051, Pindiak P. 1013´, Jagelka F. 1080´.
Vačšina zápasov Kutlák K. 1070
(aj za mužov) Majerčík M. 965´,
Zboroň M. 616´, Skurčák Ľ.

foto v. briš

Adamčíková K., Ferneza M., Brišák F., Bandík F., Grobarčík M.,
Grobarčík D. 8, Randiak J., Kubasák M., Jančo J., Palider M.,
Chromek S., spolu 17. hráčov.
Pripravkári – 6 zápasov, všetky:
Korman S., Cubinek R., Babinský K., Piták B., Heretík Ľ., Kovaliček M., Porala T.; väčšinu –
Maraldi L., Tisoň B., Gužík M.,
Randiak A., spolu 13 hráčov.
Strelci gólov – muži: 7 g Jagelka F., 5 Krivanka P., 4 Joščák M.,
2 Plaku B., 1 g – 6 hráčov;
dorastenci: 9 – Pindiak P., 7
Zboroň M., 6 Brezoňák M., 3 Pikoš V. 2 Kubasák K. a Gluch D.;
st. žiaci: 18 Murín M., 3 Jaššák
Ľ., Jančo M. a Iskierka P., 2 Revaj F. a Pikoš P.; ml. žiaci: 20
Adamčíková K., 10 Ferneza M.,
7 Chromek S. a Grobarčík M., 4
Brišák F., 1 traja hráči;

prípravka: 4 Babinský K., 3
Korman S., 1 Cubinek R., Gužík
M., Heretík Ľ.
V súčasnosti prebieha príprava tímov na jarnú časť súťaže formou tréningov, štartom
na turnajoch a prípravných zápasov. Priaznivci futbalu verím,
že naši futbalisti dosiahnu lepšie
výsledky ako na jeseň.
SKONČIL II. ROČNÍK HFL
V RABČI – A ČO ĎALEJ?
Futbalová liga prebiehala
v športovej hale ZŠ v decembri
a januári. Cieľom ligy bolo vyplniť prestávku vo futbalových súťažiach pre aktívne hranie halového futbalu. Štartovalo 12 tímov a hralo sa systémom každý
s každým – 11 kôl. Väčšina zápasov sa odohrala počas sviatkov. O víťazovi ligy sa rozhodlo až v poslednom kole v zápase
medzi námestovskými Juniormi a Rossonermi. Juniori získali už tretie víťazstvo v lige. Kvalitné výkony podávali aj hráči
Jasenice, ktorí obsadili 3. miesto. Nováčikmi ligy boli futbalisti Novote a malých dedín Babína a Krušetnice. Väčšina futbalistov Rabče štart v lige odmietla a málo ich bolo vidno aj v hľadisku. Ako by sa báli, že sa niečo naučia od hráčov vyšších ligových súťaží?
Zarážajúce je aj to, že záujem o futbal a iné športy v našej obci klesá a prejavuje sa to
už u žiakov. Hoci sú v Rabči veľmi dobré podmienky na športovanie, ktoré nemajú ani v niektorých mestách. Tréneri musia často zháňať hráčov na tréningy a zápasy. Vyzerá to tak, že
ani väčšina rodičov nepodporuje športovanie svojich detí. Tieto skutočnosti sú zlým znamením pred začiatkom jarných súťaží. Zmení sa to v budúcnosti?
Zvíťaží šport, alebo niečo iné?
Jozef Havlíček

VYŽREBOVANIE ZÁPASOV ORAVANU RABČA VO FUTBALE – JAR 2017

Dátum

MUŽI – 7. liga

Čas

26. 3. N Rabča – Or. Lesná
15
2. 4. S Kraľovany – Rabča
1500
9. 4. N Rabča – Babín
1530
16. 4. N Hruštín – Rabča
1600
23.4 . N Rabča – Podbiel
1600
30. 4. N Istebné – Rabča
1600
7. 5. N Rabča – Krivá
1630
14. 5. N Lokca –Rabča
1630
21. 5. N Rabča – Vasiľov
1700
28. 5. S Leštiny – Rabča
1700
4. 6. N Rabča – Sihelné
1700
Futbalový zväz môže počas súťaže zmeniť termíny a časy
zápasov
00

Dátum
25. 3. S
1. 4. S
8. 4. S
16. 4. N
22. 4. S
29. 4. S
6. 5. S
13. 5. S
20. 5. S
27. 5. S
3. 6. S
10. 6. S
17. 6. S

DORAST – 4. liga
Rabča – Chlebnice
Or. Polhora – Rabča
Rabča – Liesek
Trstená – Rabča
Rabča – Diviaky
Habovka – Rabča
Rabča – L. Hrádok
Lisková –Rabča
Rabča – Z. Poruba
Černová – Rabča
Rabča – L. Lúžna
Rabča – Bobrov
D. Kubín – Rabča

Čas
15
1300
1530
1330
1600
1600
1630
1630
1700
1700
1700
1700
1730
00

Dátum
18. 4. Ut
2. 4. N
9 4. N
16. 4. N
23. 4. N
29. 4. S
7. 5. N
13. 5. S
21. 5. N
28. 5. N
4. 6. N
11. 6. N
18. 6. N

ŽIACI – 3. liga B, st./ ml.
Rabča – Lisková
Z. Poruba – Rabča
Rabča – Or. Podzámok
Klin – Rabča
Rabča –Diviaky
Trstená – Rabča
Rabča – Martin
L. Hrádok –Rabča
Rabča – L. Mikuláš
Liesek – Rabča
Rabča – Zákamenné
Rabča – Vrútky
Zuberec – Rabča

Čas
1500
1100
1100
1200
1200
1000
1230
1000
1230
1000
1230
1300
1330
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Aj v Rabči máme ľadových medveďov
Vydržať v ľadovej vode päť či sedem minút je nielen odvaha, niekedy aj zábava. Všetkého veľa škodí, treba vedieť, kedy má človek dosť.

Oravská priehrada je údajne najchladnejšou priehradou
na Slovensku
e-foto autor: orava otužilci
Podľa informácií z we
bu ľadových medveďov
siaha história otužilectva
na Orave do roku 1975.
O znovuzrodenie tejto tra
KALENDÁR 2017
AKCIE
18. 3. Stolnotenisový
turnaj „O pohár
starostu obce.“
18. 3. XV. ročník regio
nálnej súťaže prehliad
ky amaterského divad
la: dospelých a mladých.
Od 1600 vystúpi divad
lo Omladina zo Zubrohlavy a od 1830 divadlo
Nos z Námestova v Do
me kultúry Rabča.
13. 5. Rabčiansky okruh
14. 5. Deň matiek
1. 7. Dni Rabče – Špor
tový deň
2. 7. Dni Rabče
– hlavný program
9. 7. Deň plný prekvapení

dície sa pokúsila skupinka
nadšencov pred asi štyrmi
rokmi. V súčasnosti sa ich
počas otužovania stretáva
približne dvadsať. Skupin
ka podniká spoločné akcie,
má dokonca svoj facebook,
prostredníctvom ktorého
komunikuje. Zastrešuje ju
spoločný znak Orava otu
žilci, ktorého neodmysli
teľnou súčasťou je symbol
medveďa a vlny znázorňu
júce vodu.
„Z Rabče sme tu asi iba
tri baby,“ upresňuje in
formáciu Vierka Bolib
ruchová. Ona sama zača
la s otužovaním približ
ne pred rokom. Odvtedy
otužuje pravidelne. Otu
žovanie ju vcelku nadch
lo. Cíti sa byť zdravšia,
má viac energie. „Ten
chlad prebudí v človeku
endorfíny. Pokiaľ otužuje pravidelne, je to ako zá-

vislosť, niekedy mám pocit, že mi to už chýba,“ od
povedá na naše zvedavé
otázky Vierka. Na všet
ko však treba trpezlivosť
a dôležitá je istá postup
nosť.
Ak chce niekto začať
s otužovaním, mal by naj
prv začať otužovaním do
ma v sprche – striedať
teplú a studenú vodu, po
tom iba studenú. Príp
rava je vraj individuálna
podľa toho, ako sa kaž
dý cíti z hľadiska zdravia.
Až potom by sa mal skú
šať pobyt v studenej vo
de. Po roku pravidelného
otužovania vydržia diev

čatá z Rabče v ľadovej vo
de v priemere sedem mi
nút, čo je dosť dlhá doba.
Maximálny povolený čas
pobytu je asi dvadsať dva
minút, pričom už hrozí
šok z prílišného chladu,
prípadne omrzliny. Nikto
by sa jednoducho nemal
prekonávať a mal by po
znať svoje hranice. Otu
žovanie má podľa skúse
ností ľadových medveďov
priaznivý vplyv na psy
chiku, imunitu, cievny
systém, horné aj dolné
dýchacie cesty, pravidel
né otužovanie vraj doká
že zmierniť aj reumatické
ochorenia.
Veronika Bolibruchová

RABČA
od 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Počet obyvateľov
4 929
Narodení ................ 86 detí
z toho: 51 chlapcov
a 35 dievčat
Zomrelí .......................... 30
z toho: 17 mužov a 13 žien
Odsťahovaní .................. 64
z toho: 31 mužov a 33 žien
Prisťahovaní .................. 59
z toho: 27 mužov a 32 žien
Rozvod ............................ 7
Ovdoveli......................... 12
Sobáš ............................. 53
Priemerný vek .... 31,89 rokov
Najstarší občan 97 rokov
Najviac členov v jednej domácnosti 5 členov v 202 domácnostiach.
Vypracovala
Mgr. Eva Grancová

Chovatelia
hydiny …
POZOR!
Vonkajšia teplota v mínuse. Na hlave čiapka, na nohách
kroksy, plavky, môžu byť aj rukavice – obvyklý výstroj ľadového medveďa na Oravskej priehrade.
e-foto autor: orava otužilci

Manželom – jubilantom
Obec Rabča pri príležitosti 50-teho výročia sobáša
pozýva jubilujúcich manželov na slávnostný
obrad. Z dôvodu, že obec nemá prístup k zisteniu
dátumu uzavretia manželstva, týmto oslovujeme
príbuzných, ktorí majú záujem, aby sa ich výročie
spoločne pripomenulo na pôde Obecného úradu
v Rabči v obradnej miestnosti, aby oznámili
telefonicky, resp. osobne matrikárke obce
p. Ľudmile Iskierkovej dátum výročia sobáša.
Uvedené informácie Vás žiadame poskytnúť
aj z dôvodu, že niektoré manželstvá neboli
uzavreté na Matričnom úrade v Rabči.

10. 3. 2017

Tradíciou sa stalo kúpanie na Štedrý deň dopoludnia.
e-foto autor: orava otužilci

RIADKOVÁ INZERCIA

Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce
na líšky a kuny, liahne na vajíčka, odchovne pre
kuriatka, krmítka a napájačky.
Robíme rozvoz po celom Slovensku.
VIAC na www.123nakup.eu, tel. 0907181800

Z dôvodu zistenia 26. 1.
2017 a potvrdenia choro
by – vtáčej chrípky v ob
ci Breza Regionálna ve
terinárna a potravinová
správa D. Kubín naria
dila v ochranných pás
mach vykonať potrebné
opatrenia. Aj keď obec
Rabča nespadá do vy
hláseného ochranného
pásma odporúčame cho
vateľom hydiny, holu
bov a vtákov v zajatí uro
biť opatrenia tak, aby ne
mohlo dôjsť ku kontaktu
hydiny alebo iných cho
vaných vtákov s voľne ži
júcim vtáctvom. Mali by
im najmä zabrániť prí
stup k jazierkam, z kto
rých pijú voľne žijúci vtá
ci a nemali by ich napájať
z takýchto zdrojov.
Úhyn vtákov, príznaky vtáčej chrípky
oznámte na RVPS Prešov tel.: 051/7711124,
0517493650, 905294989.
VIAC: www.rabca.sk
– OcÚ
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Časopis žiakov rabčianskej školy

Školský rok 2016/2017

Číslo 1

VIANOČNÁ AKADÉMIA
– Vianočné trhy
O niekoľko dní neskôr – 17. 12. 2016 – sa konala Vianočná akadémia, podujatie našej školy na spestrenie vianočnej atmosféry v našej obci.
Tentokrát to však bolo iné.
Museli sme mať poriadnu
dávku odvahy a sebadôve‑

ry, každé jedno vystúpenie
bolo výsledkom obrovskej
driny a spolupráce.

Mikuláš nám prinesol
vianočnú atmosféru
6. 12. 2016
Presne v tento deň navští
vil našu školu Mikuláš
a priniesol vlnu skvelej
nálady a vianočnej atmo
sféry v podobe skvelých
vystúpení našich žiakov,
ktoré sprevádzali mode
rátorskými vstupmi od
vážne dievčatá Simonka
Randiaková a Janka Bod
nárová z 9. A.
Každá trieda sa zapojila
do programu a prispela tak

k slávnostnej atmosfére
tohto dňa. Svojím vystúpe‑
ním nás očarili najmä žiaci
zo 6. A a ich Labutie jazero
a naše šikovné gymnastky
pod vedením p. uč. Cubin‑
kovej Bajkovej. Predvied‑
li úžasné vystúpenia a ma‑
jú u nás obrovské plus. Bol
to deň plný prekrásnych
momentov a dovoľujeme
si povedať, že to bola jedna
z najlepších besiedok.
Simona Randiaková,
Peťa Belkoťáková, 9. A

Naše vystúpenie sme
prezentovali pred pánom
starostom, našimi rodičmi
a všetkými návštevníkmi
obecných vianočných tr‑
hov. A poviem vám, nebo‑
lo ich najmenej.
Vystúpenia sa kona‑
li vonku na námestí. Veľ‑
ká sála kultúrneho domu
bola venovaná prácam na‑
šich žiakov. Videli sme
krásnu rozprávkovú kni‑
hu, ktorú napísali a vydali
naši škôlkari, žiaci zo 6. C
nám naživo priblížili Afri‑
ku a na piatich veľkých pa‑
neloch sme sa kochali Rab‑
čou. A to je len zlomok to‑
ho, čo všetko naši spolužia‑
ci dokázali urobiť či vyro‑
biť. Niektorí žiaci aj za po‑
moci svojich najbližších
predávali svoje výrobky.
Za celé toto nádherné
predvianočné podujatie
vďačíme najmä učiteľom
a žiakom základnej školy
v Rabči. Veľká vďaka patrí
divákom, ktorí nás podpo‑
rili svojou prítomnosťou
a potleskom.
Simona Randiaková,
Peťa Belkoťáková, 9. A
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Na slovíčko…

AKO SA MLADÝM HOSŤOM PÁČILO V RABČI
Tentoraz Vám v našej rubrike prinášame netradičný rozhovor. Na naše otázky odpovedali hneď traja hostia: Jessica Kaschner
Hendrik Heß a Julian Gheorgriu. Sú to mladí študenti z Wolfersheimu, ktorí boli u nás na výmennom pobyte. Prečítajte si
teda niečo z ich zážitkov.
1. Mohli by ste sa nám
na začiatok trochu
predstaviť?
Ahojte, som Jessica,
mám trinásť rokov
a chodím do ôsmej
triedy. Rada jazdím
na skateboarde, ešte
radšej na koni. Páči
sa mi, keď môžem
niekomu robiť účesy.
Ahojte, ja sa volám
Hendrik a navštevujem
ôsmu triedu, mám
rád skateboard
a počítač. Rád sa tiež
učím cudzie jazyky,
hlavne angličtinu
a francúzštinu.
Ahoj, som Julian.
Mám štrnásť rokov,
bývam v Nemecku,
ale pochádzam
z Rumunska, preto vám
dosť veľa rozumiem,
veľa slovíčok je u vás
podobných. Učím sa
cudzie jazyky a veľmi
rád cestujem.

je od vás tak ďaleko.
Veľa som o vašej
krajine počul a celkom
to poznám.

2. Ako ste sa dostali
medzi žiakov, ktorí
k nám prišli?
Hendrik: V škole
nás tak jednoducho
rozdelili. Učiteľka
prišla do tried
a povedala niektorým
žiakom, že pôjdu
na Slovensko.

4. Čo všetko ste
očakávali
od tejto návštevy?
Julian: Chcel som
spoznať nových ľudí,
ale hlavne pozrieť si
vašu krásnu prírodu,
mám totiž také „túlavé
topánky“ a mám rád
turistiku.
Hendrik – Tešil som
sa, že spoznám novú
kultúru, zistím, čo
je u vás iné oproti
Nemecku. Chcel som
vedieť, akí sú tu ľudia
a ako žijú. To sa mi aj
splnilo, spoznal som
nových priateľov a som
veľmi spokojný so
všetkým čo sa tu udialo
Jessica: Neočakávala
som nič zvláštne,
brala som to ako pekný
výlet.

okolo kostola boli tiež
zaujímavé a hlavne
zábavne, keď sme sa
pri nich fotografovali.
Trošku ma sklamalo,
že sme nešli na horu,
pretože mám rády túry
a vaša príroda je naozaj
prekrásna.
Hendrik: Pekné boli
všetky miesta, kde sme
boli, všetko nám bolo
vysvetlené tak
prirodzene a aj veselo.
Naši učitelia sú dosť
vážni, preto si cením
vašu bezprostrednosť.
Super bola stredajšia
diskotéka, veľký
zážitok bol pre mňa
vidieť učiteľov tancovať.
Nepáčilo sa mi správanie
našich študentov na tejto
diskotéke, len všetko
okukovali a nezapojili sa.

5. Čo sa vám páčilo a čo
sa vám naopak nepáčilo
alebo vás nemilo
prekvapilo?
Julian: Mne sa
najviac páčil kostol
na Slanickom ostrove
a socha v Kline. Na ten

6. Čo vám navždy
ostane v pamäti, keď sa
povie Slovensko?
Julian:
Už sa asi opakujem,
ale u mňa
to bude vždy prekrásna
príroda.

3. Čo ste doteraz
vedeli o Slovensku?
Hendrik: Nevedel som
nič. Keď som zistil,
že sem pôjdem, tak
som si niečo vyhľadal
a prečítal na internete.
Písali tam hlavne, že
je to pekná krajina.
A máme tiež nejakých
susedov, ktorý to
poznajú, tak som si to
priebežne zisťoval.
Jessica: Ja som tiež
nič nevedela, ale ani
som nehľadala. Čakala
som, ako to tu bude
vyzerať, pretože niečo
iné sa píše a iné je
pravda.
Julian: Do svojich
desiatich rokov som
žil v Rumunsku, čo nie

ostrov by som sa chcel
niekedy vrátiť a pozrieť
sa aj dovnútra.
Kamenné plastiky

Jessica:
Krásne spomienky
z rodiny
u Žanetky.

Zľava: Jessica Kaschner, Hendrik Heß, Julian Gheorgriu
Hendrik: Skanzen
v Zuberci, kde boli
husi, kozy, ovce. Aj my
máme zvieratá, ale tam
sme mohli priamo byť
pri nich. A hlavne tie
vaše sú zhovorčivejšie
ako naše.
7. Čo bolo zvláštne počas
vášho pobytu alebo
v čom nejaké problémy?
Julian:
Trochu zvláštne bolo
to, že som sa snažil
s rodinou rozprávať
a oni boli väčšinu času
na prekladači.
Super bolo, že ma
Stano zobral na ihrisko
pri kostole,

kde som sa stretol aj
s inými chlapcami,
hrali sme futbal
a pekné bolo,
že často používali
angličtinu, aby sme sa
dohovorili.
Hendrik:
Aj pre mňa bolo
zvláštne a zábavné
komunikovať v rodine,
kde sme sa s mamou
dohovárali rukami
– nohami, otec trochu
vedel nemčinu a inak
sme vždy museli čakať
na Joja.
Jessica: Rozdiel oproti
nám bol v tom, že
v rodine mali vždy
veľa jedla, často sme
jedli, ale bolo to vždy
veľmi dobré. Tiež
bol trochu problém
s dohovorením, inak
bolo všetko v pohode.
8. Chceli by ste niečo
odkázať slovenským
kamarátom?
Hednrik:
Aby sa aj oni prišli
pozrieť k nám.
Julian:
Chcem sa za všetko
poďakovať.
Aj my Vám ďakujeme
za príjemný rozhovor,
za to, že ste nám
venovali svoj čas
a prajeme vám
príjemnú cestu
a všetko dobré.
Ďakujeme za rozhovor.
Rozhovor urobila
Mgr. Anna Tarčáková
Preklad: Bc. Veronika
Bolibruchová

Kamaráti z Nemecka
Bol to skvelý pocit nájsť si
nových kamarátov, s ktorýmisi rozumiete. Veľmi
sa mi páčilo zdokonaľovať sa v anglickom jazyku.
Je to super mať doma človeka z inej krajiny, každý

deň sa s ním rozprávať, sedieť za jedným stolom, hrať
hry a absolvovať veľa iných
spoločných aktivít. Určite
to odporúčam aj ostatným.
A už sa veľmi teším do Nemecka za nimi.
Viktória
Michaľáková VII. B

www.zsrabca.edupage.sk | e- mail zsrabca@stonline.sk

Spravodajstvo / Kreatívna tvorba

7. marec 2017

Rabconek č. 1/2017 | 3

EURÓPSKY DEŇ
JAZYKOV
Už od roku 2001 sa vždy
koncom septembra koná
v európskych krajinách
Európsky deň jazykov.
Jeho cieľom je podnietiť
ľudí každého veku,
aby sa učili viac jazykov.
Preto sa aj naša škola
v duchu hesla „Koľko jazy‑
kov vieš, toľkokrát si člove‑
kom,“ už po štvrtý raz za‑
pojila do tohto projektu.
Žiaci našej školy si pri‑
pravili krásne pesničky,
básničky a scénky v an‑
glickom, nemeckom, rus‑
kom a slovenskom jazy‑
ku. Atmosféru na javisku

umocňovalo množstvo fa‑
rebných kostýmov a kulís,
ktoré si žiaci s pani učiteľ‑
kami vyrobili. Po bohatom
programe si diváci mohli
prezrieť stánky z ruské‑
ho, nemeckého, francúz‑
skeho a anglického jazy‑
ka. Popritom sa zapájali
do súťaží a aktivít, za kto‑
ré ich čakala sladká od‑
mena. Vchod bol otvorený
a dievčatá, ktoré pri ňom
ponúkali tradičné sloven‑
ské a anglické jedlá, púta‑
li pozornosť okoloidúcich.
Keď sa pristavili, mohli sa
ísť pozrieť na prácu žiakov,
no nielen oni, ale aj všetci
rodičia.

Deň jazykov
Tento ročník bol veľmi
úspešný a všetci zúčast‑

není sa tešia aj na budú‑
ci rok.

Viktória
Michaľáková VII. B

MEDZITRIEDNY HÁDZANÁRSKY TURNAJ
Európsky týždeň športu
sme si na našej škole
pripomenuli turnajom
v hádzanej.
Dňa 16. septembra 2016
si žiaci šiesteho a siedme‑

ho ročníka zahrali vzájom‑
né zápasy. Hralo sa štýlom
každý s každým. Desať‑
členné zmiešané družstvá
podávali senzačné výkony.

ci ich búrlivo povzbudzo‑
vali. Turnaj sa všetkým veľ‑
mi páčil a už sa tešíme, čo
nám telocvikári vymyslia
na budúce.

Všetci ostatní spolužia‑

Tímea Jagelková VI. B

Týždeň športu

DNI BOJA PROTI DROGÁM NIE SÚ ZADARMO
Dni boja proti drogám
majú na našej škole
už dlhú tradíciu
a tento školský rok
sa konali
19. – 21. septembra
2016.
Vždy sú zamerané
na správne oboznámenie
sa s tým, aká droga na‑
ozaj je. Triedne učiteľky
spolu s výchovnými po‑
radcami pripravujú de‑
viatakov na správne vy‑

Drogy

kročenie do dnešného
sveta.
Prvý deň svojho po‑
znávania
skutočností
o drogách sme si vypo‑
čuli prednášku pána po‑
licajta, ktorý vysvetľoval
aké tresty možno čakať
za konania pod vplyvom
drogy. Ukázal nám vycvi‑
čeného psa, ktorý behom
niekoľkých sekúnd našiel
malé množstvo drog. Ďa‑
lej nám prednášala pani
doktorka, od ktorej sme

si vypočuli, čo sa s nami
deje, keď začíname do‑
spievať.
Nasledujúci deň sme
sa ocitli v krásnej prí‑
rode pod Babou horou,
kde nás sprevádzal hra‑
vý program. Počas toh‑
to programu sme si otes‑
tovali nielen naše vedo‑
mosti, ale sme vyskú‑
šali aj množstvo nároč‑
ných úloh. Vyskúšali sme
si podanie prvej pomo‑
ci, ktorá nám raz v živote

bude určite nápomocná.
V posledný deň nášho
dobrodružstva sme vy‑
užívali našu kreativitu,
fantáziu, cit a zmysel pre
umenie. Mali sme si vy‑
tvoriť plagát, ktorý naj‑
viac vystihuje negatív‑
ne účinky drog. Negatív‑
ne účinky drog nie je ta‑
ké ľahké nakresliť, avšak
naši deviataci sa s týmto
hravo popasovali a mno‑
hí vytvorili naozaj krás‑
ne plagáty.

V mene všetkých žia‑
kov deviateho ročníka
ďakujem prednášajúcim,
učiteľom a špeciálnym
pedagógom, ktorí si našli
čas a tieto dni s nami pl‑
nohodnotne strávili.
Nakoniec chcem do‑
dať, aby si deviataci, ale
aj všetci, ktorí čítajú ten‑
to článok uvedomili, že
práve droga nie je správ‑
nou cestou v živote!
Alžbeta Bušková X. C
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PASOVANIE
PRVÁKOV
Pasovanie prvákov
v Čarovnej zelenej
krajine šťastia, kde
naši najmenší museli
zvládnuť skúšky
zdatnosti aj poslušnosti,
bolo opäť raz úspešné.

Vo štvrtok 6. októbra
2016 sa naša škola preme‑
nila na krásnu krajinu pl‑
nú zeleného šťastia a ma‑
lých prváčikov. Prváckym
sľubom sa naši prváčiko‑
via stali skutoční a právo‑
platní členovia Cechu škol‑
ského.

Ako túto krásnu ak‑
ciu prežívali, nám niektorí
takto opísali:
Mne sa to veľmi páčilo,
keď sme si robili stromčeky
a iné úlohy.
Terezka Božeňáková I. B
Bolo to super, lebo nás
pani riaditeľka pasovala
ako rytierov v rozprávke,
mečom.
Ľuboško Zboňák I. B

Najskôr som sa zľakol
tých zelených, ale potom
bola sranda.
Šimonko Tomčík I. B

TRETIACI V KNIŽNICI
Pri príležitosti
Medzinárodného dňa
školských knižníc
sa žiaci tretieho ročníka
rozhodli
navštíviť miestnu
knižnicu
v našej obci.

Spolu s pani Ruženkou
absolvovali kvíz a spoloč‑
ne si zarecitovali báseň.
Oboznámili sa s tým
ako sú v knižniciach zora‑
dené knihy pomocou abe‑
cedy, ktorú si spoločne zo‑
pakovali.

Ako túto návštevu vnímali naši žiaci?
V knižnici sa mi páčilo,
ten kvíz bol pekný.
Matej Kovalíček
III. B
Pani knihovníčka nám
pekne porozprávala, budeme vedieť nové veci.
Ninka Revajová
III. B
Aj sme si tam čítali,
bolo tam veľa kníh.
Filip Piták III. B
Najlepšie bolo to, ako
sme si na zoznamoch
opakovali abecedu.
Lucia Mikulušáková
III. B

Deň mlieka
28. 9. 2016 bol na našej
škole Dňom mlieka.
Všetci sme si obliekli biele
tričká a doniesli sme si mliečnu desiatu. Mnohí mali jogurt, syr, mliečny kokteil, či
iné mliečne výrobky. Pani učiteľky nám pripravili aj krátky kvíz o mlieku a kravičkách.
Bol v ňom aj pekný obrázok

kravičky. Žiaci II. B zaspievali každej triede peknú pesničku o mlieku. Žiaci tretieho
ročníka si spolu s pani učiteľkami pripravili chutnú mliečnu desiatu – uvarili si puding.
Deň mlieka sa nám veľmi páčil a určite budeme jesť mliečne výrobky každý deň.
Žiaci druhého ročníka

DEŇ ŠKOLSKÝCH
KNIŽNÍC
Každoročne sa
na našej škole koná
pekná akcia spojená
s Medzinárodným dňom
školských knižníc,
nebolo tomu inak ani
tento rok.
Žiaci IX. C spolu s pa‑
ni učiteľkou Pisarčíkovou
pripravili krásny deň ve‑
novaný knižnici a knihám.
Nachystaná bola výstavka
kníh z rôznych kútov sveta,
rôznych žánrov a od rôz‑
nych spisovateľov. Žiaci si

mohli prečítať nielen kni‑
hy, ale aj rekordy zo sveta
kníh. Menším žiakom pani
učiteľka čítala v knižnici,
starší žiaci si mohli zasúťa‑
žiť v kvízoch a získať slad‑
kú odmenu. Celý deň všet‑
kých návštevníkov sprevá‑
dzali rozprávkové bytosti.
Vypomáhať prišla Šípková
Ruženka, Červená Čiapoč‑
ka, Pikahontas, Harry Pot‑
ter i Shrek. Máme školskú
knižnicu, kopec knižiek
v nej, tak ju využívajme.
Aneta Zemanová IX. C
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Komu sa nelení, tomu sa zelení

Žili raz spolu jednorožec a pavúk. Jednorožec
vždy prvý vstal, ustlal,
navaril, upratal, umyl
a dookola vykonával všetky domáce práce. Pavúk
zatiaľ len ležal v posteli
a pozeral televíziu. Nosorožca to jedného dňa prestalo baviť. Rozhodol sa,
že sa vydá do sveta. Pavúkovi sa ani len nesnívalo, že to bude bez neho také ťažké. Jednorožec odišiel a pavúk ostal doma sám. Nie a nie
si zvyknúť a kdežeby ešte
vedieť upratať, umyť, či

navariť. Jednorožcovi sa
vo svete darilo, učil sa nové veci, zarábal si pekné
peniažky. A pavúk? Kdeže, ten si ani chleba ukrojiť sám poriadne nevedel.
Keď sa jednorožec po roku vracal domov, zastavil
ho kráľ sveta a opýtal sa
ho, či by ho nevystriedal
na tróne, pretože on je
už veľmi starý. Samozrejme, že jednorožec súhlasil a prijal kráľovu ponuku. Pavúk sa to medzičasom dozvedel od klebetnej susedy a keď prišiel po čase sluha s od-

kazom, márne si myslel,
že ho jednorožec pozýva
k sebe. V liste bola takáto veta:
„Kým si ty ležal v posteli,
ja som pracoval a vydal sa
do sveta, tam ma posadili
na trón a teraz rozkazujem
celému svetu.“
Pavúka to zaskočilo, ale
nepoučil sa. A tak teraz
jednorožec
rozkazuje
a užíva si a pavúk sa zatiaľ morduje s odkrojením chleba a ustielaním
postele.
Karolína
Kozáková 6. D

O ceruzke a strúhadle

Na písacom stole sa stretla ceruzka a strúhadlo.
Ceruzka sa vychvaľovala: „Pozri, ako som nádherne
zastrúhaná. Ty to takto krásne nikdy nezastrúhaš.“ Strúhadlo však o samoľúbu
ceruzku nemalo záujem.
Tá však bola neodbytná
a chválila sa ďalej: „Ty si už

staré a nedokážeš takto strúhať.“ Ako tak poskakovala,
hrot tuhy  sa zlomil. „Prosíííím zastrúhaj ma. Pozri
aká som teraz škaredá,“ prosila ceruzka. Strúhadlo
sa jej však začalo vysmievať a nechcelo jej pomôcť.
„Nikdy ťa nezastrúham, budeš stále škaredá a nepou-

Smutno‑veselý príbeh

Skúste sa vžiť do mojej situácie. Je to jednoducho
strašné. Môj relatívne spokojný život v malej dedinke sa skončil. Žiadne nové
zážitky a šibalstvá s Kvetkou. Mimochodom mojou najlepšou kamarátkou. Ostal mi len strašný
život   v malom byte a to
ešte v jednej izbe s mojimi
bláznivými bratmi, ktorí
mi už aj tak dosť žrali nervy. Ale pekne po poriadku vráťme sa k príčine tejto katastrofy. Môj otec nedávno stratil prácu, novú
si samozrejme našiel dosť
rýchlo, problémom však
bolo príliš dlhé dochádzanie. Naši sa preto rázne
rozhodli. „Budeme sa sťahovať do mesta!“ Toto bola
asi najhoršia veta ako som
vo svojom krátkom živote doteraz počula. Prenajali byt a ja som z toho ešte
stále zhrozená. Nová škola, noví spolužiaci a nik,
s kým by som sa mohla porozprávať a podeliť o svoje tajomstvá, žiadna Kvetka. Jednoducho mi nič neostalo. Jediná vec, ktorá
ma teší je výhľad z mojej,

teda našej súrodeneckej
izby. Z okna sa pozerám
na hustý a trochu strašidelný park, každý deň ma
tam niečo ťahá, asi sa tam
v najbližšej dobe pôjdem
pozrieť. A vlastne, mohla
by som tam aj zostať, určite by to bolo lepšie, ako
medzi týmito betónovými
múrmi.
Fíha, ani som si nemyslela, že je to tam také strašidelné. Samé husté konáre, cez ktoré nevidno ani
oblohu, žiadni ľudia, prenikavé ticho. Pri prvej návšteve parku som sa začínala báť. Ani som nevedela kadiaľ som vošla, bolo
mi trochu aj zima. Nejako som sa vymotala a park
sa stal mojím spojencom.
Často som ho navštevovala rozprávala mu o mojich
problémoch, cítila som, že
ma vždy niekto počúva.
včera
Neuveriteľné,
som konečne prišla na to,
kto bol mojím tajným poslucháčom. Pri prechádzke som začula tiché kňučanie. Zbadala som milého psíka. Jeho oči mali v sebe niečo úžasné, bo-

žiteľná.“ Prudko sa pritom zvrtlo a spadlo zo  tola na podlahu. A keďže už
bolo naozaj staré, roztrieštilo sa na drobné kúsky
a ostalo nepoužiteľné.
POUČENIE: Kto druhé‑
mu jamu kope, sám do nej
spadne.
Karolína
Pilarčíková 6. D

li také úprimné a zároveň bojazlivé a preľaknuté. Hneď som vedela, že
medzi nami je veľké priateľstvo. Minka, ako ju volám ma zrejme dosť často
počúvala, keď som sa chodila vyrozprávať, pretože sa na mňa tak úprimne
díva. Myslím, že som práve získala priateľku na celý život. Teraz už viem,
že všetko zlé, je na niečo
dobré. Aj keď mi Kvetka
chýba, vôbec neľutujem
že som v meste, mám tu
Minku a nejako to spolu
zvládneme.
Tíme Pňačková 6. B
Vločka
Biela ako nevesta
krehká a maličká
Svetlá a ľahučká.

Johana Viktória Pitáková 6.B
Stromček
Šťastné a veselé Vianoce
biely sneh sa ligoce.
Jagavý stromček v izbe stojí
a zvonček neustále zvoní.
Deti očká radostne otvárajú,
veď darčeky pod stromčekom čakajú.
Nevedia sa dočkať hostí,
že s nimi podelia sa o radosti
zažijú spolu čas vianočný
pokoja a pohody bude dosti.
K.Glušítková, M. Jagnešáková,
N. Josčáková – 7. A

Vianočný darček
Vianoce už dnes budú
darčeky sa zaradujú.
Znie pieseň vianočná pokojná
obloha s hviezdičkami rozkošná.
Teraz všetci poprajme si
a darčeky rozdajme si.
Darček milý už k nám letí,
privítajme naše deti.

Vetrisko sa rozzúrilo
kalamitu spôsobilo.
Presvišťala tá cez hory,
Pováľala všetky stromy.
Chlapci zo 7. A

Krásny stromček vianočný
hľadí na svet radosti.
L. Gužíková,
R. Miklušáková,
M. Stašová – 7. A

Svieti ako hviezda,
vidí celý svet,
zmrazí nejeden kvet.
Pre niekoho drzá
niekomu milá.
Prístav na zemi má.
A.Gurová, M.Jančová,
T. Kovaličková – 7. A

Vietor
Fujavica hrozivá
vietor na boj vyzýva.

Ladislav Pidík 5. B
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Spovedáme úspešného žiaka

Naša úspešná
spolužiačka
V ďalšej našej pravidelnej rubrike sme si vybrali jednu
z našich úspešných žiačok, tentoraz je to Nina Jatyelová
z VIII. B triedy, ktorá už dlhodobo dosahuje veľmi vysoké
výsledky v rôznych súťažiach a najmä recitačných.

• V ktorom ročníku si začala súťažiť?
V prvom ročníku som spolu s kamarátkou recitovala
na Dni učiteľov a veľmi sa
mi to páčilo. V druhom ročníku som sa zúčastnila mojej prvej recitačnej súťaže
pod vedením mojej pani učiteľky slovenského jazyka,
Adriany Škrkovej. Odvtedy
ma to veľmi baví a stále získavam nové skúsenosti.
• Kto ťa k tomu priviedol?
Priviedla ma k tomu, už
spomínaná, pani učiteľka
Škrková, ktorá mi vyberala
texty a pomáhala s prednesom. Dala mi veľa rád, za to
jej veľmi pekne ďakujem.
• V akom žánri sa ti najlepšie recituje? A prečo?
Najlepšie sa mi recitujú povesti a rozprávky so smutným, ale zaujímavým príbehom, často nečakaným
a tragickým koncom. Mô-

žem vtedy pracovať s mimikou tváre a vžiť sa lepšie
do konkrétnej postavy. Pretože, keď je príbeh zaujímavý a napínavý, získate väčšiu pozornosť poslucháčov.
• Čo sa ti najviac páči
na vystupovaní?
Najviac sa mi páči, keď vidím zamyslené pohľady poslucháčov, ktorí ma pozorne počúvajú a rozmýšľajú
na mojimi slovami.
• Čo považuješ za najväčší
úspech v recitácii?
Za moje najväčšie úspechy
považujem v podstate všetky
súťaže, na ktorých som sa čo
i len zúčastnila. Ale tak ten
naozaj najväčší bol, keď som
sa prebojovala na celoslovenské kolo Rozprávkového
vretienka v Bratislave, tam
som aj získala cenu starostky mesta za pozoruhodný výkon. Tiež ma potešilo druhé
miesto v celoslovenskej recitačnej súťaži Dilongová Trstená a druhé miesto v krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde ma len
malý krôčik delil od postupu
na celoslovenské kolo.
• Čo by si chcela dosiahnuť v recitácii?
Priala by som si vyhrať celoslovenské kolo Hviezdoslavov Kubín a čím ďalej,
tým viac sa zdokonaľovať.
• Venuješ sa ešte niečomu

inému okrem recitácie?
Venujem sa kresleniu, spevu, akordeónu a celkovo
mám rada hudbu. Spevu
by som sa chcela venovať aj
profesionálne, pretože ma
to veľmi baví a pri speve by
som strávila celé hodiny.
Ďalej mám celkom rada divadlo, v ktorom som aj niekoľko rokov účinkovala.
Spomenula si aj divadlo.
• Hrala si v nejakých divadelných predstaveniach?

Spolu s mojimi spolužiakmi sme už od druhého ročníka navštevovali dramatický krúžok, s ktorým sme
sa zúčastnili na niekoľkých
súťažiach. Vystupovali sme
aj na školských akciách
a iných podujatiach.
• Zúčastnila si sa aj
na iných súťažiach?
Áno, bola som na krajskom
kole biologickej olympiády v Čadci, medzinárodného festivalu akordeonistov

v Rajeckých Tepliciach, rétorickej súťaže Štúrov Zvolen, literárnej súťaže Rozprávková Žilina, ale aj
rôznych školských súťaží
a olympiád.
Veľmi pekne ti ďakujeme
za rozhovor a dúfame, že sa
mnoho našich žiakov bude
tebou inšpirovať.
Aj ja ďakujem.
Rozhovor urobili Silvia
Stopjaková, Nikoleta Pitáková VIII. B
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ŠKOLSKÉ UDALOSTI V SKRATKE
ŠKOLSKÉ AKCIE
» Žiaci prvého stupňa ab‑
solvovali 16. septembra
2016 kurz dopravnej vý
chovy, ktorého cieľom je
osvojiť si teoreticky i prak‑
ticky zásady bezpečného
správania sa v cestnej pre‑
mávke podľa predpisov
ako chodec, cyklista i ces‑
tujúci.
» V dňoch 19. – 21. 9. 2016
sa na našej škole uskutoč‑
nil už 12. ročník preventív‑
no‑výchovného programu
„Dni boja proti drogám“.
» Aj v tomto školskom ro‑
ku sa v októbri naši žiaci
3. ročníka zúčastnia zák‑
ladného plaveckého vý
cviku, žiaci 4. ročníka zdo‑
konaľovacieho plaveckého
výcviku.
» Dňa 26. 9. 2016 (štvr‑
tok) sa na našej ško‑
le uskutočnil Európsky
deň jazykov, počas kto‑
rého žiaci predviedli svoj
program aj svoje práce,
ktoré si pripravili so svo‑
jimi p. učiteľkami v rôz‑
nych jazykoch. Program
bol prístupný aj pre ve‑
rejnosť. Prípravu aktivít
na Európsky deň jazykov
sme spolu s našimi žiak‑
mi využili aj na zapoje‑
nie sa do internetovej sú‑
ťaže s názvom „Ako nau‑
čiť ľudí deväť užitočných
fráz z angličtiny“. Nato‑
čili sme videá, ktoré bo‑
li prístupné na hlasova‑
nie. V stredu 21. septem‑
bra si urobili Európsky
deň jazykov aj na HZŠ,
kde prišiel na návštevu
ocko nášho žiaka pán Jo‑
zef Laštiak, ktorý pracuje
v Holandsku.
» 28. september 2016 bol
na našej škole Dňom mlie
ka. Všetci žiaci si obliekli
biele tričká a doniesli si
mliečnu desiatu.
» Vo štvrtok 22. septembra
2016 sa na HZŠ konali tvo
rivé dielne, na ktorých sa
šili domčeky.
» V dňoch 8. – 14. 10.
2016 naša Základná ško‑
la v Rabči privítala žia
kov z nemeckého Wol
fersheimu. Našim žiakom
a ich rodinám ďakujeme za

pohostinnosť a starostli‑
vosť o nemeckých žiakov.
Naši žiaci navštívia Ne‑
mecko v apríli 2017.
» „Tvoríme z prírodných
materiálov“
• V mesiacoch september
a október sme sa rozhodli
využiť to, čo nám príroda
poskytuje. Naši žiaci spo‑
lu s rodičmi tvorili a vyu‑
žívali hlavne prírodné ma‑
teriály. Diela boli vystave‑
né a všetci zúčastnení boli

nili výchovného koncertu
pod názvom Gajdošská
vandrovačka.
» Dňa 14. 10. 2016 si svo‑
jich starých rodičov ucti
li aj predškoláci pozvaním
do našej materskej školy,
kde si pre nich pod vede‑
ním svojich pani učiteliek
pripravili bohatý kultúrny
program a pohostenie.
» Od 19. 10. 2016 do 27.
10. 2016 prebiehala na na‑

» December je Svetový
deň boja proti AIDS. Na‑
ša škola sa aj tento rok za‑
pojila do kampane „červe‑
né stužky“.
» Advent HZŠ prežila tvo‑
rivo. Počas adventu sme sa
rozhodli čakanie na Viano‑
ce spestriť výtvarnou súťa‑
žou zameranou na výro
bu rôznych Betlehemov.
Po sv. omšiach žiaci raňaj‑
kovali raz v školskej jedál‑
ni s našimi duchovnými ot‑

V ÝSLEDK Y Z CELOSLOVENSKÉHO TESTOVANIA ŽIAKOV
5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky z 23. novembra 2016
PREDMET

Matematika Slovenský jazyk

Priemerná úspešnosť školy

66,6%

66,3 %

Priemerná úspešnosť v SR

62,3 %

63,1 %

Rozdiel priemernej úspešnosti školy
oproti národ. priemeru

+4,3 %

+3,2 %

ocenení. Prírodu sme si as‑
poň na chvíľu preniesli aj
k nám do školy.
» Medzinárodný
deň
školských knižníc pripa‑
dá na 24. október. V ten‑
to deň navštívili školskú
knižnicu skoro všetci žiaci
našej školy. Disciplinova‑
ne prichádzali na prehliad‑
ku školskej knižnice, kde
sa dozvedeli informácie
o knižnom fonde knižnice
a o jej fungovaní. Zaujali aj
nástenky s logom Medzi‑
národného dňa školských
knižníc a zaujímavosťami
zo sveta knihy. Nakoniec
ich čakali rozprávkové by‑
tosti s rozprávkovými há‑
dankami a rôznymi akti‑
vitami za sladkú odmenu.
Zároveň sme sa zapojili aj
do akcie Ministerstva škol‑
stva SR – o 9 00 hodine všet‑
ci vyučujúci v triedach čí‑
tali na vyučovaní ľubovoľ‑
nú ľudovú rozprávku a vy‑
jadrili tak spolupatričnosť
a súdržnosť. Žiaci tretieho
ročníka tiež pri tejto príle‑
žitosti navštívili miestnu
knižnicu v našej obci.
» V stredu 19. októbra
2016 sa všetci žiaci 1. – 4.
ročníka našej ZŠ zúčast‑

šej škole súťaž ,,O najkraj
ší jesenný výtvor z prí
rodných materiálov”. 1.
miesto získala Tatiana Siv‑
ková z 1. C, 2. miesto Ľu‑
bomír Šnapko z 1. C a na 3.
mieste sa umiestnili Adri‑
án Grobarčík zo 4. A a Ka‑
rin Hrubjaková z 3. B.
» V novembri sme s naši‑
mi deťmi z HZŠ zorganizo‑
vali pexesový šampionát.
V každej triede sme sa roz‑
delili do skupín, rozložili
na lavice pexeso a hľadali
správny pár k danému ob‑
rázku. V každej triede má‑
me pexesového šampióna.
1. D – Klárka Pilarčíková
2. D – Karolínka Labudová
3. D – Katka Jurčáková
» Stredná odborná škola
Námestovo organizovala
dňa 10. 11. 2016 Informa‑
tickú súťaž iSOSNO pre
žiakov 9. ročníka. Náš žiak
z 9. B Adrián Turac obsadil
2. miesto a dostal Diplom
a na 4. mieste sa umiest‑
nil Lukáš Masničák z 9. B
triedy.
» 30. 11. 2016 žiakov prvého
stupňa navštívilo divadlo
s ruskou ľudovou rozpráv
kou „O zlatej rybke“.

cami p. farárom Mgr. Pet‑
rom Bolibruchom a p. kap‑
lánom Mgr. Andrejom
Adamčákom, a druhýkrát
na fare.
» V mene našej Základnej
školy sme začali organizo‑
vať charitatívnu zbierku
pre deti s rakovinou. Kon‑
krétne sme zbierali pre
chlapca Kristiána z Bob‑
rova, ktorého zhubná ra‑
kovina kosti postihla tesne
pred začiatkom školského
roku. Pod záštitou nadácie
,,Deťom s rakovinou“ n.o,
ktorá podporuje tieto cho‑
ré deti, sme zbierku zača‑
li na Vianočných trhoch
a budeme s ňou pokračo‑
vať v našej škole. Vyzbiera‑
nú sumu 550 eur sme odo‑
vzdali rodičom Kristiána,
ktorí sa rozhodli venovať
ich aj iným deťom, ktoré
s ním zdieľajú smutné ne‑
mocničné prostredie.
» V mesiaci december pre‑
biehala na našej škole sú
ťaž ,,SNEHULIAKOVO“.
Súťaže sa zúčastnili deti
1. stupňa. 1. miesto: Sára
Zboroňová
miesto: Sabína Vargončí‑
ková miesto: Liliana Chut‑
niaková.

» Výsledky z celosloven
ského testovania žiakov
5. ročníka zo slovenské
ho jazyka a matemati
ky, ktoré sa uskutočnilo
23. 11. 2016. Našim piata‑
kom sa opäť podarilo pre‑
konať slovenský priemer.
Výsledky sú v tabuľke.
OLYMPIADY A INÉ
SÚŤAŽE
» 19. 10. 2016 si na našej
škole zmerali vedomosti
zo SJL žiaci ôsmeho a de
viateho ročníka. Po vy‑
pracovaní vedomostné‑
ho testu, transformácii
textu na plagát a rečníc‑
kom prejave sa zrodili ne‑
čakané výsledky. Víťazkou
školského kola Olympiády
zo SJL sa stala Silvia Sto‑
piaková (8. B), na 2. mies‑
te sa umiestnila Viktória
Bieľáková (8. B) a 3. miesto
patrí Nine Jatyelovej (8. B).
» Dňa 27. 10. 2016 sa
uskutočnila recitačná sú
ťaž z náboženskej výcho
vy pod názvom: „Milo
srdní ako Otec“. Tejto sú‑
ťaže sa zúčastnila aj naša
žiačka Nina Jatyelová, kto‑
rá skončila na krásnom 2.
mieste.
» Súťaž „Tak spievala
moja babka“ sa konala
v rámci Gajdošských dní.
Cieľom tejto súťaže je pod‑
pora zachovávania tradí‑
cií našich predkov. Pies‑
ne sa spievali v goralskom
nárečí.
Umiestnenie našich žia
kov:
1. kategória 3 – 6 rokov
Strieborné pásmo – Olívia
Kolčáková 1. A;
Bronzové pásmo – Alica
Čulová – Materská škola
Rabča;
2. kategória 7 – 15 rokov;
Strieborné pásmo – Samuel
Skočík – 2. A.
» Dňa 29. 11. 2016 sa
na našej škole konalo škol‑
ské kolo Olympiády z rus
kého jazyka. Zúčastnili sa
ho 9. žiaci zo 7. a 8. roční‑
ka. Po vyhodnotení jednot‑
livých úloh dospela porota
k týmto výsledkom:
1. miesto Silvia Stopiako‑
vá 8. B;
2. miesto Viktória Bieľáko‑
vá 8. B;
3. miesto Filip Piták 7. B.
» Dňa 30. 11. 2016 sa
Pokračovanie – s. 8
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ÚSPECHY NÁŠHO NAJLEPŠIEHO ATLÉTA
– majstra Slovenska v behu na 800 m
Výkony Filipa Reva‑
ja, žiaka 9. A triedy majú
od začiatku roka stúpajúcu
tendenciu. Vo svojej naj‑
silnejšej disciplíne ktorou
je beh na 800 m patrí me‑
dzi Slovenskú špičku. Jeho
výbornú formu potvrdzujú
stále sa zlepšujúce výkony.
Počas posledných štyroch
pretekov sa jeho čas zlep‑
šil o neuveriteľných 11 se‑
kúnd. Všetky preteky, kto‑
ré Filip absolvoval sa ko‑
nali v športovej hale Elán
v Bratislave.

• Halové Majstrovstvá
stredoslov. kraja v Bra‑
tislave – beh na 800 m
– 2:11,62 – 1. miesto.
• Preteky Olympijských
nádejí krajín vyšehrad‑
skej skup. v atletike – kat.
juniori – beh na 800 m
– 2:08,07 2. miesto
• Halové Majstrovstvá
Slovenska starších žia‑
kov – beh na 800 m
– 2:03,89 – 1. miesto
• Halové
Majstrov‑
stvá Slovenska juniorov
– beh na 800 m 1:59,41
– . miesto – nový rekord
Slovenskej republiky
– ako prvý starší žiak
zabehol
pod dve minúty.

ŠKOLSKÉ UDALOSTI V SKRATKE

pútavo porozprával o histó‑
rii železníc na Orave.

Dokončenie – s. 7
na našej škole uskutočni‑
lo školské kolo Olympi
ády v anglickom jazyku.
Zúčastnilo sa ho 14 žia‑
kov v kategórii 1A (5., 6.,
7. ročník) a 9 žiakov v ka‑
tegórii 1B (8., 9. ročník).
Vyhodnotenie:
Kategória 1A: 1. miesto
– Oliver Špliňo;
miesto – Mária Nováková;
miesto – Mário Mačinec.
Kategória 1B: 1. miesto
– Jozef Hvolka.

» Dňa 22. 9. 2016 sa chlap‑
ci a dievčatá piateho roční‑
ka zúčastnili zaujímavého
podujatia „História bliž
šie k deťom a mládeži“
na Oravskom hrade.

» V priebehu druhého de‑
cembrového týždňa sa
na našej škole uskutočnilo
školské kolo recitačnej sú‑
ťaže Šaliansky Maťko. Re‑
citátori nám pripravili pre‑
hliadku najrôznejších po‑
vestí, ktorú doplnili jedi‑
nečným prejavom.
Výsledky boli nasledovné:
1. kategória: 1. Viktória
Vorčáková, 3. A;
Miriam Kovaličková, 2. B
Lea Zboňáková, 2. B;
2. kategória: 1. Kamila
Pienčáková, 5. A.
2. Marián Vargončík, 4. C
Adela Rusnáková, Adela
Kozáková, 4. A.
3. kategória: 1. Mária No‑
váková, 6. A;
2. Patrícia Kovaličková,
6. A.
» Pred vianočnými prázd‑
ninami, 21. decembra
2016, sa na našej škole
uskutočnila Školská deje
pisná súťaž, na ktorej sa
zúčastnili žiaci 5. až 8. roč‑
níka.

ŠPORTOVÉ AKCIE
» Dňa 16. 9. 2016 sa v rámci
„Európskeho týždňa športu“
konal hádzanársky turnaj
žiakov 6. – 7. ročníkov. Žiaci
hrali v duchu fair‑play. Zví‑
ťazili žiaci 7. B triedy.
» 22. 9. 2016 sa na Slanej
vode v Oravskej Polhore
uskutočnil majstrovský
pretek v cezpoľnom be
hu. Žiaci našej školy bo‑
li veľmi úspešní. V kategó‑
rii jednotlivcov bol Da‑
libor Gluch (9. C) prvý
a Filip Revaj (9. A) získal
2. miesto, Tatiana Pikošo‑
vá (8. A) získala taktiež 2.
miesto. V súťaži družstiev
získali Dalibor Gluch a Fi‑
lip Revaj 1. miesto.
» V dňoch 17. a 18. sep‑
tembra privítal atletický
štadión P. Gleska pri STU
Bratislava atlétov z celého
Slovenska na majstrov
stvách v atletike. Najlep‑
šie sa darilo opäť našej šta‑
fete (4 x 60 m), kde naša
štvorica v zložení Filip Re‑
vaj, Matej Murín, Ľubomír
Jaššák a Dalibor Gluch zís‑
kala pre našu školu krásne
2. miesto.

lo na treťom mieste. Star‑
ší žiaci súťaž vyhrali. Diev‑
čatám sa darilo taktiež vy‑
nikajúco, mladšie súťaž
vyhrali a staršie skončili
na druhom mieste.
» Dňa 6. 10. 2016 sa v na‑
šej ŠH uskutočnilo obvo
dové kolo v malom futba
le starších žiakov. Po prie‑
mernom výkone skončili
naši žiaci na 3. mieste.
» Naši mladší a najmlad‑
ší atléti sa v nedeľu 2.
10. 2016 zúčastnili Maj‑
strovstiev stredosloven‑
ského kraja mladších žia‑
kov a prípraviek v atletike.
Pretek sa tentokrát konal
na atletickom ovále v Dub‑
nici nad Váhom. Napriek
tomu, že naša zostava bo‑
la mierne ukrátená o nie‑
ktorých zranených špor‑
tovcov, sa im podarilo do‑
siahnuť výborne výsledky.

Medzi najlepšie patria
tieto:
Vrh guľou Maroš Grobar‑
čík 1. miesto.
Hod kriketovou loptičkou Mi‑
roslav Maslaňák 2. miesto.
Štafeta mladší žiaci
4 x 60 m Vratko Stoch 3.
» Mladšie a staršie žiac‑ miesto, Miroslav Masla‑
tvo z jedenástich škôl si ňák, Filip Kolčák, Michal
27. septembra porovnali Ferneza.
svoje výkony v atletickom
štvorboji. Súťažiaci muse‑ » Dňa 10. 10. 2016 sa v na‑
li dokázať svoju všestran‑ šej ŠH uskutočnilo obvo
nosť v štyroch disciplí‑ dové kolo v malom fut
nach. V kategórii mlad‑ bale žiakov 3. – 4. roční
ších žiakov sa družstvo na‑ ka. Po priemernom výko‑
šich chlapcov umiestni‑ ne skončili naši žiaci na 3.

mieste.
» Dňa 20. 10. 2016 sa v na‑
šej ŠH uskutočnilo obvo
dové kolo v malom futba
le mladších žiakov. Po vy‑
nikajúcom výkone skončili
naši žiaci na 1. mieste.
» Dňa 17. 1. 2017 sa usku‑
točnilo obvodové ko
lo v basketbale chlap‑
cov, v ktorom naši chlap‑
ci podľahli chlapcom
z Komenského NO 34:16
a do okresného finále ne‑
postúpili.
» Dňa 18. 1. 2017 sa v našej
ŠH uskutočnilo obvodové
kolo v stolnom tenise žia‑
kov, ktorého sa zúčastni‑
li ZŠ Rabča, ZŠ Klin, ZŠ
Lokca a ZŠ Brehy NO.
Víťazom obvodového kola
a postupujúcim do okres‑
ného kola sú žiaci našej
školy.
Postup vybojovali: Ma‑
rek Dibdiak, Tibor Juritka,
Michal Ferneza.
» Náš žiak Filip Revaj z 9. A
triedy sa zúčastnil Halo‑
vých Majstrovstiev stredo
slovenského kraja v atle
tike, ktoré sa konali v Bra‑
tislave. V disciplíne 800 m
sa časom 2:11,62 umiestnil
na prvom mieste.
EXKURZIE
» Druháci sa na začiat‑
ku školského roka vybrali
na exkurziu do Or. Lesnej.
Mnohí sa viezli vláčikom
prvýkrát. Ujo výpravca im

» Dňa 6. 10. 2016 sa piataci
zúčastnili biologickej ex
kurzie v Arboréte – Boro‑
vá hora Zvolen. Druhá časť
exkurzie sa konala v Tiha‑
nyiovskom kaštieli v Ban‑
skej Bystrici.
» V piatok 30. septem‑
bra 2016 sa ôsmaci vy‑
brali na exkurziu do Žili
ny. V obchodnom centre
Aupark kde sa konala ak‑
cia „Noc výskumníkov
2016“.
» V piatok 21. októbra
2016 žiaci ôsmeho roč‑
níka navštívili mesto
Martin. Videli modernú
vedeckú kultúrnu, vzde‑
lávaciu a informačnú in‑
štitúciu – Slovenskú ná‑
rodnú knižnicu a aj slo‑
venské literárne múze‑
um, ktoré sa sídli v prvej
budove Matice sloven‑
skej.
» V stredu 26. októbra žia‑
ci šiesteho ročníka na
vštívili Centrum popu
larizácie fyziky na Gym
náziu V. Paulínyho – Tó
tha v Martine.
» Dňa 9. novembra 2016 sa
žiaci piateho ročníka zú‑
častnili exkurzie. Navští‑
vili hvezdáreň v Kysuckom
Novom Meste.
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KARNEVAL
Dňa 26. februára 2017 sa kultúrny dom premenil na „ Rozprávkovú krajinu“. Na
vštívilo ju obrovské množstvo rozprávkových bytostí od výmyslu sveta. Zamasko
vané bytosti sa zabávali, promenádovali, súťažili. Do tanca strhli aj svojich rodi
čov. Počas karnevalu všetkých zabávali Maggé a Homér Simpsonovci. Každá by
tosť za svoju námahu bola odmenená hračkou a sladkosťou. Vyhodnotili ich rodi
čia. Rekordom karnevalu boli dve najmladšie masky, ktoré mali 1,5 roka.
Poradie na prvých
miestach:
Predškolský vek:
1. Snehová kráľovná
– Michaela Miškovičová
2. Chrobák – Vanesa
Podstrelená
3. Kohút – Adam Brezoňák
1. – 3. ročník: 1. Ovečka
– Nina Revajová 3. B
2. Avatar – Sára
Zboroňová 2. A
3. Mimoň – Karin
Brišáková 3. B
4. – 9. ročník:
1. Cigánka – Dominik
Kovalík 6. A;
2. Múmia – Marián
Vargončík 4. C;
3. Študent – Alel Azzouz
Turac 6. A.
Za krásny a nezabudnu‑
teľný zážitok z „Rozpráv‑
kovej krajiny“ veľké ďaku‑
jem patrí za odmeny pre

masky obci Rabča, Rodi‑
čovskému združeniu pri
ZŠ s MŠ Rabča, COOP
Jednote Námestovo. Ďa‑
kujeme všetkým maskám,
rodičom a organizátorkám
zo ZŠ.
Na karnevale bolo od‑
menených 145 masiek.

Každá maska dostala slad‑
kosť, hračku alebo písacie
potreby. Počas celého kar‑
nevalu sa na chodbe podá‑
val čaj pre deti, pre rodi‑
čov bola podávaná káva.
Text: Mgr. Eva Raticová,
foto: Miroslav Kovalíček
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NAŠE AKTIVITY V MŠ V GACELI POČAS
POLROKA 2016 – 2017

Ako každoročne,
tak aj tohto roku sme
začínali v septembri
s víziou: Dieťa si vie
poradiť v rôznych
situáciách.
A tak sa deti postup‑
ne adaptovali na pobyt
v priestoroch svojho no‑
vého pôsobiska, nových
kamarátov a nových pra‑
vidiel. Učili sa správne‑
mu a hlavne ohľaduplné‑

mu správaniu sa v kolek‑
tíve, kde sa nachádza viac
deti s rôznymi povahový‑
mi vlastnosťami. Nado‑
budli znalosti v poznáva‑
ní okolia škôlky a okolitej
prírody. Pozorovali osobi‑
tostí a znaky našej rodnej
dedinky, učili sa bezpečne
pohybovať v blízkosti cesty
a po priechode pre chod‑
cov. Radostnými aktivita‑
mi boli turistické vychádz‑
ky v blízkom okolí, v le‑
se a v parku pri škole. De‑
ti sa naučili nielen správ‑
ne sa správať v prírode, ale
aj poznávať stromy, plody
a hlavne základné princí‑
py ochrany prírody. Inten‑
zívnejšie vnímali krásu je‑
sennej prírody a okolia.
Naučili sa využívať mno‑
hé drobné produkty príro‑
dy – ako sú gaštany, šišky,
kamienky a lístie. Oboz‑
námili sa tiež s proble‑
matikou triedenie odpad‑
kov. Taktiež odsúdili ne‑
legálne skládky popri po‑
toku. Dobrým príkladom
bolo detské predstavenieNa Zemi dobre mi, kde bo‑
la rozprávkovým spôso‑
bom spracovaná táto prob‑
lematika.
Počas mesiaca ok‑
tóbra sa deti pripravova‑
li na stretnutie so starými
rodičmi. Pripravili si nich
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mnohé pekné pesničky,
básne, scénky, ba aj goral‑
ské ľudovky. Predškoláci si
pozvali starkých aj do tried
a vyrobili pre nich vlastno‑
ručne zhotovené darčeky.
Dojatie bolo na obidvoch
stranách. Deti sa zase do‑
zvedeli, ako sa starí rodičia
zabávali kedysi, keďže vte‑
dy toľko hračiek nemali, ba
ani škôlky neboli.
Veľmi osožnou aktivi‑
tou v mesiaci november
bolo učenie o ľudskom te‑
le, kdesa mali možnosť po‑
učiť o dôležitosti zdravej
stravy, o škodlivom vply‑
ve na ľudské zdravie a ako
funguje celé telo. K tomu‑

Spravodajstvo

to prispela návšteva v ka‑
binete v ZŠ. Deti si mohli
poobzerať, ba aj, kto sa ne‑
bál poohmatávať ľudskú
kostru, makety oka, srd‑
ca, pľúc. Potešujúcou a po‑
vzbudzujúcou bola náv‑
števa prvákov v našej MŠ
u predškolákov. Povzbu‑
dili všetky deti, čo sa obá‑
vajú vstupu do prvej trie‑
dy, že už vedia čítať, písať
a nemusia tam spať. Opäť
nás navštívili divadelníci
s poučným predstavenímKlauniáda.
Básničkami a piesňa‑
mi sme v decembri priví‑
tali aj svätého Mikuláša,
ktorý prišiel na saniach.

Hoci mal okrem anjelov aj
pomocníkov – čertov, do‑
niesol bohaté balíčky pre
všetkých. Pozitívnou ak‑
tivitou bolo pre všetky de‑
ti vypracovanie knihy, kde
sa odrazila predčitateľ‑
ská gramotnosť – obráz‑
kové spracovanie rozpráv‑
ky. Každá trieda vypraco‑
vala na jednej strane jed‑
nu rozprávku. Kniha bo‑
la vystavená počas vianoč‑
nej akadémie v kultúrnom
dome. Najviac sa však deti
tešia na Vianočnú besied‑
ku, aktívne zhotovujú vý‑
zdobu, nacvičujú básne,
piesne a scénky, rôzne po‑
hybové hry, tančeky, ba aj
divadielka. Odmenou im
býva čas strávený s rodič‑
mi, ktorý sa prídu pozrieť
na toto vystúpenie a darče‑
ky pod stromčekom pre ce‑
lú triedu a pre každé dieťa.
Keďže tohtoročná zim‑
ná nádielka bola veľmi bo‑
hatá na sneh a mráz, šan‑
tenie deti pokračovalo ce‑
lý január – stavali snehové
bytosti, snehuliakov, šmý‑
kali sa na lopároch, sán‑
kovali sa na blízkom kopci,
no poznávali aj vlastnosti
snehu, správne obliekanie
v chladnom období a tep‑
lé nápoje po pobyte von‑
ku. Poučili sa o vhodnom
stanovišti pre zimné hry,
nepohybovať sa v blízkosti
striech, o možnom nebez‑
pečenstve mokrého, tvr‑
dého snehu. Chlad a mráz
nás otužujú, ale hrozí aj
omrznutie. Opäť sa zaobe‑
rali starostlivosťou o zvie‑
ratká v zime. Pre predško‑
lákov bolo dôležitou akti‑
vitou – ukážka svojich ve‑
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domosti rodičom, ktorých
si pozvali na tzv. Otvore‑
nú hodinu. Starostlivosť
o ústnu dutinu a správ‑
ne umývanie zubov, ako
aj vhodné zubné pomôcky
nám prišli prezentovať tety
z hygienickej stanice. Dob‑
rou prevenciou bolo aj vy‑
šetrenie zraku dieťaťa prí‑
strojom Plusoptix, ktoré
zrealizovala Únia nevidia‑
cich a slabozrakých Žilina
a výsledky boli odovzda‑
né rodičom. Opakovanie
a správne používanie sluš‑
ných slovíčok si deti pripo‑
menuli s návštevou diva‑
dielka – Hrnček var. A ďal‑
šie mnohé a zaujímavé ak‑

tivity deti čakajú v druhom
polroku.
Margita
Zboroňová a kolektív MŠ
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ANEKDOTA, AŠ, BÁBKA, BÁJKA, BÁJOSLOVIE, BALADA, BOK, BYT,
ČAKANKA, ČAS, DION, DOTKO, EPITETON, HEVIER, HOREHRONIE, HRA,
CHALUPKA, INOTAJ, ISKRA, JÁN BOTTO, JARKO, KAČIČKA DIVOKÁ,
KARAVÁNA, KNIŽKA, KOLO, KOZA, KREDO, MALIAR, MILAN RÚFUS, MYŠ,
NÁHLA, OBED, OSTROV, OŠTEP, OTELO, PES, PESNIČKA, PETER RAJNIAK,
PETERAJ, PIESEŇ, PÍŠE, PODJAVORINSKÁ, POKORA, POREKADLO,
PRANOSTIKA, PREDNÚ, ROHÁČ, RÝM, SKÁČ, TABU, TOVAR, TURČÍN
PONIČAN, VERŠE, VODNÍK, ŽITKO, ŽUPA.
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Aktivity na HORNEJ základnej škole aj mimo nej

PREDNÁŠKA O HOLANDSKU pri príležitosti
Európskeho dňa jazykov
V stredu 21.
septembra sme si
urobili Európsky deň
jazykov. Na návštevu
do HZŠ prišiel ocko
nášho žiaka pán Jozef
Laštiak, ktorý pracuje
v Holandsku.
Rozprával nám zaují
mavosti o tejto krajine.
Susedí s Nemeckom, Bel
gickom a Severným mo
rom. Holandsko je známe

tulipánmi, syrom a dre
venými topánkami, kto
ré nám pán Laštiak aj pri
niesol ukázať a podaro
val nám ich na pamiatku.
Je zaujímavé, že deti tam
chodia do školy na bicyk
li aj 10 km, rodičia ich vô
bec nevozia autom a už
v druhej triede musia ve
dieť plávať, pretože v Ho
landsku je veľa riek a ka
nálov, tak aby sa neuto
pili. Ľudia tam vraj jedia

málo teplej stravy, ale za
to veľmi veľa ovocia, asi
preto sa dožívajú aj vy
sokého veku. Pán Laštiak
tam teraz stavia bytovky,
je to veľmi ťažké, preto
že kvôli vode tam musia
robiť špeciálne základy,
aby sa stavba nezrútila.
Do Holandska cestuje 12
hodín autom a mesto, kde
pracuje je od nás vzdiale
né až 1 360 km.
Pracuje tam už 8 ro
kov a musel sa aj naučiť
po holandsky. Zopár slov
naučil aj nás, napríklad
ako sa pozdraviť a poďa
kovať. Prednáška bola
veľmi poučná a páčila sa
nám aj pani učiteľkám.
Za všetkých žiakov a uči
teľov HZŠ mu veľmi pekne
ďakujeme, že si našiel čas
a prišiel medzi nás.
Reportáž pripravili: Olívia Pilarčíková
a Katka Vonšáková 3. D

DEŇ MLIEKA
No ako každý rok
aj tento sme mali
28. septembra
Deň mlieka.
Pani kuchárka je veľ
mi šikovná, preto nám
pripravila mliečnu desia
tu – BB puding. A veľmi
nám chutil! Ďakujeme!
Potom sme mali super
aktivity, ktoré vymysleli
naše pani učiteľky. Číta
li sme veselé Mliečne roz

právky a hádanky od Jo
zefa Pavloviča. Na mate
matike sme riešili mliečne
slovné úlohy.
Všetci v škole sme bo
li oblečení v bielom. Malí
prváci vyzerali ako anjeli.
Mlieko je zdravé a my ho
budeme piť každý deň.
Reportáž pripravili:
Zuzka Vargončíková,
Karolínka Labudová, 2. D

Milí čitatelia,

prázdniny rýchlo ubehli a ani sme sa nenazdali, a máme tu opäť nový školský rok 2016/2017.
Dúfame, že aj tento rok bude minimálne taký úspešný ako ten predchádzajúci. Sme veľmi radi, že
aj v tomto čísle Vám môžeme ponúknuť najnovšie
novinky a zaujímavosti, ktorými naša škola žila.
Po jeseni k nám prišla zima, obdobie adventu a spolu s ním aj vianočné obdobie, a nový rok 2017. V škole nechýbali rôzne besedy, vydarené akcie, aktivity, súťaže a zaujímaví ľudia. Ako sme toto všetko
prežívali sa dočítate v nasledujúcich reportážach
so zaujímavými fotografiami.
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TVORIVÉ DIELNE

Šitie domčekových vankúšov
Vo štvrtok 22. septembra 2016 sa na HZŠ
konali tvorivé dielne, na ktorých sme šili
domčeky.

minkou Skurčákovou vy
svetlili pracovný postup.

maminky na šijacom stroji.
Domčeky sme zdobili gom

Pani učiteľka Zborteko
vá všetkých privítala, s ma

Rozdelili sme sa do skupín
a začali sme pracovať. Vy
brali sme si látky, vystrihli
sme jednotlivé časti domu
a začali sme šiť. Niektorí šili
ručne a niektorým pomohli

bíkmi, a tak sme sa nauči
li ich prišívať. Potom sme
ich naplnili molitanom, aby
boli ako vankúšik a zoši
li ich. Všetci sme usilovne
pracovali a s pomocou na

šich maminiek nám to išlo
super. Domčeky teraz zdo
bia našu chodbu školy. Pre
všetkých bolo pripravené
občerstvenie a koláč, ktorý
sme piekli my tretiaci.
Bolo nám super a chce
me sa poďakovať našim
maminkám, pani učiteľ
kám, pani Skurčákovej
a všetkým, ktorí akýmkoľ
vek spôsobom prispeli k to
mu, aby sa táto tvorivá diel
ňa mohla konať – pani Slo

víkovej, Hrubjakovej, Sta
šovej, Boldovjakovej, Skur
coňákovej,
Kolčákovej,
Vargončíkovej, Bugajovej,
Labudovej, Juritkovej, Raj
niakovej, Laštiakovej, Pi
díkovej, Iskerkovej, firme
Matratex – pánu Jozefovi
Revajovi a Základnej škole
v Rabči.
Reportáž pripravili:
Daniel Pidík,
Simonka Žitňáková,
Dianka Slovíková 3. D

vé piesne, ale aj populárne
piesne a tance. Naši tretia
ci napiekli pre našich vzác
nych hostí výborné per
níkové koláče. Všetci sme
sa na návštevu našich ba

biek a dedkov veľmi teši
li. Pripravili sme im aj ma
lý darček. Bolo to veľmi mi
lé stretnutie, ktoré sa páči
lo babkám, dedkom aj nám
ich vnučkám a vnukom.

Ďakujeme im za sladkos
ti, ktorými nás obdarovali.
Bolo to veľmi krásne.
Reportáž pripravili:
Matej Bugaj, Alexej Maslaňák,2. D

BESIEDKA pre
babky a dedkov
V mesiaci október
každý rok naši žiaci
privítajú v škole babky
a dedkov.

Aj tento rok sme si pre
nich pripravili besied
ku plnú prekvapení. Bo
li to piesne, scénky, ľudo

Výtvarná súťaž
„Tvoríme z prírodných
materiálov“
Naši žiaci spolu s rodič

Presýpacie
hodiny
Na hodine prvouky
sme si vysvetľovali
ako plynie čas.
Pani učiteľka nám roz
právala o presýpacích ho
dinách. Bolo to zaujíma
vé. Naši starí rodičia to ve
ru nemali ľahké a hodiny si
museli vyrábať sami. Vyrá
bali ich z dreva, skla alebo
z plastu. Za domácu úlo
hu sme si mali takéto hodi
ny vyrobiť. Návod sme ma
li v knihe. Pomáhali nám
pri tom naši rodičia. Sami
by sme to určite nezvlád

li. Na výrobu presýpacích
hodín sme potrebovali pie
sok, lepiacu pásku a dve
plastové fľaše. Mohli sme
aj použiť mak, soľ alebo cu
kor namiesto piesku. Všet
ky hodiny boli veľmi pek
né, zaujímavé a máme ich

mi tvorili a využívali hlavne
prírodné materiály. Diela
boli vystavené a všetci zú
častnení boli ocenení. Prí
rodu sme si aspoň na chvíľu
preniesli aj k nám do školy.
Reportáž
pripravili kolektív pedagógov a žiakov s rodičmi

vystavené v triede. Od
menou nám bola jednot
ka v žiackej knižke.
Reportáž pripravili:
Linda Juritková, Katka
Hrubjaková a Anabelka
Domiňaková 1. D

V mesiacoch september
a október sme sa rozhodli využiť to, čo nám
príroda poskytuje.
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ČÍTAME SPOLU
V piatok 18. novembra 2016 vyvrcholila
na HZŠ čitateľská aktivita zameraná na knihu
Josefa Čapka
„O psíčkovi a mačičke.“
Žiaci 2. a 3. ročníka si
preverili svoju schopnosť

pracovať s textom a čítať
s porozumením v kvíze.
Naši prváci sa do tejto ak
tivity zapojili tvorbou ilus
trácie k tejto rozprávke.
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• v kategórii 3. ročníka sú:
1. Daniel Pidík,
2. Diana Slovíková,
3. Veronika Iskerková;
• v kategórii 2. ročníka:
1. Alexej Maslaňák,

Súťažilo sa v dvoch ka
tegóriách a medzi najlep
ších čitateľov:
2. miesto Linda Juritková
3. Katarína Hrubjaková.

2. Karolína Labudová
a Tomáš Svetlák,
3. Tadeáš Kolčák;
• v kategórii 1. ročníka:
1. Anabela Domiňáková

PEXESOVÝ
šampionát
V novembri nám
naše pani učiteľky
zorganizovali pexesový
šampionát.
Hrali sme o zaujímavé
ceny. Niektorí sme si do
niesli svoje pexesá z domu.

V každej triede sme boli
rozdelení do skupín. Pexe
so sme si rozložili na lavice
a hra sa mohla začať. Dob
re sme sa pri tom zabávali.
Hľadali sme čísla, písmen
ká, zvieratká, hračky…
Každá trieda mala svojho

poďakovanie patrí naším
duchovným otcom za po
zvanie na rorátne sv. omše
a raňajky. Samozrejme ne
môžeme zabudnúť aj na na

V dňoch 9. 12.
a 15. 12. 2016 sme sa
na HZŠ zúčastnili na rorátnych sv. omšiach.

v školskej jedálni s našimi
duchovnými otcami p. fa
rárom Mgr. Petrom Bo
libruchom a p. kaplánom
Mgr. Andrejom Adamčá
kom, a druhýkrát na fa

Zároveň chceme apelovať aj na rodičov, aby svoje deti povzbudzovali k čítaniu, pretože u mnohých

Reportáž pripravili:
žiaci a učitelia HZŠ

pexesového šampióna. Os
tatní sme ich povzbudzo
vali a držali im palce.Diev
čatá nás prevalcovali.
Naše víťazky sú:
1. D – Klárka Pilarčíko
vá 2. D – Karolínka Labu
dová 3. D – Katka Jurčá
ková.
Reportáž pripravil:
Samko Gabriel 1. D

Biblické okienko
Rorátne sv. omše

Neodradilo nás ani skor
šie vstávanie, ktoré sme
museli podstúpiť. Na tvori
vých dielňach sme si vyro
bili lampáše, ktorými sme
si svietili cestu ku kosto
lu a aj v kostole. Po sv. om
šiach sme raňajkovali raz

Najlepší čitatelia a ilus
trátori boli odmenení kni
hou, záložkou a diplo
mom. Gratulujeme!

žiakov schopnosť čítať s porozumením absentuje. Čítanie s porozumením je základným nástrojom získavania vedomosti, čo je dôležité nielen pre ďalšie úspešne vzdelávanie, ale aj pre
zvládnutie mnohých iných
životných situácii.

re. Po chutných raňajkách
sme sa išli učiť. Najviac sa
nám páčil príchod do zhas
nutého kostola. Naše sve
tielka priniesli väčšie svet
lo aj do našich sŕdc. Naše

še mamičky, ktoré nám na
piekli chutné koláče.
Reportáž
pripravili: Jakubko
Skurčák, Sebko Pajunk 3.D
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VIANOČNÉ TVORIVÉ
DIELNE
Advent sa začal
na hornej škole tvorivo.
Najprv sme prijali po
zvanie na tvorivé dielne
v CVČ v Námestove, kde
sme si vyrobili vianočné
pozdravy a dekorácie. Pr
vý decembrový deň sa po
obede v našej škole vo zvu
ku vianočných kolied schá

dzali žiaci a ich mamičky,
babičky aj súrodenci. Vôňa
vianočných oblátok sa šíri
la po škole z tretiackej trie
dy, kde ich piekla mamič
ka Veroniky Iskerkovej. Vô
ňu ihličia nám do školy pri
niesla maminka Riška Jen
dreasa, ktorá z voňavých
vetvičiek vytvárala krásne
vianočné ikebany. Babička
Tomáška Jagelku nám pre

zentovala svoje krásne vý
robky so servítkovou tech
nikou. Hneď sa okolo jej
pracovného stola stretlo ve
ľa detí aj mamičiek, ktoré si
tiež chceli vytvoriť podobné
výrobky. Teta Matušňáko
vá všetkým ochotne radila
aj pomáhala. Mamička Va
nesky Boldovjakovej nám
pripravila sadrových anje
likov, ktorých si mohli de

ti ozdobiť a spoločne s ňou
vytvárali z papiera nevšed
né vianočné stromčeky.
Veľmi zaujímavú tvorivú
dielňu pripravili Matejko
Bugaj so svojou mamičkou.
Spoločne učili deti vytvá
rať srdiečka a stromčeky
z drôtu. V tejto tvorivej ná

lade sme vyhladli a tak sme
sa rozlúčili pohostením sa
chutnou pizzou. Ďakuje
me všetkým, ktorý nám po
mohli prežiť príjemné pred
vianočné popoludnie.
Reportáž pripravili:
Diana Juritková,
Diana Gluchová, 2. D

Vyrobili sme si BETLEHEM
Počas adventu sme sa
rozhodli čakanie
na Vianoce spestriť
výtvarnou súťažou
zameranou na výrobu
rôznych Betlehemov.

celé rodiny, výtvory sme
nechali na obdiv všetkým
a mohli si ich prezrieť aj
na vianočných trhoch.

Odmenení autori sa pote
šili peknej cene a sladkej
odmene, ale hlavným cie
ľom bolo spojiť pri spoloč

nom tvorení naše rodiny.
Reportáž pripravili:
žiaci 3. D
a p. u. Zborteková

Zapojili sa do tvorby

VIANOČNÁ AKADÉMIA
Radostné čakanie
na Vianoce nám spestrila príprava spoločného vianočného
divadielka.
Vystúpenie na Mikuláš

skej akadémii potešilo na
šich žiakov 1. – 5. ročníka.
Dňa 17. 12. 2016 sa kona
li Vianočné trhy, na ktorých
sme zahrali naše divadielko
v zmenených podmienkach

– na pódiu pred kultúrnym
domom. Udeľujeme po
chvalu všetkým deťom,
ktoré nacvičovali diva
delnú scénku a výborne
zvládli obe vystúpenia.
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STRIDŽIE DNI
Začínali sme
Katarínskymi zvykmi
25. novembra,
keď sme deti v MŠ
a v škole prekvapili
príletom stríg do triedy.
Po chvíli ich z triedy vy
hnali chlapci a všetkých

požehnali cesnakom, aby
zlých duchov odohnali. Na
koniec pre zlepšenie nála
dy vošli Katrenky – chlap
ci prezlečení za dievčatá.
Spoločne sme si zaspieva
li ľudovú pieseň Neďaleko
od Trenčína. Katarínsky
mi pranostikami sme na

še Katarínske zvyky ukon
čili. Posledný strídží deň
13. 12. sa za strigy prezliek
li chlapci. Postrašili de
ti a predstavili sa vtipnými
básničkami. Chlapci ich bi

čom, rapkáčmi povyháňali.
Dievčatá – Lucie s pomúče
nou tvárou v bielych plach
tách, s lampášmi a pierka
mi v rukách oprášili všetky
kúty. Pranostikou: „Od Lu

cie do Vianoc každá noc má
svoju moc.“ sa naše Lucie
rozlúčili.
Reportáž pripravili:
žiaci 2. D triedy
a p. uč. Kubíková.

ADVENTNÝ KALENDÁR DOBRÝCH
SKUTKOV
Na hodine výtvarnej
výchove sme si
spoločne vyrobili
adventný kalendár
dobrých  skutkov.

lej učiť. Dobré skutky bo
li rôzne napríklad: zrieknu
tie sa sladkostí, počítača,
modlitba za rodičov, pomoc
blízkym, sv. omša cez týž

deň alebo počúvanie na pr
vé slovo. Nie vždy sa nám
dobrý skutok podarilo spl
niť, ale aspoň sme sa oň sna
žili. Najťažší skutok pre nás
bolo zrieknutie sa sladkostí.
Dobrými skutkami sme sa
chceli čo najlepšie pripraviť
Cieľom tohto kalendá
ra bolo pripraviť sa na na
rodenie Ježiška. Každé rá
no sme sa stretávali prváci,
druháci a tretiaci v triede,
vylosovali sme niekoho, kto
nám prečítal biblický príbeh
o Márii, a dostali sme úlohu
(dobrý skutok), ktorú sme
sa snažili plnili počas celé
ho dňa. Ráno sme si zapá
lili adventnú sviečku a spo
ločne sme sa všetci pomod
lili, aby sa nám to podarilo
splniť. Potom sme sa šli ďa

na Vianoce a na príchod Je
žiška do našich sŕdc.

Reportáž pripravili:
Sonička Lachová,
Branko Cubinek, 3. D

Okienko zdravia
Plavecký výcvik
3. ročník
Plavecký výcvik sa
konal od 17.
do 21. októbra
v Dolnom Kubíne.
Cestovali sme auto
busom okolo Oravské
ho hradu. Prvý deň nás
privítal plavčík Ivan.
Okrem neho sme mali
aj iných plavčíkov, kto
rí boli veľmi milí a tr
pezliví. Naučili nás plá
vať znak, delfína a kraul.

Mohli sme využívať rôzne
vodné atrakcie – toboga
ny a divokú rieku. Skáka
li sme do plaveckého ba
zéna hlbokého dva met
re. Chceme sa poďako
vať plavčíkom, že nás na
učili plávať, pánu šoféro
vi za jeho bezpečnú cestu
autobusom a trpezlivosť
s nami!
Reportáž pripravili:
Katarína Jurčáková
a Veronika Iskerková 3. D
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Majstrovstvá v sánkovaní na vreciach
Naši víťazí sú:
1. D Natália Randiaková
– čas 6,10 s;
2. D Matej Bugaj – 5,86 s;
3. D Dianka Slovíková
– čas 3,38s.

Doma sme si vyrobili
vrecia, ktoré sme
naplnili slamou alebo
senom.
Pomáhali nám pri tom
starí rodičia a naše ma

my. Vrecia sme si donies
li do školy a majstrovstvá
na briežkoch sa mohli za
čať. Majstrovstiev sa zú
častnili naši prváčikovia,
druháci a samozrejme
sme nemohli chýbať ani

Víťazi si odniesli dip
lom a krásnu cenu.
Reportáž pripravili:
Adam Rajndiak,
Adrián Laštiak,
Jakub Jagelka 3. D

my tretiaci. Boli sme roz
delení na 3 družstvá. Pani
učiteľky nám merali a za
pisovali čas. Išlo tu hlavne
o rýchlosť, kto prvý pre
kročil cieľ. Veľmi dobre
sme sa pri to zabavili.

Snehuliaci – tretiaci
Keďže zima bola tohto
roku tuhá a niekedy
sa nadarilo stavanie
snehuliakov zo snehu,
tak sme si ich vyrobili
z papiera, dodali sme
im naše „hlavy“.
Stali sa z nás
snehuliaci – tretiaci.
JESENNÝ ZBER
PAPIERA
Vyhodnotenie zberu papiera – október 2016

Do zberu papiera sa za
pojilo množstvo žiakov aj
so svojimi rodinami. Ďa
kujeme a veľmi ich za to
všetkých chválime.
1. D 48,4 kg Najlepšia
zberateľka bola: Veronika
Grobarčíková 24,5 kg
2. D 396 kg Najlepšia
zberateľka bola: Vaneska
Boldovjaková 50kg
3. D 267 kg Najlepší
zberateľ bol: Jakubko Ja
gelka 108 kg

Z VÝTVARNEJ TVORBY NAŠICH ŽIAKOV
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AKO SI ŽIJEME V ŠKÔLKE PRI KOSTOLE
„ŠKOLA NESMIE BYŤ MIESTOM SĹZ, BLUDISKOM A DRINOU, ALE HROU, HOSTINOU A RAJOM“

SEPTEMBER
Mottom, uvedeným na za
čiatku, sme sa snažili za
hájiť školský rok.
Veď práve vtedy je pre
dieťa ťažké obdobie –
musí sa rozlúčiť, na urči
tý čas, s rodičom.
Prichádza do nového
prostredia a to mu je pre
zentované všelijako.

AJ OKOLIE MATERSKEJ ŠKOLY bolo pre
deti zaujímavé.
Najskôr dvor a potom aj
širšie okolie.
Poznávali časti Rabče,
učili sa pomenovať domi
nanty v blízkosti a to čo
videli, budovali v triede.
Podarilo sa im to na vý
bornú.

Preto našou úlohou bo
lo dieťaťu pobyt čo najviac
odľahčiť a to milým slo
vom, prístupom a zaujíma
vými aktivitami.

OKTÓBER
Tento mesiac je, ako ináč,
bohatý na vitamíny zo zá
hradky. Často si neuvedo
mujeme aké poklady v nej
máme.
V dnešnej dobe sa dá
všetko kúpiť, ale je to ta
ké zdravé ako to naše?
Aj o tom boli rozhovory
s deťmi. No neostalo len
pri rozhovoroch. Sami
sme si pripravovali zdra
vé pochutinky, hoci mu
sím priznať, že niektoré
druhy na ich výrobu bo
li aj s obchodu. A skonzu
movali aj to, s čím majú
niekedy problém.

Ale zvládli sme to, adap
tácia prebehla bez väčších
ťažkostí.
A že boli spokojné,
svedčia aj tieto fotografie.

NAŠI STARKÍ si pre
svoju lásku, múdrosť
a starostlivosť zaslúžia
prejav úcty stále, ale in
tenzívnejšie sme sa to
mu venovali práve v me
siaci október, ktorý sa
nesie v tomto znamení.
Preto sme spolu s deťmi
– ich vnúčatami, pripra
vili pekný program. Vy
stúpili sme s ním v Ga
celi – v kultúrnom do
me. To však nebolo všet
ko. Zdupľovali sme ho
v škôlke. Starí rodičia na
šich detí vlastne ešte ne
spĺňajú dôchodkový vek
a tak sme si ich pozva
li k nám. Potešenie bolo
na oboch stranách.

www.rabca.sk |www.zsrabca. edupage.sk | skolka@zsrabca.sk | e- mail chyrnik@rabca.sk

10 | PRÍLOHA Rabčianskeho CHÝRNIKA č. 1/2017

7. marec 2017

HORNÁČIK – 1/2017

AKO SI ŽIJEME V ŠKÔLKE PRI KOSTOLE
NOVEMBER
Bezpečnosť na cestách je
veľmi dôležitá. V dnešnej
dobe, keď sú cesty preplnené dopravnými prostriedkami, je zvlášť potrebné o tom hovoriť.
Pamätám si na časy, že
sa na ceste hrali deti a ve
ru sa im nepáčilo, že ich
pri hre vyrušilo občas pre
chádzajúce auto, alebo au

tobus. Ale doba napredu
je. Dnes len máloktoré die
ťa príde do MŠ po vlast
ných a nemá skúsenosť ako
sa má na vozovke správať.
Bolo našou prvoradou úlo
hou ich o tom upovedomiť.
V tom nám pomáhal aj náš
hosť p. Augustín Piták.
P. policajt deťom hravou
formou priblížil jednotlivé
pravidlá na cestách.
DECEMBER
Jeho začiatok bol plný oča
kávania. Veď mal prísť
vzácny hosť. Deti sa ne
mohli dočkať Mikuláša.
Ich želanie sa splnilo a 6.
decembra sa ukázal vo
dverách. Prišiel sám. Ne
potreboval žiadnych po
mocníkov. A na čo. Deti sú
vraj dobré, čerta netreba
a anjeli išli zaniesť darčeky
ešte iným deťom. Nadvia
zal s nimi rozhovor, troš
ka ich preskúšal čo o ňom
vedia, pripomenul na dôle
žitosť slušného správania.

Z NAŠICH AKTIVÍT ne
smiem zabudnúť na diva
delné predstavenia, kto
rých sa deti zúčastni
li. Hoci prvýkrát išli naň
s obavami – čo to asi bu
de, ale na ďalšie sa už
všetci tešili.
Divadielka mali nie
len zábavnú, ale aj vý
chovno-vzdelávaciu fun

kciu. Deti mohli rozmýš
ľať o tom, na aké slovíč
ka netreba zabúdať, ako
sa správame k sebe, ku
prostrediu, v ktorom ži
jú, ako ochraňovať príro

du. A ani telocvičňa ne
bola o nič horšia. Našli
tam množstvo možností
sa pohybovo realizovať,
veď to sú ich prirodze
né potreby – hra a pohyb.

Deti sa predviedli krátkym
programom, za čo ich Mi
kuláš obdaroval balíčkom
sladkostí. A Mikuláš do
stal tiež darček – mal pred
sa meniny.
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ĎALŠIA AKCIA, na kto
rú nechcem zabudnúť je
„Vianočná besiedka“. Pri
pravovali sme sa na ňu dlh
ší čas. Všetko sa nedá na
raz naučiť a do hodinového
programu toho treba viac.
Deti boli snaživé, trpezlivé
a ochotné sa učiť na úkor
hier. Tento program bol
darčekom pre rodičov. A že
boli spokojní, o tom sved
čili ich usmiate tváre a slo
va vďaky smerom k nám.

JANUÁR
Pretože zima úraduje v plnej sile, rado
vánok so snehom sme si užili dosť. De
ti sneh poznávali, skúmali jeho vlast
nosti, robili pokusy a užívali. Nebáli sa
ani väčších kopčekov, ktoré odvážne
a hlavne s radosťou zdolávali.
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AKO SI ŽIJEME V MŠ
PRI KOSTOLE
Malou troškou pris
pievame aj k rozvoju regi
onálnej kultúry a pripomí
naniu ľudových tradícii.
Deti sa oboznamovali
so starými remeslami, ži
votom ľudí v minulosti, na
učili sa spievať piesne v go
ralskom jazyku, pripomí
nali si zvyky na Ondreja,
Barboru, Katarínu, Luciu.
Pripravovali vianočné ko
láče, zdobili priestory škôl
ky na Vianoce.

A ešte zopár záberov
z nášho života v škôlke.

Na záver by sme chceli
poďakovať aj sponzorom.
Prispeli eurami, papie
rom, hračkami, školskými
potrebami, sladkosťami,
ovocím.
Ďakujeme p. Boldovja
kovi, Juritkovi, Mikolajčí
kovi, p. Rajniakovej. Zu
zanám a Marcele, že na
piekli koláčik, ktorým sme
ponúkli starkých. A os
tatným
nemenovaným
(na ich vlastnú žiadosť).
O časti zo života škôlky,
hore pri kostole, vás infor
movala p.uč. Toporová.

POĎAKOVANIE

7. marec 2017
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Okienko pedagóga
Mediálna výchova doma
a v MŠ – rady pre rodičov
V dnešnej dobe si už
nevieme predstaviť
život bez masovo komunikačných prostriedkov ako je televízia, internet, tlač
a rádio.
Stali sa prirodzenou
súčasťou v živote ľudí. Sú
zdrojom poznávania, skú
mania, komunikácie, vy
jadrovania, obrovského
množstva informácii, ve
ľakrát skreslených. Tieto
média vplývajú na mysle
nie a konanie ľudí. Záleží
len od jednotlivca, ako ich
dokáže spracovať, vytvoriť
si vlastný úsudok a ako ich
predá ďalej. Aj malé deti sa
s nimi stretávajú už od út
leho detstva.
Média prebrali na seba
úlohu socializácie dieťaťa
zatiaľ čo pôsobenie rodi
čov zoslablo. Dieťa je ľah
ko ovplyvniteľné, nemá eš
te ucelený názor. Je našou
povinnosťou, ak chceme
z neho vychovať zdravého,
samostatne mysliaceho je
dinca, ho chrániť pred ne
gatívnymi vplyvmi týchto
prostriedkov – vysvetľova
ním, rozhovormi, skúse
nosťou.
V materskej škole cie
ľom mediálnej výchovy je
mediálna gramotnosť, sa
mozrejme na úrovni veku.
Je našou prvoradou úlo
hou vypestovať u dieťa
ťa schopnosť využívať tie
to zdroje na rozvoj poznat
kov, spôsobilosti, kritické
ho prístupu, schopnosti
analyzovať, hodnotiť a tvo
riť. Samozrejme nesmie
me zabúdať pri tom na je
ho práva, jeho ochranu
pred nevhodnými obsah

Ďakujeme všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto čísla. Poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí podporili naše aktivity vecnými alebo finančnými darmi: Rodičovské združenie Rabča, CVČ – Rabča. Ďakujeme rodinám Slovíkovej, Laštiakovej, Rajniakovej, Skurčákovej Vonšákovej, Pilarčíkovej, Pidíkovej, Iskerkovej, E. Jagelkovej, M. Jagelkovej, Skurcoňákovej, Vargončíkovej, Rusinovej, Kolčákovej, Labudjakovej, Bugajovej, p. Matušňákovej, Jendreasovej, Juritkovej, Labudovej, Boldovjakovej, Slovíkovej, Svetlákovej, Hrubjakovej, Domiňákovej, p. Jozefovi Revajovi
– firme MATRATEX a anonymným sponzorom.

mi, ktoré vyplývajú z Doho
voru o právach dieťaťa. Die
ťa nediskriminujeme, ne
potláčame jeho názor, ne
zverejňujeme osobné údaje,
fotografie mediálne zverej
ňujeme len so súhlasom ro
dičov, neznevýhodňujeme
sociálne slabšie rodiny, re
špektujeme jeho individu
ality.
Výchova k mediálnej vý
chove a výchova mediálnou
výchovou sa deje na elemen
tárnej úrovni. Toto sa nám
darí pomocou nám prístup
ných prostriedkov, plniacich
funkciu zábavnú, informač
nú, výchovno‑vzdelávaciu.
Niektoré teraz spomeniem.
Internet – ten využívame
hlavne ako zdroj rýchlo do
stupných informácii, hlav
ne pre rozvoj kognitívnych,
učebných, informačných
kompetencii a na propagá
ciu práce s deťmi.
Počítač – deti pracujú
v programoch ako napríklad
Aktive inspir – kde si rozví
jajú vedomosti, logické mys
lenie, matematické operá
cie, hľadajú riešenia, využí
vajú metódu pokusu – omy
lu, cibria si pamäť… využí
vajú ho aj pri práci s edu
kačnými programami. In
teraktívna tabuľa – Pracu
jú s programom RNA kde
si rozvíjajú tvorivé schop
nosti, grafomotoriku, kri
tické myslenie cez pozera
nie a hodnotenie npr. roz
právok. Využíva sa na prácu
vo výučbových programoch
ako sú – Martinkove zvierat
ká, Cirkus šaša Tomáša, rôz
ne pexesá, DVD.
Ďalej pracujeme s rôzny
mi časopismi, knihami, en
cyklopédiami, atlasmi.
Z digitálnych technoló
gii sú to – včela BEE-BOT,
mikroskop, vizualizér, Logi
co Primo.
Práca s týmto materiá
lom plní hlavný cieľ a to je
dosiahnutie výchovno-vzde
lávacích cieľov.
Nesmieme
zabudnúť,
že média sú pre dieťa púta
vou ponukou, ktoré nie vž
dy ponúkajú len to správne
a preto je dôležité si uvedo

miť kladný a záporný vplyv
a snažiť sa vyvarovať toho
negatívneho.
Pozitívne stránky médií:
• rozvíjajú mediálnu gra
motnosť detí,
• ľahké nadobúdanie infor
mácii cez internet,
• rozvíjajú
kognitívne,
informačné, komunikačné
a učebné kompetencie
• schopnosť
vyjadrovať
myšlienky, názory na dielo,
• podporujú aktívnu komu
nikáciu,
• podporujú pozitívne ko
nanie a prosociálne správa
nie,
• učia detí pravidlám,
• rozvíjajú estetické cítenie,
• rozhľadenosť v oblastiach,
• rozvíjajú empatické mys
lenie,
Negatívne stránky médií:
dostupnosť k nevhodným
programom,
• pestovanie závislosti,
• agresivita v konaní pos
táv,
• vplyv reklamných šotov,
• sexualita a iné scény
v programoch počas dňa,
• zdravotná stránka/ zrak,
hrubá, jemná motorika…
Toto sa snažíme v MŠ
ukorigovať. Je niekoľko ná
vodov k tomu, aby sa ko
nanie a správanie dieťaťa
pod vplyvom médií uberalo
správnou cestou aj v rodine.
Rady pre rodičov:
• vyberajte programy vhod
né pre deti,
• sledujte program spolu
s dieťaťom a hovorte o ňom,
• učte dieťa dielo okomen
tovať – hodnotiť pozitívne
a negatívne stránky,
• nenahrádzajte čas strá
vený s rodinou alebo hrou –
prácou na počítači, sledova
nie televízie,
• určujte čas trávený pri po
čítači, televízií,
• vyberajte z ponuky prog
ramy pre neškodnú zábavu,
• vysvetľujte čo je skutoč
nosť a fikcia,
• nevypĺňajte voľné chví
le trávením doma, choďte
do prírody.
Musíme si uvedomiť, že
nezabránime negatívnym
vplyvom zvonka, ale je len
na nás, ako sa k tomu posta
víme a ako to deťom dokáže
me podať my, jeho najbližší.
p. u. Alenka Toporová MŠ I.
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