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Musíme hľadať nové cesty na rozvoj Rabče
Nová výstavba rodinných domov, viac obyvateľov núti samosprávu
obce hľadať nové riešnia, ak chce dosiahnuť
víziu obce: „Rabča je
miestom, kde sa dobre
žije, kde sa ľudia radi
vrátia.“
Ďalší rozvoj obce sa musí odvíjať od nového usporiadania pozemkov. Zápisom ROEP poznáme skutočnú výmeru, vlastníkov.
To nestačí. Treba pokračovať pozemkovými úpravami v nezastavanom území,
ktoré nám lepšie funkčne usporiadajú pozemky
a zrušia spoluvlastníctvo.
Výstavba nových trafostaníc SEZ a návrhy nových ciest ukázali, že treba vytvoriť široké cesty s miestom na vodovod,
kanalizáciu, trafostanice
a na tom sa musia podieľať
všetci, ktorých sa to týka.
Ing. Vladimír Briš, šfr. RCH

Výstavba
bytov začala
Ešte sú 3 voľné byty
na naplnenie kapacity 12-bytovky.
Výstavba 12 nových
nájomných bytov začala. Stavbu realizuje obecná ﬁrma RABČAN, s. r. o.
Predpoklad je, že nájomníci získajú bývanie od
septembra 2008. Najväčší záujem je o väčšie 2-izbové byty. Obec má až 3
voľné 1-zbové byty! (OCÚ)

22. 5. 2007 Začiatok cezhraničnej spolupráce s mladým českým mestečkom Šenov

Stará fara
stále čaká na
využitie

Návrh ulíc
Rozvoja,
pod Sivou

Zástupca Spišskej katolíckej charity Ing. Bejdák
v spolupráci s obcou pripravuje súťaž na štúdiu
Domu Charitas Sv. Hildegardy z Bingen Rabča.
Príprava je ohrozená, lebo obec Rabča zostala sama, otázne sú aj fondy EÚ.
Okolité obce ﬁnančne nepodporia výstavbu.V. BRIŠ

Uskutočnilo sa jednanie
s vlastníkmi. Ulica Rozvoja, ktorú RABČAN,
s. r. o. z väčšej časti už
urobil aj s vodovodom,
by mala pokračovať cez
bory a skončila by na ulici pod Hanuliakovskou
kaplnkou. Ulica pod Sivou sa tiež dá takmer celá urobiť.
V. BRIŠ

Námestie
v Gaceli
Obec dohodla spracovanie najskôr štúdie námestia centra obce v Gaceli žilinskými architektmi Ing. Arch. Štefanom Krušinským a jeho
synom Ing. Arch. Vladimírom Krušinským.
Projekt rabčanského námestia bude mať
teda rovnakých tvorcov ako námestovské
námestie.
V. BRIŠ

FOTO – V. BRIŠ

Vytvorme
nové
hodnoty…
Úspešný projekt cezhraničnej
spolupráce s gminou Świnna sa
blíži ku koncu. Zostala záverečná konferencia v novembri. Spoločne sa realizovali Hasičské dni, beh vo Świnnej,
výstava fotograﬁí, Dni
Rabče, nočný výstup na
Babiu horu.
(OCÚ)
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uznesenia obecného zastupiteľstva

15. augusta 2007

Obecné zastupiteľstvo žiada o pozemkové úpravy
Uznesenia sú skrátené.
Celé zápisnice obecného
zastupiteľstva s uzneseniami sú voľne dostupné na
www.rabca.sk
UZNESENIE č. 4/2007
z 3. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (ďalej OZ)
konaného dňa 27. apríla 2007

stupovej cesty v šírke 7 m
v prospech obce.
9. Výstavbu garáže pre
D. Kormana a manž. Lenku, ul. Ferletova na parc.
KN č. 7260/2 – 3 k. ú. obce
Rabča a súhlas na vyňatie
z PPF parc. KN č. 7260/3 –
orná pôda o vým. 1621 m2.
10. Stavebný pozemok
Petra Cubínka po zapracovaní pripomienok obce.

ce o ich vykonanie podľa
zák. SNR č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách.
Vykonanie pozemkových
úprav požadujeme podľa §2 ods. 1 písm. a) vyššie
uvedeného zákona.
UZNESENIE č. 5/2007
z 5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ-

ka z dôvodu nezlučiteľnosti funkcie poslanca obecného zastupiteľstva a vedúceho príspevkovej organizácie (v zmysle § 11 ods.
2 písm. c) zák. č. 369/1990
Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov), do ktorej bol zvolený obecným
zastupiteľstvom dňa 27. 4.
2007 č. uz. č/2007.
7. Stanovisko hlavného

A. Berie na vedomie
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Rabča na
rok 2007.
3. Návrh rozpočtu obce Rabča pre roky 2009 –
2010.
4. Informáciu predsedu hasičov, že je nutné zabezpečiť mladých strojníkov na obsluhu hasičského
vozidla.
5. Informáciu Ing. Vladimíra Briša o priebehu vykonávania pozemkových
úprav.
B. Schvaľuje
3. Úpravy výšky nájmu nebytových priestorov
podľa predloženého návrhu nasledovne:
• Obchodné predajné
priestory 525,70 Sk/m2;
• Kancelárske priestory a služby 525,70 Sk/m2;
• Výrobné priestory
400,60 Sk/m2;
• Bankovnícke služby
525,70 Sk/m2;
• Zdravotníctvo
525,70 Sk/m;2
• Oprava obuvi
300,00 Sk/m2.
4. Od 1. mája znížiť poplatok za prenájom športovej haly na 250 Sk.
5. Schvaľuje Rozbor
hos podárenia obce Rabča za rok 2006 a vyrovnaný Rozpočet obce Rabča na
rok 2007 vo výške 83 707
tis. Sk.
6. Plán kontrolnej činnosti predložený hlavným
kontrolórom obce Rabča na obdobie apríl až september 2007.
7. Kumuláciu funkcie
vedúceho RABČAN, obecné služby a konateľa RABČAN, s.r.o.
8. Prístupovú cestu pre
J. a P. Pikoša na parcelách
KN č. 6315/6, 5 s podmienkou vysporiadania prí-

Nová Ulica rozvoja realizovaná na základe iniciatívy konateľa RABČAN, s. r. o.
Ing. Jaroslava Jagnešáka. Vľavo je už zrealizovaný nový vodovod. eFOTO – V. BRIŠ
11. Miestne komunikácie riešiť formou vydržania bezplatne. V prípade zložitej právnej veci, ak
by sa objavila požiadavka s osobitnými nárokmi,
voliť pre právne vysporiadanie miestnej komunikácie osobitnú formu takú,
aby to bolo k spokojnosti oboch strán, obce aj žiadateľa. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča poveruje starostu obce Rača Dušana Raticu podpisovaním
všetkých potrebných listín súvisiacich s právnym
vysporiadaním miestnych
komunikácii v k. ú. obce
Rabča. Právnym vysporiadaním miestnych komunikácií v obci Rabča poveruje advokátsku kanceláriu
Mgr. Igora Palidera so sídlom v Zubrohlave.
12. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča žiada
o vykonanie pozemkových
úprav v k. ú. obce Rabča.
Obec Rabča ako účastník
pozemkových úprav žiada v záujme obyvateľov ob-

stva obce Rabča konaného dňa 1. júna 2007.
A. Berie na vedomie
2. Odpoveď Úradu vlády SR, Bratislava na našu
žiadosť o odbornú pomoc
v oblasti výkonu kontrolnej
činnosti na území obce.
3. Informáciu starostu obce, p. Dušana Raticu, o možnosti vytvorenia
družobných stykov s českým mestom Šenov cez
Euroregión Beskydy.
4. Informáciu starostu obce, p. Dušana Raticu,
o výsledku rokovania Valnej hromady Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Dolný Kubín.
5. Informáciu starostu obce, p. Dušana Raticu, o I. a II. etape odkanalizovania Oravy a jednaním
medzi Ing. Pijakom a starostami obce Rabča, Rabčice, Sihelné a Oravská
Polhora.
6. Vzdanie sa poslaneckého mandátu poslanca Ing. Jaroslava Jagnešá-

kontrolóra, JUDr. Dušana
Krišku, k organizačnému
poriadku RABČAN, s.r.o.
Rabča, ktorý predložil konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča, Ing. Jaroslav Jagnešák.
B. Schvaľuje
3. Žiadosť Ferdinanda
Košúta s manž., ul. Soľná
o výstavbu drobnej stavby na prenajatom obecnom pozemku parc. KN č.
4464/20 k. ú. obce Rabča za podmienky, že sa vypracuje projekt na realizáciu stavby a žiadateľ sa bude na ňom podieľať.
4. Predbežný súhlas na
výstavbu rod. domu p. Milana Michaľáka a manžel., Dariny, ul. Hlavná
na parc. KN č. 7389/28
a 7389/57 za podmienky,
že si žiadatelia zabezpečia
zimnú údržbu na vlastné
náklady a vývoz komunálneho odpadu im bude realizovaný od hlavnej cesty
a taktiež sa budú podieľať
na príprave miestnej komunikácie.

5. Žiadosť Jozefa Gluštíka a manž. Zuzany, ul.
Pod krížom o výstavbu rodinného domu na KN parc.
č. 11140/1, 2, 3, 4, 6 a 16
za podmienky, že žiadatelia darovacou zmluvou prevedú na obec neknihovaný
majetok, ktorý si zamerali
geom. plánom č. 37048201115/2003 a to parc. KN č.
11140/5 diel 17 o vým. 6 m2,
diel 23 o vým. 12 m2 a diel 24
o vým. 18 m2 o celkovej výmere 36 m2 na účely miestnej komunikácie.
6. Zvýšenie odmien
pre predsedov komisií vo
výške 500 Sk (doteraz bolo 200 Sk) a členom komisií vo výške 300 Sk (doteraz bolo 150 Sk) za jedno
zasadnutie s účinnosťou
od 1. júna 2007.
7. Žiadosť p. Mariána Chut ňáka: výmenu za
časť parc. KN č. 4200/2
k. ú. obce Rabča, ktorá
je vo vlastníctve p. Mariána Chutňáka a manž.
za obecné pozemky parc.
č. KN 4464/26 diel 6 a 7
o vým. 55 m 2 a parc. KN
č. 4427/7 o vým. 115 m 2
t. j. v celkovej vým. 244 m 2
za podmienky, že žiadateľ
bude súhlasiť s podpísaním vecného bremena na
parc. KN č. 4464/26, kde
je ochranné pásmo obecného verejného vodovodu. Ďalej žiadateľ zabezpečí zameranie geom.
plánom časť parc. KN č.
4200/2 o vým. 170 m 2 pozdĺž Soľného potoka, kde
bude miestna komunikácia, ako aj vypracovanie
zámennej zmluvy s obcou Rabča.
UZNESENIE č. 6/2007
zo 6. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča, ktoré sa
uskutočnilo 27. júla 2007.
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu
plnenia
uznesení OZ z 1. júna 2007
spolu s písomným stanoviskom kontrolóra obce,
JUDr. Kriška.
2. Oznámenie
ﬁrmy
LIGNOTIP, s.r.o. Bobrov,
o odstránení stavby – sušičky v termíne k 1. 9. 2007
z dôvodu krátkeho časového úseku na získanie po-
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trebných dokladov na začatie stavebného konania.
3. Žiadosť Mgr. Ľudovíta Adamčíka, bytom
Rabča 368, Ul. Rabčická
o výstavbu lekárne v obci
Rabča.
4. Pripomienky k úprave výšky nájmu nebytových priestorov schválených Obecným zastupiteľstvom obce Rabča – uznesenie č. 4/2007 dňa 27. 4.
2007 od nájomcov obecných nebytových priestorov – Slovenská pošta, Slovenská sporiteľňa, MUDr.
Bendžala, MUDr. Matúšová, MUDr. Kanderková, Slovak Telecom, Lucia
Boldovjáková.
5. Informáciu starostu
obce Rabča, Dušana Raticu o podaní žiadosti na RD
Babia hora Rabčice o odkúpenie silážnych žľabov
za účelom zriadenia odberného miesta na separovaný odpad v obci Rabča.
B. Schvaľuje
3. Žiadosť Jána Gabriela a manž. Andrey, obaja Ul. Vysoká o výstavbu
rodinného domu na parc.
KN č. 3657/28 o výmere
559 m2 k. ú. obce Rabča,
GP č. 17883369-076/2006,
LV č. 4235.
4. Aby p. Pavol Kobyliak, poslanec OZ, zastupoval obec Rabča pri tvorbe Rámcového investičného zámeru Domu Charitas
Sv. Hildegardy z Bingen
v obci Rabča.
5. Úpravu č. 1 Zásad
hospodárenia a nakladania majetku obce Rabča
dňom 27. 7. 2007.
6. Komisiu na dopracovanie
pripomienok
k Zmluve o združení osôb
na dosiahnutie dojednaného účelu Domu Charitas Sv. Hildegardy z Bingen: starosta obce – Dušan
Ratica, prednosta OcÚ –
Ing. Vladimír Briš, konateľ RABČAN, s.r.o. – Ing.
Jaroslav Jagnešák, správca
farnosti – vdp. Ľuboš Satina, kontrolór – JUDr. Dušan Kriško a poslanec OZ
– Pavol Kobyliak.
7. Upraviť v Zmluve
o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu
Domu Charitas Sv. Hildegardy z Bingen do čl. VI.
Ods. 1 doplniť za „Charita
zabezpečí vypracovanie“
doplniť „a ﬁnancovanie“.
V čl. VI – doplniť za posled-

né slovo v 1. vete tento text:
„za predpokladu získania ﬁnančných prostriedkov z fondu EÚ alebo iných
fondov“.
8. Žiadosť Mariána Šimurdu a manž. Terézie,
Ul. Šiškova o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. KN č.
1630/24 o výmere 560 m2
k. ú. obce Rabča a súhlas
na vyňatie parc. KN č.
1630/24 o výmere 560 m2
– orná pôda za podmienky, že žiadatelia odpredajú za 1 Sk/m2 v prospech
obce Rabča časť parc. KN
č. 1630/24 o šírke 0,75 m
v celej dĺžke na miestnu komunikáciu, LV č. 2793, GP
č. 37048201-55/2005.
9. Odpredaj
obecnej
budovy požiarnej zbrojnice
formou verejnej dražby po
majetkovoprávnom vysporiadaní pozemku a prístupovej cesty obcou Rabča.
10. Žiadosť Milana Ratičáka, Ul. Potočná o poskytnutie ﬁnančnej výpomoci vo výške 15 000 Sk
(slovom: pätnásťtisíc korún slovenských) z dôvodu
požiaru v jeho rodinnom
dome dňa 25. júna 2007
s tým, že sa ﬁnančná hotovosť vyplatí do rúk jeho nevesty p. Márie Ratičákovej,
bytom Rabča 436, Ul. Potočná.
11. Žiadosť Pavla Kormana, Ul. Hlavná o vydanie
súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. KN č.
9039 – zast. plocha o vým.
1146 m2 k. ú. obce Rabča, LV
č. 1840.
12. Žiadosť Jána Brišáka a manž. Mariany, ul.
Mokrá o vydanie dodatočného súhlasu na výstavbu
rodinného domu na parc.
KN č. 10084/2 – zast. plocha o výmere 441 m2 k. ú.
obce Rabča s tým, že žiadateľ odpredá časť z uvedenej parcely obci Rabča za
1 Sk/m2 pod miestnu komunikáciu, LV č. 4247.
13. Žiadosť Jána Bodnára, Ul. Hlavná, aby obec
Rabča odkúpila do majetku obce Rabča od vlastníkov parc. KN č.: 8059/9,
8059/10 a 8059/20 nachádzajúcich sa v k. ú. obce
Rabča za 1 Sk/m2 za účelom zriadenia miestnej komunikácie.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť Michala Zboroňa, ul. Soľná o odpredaj
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Nová ulica Úbočná na Adamovke je najlepšie pripravenou ulicou na ďalšiu výstavbu. Má nový vodovod, elektrické prípojky, cestu.
FOTO – V. BRIŠ
obecnej budovy požiarnej
zbrojnice. Menovaný bude zároveň prizvaný do verejnej dražby na odpredaj
uvedenej budovy, keď obec
majetkovoprávne vysporiada pozemok a prístupovú cestu.
2. Zatiaľ vnútropodnikovú smernicu RABČAN,
s.r.o. Rabča.
Opätovne sa prejedná na budúcom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
D. Ukladá
1. Vedúcemu
RABČAN, obecné služby Rabča, Ing. Jaroslavovi Jag-

nešákovi zabezpečiť opravu opodstatnených závad nahlásených nájomcami obecných nebytových
priestorov v obci Rabča. Z:
vedúci, T: do 31. 8. 2007.
2. Zabezpečiť
výber
zodpovednej osoby v RABČAN, s.r.o. Rabča namiesto Ing. Juraja Raticu.
3. Na základe žiadosti Petra Kovalička a manželky Gabriely, ul. Hlavná o schválenie prístupovej cesty k novostavbe rodinného domu v k. ú. obce Zubrohlava – komisii ŽP, verejného poriadku a výstavby určiť dĺžku,

šírku a umiestnenie miestnej komunikácie a následný návrh predložiť na budúce OZ.
4. Komisii ŽP, verejného poriadku a výstavby
opätovne prešetriť žiadosť
p. Tomovčíka o odpredaj
pozemku.
5. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby predložiť na
zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh nových
autobusových
zastávok
v obci Rabča.
Z: vedúci, T: budúce
obecné zastupiteľstvo.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

Majú podnikatelia nájom za
obecné priestory vysoký?
Dostali sme na obecné zastupiteľstvo žiadosť skupiny podnikateľov podnikajúcich v obci
Rabča, aby sa im znížila cena nájmu za obecné priestory, v ktorých
podnikajú...
Keďže mnohí z nás
poslancov tiež podnikajú v prenajatých priestoroch v iných miestach,
hneď sme si dokázali porovnať naše podmienky
nájmu s tými, ktoré majú nájomcovia v obci. Napr. nájom v Námestove
sa pohybuje v cene 1700
– 4000 Sk/m2/ročne.
V našej obci to je 300 –
600 Sk/m2/ročne podľa
činnosti. Obecným kontrolórom sme si dali zistiť

ceny nájmu v obciach Zákamenné a Lokca, ktoré sa
nám zdali byť spádovosťou
porovnateľné s Rabčou.
P. Ing. Dušan Kriško,
obecný kontrolór zistil, že
Lokca má 300 Sk/m2/rok
a Zákamenné asi 400 Sk/
m2/rok. Na základe týchto
informácií sme zhodnotili, že tieto ceny sú smiešne,
nevrátia obci ani opotrebenie obecného majetku.
Povedali sme si, že touto cestou nechceme ísť.
Zhodnotili sme, že pre
obec Rabča je nájom do
600 Sk/m2/rok primeraný, urobili sme nájomcom
menšiu zľavu a schválili im 527 Sk/m2/rok. Pre
všetkých.
Z nájmu obec robí údržbu budov, zateplenie, vý-

menu okien a bežnú údržbu. To tiež niečo stojí.
A obecné budovy chceme
mať všetci pekné.
Príklad: nájomca má 50
m2 x 527 = 26 350 Sk je ročný nájom.
Ak podnikateľ chce mať
napr. predajňu a v nej jedného zamestnanca, prípadne byť sám zamestnaný, tak výška nájmu
26 350 Sk preňho nemôže byť vysoká. Ak je, mal
by prestať podnikať a tieto
problémy nebude mať.
Ako obecné zastupiteľstvo musíme prihliadať
hlavne na záujmy a potreby obce, väčšiny jej obyvateľov. Či sa nám to darí,
musíte posúdiť vy, naši voliči.
Ing. Karol Sahuľ,
zástupca starostu obce
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Vlastníci lesov, chráňte lesy proti podkôrnemu hmyzu

Zdravé lesy: to je svieži zdravý vzduch, dostatok vody, radosť žitia…
V nedeľu 24. júna sa za
účasti cca 75 vlastníkov
súkromných lesov uskutočnilo verejné zhromaždenie lesného združenia.
Schôdzu viedol predseda
p. Dušan Piták.
Predseda lesného združenia vyzýva vlastníkov,
aby si plnili úlohy vyplývajúce z opatrenia vydaného obvodným lesným
úradom, a to najmä:
• zalesňovať plochy po
výrube, robiť prerezávky,
vyžínanie, ochranu.
Po povolenky na ťažbu
si vlastníci môžu prísť ku
predsedovi lesného združenia p. Dušanovi Pitákovi na obecný úrad každý pondelok od 15. do 17.
hodiny.
UZNESENIE z Valného zhromaždenia súkromných vlastníkov lesa
Lesného združenia obce
Rabča (LZ)
Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu
v zložení: Ing. Jagnešák,
Zboňak, Kobyliak.
2. Poplatok 50 Sk/m3 pri
vydaní povolenia na ťažbu
Berie na vedomie
1. Stručnú správu o činnosti LZ za rok 2006
2. Informáciu zástupcu
okresného lesného úradu D.
Kubín
3. Informáciu o ďalšom
postupe fungovania lesného
združenia v našej obci.

OPATRENIE
Obvodný Lesný úrad v Dolnom Kubíne ako príslušný
orgán štátnej správy lesného hospodárstva podľa § 56 ods. 1 písm. c) a §
60 ods. 1 pís. j) zákona č.
326/2005 Z. z. o lesoch, na
základe zisteného kalamitného základu pre rok 2007
a záverov z konaného aktívu venovanému problémom ochrany lesov v poslednom období, t. j. novodobému odumieraniu
smrekových porastov na
Orave postihujúce takmer
všetky subjekty hospodáriace v tomto regióne ukladá vlastníkom, obhospodarovateľom a správcom lesných pozemkov a príslušným odborným lesným
hospodárom nasledovné
opatrenia:
a) Hygiena porastov
(zabezpečenie hygieny porastu je najdôležitejším
opatrením v boji s biotickými škodlivými činiteľmi)
• Zákaz
vykonávania
úmyselnej obnovnej ťažby
pred samotným spracovaním náhodnej ťažby!
• Rozlišovať
naletené
a nenaletené kmene. Za naletenú hmotu považovať
kmene s výskytom podkôrnikov v ktoromkoľvek vývojovom štádiu. (Na výskyt
podkôrnikov poukazujú napr. závrty v kôre, drvina na
povrchu kôry, kvapky vyronenej živice, výskyt matečných a larvových chodieb
pod kôrou, atď.).
• Permanentne vyhľadávať a spracovávať stojaté
stromy naletené podkôrnym

hmyzom. Zvlášť venovať pozornosť vyhľadávaniu stromov, ktoré majú ešte zelenú
korunu, avšak kôra na kmeni sa už odlupuje po napadnutí podkôrnym hmyzom.
• Dodržiavať hygienu
porastu pálením ťažbového odpadu. Ohne (radšej
menej) zakladať minimálne
15 m od najbližšieho stojatého stromu.
• Pri spracovaní náhodnej ťažby používať šetrné
(ekologické) spôsoby približovania, čo možno najviac
eliminovať poškodenie zostávajúceho porastu (odery
kmeňov, poškodenie koreňov, poškodenie pôdy, erózia pôdy).
• Poranenia
stromov
ošetriť náterom, napr. Pellacolom, proti infekcii a to
v deň poranenia, t. j. najneskôr do 24 hodín. Termín:
celoročne
b) Asanácia
• Naletené stromy z porastov čo najskôr odviezť
a na sklade asanovať, resp.
asanovať priamo v poraste
registrovaným insekticídnym prípravkom s použitím
farbiva (napr. Scolycid C).
• V prípade lokality, kde
nie je povolené použitie chemických látok, realizovať
asanáciu odkôrnením.
• Pozornosť venovať aj
väčším plátom kôry v porastoch pri päte stromov,
ako aj zvyškom kôry na približovacích trasách. V tejto
kôre obyčajne prežíva veľké
množstvo imág, ktoré možno jej spálením zničiť.
• Pri skladovaní materiálu určeného na štiepkova-

nie (smrek) zabezpečiť jeho
asanáciu alebo ho spracovať na štiepku čo najskôr, do
vyletenia podkôrnikov. Termín: celoročne, chemickú
asanáciu vykonávať od 15.
4. – 15. 9.
c) Feromónové lapače
a lapáky sú doplnkovou metódou boja proti podkôrnym
hmyzom. Bez spracovávania chrobačiarov (bod a, b)
nedokážu vychytať ani polovicu chrobákov v ich okolí.
• Na plochu po dôslednom spracovaní kalamity
inštalovať feromónové lapače na lykožrúta smrekového,
lesklého a severského (podľa usmernenia LOS k monitoringu ID a STN 48 27 11)
• Bezpečnostná vzdialenosť lapača od najbližšieho
zdravého smreka nesmie poklesnúť pod 10 m a nemala
by prekročiť 25 m od porastovej steny. Do kotlíkov, kde
by sa bezpečnostná vzdialenosť nemohla dodržať, treba
použiť lapák.

• Pravidelne kontrolovať
funkčnosť existujúcich lapačov a zaistiť feromónové
návnady na lykožrúta smrekového, na lykožrúta lesklého, združený prípravok na
obidva druhy, ako aj prípravok ID-Ecolure na lykožrúta severského po dva odparníky na jeden lapač.
• Vykonávať pravidelné
kontroly lapacích zariadení
v intervale 7 –14 dní a riadne
viesť o nich evidenciu.
• Lapacie zariadenia (feromónové lapače) v teréne riadne označené s termínmi vykonaných kontrol
a množstvom odchytu podľa evidencie.
• O lapákoch viesť evidenciu ako o feromónových
lapačoch.
• Lapáky včas asanovať
odkôrnením alebo chemickým ošetrením (s farbivom).
Termín od 15. 4 – 15. 9
Informácie poskytol
predseda LZOR Dušan
Piták

VÝKUP ŠROTU
Výkup šrotu pri starej pošte robí Jozef Boldovjak na
základe zmluvy so Zbernými surovinami.
O T VÁ R A C I E H O D I N Y
Streda od 12 – 16 hod.
Sobota od 8 – 16 hod.
V prípade potreby sa dá dohodnúť telefonicky
0903/896 200. Vykupuje sa železný šrot, farebné
kovy a akumulátory.

PREDAJŇA L – PARKET
Spokojnosť–skúsenosť–profesionalita
• LAMINÁTOVÁ PODLAHA od špičkových
výrobcov EGGER, PARADOR, KRONOSPAN
• PARKETY I. TRIEDY S CERTIFIKÁTOM.
Trieda tvrdosti 31 a viac ...

Letná akcia
DUB SAVOY

tr. 31 h = 6 mm, 229 Sk s DPH

DUB SAVANAH tr. 31 h = 7 mm, 238 Sk s DPH
DUB CORDOBA tr. 31 h = 7 mm, 259 Sk s DPH
BUK ORLANDO tr. 31 h = 7 mm, 259 Sk s DPH
PODLAHA K OKAMŽITÉMU ODBERU!!!
SPOLU 30 DEKOROV
STENOVÉ A STROPNÉ OBKLADY „DEOS“
Tvrdosť 32, hr = 8 mm, 149 Sk s DPH 32 dekorov
R A B Č A , H L A V N Á 4 2 4 , (OBCHODNÉ
CENTRUM METES NA POSCHODÍ)
K O N T A K T : 0904 845 876, 043/55 83 239
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O VII. DNI RABČE BOL VEĽKÝ ZÁUJEM
Dni Rabče sa začali v
piatok 29.
29 júna 2007.
2007 V
podvečer o 17.00 a 19.00 hod.
vystúpila dvakrát hudobná
skupina Drišľak.
Sobota 30. júna 2007
Od 14.00 hod. – športové popoludnie v športovej
hale. Večer – diskozábava
(DJ. Král).
Nedeľa 1. júl 2007
10.00 hod. Slávnostná
odpustová svätá omša vo
farskom kostole.
Od 14.00 hodiny kultúrny program pred Domom
kultúry. Počasie bolo nádherné, aj záujem divákov
bol veľký. Na podujatí vystúpili: Orkester z Třebiny z gminy Świnna, mažoretky z Rabče, KGWPRZYKEKOW – spev
a hudba z gminy Świnna, folklórny súbor Oravan z Nižnej, ľudová hudby Goluska z Or. Polhory, folklórnej skupiny Ba-

lákovci z Rabčíc, ženský
chrámový spevokol Marana Tha z Rabče a nechýbal
ani Jozef Adamčík s ústnou
harmonikou a „častuškami“ ako aj ľudová speváčka
Johana Šurinová.
Pre mladých nasledovalo vystúpenie účastníkov
Superstar a Repete z Oravy – vystúpenie spevákov
Hrčku a hviezdou podujatia Petra Bažíka. Najviac
sa tešila mládež. Na pamiatku si odniesli autogramy s jeho fotograﬁou.
Počas dňa bola otvorená výstava fotograﬁí s tematikou Rabče a gminy
Świnna a ukážka ľudových
predmetov občanov Rabče. Slávnostný deň sprevádzal jarmok a kolotoče.
Večer bola tanečná zábava so živou hudbou.
Vstup bol zdarma.
– JB
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II. Hasičský deň
privítal Dušan Ratica,
starosta obce.
Nasledovali súťažné vystúpenia hasičov z Poľska –
gminy Świnna, z Česka:
z Řeky a zástupcovia hasičov z mesta Šenov, z Rabče
a DHZ Oravská Polhora.
Súťažilo sa v týchto
disciplínach: útok, štafeta,
hod kyjakom, preťahovanie
lanom.

Vyhodnotenie hasičskej
súťaže:
1. Rabča
2. Oravská Polhora

záujmy / ochrana pred požiarmi

3. Řeka
4. Rabča – dorastenky
5. Świnna
Hlavný rozhodca
Ing. Vladimír Piták
zvládol so svojimi pomocníkmi – dobrovoľnými

hasičmi z Rabče priebeh
súťaže na výbornú.
Po súťaži sa všetci schuti
najedli gulášu a opekali si
špekačky.
Treba len poďakovať,
že v Rabči pred-

15. augusta 2007

seda hasičského zboru
Jozef Galis dokáže okolo
seba udržať
pokope takú skvelú partiu.
Divákov takmer wwwwwnebolo, čo môžu ľutovať,
lebo prišli o skvelý zážitok.
V Briš
V.
B iš
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Rabconek
Časopis žiakov
rabčianskej
školy
Školský rok
2006/07
Číslo 2

Krása Oravy
Učitelia v Rabči sa snažia žiakom ZŠ rozširovať obzor aj spoznávaním svojho regiónu Oravy a celého Slovenska. Organizujú pre
nich rôzne výlety, projekty a podujatia, ktoré túto úlohu plnia. V dnešnej dobe sú takého akcie spojené aj s určitými rizikami, lebo niektoré deti sú všetečnejšie a rozptýlenejšie, môže sa všeličo stať, ako sme sa mohli dozvedieť z masmédií.
Naše deti prežili krásne chvíle na Oravskej priehrade, Babej hore, spoznali rodiská významných oravských rodákov, boli na
Spišskom hrade, vo Vysokých Tatrách, pravidelne chodia na divadelné predstavenia do Žiliny... Z týchto podujatí majú krásne
zážitky. O ich vnímavosti a nádherných dojmoch svedčia aj tieto výtvory.
Orava je krásny kraj, kde
je veľa turistických rarít.
Je tam Oravská priehrada,
pekné lesy, lúky, hory.
Boli sme sa kúpať v Oravskej priehrade a boli sme
tam dosť dlho, keď sme boli na kolotočoch.
Po priehrade sa stále plavila veľká loď.
Martin Kuchtiak 4.B

Krásne je v Rabči bývať,
v teplúčkej posteli sem –
tam snívať.
Či je zima, rosa a či inoväť,
rodná dedinka ma vždy
pri srdiečku bude hriať.
Adriána Pjenčáková 3. B

Z našej školy stále pozerám na Babiu horu, na lesy, krásne trávy. Keď sme
šli do Dolného Kubína, videli sme vlaky, rieku, i krásne hory okolo.
Tomáš Garaj 4.B

Keď sme sa plavili loďou,
tak sme videli veľa krásy.

Ty moja rodná zem, tie lesy ako prales a tá voda ako
more veľké a tie krásne lo-

de, plaviace sa po vode, zelenkasté riasy, ktoré sa kolíšu, vzduch najlepší, čo
všetci dýchame.
Barbora Baliarová 4.B
Slovensko, náš rodný
kraj, je to ako krásny raj.
Sme tu ľudia skromní,
malí,ale zase veľmi zlatí.
Patrícia Kolčáková 2. C

Priehrada je krásna
mláka,
každému to isté zdá sa.
V priehrade sa deti
hrajú,
vtáčiky si tam spievajú.
Krásne
lesy sú tu iste,
K
bolo tam aj hmlisto.
Pestré lúky, pohoria
P
aj vtáčiky si hovoria.
a
Patrícia Garajová 4. B

Žiačky z Rabče bodovali

M. Spuchľáková, 8. C

Trio našich žiačok sa
12. apríla 2007 zúčastnilo na oravskej astronomickej súťaži v Dolnom Kubíne s názvom „Čo vieš
o hviezdach?“ Zuzana Pienčaková zo 7. C triedy si po
prvenstve v školskom kole počínala úspešne. V druhej kategórii ju 29 bodov
vynieslo na 3. pozíciu zabezpečujúcu účasť na krajskom kole v Žiline. Tam získala síce o 7 bodov viac, no
na umiestnenie to nestačilo. Súťažilo sa v poznávaní
obrázkov, astronomických
príkladoch, v slepej mape a tiež v teórii o vesmíre.

Zuzane výborne sekundovali žiačky z nižšieho
ročníka. Denisa Belkoťáková a Natália Kubašová
zo 6. A triedy sa nestratili
v silnej konkurencii.
Denisa si z Dolného
Kubína odniesla krásne
tretie miesto v prvej kategórii.
Žiačky si prostredníctvom súťaže a pod vedením
p. učiteľky Kornhauserovej odskúšali svoje znalosti z oblasti pozorovania
hviezd, schopnosti aplikovať vedomosti v praxi.
Alžbeta Kovaliková,
6. A trieda
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Osemsmerovky
V osemsmerovke sú ukryté prvky Európy:
GERMÁNI, SLOVANIA, ATÉNY, PARÍŽ, RÍM, ANDORA, MONAKO, VOLGA,
DUNAJ, PEČORA, ROPA, UHLIE GEJZÍR, FJORDY

Patrícia Kolčáková, 2. C

Čo nám dala škola?
Č
Základná škola bola pre
nás vstupom do spoločenspoločen
ského života Na základnej
škole nás naučili čítať, písať, počítať … toto začala
písať moja sestra, keď som
ju poprosil, aby mi pomohla s touto úvahou.
Ja začnem inak. Často rozmýšľam, aké to bude, keď sa budeme v posledný deň školského roka
lúčiť. Bolo by ľahké povedať: „Ďakujem, zbohom!"
a odísť. Moje lúčenie bude iné. Učil som sa nenápadne odpísať písomku,
uliať z telesnej. Naučil som
sa, akú cenu má priateľstvo, ako vyrobiť stolček.
Už viem, že dva plus dva sú
štyri a nie tri. Naučil som
sa spoznávať ľudí, porozumieť im. Veď škola mi dala
veľa priateľov, na ktorých
nikdy nezabudnem. S nimi
som strávil veľa krásnych

chvíľ v škole, ale aj mimo nej.
jednej Priateľstvo je jed
na z najdôležitejších vecí,
na ktoré škola nezabudla.
Myslela na nás, a tak nám
dopriala výlety, na ktorých
sme robili veľa šibalstiev.
Minule som počúval
babku, ako spomína na základnú školu. Budem takto spomínať aj ja? Spomeniem si na to, ako som v prvej triede robil všetko preto, aby som nemusel ísť
do školy? A spomeniem si
aj na to, ako som v deviatej triede nechcel z tej istej
školy odísť?
Teraz už naisto viem, že
nepoviem len: „Ďakujem,
zbohom!“ To, čo budem cítiť, sa vyjadriť slovami nedá,
ale určite k tomu pripojím
aspoň: „Ďakujem za priateľov, zážitky, spomienky i vedomosti. Budeš mi chýbať.“
Martin Rešutik, 9. C

Štvorkilový slon
Piesok sa lial, voda sa sypala, lienka s tigrom za
ruky sa držala. Priletel
k nim štvorkilový a päťhlavý slon, na rieke im zatancoval spolu s bubnom.
Bubon veľké ruky mal, kamennú misu im na jedenie
daroval.

Kamenná misa sa roztopila, slona s bubnom zavalila. Po slonovi ostala len
štvrtá hlava malá, lienka
hlavu napoly si dala. A tak
sa to skončilo. Smola.
Lienku s tigrom v piesku
utopilo. (Nonsens)
Magdaléna Baleková 6.A
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V osemsmerovke sú ukryté prvky Fínska:
JAZERÁ, TURKU, MEĎ, SOBY, LESY, HELSINKY, TUNDRA, UGROFÍNI, SEVER,
ZÁLIV, KOLA, NÍŽINA, MOČIAR, DREVO, PAPIER, RYBOLOV, LENIN, FÍNI
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Milí mysliaci a cítiaci ľudia!
Tento list je určený ľuďom,
ktorým verím, že ma pochopia a pomôžu mi. Volám sa
Revengera. Som vták. Žijem na mieste, ktoré vyzerá
ako opustený ostrov. Je to
síce blízko džungle, kde sa
zvieratá skôr starajú o seba, ako o mňa, ale v skutočnosti je to celkom iné.
Miesto, v ktorom žijem,
síce vyzerá na pohľad ako
kľudné a bezpečné miesto, no
v skutočnosti je to miesto plné strachu a zabíjania. Noc
čo noc ma ohrozujú pytliaci,
ktorí lovia divú zver, no keďže chodím kade-tade, som
rovno na dostrel. A radi by si
na mne pochutnali aj supy.
Skutočne neviem, čo mám
a čo by som mala urobiť,
aby sa táto nočná mora pre
mňa skončila. Každé ráno,
keď si idem hľadať potravu,
si na mňa brúsia zuby krokodíly. K močiaru, ku ktorému chodím len preto, že more je odo mňa dosť ďaleko, sa
nemôžem ani priblížiť. Cez
deň poletujem po lúke, kde sa
takmer nevyhnem ostrým zubom leoparda, či samotného leva. Ani veľa kamarátov
tu nemám. S vtákmi, s ktorými sa kamarátim, tie mi niekedy naháňajú strach, pretože sa bojím, aby ma nedali zožrať svojim mláďatám.
Najhorší strach mám v noci.
Vtedy, keď spím, mám pocit,
že sa moje hniezdo prevráti a spadne nejakému zvieraťu rovno do papule. A o chrobákoch ani nehovorím. Vždy,
keď niečo zašuští, hneď otvorím oči, počúvam, či to náhodou nelezie ku mne. Mám sto
chutí rozbehnúť sa a ísť preč.
To sa však nedá. Ďalšími nástrahami sú pre mňa búrky.
Neznášam, keď hrmí. Udrie
náhodou do stromu a mňa
nezabije nijaké cudzie zviera,
ale rovno strom. Mám pocit,
že to neprežijem.

Žijem v nádeji, že na oblohe uvidím helikoptéru, v ktorej budú ľudia potrebovať nejakého vtáka a zoberú práve
mňa. Už by mi bolo jedno, kde
by ma odviezli, ale nech by to
bolo čo najďalej. Môj príbytok
tiež nie je dosť dobrý. Strom,
na ktorom žijem, o chvíľu zjedia chrobáky, je tam navyše
veľmi sucho a môj strom potrebuje vodu. Už ani veľa plodov na ňom nerastie. Nemôžem sa presťahovať na nejaký iný strom, pretože tu žijú
aj iné vtáky. Nemám už pomaly ani čo žrať. Chcela by
som ísť k moru. Áno, zaletieť
až tam, kde veje vietor, svieti
slnko, je tam veľa rýb, krásny
výhľad, počuť šumenie mora,
vidieť mušle, chcela by som
preletieť celý oceán, chcela by
som preletieť aj na nejaký iný
ostrov, ktorý má možno lepšie
podmienky na bývanie, ako
táto džungľa. Chcela by som
si splniť svoje sny, byť slobodný vták, ako každý iný, ktorý
má skutočnú nádej a šťastie.
Chcela by som zažiť život
aj v dobrom prostredí, kde sa
majú zvieratá radi, kde je pokoj a nie je zbytočný stres, sú
dobré podmienky na bývanie,
kobrí ľudia, ktorí sa vedia vžiť
do utrpenia úbohého vtáka,
ktorý neprestajne túži po slobode, túži sa vrátiť k svojej rodine, mať veľa dobrých priateľov, ktorí ho nesklamú a nezradia. Ľudia, urobte niečo.
Prosím Vás, pomôžte mi. Zaobstarajte mi nejaké inakšie
prostredie, v ktorom budem
môcť žiť pokojne a bezpečne. Majte trochu zľutovania
a súcitu. Zvieratá nie sú zlé,
len človek ich musí trochu pochopiť. Porozumieť im. To nie
je ťažké. Keby ste mi pomohli,
bola by som Vám vďačná,
pretože ja to tu už nevydržím. Majte so mnou trochu
pochopenia a súcitu. Ja viem,
že vy dokážete zvieratám po-
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Vyhľadaj vo vetách
rozumieť. Vy to určite dokážete, pretože ja vám verím
a som si istá, že vy mi dokážete pomôcť a aj mi pomôžete.
Netreba veľa, stačí tak málo. Veď môžete niekomu zatelefonovať alebo Vy príďte
sem. Veď ste odo mňa pozvaní. Budete u mňa vítaní. Budem na Vás čakať. Stačí tak
málo. Môžete tu vysadiť nové
stromy, vykopať hlinu, aby sa
tu dostala voda alebo zabezpečiť nejaké bezpečné miesto,
cez ktoré by som sa mohla dostať k oceánu. Veď to nie je
ťažké. Môžete napríklad vykopať hrádzu alebo by ste mi
mohli strom zasadiť priamo pri mori. To by nebolo zlé.
Navyše by to bolo pre mňa výhodné lebo by som nemusela
ísť cez nebezpečné močariská. Ja totiž nechcem, aby ste
kvôli mne zbytočne zabíjali,
pretože mám zvieratá veľmi
rada. Niektoré sa ku mne síce správajú zle, no aj tak nechcem, aby ste ich vyhubili.
AJ oni majú právo na život.
No keďže som ja ten vták,
a keď sa zamyslím nad tou
svojou potravou, trochu zrniečok by ste mi mohli priniesť. Ja by som toho nechcela veľa, ale mohli by ste ma zobrať k sebe, pretože by som sa
pri Vás možnože mala lepšie.
Určite by sa o mňa postarali
v zoologickej záhrade, našla
by som si tam určite veľa nových a lepších kamarátov, dali by tam žrať, necítila by som
sa sama a opustená, bola by
som navyše v bezpečí, a už
viac nepociťovala strach, lietala by som si možno po krajine, spoznala konečne nových ľudí, lebo tu okrem pytliakov nevidieť nikoho, mala
by som sa lepšie, žila by som
zdravší život, mala by som veľa príležitostí na radosť, ktorú mi toto prostredie odopiera, lietala by som konečne po
lúkach a voňala kvety, spievala by som si, spoznala by som
nový spôsob života, mala by
som opäť radosť a chuť do života, tak by som sa, už nemusela strachovať o svoj život.
Ľudia, ak mám nejakú
nádej, s ktorou môžem s Vami počítať, zamyslite sa prosím pri čítaní tohto listu, nad
týmito žalostnými slovami,
ktoré nevyjadrujú nič iné, len
prosbu o pomoc. Ak mám
nejakú nádej, nech sa tá nádej naplní. Ďakujem Vám za
všetko! Vaša Revengera
Justína Jagelková 8.C

Európske mestá:
E
1. Poslal matke po poslovi balíček.
2. Peknej žene vari pomôžeš.
3. Potkol sa o prah a spadol.
4. Vyhralo Dynamo s Kvakovcami.
5. Milo džavotalo dieťa.
6. Mlč keď ja hovorím!

Jedným ťahom nakreslite tento obrázok tak, aby ste nešli
dvakrát po tej istej čiare.

Svetadiely:
1.
2.
3.
4.
5.

Kričí a ziape, ale nikto ho nepočúva.
Razia vo vlaku našla čiernych pasažierov.
Bez kamer Ikarus nevzlietne.
Olaf, Rikardo a Zek vystupujú z auta.
Odrazu sa kazia potraviny

Poriadne sa sústreďte
a spočítajte všetky štvorce na obrázku
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TAJNIČKY
Prečo neberiem drogy? Lebo …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Príťažlivosťou mesiaca vzniká
Svetová strana
Prístroj na určenie azimutu
Zmenšený model zeme
Zmenšené obrazy zeme
Stred slnečnej sústavy
Planéta
Vznik sopečných pohorí spôsobuje
Určujeme pomocou neho svetové strany
Vesmírne teleso
Začiatočné písmeno najväčšieho oceánu sveta

1.
2.
Dominika Ferancová

.

3.

.

.

Naši žiaci naozaj radi súťažia, ale nielen v športe. Radi si odmerajú svoje schopnosti a úroveň vedomostí, napr. zo slovenského jazyka, a to formou
súťaže. Súťaž prebiehala
počas školského roku a je
rozdelená do niekoľkých
kôl. Súťažné úlohy pripra-

vujú vyučujúce SJ a zverejňujú ich na nástenke
určenej pre tento predmet. Otázky sú zaujímavé, zamerané nielen na vedomosti, ale aj tvorivosť,
úsudok, sčítanosť. Výsledky súťaže sú vyhodnotené
po každom kole. Tohto roku sa súťaže zúčastnilo 13

7.
žiačok a žiakov a všetci vydržali všetky tri kolá. Najúspešnejší boli: V. Kormanová 8. A, R. Oginčuková 8. A a Lenka Balcerčíková 8. A. Pochvalu si zaslúžia aj dvaja chlapci J.
Jagelka 7. A a M. Dobierka 6. C, jediní zástupcovia
chlapcov.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Chemická olympiáda
Každoročne sa žiaci našej školy zapájajú do riešenia chemickej olympiády. Samostatne riešia domáce – teoretické kolo, potom školské kolo. Tento
rok sa do riešenia zapojili
žiačky 9. A tried Jagnešá-

ková, Katarína a Budzeľová, Lenka. Po úspešnom
vyriešení školského kola
nás obidve žiačky reprezentovali v okresnom kole v Námestove, kde Katarína Jagnešáková obsadila 1. miesto. Úlohy okres-

ného kola sa skladali z teoretickej a praktickej časti, kde žiaci overujú získané poznatky pokusmi v laboratóriu. Katarína reprezentovala školu v krajskom
kole v Ružomberku.
D. Svrčková

Čo nám dala škola?
Táto otázka trápi asi každého žiaka, ktorý v škole istým spôsobom zlyhá
a snaží sa svoj hnev obrátiť proti nej.
Škola vyžadovala od každého z nás obrovské úsilie,
aspoň štipku zodpovednosti, ale dala nám okrem nových poznatkov i množstvo
spoločných dobrodružstiev
a nezabudnuteľných zážitkov. V škole sme zažili veľa
zábavy, lebo sme mali nablízku dobrých spolužiakov, ale hlavne všade sliediacich učiteľov.
Dnes už rozumiem učiteľom, že nemohli byť
k nám len milí a pozorní

a často, vraj pre naše dobro, museli pritvrdiť.
Škola nie je to najhoršie,
čo nám mohol život dať!
I keď sme museli mať obrovskú dávku trpezlivosti
a odvahy niekedy vôbec ísť
na vyučovanie, vždy sa našlo nejaké východisko. Práve vďaka škole sme mohli
vyskúšať okrem neúspechov aj príchuť úspechu,
ktorý nás poháňa dopredu
i dnes.
Ďalším plusom školy je
skúška osobnosti. Práve tu
sme mali dennodenne príležitosť rozhodovať sami
za seba. Tieto rozhodnutia
nám často pomohli odhaliť
chyby, problémy a ťažkos-

.

.

.

ti, ktoré sme museli nejako
riešiť. Práve škola nám odhalila, aké dôležité je mať
ozajstného priateľa, ktorý
nás podrží aj v tých najťažších chvíľach.
Koniec koncov, nikdy by
som si nebola pomyslela,
že mi niekedy bude za toľko
preklínanou školou smutno. Dnes však uznávam,
že škola nám dala veľa skúseností, dopriala nám pocit uspokojenia z vlastnej
práce. I keď sme ňou boli
často otrávení a znechutení, spomienky na základnú školu budú patriť vždy
k tým najveselším a najobMarianna
ľúbenejším.
Šteťárová 9. C.

.

.

.

8.
9.
10. .

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11.

.

.
.

.

.

.

6.

Naši žiaci radi súťažia

.

.

4.
5.

.

.

ÚSMEV ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC
– Od učenia ešte nikto
nezomrel, ale načo riskovať.
***
– Učiteľ hovorí žiakom:
„Kto je hlúpy, nech sa
postaví!“
Dlho sa nestavia nikto.
Nakoniec sa postaví Móric „Prečo si sa postavil,
myslíš si, že si hlúpy?"
pýta sa učiteľ,
„Nie pán učiteľ, len som
vás nechcel nechať stáť
samého.‘
***
MOJA MAMIČKA
Mamičke srdiečko dám,
potom ju sladko
pobozkám.
Dám jej aj božtek na
líčka,
lebo je moja mamička.
Ľúbim ja moju
mamičku,
nosím ju v svojom
srdiečku.
Navždy ju v srdiečku
chcem ja mať,
navždy ju budem
milovať.
Nikolka Adamčíková, 2. C

– Triedna pani učiteľka sa pýta týždenníkov:
„Kto najviac rozprával
cez hodinu?“ „Pani učiteľka!“
***
– „Ako to,“ – rozčuľuje sa otec, – „že si neurobil tie prijímacie pohovory?! Veď si vedel vopred
všetky otázky!" – „Otázky som vedel, ale odpovede nie.“
***
– Otecko vysvetľuje synovi záporné čísla:
„„V autobuse idú 4 ľudia.“
„„Vy stúpia 6.“ „Koľko ich
ma nastúpiť, aby bol aum
ttobus prázdny?“
***
– Učiteľ na hodine:
– „Ty! Povedz mi dve zámená!“
m
– „Kto? Ja?“
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ako prvé začali uverejňovať denníky Pravda a Nový
čas. Na celom svete aj u nás
už existujú súťaže v rýchlosti riešenia SUDOKY.
Naša škola 5. júna zorganizovala tiež súťaž v rýchlosti riešenia SUDOKU.
Zúčastnilo sa jej 17 žiakov,
najlepší boli: J. Brišáková 5. A, A. Vorčáková 9. A.

SUDOKU
Hádanka, ktorá sa stala
veľmi populárnou aj u nás
na Slovensku.
Japonci túto hru objavili pod názvom Number
Place v jednom americkom časopise. Hra sa v Japonsku okamžite uchytila, lebo číselné hádanky sú
tam v prevahe nad slovnými. V roku 2004 sa tento
ošiaľ rozšíril do Británie.
Na Slovensku SUDOKU

1 5

My vám ponúkame nové
formáty SUDOKU. Princíp
je rovnaký, treba ho len prispôsobiť novým mriežkam.

4

3
1 3 6 2
2
1 6
1
4 2 1
5
1 6 5
2

1
2
4 5
5
6
1
1 3
6 1 3 4
2

Roztancované písmenká
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S

A

R

O
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Zo školského klubu
Najprirodzenejšia a najbežnejšia činnosť detí je
hra. Má poskytnúť deťom
zábavu, veselosť a uspokojenie, teda má prinášať
radosť. Hra tiež rozvíja
rôzne potreby detí. Umožňuje im byť tvorivými.
V našom SK osvedčili
hry športové a najmä hry
súťaživé. V mesiacoch máj
– jún si žiaci SK merali sily vo viacerých súťažiach.
Každú stredu prebieha
jedna z disciplín „LETNEJ
OLYMPIÁDY“. V tomto
školskom roku je to tretí
ročník týchto súťažno-zábavných hier. Disciplíny,
ktoré sa striedajú – sú športové, žartovné i vážne. Medzi najobľúbenejšie patrí:
Beh v sedemmíľových čižmách, Ufo pristáva, Hod
kruhom na lízanky, Beh na
metle, Skoky vo vreci… Víťazi, aj všetci účastníci boli
odmenení sladkosťami alebo plyšákmi.
Netradične sme oslávili aj MDD. Nadviazali sme na činnosti v škole.
Po oddychu v prírode sme

sa všetci usadili do priestoru pripraveného a vyzdobeného na „MD-dácku“
diskotéku. No dlho trvalo, kým sa deti vyrozprávali zo zážitkov v škole. Súčasne sa hostili na pudingových pohároch so šľahačkou, aby prebytočné
kalórie spálili, nasledovala diskotéka. Bola obohatená rôznymi zábavno-tanečnými hrami – Hudobné
kreslo, Bábikový tanec…
V ŠKD hru uplatňujeme na rôzny spôsob – nielen ako zábavu, ale tiež ako
prostriedok na uľahčenie
učenia, tiež ako prostriedok výchovy k aktivite
a tvorivosti. Najviac využívame didaktické hry na
rozvoj pamäti, zmyslov, citovej výchovy, no tiež na
utvrdzovanie učiva.
V ŠKD máme počítače,
všetky deti už vedia počítač bez problémov obslúžiť. Sú prínosom, no veľa je detí, ktoré iná činnosť (okrem vysedávania
pri počítači) prestala zaujímať. Preto sme prístup

O

Chutňáková
N

O

D

Í

H

O

N

k počítačom časovo obmedzili.
Pre školský rok 2006
– 2007 sme vytýčili jednu
z úloh – prispievať hravou
formou k zlepšeniu úrovne
čítania. Okrem venovania
sa individuálnemu čítaniu
počas odpočinkových činností, sme v jarných mesiacoch – apríl, máj uskutočnili hravé čítanie na pokračovanie. Účastníkmi boli žiaci 1. a 2. ročníka. Spoločne
sme sa zoznámili s niektorými zaujímavými knihami pre deti, napr. Chrobák
Truhlík, Snehulienka, Slovenské rozprávky.
Žiaci postupne čítali úryvky z rozprávok, nedočkavo čakali, ako bude
príbeh pokračovať na druhý deň. Po besede o príbehu sme na výtvarnej záujmovej činnosti tvorili ilustrácie, ktoré prispeli k výzdobe našich priestorov.
Na zlepšenie vnímania
plynulosti deja sme zaviedli tvorivé čítanie. Jeho úlohou bolo rozvíjať predstavivosť formou očakávania,
žiaci hľadali originálne riešenia príbehov. Deťom som
postupne čítala text, ktorý
bol prerušovaný otázkami.
Všetky deti dostali možnosť vyjadriť sa, no ich výroky som nekomentovala.
Žiaci, ktorí sa aktívne zapájali do činností v ŠK, sa už
teraz tešia na spoločný výlet – niektorá júnová sobota.
Máme naplánovanú turistickú vychádzku na Slanú
Vodu, spojenú s piknikom
a návštevou diviačej obory
a Hviezdoslavovej hájovne.
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Naša cesta k nemeckým priateľom
Priateľstvo vzniklo medzi našimi a nemeckými
žiakmi
Neži
k i minulý
i lý rok.
k N
meckí žiaci navštívili aj
rodiny v Rabči a pobudli jedno popoludnie v domácnostiach.
Už vtedy sa organizovali prvé kroky výmenného pobytu. Boli sme pozvaní do Nemecka. Táto druhá návšteva z Nemecka mala odozvu medzi našimi žiakmi. Rodičia súhlasili a poslali svoje deti k ich priateľom.
V pondelok 28. mája
2007 vo večerných hodinách sa stretli žiaci aj s príbuznými pred školou. Prvé kvapky dažďa splynuli
so slzami rozlúčky. Opustili sme Rabču. A už nás
čakali stovky kilometrov
do Nőlfersheimu, dedinky
pri Franfurkte nad Mohanom. Celú noc pršalo. Spoza okien autobusu sme sledovali mokrú scenériu poľských miest a dediniek.
Svitlo ráno a začal sa
ďalší deň pobytu. Nachádzali sme sa na poľsko-nemeckej hranici. Naša rýchlosť sa spomalila. Pred nami boli kolóny kamiónov,
ktoré sa zdržali pred hranicou. Práve v utorok štartovali po sviatku v Nemecku. Čo sa týka scenérií,
veľa sme nevideli. Hmla

a dážď nás sprevádzali naďalej. Už sme mali meškanie. Náš nemecký priateľ Thomas bol už netrpezlivý. Stále volal a zisťoval, kde sa nachádzame.
Konečne sa objavila tabuľa Wőlfersheim. Príjemné prijatie priamo v škole a skvelé pohostenie nám
spríjemnili dlhé hodiny
cestovania. Žiaci boli podelení do rodín. Plní neistoty a očakávania vhupli do
nemeckých domácností.
Ráno 30. mája sa skutočne vydarilo. Slnko a milá nemecká spoločnosť žiakov a učiteľov nás viedli do okolia dedinky. Mimoriadna čistota a malebnosť zdobená kvetmi ruží na nás urobila silný dojem. Staré lištované domy
zdobili podhradie Műnzenbergu. Medzi poliami
a lesíkmi viedla naša cesta k tejto zrúcanine hradu.
Úžasné pohľady do okolia z veže hradu nám odkryli malebnú časť Hessenska. Skoro samá rodina, len v diaľke pohorie
a mesto Franfurkt. Cieľ našej cesty nasledujúci deň.
31. máj nás prebudil do
krásneho slnečného dňa.
Všetci sme boli nedočkaví.
Čakala nás prehliadka letiska a mesta. Mobily a fotoaparáty cvakali neustále.

Keď sme sa blížili do mesta, vítali nás výškové budovy Amerika. Časť mesta je postavená podľa amerického Manhattanu. Súbežne s nami lietali lietadlá z celého sveta. Pristávali na neďalekom letisku.
Za chvíľu sme boli tam aj
my. Obrovský kolos presklených budov. Ako keby
to bolo niekoľko letísk dohromady. Kto nevidel všetky ľudské rasy pohromade,
tu ich mohol vidieť určite.
Čierne, biele, žlté tváre sa
tu striedali pravidelne. Farebnosť oblečení a rôznych
štýlov nemala konca. Spoza veľkých siel sme sledovali lietadlá rôznych svetových leteckých spoločností. Potom nasledovala prehliadka mesta. Staré
sa striedalo s novým. Dostali sme sa aj k rieke Mohan. Odtiaľ bol zaujímavý
pohľad na mesto.
1. jún bol venovaný
športu. Naši aj nemeckí
žiaci si zasúťažili v štafetových behoch. Zelenú mali aj loptové hry. Futbal,
basketbal a hádzaná. Naši žiaci odišli znovu do nemeckých rodín. Večer patril rozlúčkovej diskotéke.
Dostali sme spomienkové
darčeky. Vypočuli si prejavy starostu, riaditeľka Tropeková sa nedala zahan-

Rozhovor o návšteve v Nemecku
Urobili sme rozhovor s niekoľkými účastníčkami zájazdu v Nemecku, aby sme
sa dozvedeli o živote žiakov
a obyvateľov tejto krajiny
aj z postrehov našich žiakov. Pre nás bolo Nemecko
ešte úplne neznámou krajinou. Nemali ste strach,
obavy z tohto výletu?
SILVIA P., VIII. A
Ani nie, lebo sme všetko mali vopred pripravené a boli tam s nami p. učiteľky,
ktorým sme dôverovali. Ale
viem, že niektorí sa obávali, do akej rodiny sa dostanú a mali strach z dorozumievania.
• Aký bol váš prvý dojem
po prekročení nemeckých
hraníc?
ADRIANA R., VIII. A
Najskôr sa to nedalo po-

súdiť, lebo sme dlho šli po
diaľnici – lúky, menej kopcov, stromov ako u nás, ale
všetko dezinfekčné prostredie. Išli sme po malých dedinkách, ktoré budili dojem
vzorných mestečiek upravenosťou, krásou, estetikou,
udržiavanosťou.
• Ak človek stretne nových, neznámych ľudí v novej krajine, nemá hneď odvahu zapojiť sa do komunikácie s nimi. O Nemcoch sa
hovorí, že sú hrdí, odmeraní, prejavilo sa to aj na vašej komunikácii?
EVKA F., VIII. A
V mieste ubytovania sa
k nám správali milo, priateľsky, pohostinne. Na začiatku sme cítili menší odstup, ktorý sa však rýchlo
stratil a stali sme sa kamarátmi. Predstavili nás svo-

jim priateľom, rodinám,
dokonca sme niektorí dostali pozvanie na prázdniny. Rozprávali sme sa viac
anglicky, učili sme sa však
aj rodné jazyky. Starali sa
o nás dobre, niektoré ich jedlá nám však nechutili. Keď
sme však cestovali po krajine, cítili sme určité povýšenectvo a hlavne neskrývaný
záujem o náš autobus. Podľa nich vykopávka.
• Do Nemecka ste šli hlavne kvôli tomu, aby ste si
zdokonalili jazyk a komunikáciu v ňom. Umožnil
vám to výlet?
MAGDA Č, VIII. A
Na začiatku to bolo horšie. Naši pridelení kamaráti cítili tiež strach a odstup.
Najskôr bolo veľa ticha, komunikáciu začínali rodičia,
hlavne mamy. Potom sa pri-

biť. Pripravila si tiež rozlúčkový prejav. Už sme počuli prvé tóny školskej skupiny, ktorá hrala aj na diskotéke v Kultúrnom dome
v Rabči, neskôr rozhýbali telá žiakov a učiteľov rytmy hip-hopu. Záver diskotéky tvorili slovenské pesničky. Nemecko-slovenská
rozlúčka sa skončila, ale
naši žiaci ešte odchádzali do svojich nových rodín.
Konečná rozlúčka bola
v sobotu. Mnohé z našich
detí sa už lúčili so svojimi
nemeckými mamami a otcami a samozrejme so svojimi nemeckými priateľmi.
Tváre obidvoch strán boli
vlhké od sĺz dojatia. Hovorilo to za všetko.
Dni pobytu v Nemecku sa roztopili ako ľad na
slnku a nasledovala cesta
domov. Opustili sme jednu z nemeckých republík
Hessensko,
nasledova-

lo Durínsko a prechod cez
pohorie Durínsky tes. Cestu lemovali hrady, zámky,
veľké i menšie mestá. Prišli sme do republiky Sasko
a jeho centra Drážďan. Pôsobivé historické mesto na
brehoch Labe bolo našou
zastávkou.
Plní spomienok, silných dojmov, milých tvári sa nám mihotalo v mozgoch ako ﬁlm života. Dobrá škola cudzích jazykov
naživo. Dúfam, že ostane
tou najlepšou motiváciou
na učenie sa cudzích jazykov. Vo vreckách, v mobiloch a v zápisníkoch adresy, ktoré sú nitkami priateľstva na niekoľko rokov.
Myslím si, že toto naše priateľstvo, kde na začiatku stála naša kolegyňa
Hanka Ratičáková, stojí za
to. A budú naďalej pokračovať naše bezprostredné
stretnutia. V. Kojdjaková

pojili aj naši vrstovníci. Naše rozhovory nemali konca –
kraja. Stretávali sa tam po
večeroch skupinky mladých
ľudí a my sme sa stali ich
súčasťou. Slovná zásoba
sa nám obohatila, boli sme
nútení rozmýšľať a hľadať
v slovníkoch a tým sme sa
veľa naučili. Zistili sme, že
toho vieme dosť, ale na bežné dorozumievanie potrebujeme viac. Bola to výborná
a poučná skúsenosť.
• Školský systém v rôznych
krajinách nie je rovnaký.
V čom sa líšia nemecké školy a ich žiaci od našich?
Páčilo sa nám, že žiaci cez
prestávky môžu byť vonku, správajú sa uvedomele, slušne, kľudne. Nebehajú, nenaháňajú sa, všetci sa
navzájom pokojne rozprávajú – aj starší s mladšími. Páčil sa nám vzťah učiteľ – žiak, sú dobrí kamaráti. Je medzi nimi dôvera,

porozumenie, obe strany sa
rešpektujú. Osnovy nemeckých žiakov sú jednoduchšie, nemusia sa učiť také
zložité veci ako my, a preto
sa do školy tešia. Majú desaťročnú školskú dochádzku a známkovanie od 1 –
6. Je tu málo jednotkárov –
to musí byť talent, u nich je
dvojka ako jednotka.
• Po návrate z výletu, každý človek spomína na všetko krásne, čo prežil, na
priateľov, ktorých poznal,
na to, čo videl. Ako je to
s vami?
Získali sme skúsenosti,
videli sme život v inej krajine a ten je veľmi odlišný od
nášho. Oni sa za ničím nenaháňajú, určite to súvisí
s ich vyššou životnou úrovňou. Na všetko majú čas.
Páčil sa nám čas raňajok.
– úplná pohoda, dostatok času. Oni si na všetko
nájdu čas.
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Prvácke MDD

Tento deň sme sa do
školy veľmi tešili.
Čakalo na nás veľké
prekvapenie, lebo sme
školské lavice vymenili za deň plný súťaží
a hier.
Slniečko krásne svietilo
a my sme prežili deň

na Čarovných detských
ostrovčekoch.
Plnili sme zaujímavé
športové a vedomostné súťaže. Každý sa snažil splniť úlohy Usilovnej včielky,
Múdrej sovy či Skackajúceho vrabca. Pre všetkých
prvákov, ktorí prešli Ča-

rovnými ostrovmi, boli prichystané medaily a sladká
odmena.
Dúfame, že spolu s pani
učiteľkami prežijeme aj Medzinárodný deň detí v druhom ročníku tak výborne
a so šťastnými úsmevmi na
našich tvárach.

Ako na cudzie jazyky ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć
Myslím, že každý z nás
pokladá cudzí jazyk za
dosť dôležitý. Aspoň
v dnešnej dobe, keď každý môže cestovať. Hlavne mladí ľudia iba čakajú na vhodný vek a príležitosť, aby mohli vycestovať a skúsiť iný život.
Človek by si myslel, že
deti nemajú problém s učením sa cudzieho jazyka, lebo pociťujú silné motivácie. Bohužiaľ, opak je pravdou. Pre niektorých žiakov
je cudzí jazyk ťažký. Možno ruský jazyk by bol pre
nich ľahší, ale ten, žiaľ, odmietajú tak rodičia, ako aj
žiaci. Možno by bol ideálnym riešením, lebo je najbližší našej rodnej reči.

Problémom na začiatku
5. ročníka vždy je rozdelenie žiakov do skupín pre
výučbu anglického a nemeckého jazyka. Takmer
všetci sa chcú učiť iba anglický jazyk, vraj nemecký
jazyk nemajú kde využiť.
Pritom nemecky hovoriace krajiny sú k nám omnoho bližšie ako anglicky hovoriace krajiny. Aj medzinárodné vzťahy nadviazala
naša škola so školou v Nemecku.
Najviac zarážajúce je
ale to, že vo vyšších ročníkoch, hoci všetci mali záujem o angličtinu, je len málo žiakov, ktorí sa skutočne
chcú učiť cudzí jazyk. Motivácia sa niekde vytráca.

Tak, ako sa žiakom v škole
nechce učiť vôbec nič, tak
sa im nechce učiť ani cudzí jazyk.
Myslím, že by bolo dobré, zapojiť sily aj doma a vytvoriť pre žiakov jazykovo
podnetné prostredie a tak
trošku ich aj kontrolovať.
Lebo aj v cudzom jazyku,
tak ako aj v iných predmetoch, je dôležitá aj domáca príprava. Lebo 3-4 hodiny týždenne v škole nestačia, treba si doma preopakovať, čo sa v škole naučili a hlavne precvičiť slovnú zásobu. Keď sme ako
rodičia trvali na tom, aby
sa naše dieťa učilo anglický jazyk, mali sme (aj) od
neho chcieť, aby sa nao-

zaj učilo aj doma. Tiež ich
trochu motivovať, aby cítili
podporu rodičov a z domáceho prostredia.
Je veľa možností na podporu výučby anglického jazyka, ktoré môžu žiaci využívať vo svojom voľnom čase. Veľa z nich má doma internet, môžu čítať anglické stránky, hľadať si slovnú zásobu, ale dokonca aj
komunikovať s rovesníkmi
z iných krajín.
V knižnici sú knihy v angličtine, väčšina z nás má
doma DVD-prehrávače,
kde sa dajú ﬁlmy či rozprávky pozerať aj v angličtine alebo s anglickými titulkami. Máme rôzne satelitné programy, kde si môžu

žiaci rozvíjať nielen sluchové zručnosti, ale aj komunikáciu a slovnú zásobu.
A vy, rodičia, ktorí rozprávate cudzím jazykom,
čo tak porozprávať sa občas
so svojím dieťaťom aj v cudzom jazyku? Nielen že by
to určite pomohlo, ale môžete tak skontrolovať úroveň jazyka svojho dieťaťa.
Keď spojíme svoje sily,
my v škole a vy doma, verím, že žiakov, z ktorých
máme (už) teraz radosť
a dosahujú pekné výsledky aj v súťažiach, bude stále viac a viac. A aj vy budete
spokojní, že nemusíte platiť súkromné doučovania,
aby sa Vaše dieťa dohovorilo vo svete. M. Tisoňová
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Moja rodná obec
Žiaci 2. D. triedy vytvorili práce, ktorými chceli vyjadriť
lásku k rodnej obci
Žijem v dedinke na severozápade Slovenska v dedine Rabča. Naša dedina je
rozlohovo veľká. Delí sa na
niekoľko častí: Nižný Koniec, Sivá, Gaceľ, Za Magurou, Adamovka, Gaz-

dík, Grúň. Centrum dediny
je v Gaceli, kde je Kultúrny
dom, Zdravotné stredisko
a niekoľko obchodov. Žije sa nám v obci Rabča veľmi dobre.
Zdenka Lachová

Je veľká škoda, že pomaly miznú obyčaje, ktoré sa používali v dedine.
Napríklad už celkom zmizol z dediny krásny obyčaj, a to nosenie ľudového

odevu. Menej sa už používa aj goralské nárečie.
Naša dedina je veľ ká a má
veľa obyvateľov a ja patrím
k nim.
Zuzka Špigurová

Máme tu krásny starobylý kostol, na ktorý sme
hrdí. Nová športová hala
sa naozaj podarila, veď zahrať si futbal v takejto ha-

le je naozaj radosf. Aj budovy školy sú vynovené.
Som rád, že som občanom
Rabče.
Martinko Šurin

V noci pred 1. májom
stavali mládenci v Rabči
dievčencom vysoké máje.
Stavalo ich aj 10 chlapcov.
Po postavení mája bolo po-

hostenie a tancovačka. Máj
bol znakom lásky a náklonnosti k dievčaťu. Máje stavajú mládenci dievčencom doMaroško Oselský
dnes.

Raz sme išli s babkou
a dedkom na Babiu horu.
Cesta hore bola dosť tažká.
Počas výstupu sme zbierali

maliny. Boli sme veľmi unavení, ale zhora bol krásny výhľad na celú našu Rabču.
Petrík Michalák

V lete sme sa vybrali s dedom do lesa. Našli
sme veľa hríbov. Ale brat
našiel ešte niečo iné. Akýsi bunker. Zavolali sme
na deda a ukázali sme mu

ho. Dedo nám povedal, že
to bol partizánsky úkryt.
Keď bola vojna, tak tam
bojovali partizáni proti
Nemcom.
Janko Klinovský

Bývam v obci Rabča,
po ktorej sa dobre kráča.
Rabča to je ale pekná dedina ako žiadna iná. Chodím
do neďalekej školičky, kde
nás učia dobré učky. Po
škole je vždy dobrá zába-

va, lebo sa tu skupinka deti
hráva. V škole sa nám dobre učí, lebo nám neďaleko rieka hučí. Rabča, to je
môj rodný dom, preto o nej
nikdy krivo nehovor.
Klaudika Randjaková

Tam pod horami, tam
pod Beskydami, Je dedinôčka malá. Kto v nej býva? No predsa ty, vy a ja.
Dedinôčka Rabča zvaná je,
domčekov nie málo v nej je.
Tá Grúňanská ulica – tam
ja bývam, z kopca veľkého
často sa dívam, kostolíček,
pri ňom školička moja, tam
ja rada chodím, mamička
moja.
Hoc som ešte maličká,
viem, čo ma naučili otecko a mamička. Ctím si rod-

ný kraj, preto sa v ňom vždy
dobre mám.
Katarínka Jochimová
OKIENKO učiteliek
z MŠ
„Nemyslite si, že keď sa
len s dieťaťom rozprávate,
už ho vychovávate. Dieťa
musí vidieť, čo robíte, ako
sa správate, ako to robíte, musíte mu dať dobrý
príklad, lebo to všetko prispieva k dobrej výchove.“
(Makarenko)

Odmenou za celoročnú školskú prácu je školský výlet
Odmenou za našu celoročnú školskú prácu nám
býva výlet. Začal v jedno
slnečné štvrtkové ráno (14.
6) a bol plný zážitkov a nových informácií. Najskôr
sme absolvovali prehliadku Múzea oravskej dediny
v Zuberci, po obednej prestávke sme pokračovali turistikou v Roháčoch. Krá-

čali sme priamo až k vodopádom. To teda bola fuškaCelí zmorení sme si v autobuse oddýchli, no a potom nás chytila nákupná horúčka v Tescu. Veď
prísť z výletu domov bez
darčeka sa predsa nepatrí. Na konci výletu sme boli všetci spokojní, ale hlavne veľmi unavení.

Rozlúčka žiakov 3. C s hornou základnou školou
Po troch rokoch pôsobenia na HZŠ od nás odchádzajú naši tretiaci. Menia miesto svojho ďalšieho rozvíjania sa aktivít.
Na záverečnom večierku
sa všetci dôstojne rozlúčili
a poďakovali všetkým, ktorí sa o nich s láskou starali.
Pre hostí si pripravili kultúrny program, v ktorom
ukázali svoje talenty (spevácke, tanečné, inštrumentálne, recitátorské).
Aj druháci mali pre nich
pripravenú malú rozlúčku
s hudobným programom
a darčekmi. Po programe nasledoval slávnostný obed a samozrejme diskotéka. Celý program večierka si pripravili žiaci sami v spolupráci s rodičmi
a pani kuchárkou. Sú veľmi talentovaní.
K redaktorským talentom patrí aj Lucka Raticová so svojom spomienkovou reportážou zo školského života tretiakov.
Akí sme boli? Človek sa
mení, to je pravda. Všetko
sa to zbehlo veľmi rýchlo.
Aj tak si niečo pamätáme…
Náš prvý školský deň. Bol
to náš deň „D“. Všetci sme
boli takí malí a vyľakaní,
pretože sme nevedeli, čo
sa bude diať. Tešili sme sa.

V prvom ročníku nás bolo
15 a z tretieho nás odchádza 23 žiakov.
Čo sme sa naučili?
Predovšetkým čítať, písať
a počítať. A zdokonaľujeme sa v tom zo dňa na deň
viac a viac. Zapojili sme sa
do mnohých školských súťaží, napríklad: Superstar,
Hláskovacie majstrovstvá,
Pexesový šampionát, Rozprávkové vretienko. Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Slovenský
slávik. Matematická pytagoriáda. Zažili sme aj Maškarný ples, Bláznivý aprílový deň, exkurzie, školské
výlety (na Oravský hrad,
Hviezdoslavovu
hájovňu, Agropenzión v Novoti, skanzen v Zuberci a Roháčske vodopády), besedy
plavecký výcvik, divadelné
a kultúrne predstavenia.

Ďakujeme všetkým pani učiteľkám zo škôlky, zo
ZŠ, pánu riaditeľovi, pani
zástupkyni, pani katechétke, pánu farárovi a kuričovi, pani kuchárke a upratovačke, našej triednej pani učiteľke Ivetke Zbortekovej.
Reportáž pripravila
Lucka Raticová 3. C
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TÝŽDEŇ DETSKÝCH RADOSTÍ
Opekačka, diskotéka, súťaže a premietanie rozprávok. Toto sú každoročné aktivity organizované v našej Materskej škole
v Rabči.
Naše deti boli oboznámené s tým, že máme pre
ne niečo pripravené, ale
nevedeli, čo!
Začali sme už v pondelok, kedy sme si premietali rozprávky, ktoré si vybrali deti: Popoluška, Koza
rohatá a jež, Janko Hraško,
Soľ nad zlato a iné. Keďže v utorok nám pršalo,nemohli sme navštíviť deti z hornej Materskej školy. My si to však určite vynahradíme v iný deň.
V stredu už na deti čakal ohník, ktorý nám vopred pripravila pani školníčka. V kruhu našich červených líčok sme si opekali
slaninku a klobásku. Deti
sa najedli „do popuku.“
Vo štvrtok čakalo v triede na deti prekvapenie. Po
desiate nasledoval detský
večierok, tancovali sme
a popritom sme jedli ovocné poháre so šľahačkou,
maškrtili sme a zabávali
sme sa.
Posledný piatkový deň
na nás čakal šport a súťaže.
Deti si mali možnosť zasúťažiť v skoku vo vreci, v triafaní do ﬂiaš, jedení jabĺčok,
v hľadaní cukríkov a riešení
rôznych iných úloh.

Poďakovanie
Blíži sa koniec školského roka a my
v MŠ bilancujeme, čo sa nám vydarilo, ako prebehol celý školský rok. Môžeme povedať, že to bol príjemný rok.
Mladšie detičky si začali uvedomovať podstatu seba samých, našli si nových kamarátov, naučili sa piesne, básničky. Staršie deti sa pripravovali na
vstup do 1. ročníka ZŠ. Získali mnohé vedomosti a zručnosti, či už sa týkajú farieb, tvarov, spoznávalť nové
rozprávky, učili sa rozoznávať hlásky,
slabiky, ba spoznávali písmená, čísla.
Aby sme deťom mohli poskytnúť
hračky a rôzne materiály k spoznávaniu, taktiež aj odmeny počas školského roka, v tom nám pomohli všetci rodičia svojím príspevkom na začiatku
školského roka, za čo im touto cestou
ďakujeme. Osobitne chcem poďakovať
p. Ing. Jozefovi Djubekovi za pomoc ﬁnančnú a materiálnu. Nesmieme zabúdať ani na ostatných, ktorí nám pomohli

a darovali hračky, papier, ﬁnancie na
nákup nových výkresov, taktiež drobnými opravami v MŠ, alebo aj pečenými
koláčmi. Medzi nich zaraďujeme: p. Lachovú, p. Revaja, p. Juriťákovú, p. Stocha, p. Turácovú, p. Kovalíčkovú, p. Č
uč ku, p. Iskerkovú, p. Baruta, p. Adamčíka, p. Adamčíkovú, p. Miklušáka, p. Jurčákovú, p. Kubíka, p. Šubjaka, p. Iskierkovú A., p. Iskierkovú M.,
p. Gužiňáka, p. Plevjákovú, p. Boldovjákovú L., p. Boldovjákovú A., p. Metesovú a miestnu organizáciu charita.
Poďakovanie patrí aj poslankyni NR
SR p. Viere Mazúrovej, ktorá sa vzdala
výhry na plese a darovala ju deťom v MŠ.
Samozrejme sme vďační každému, kto
nás podporil a tým urobil radosť deťom.
Teší nás každá pomoc zo strany
sponzorov a rodičov, veď tým môžeme spestriť deťom pobyt v materskej
škole, a preto im vyslovujeme veľké
ĎAKUJEME.
O. Pitáková

Nakoniec deti dostali
medaily za aktivitu a hlavne sladkosti, na ktoré sa
tak dlho tešili.

Bol to pre nich zážitok, všetci boli spokojní
a šťastní!
M. Zboňáková, uč. MŠ

Rozlúčka deviatakov
so školou
1. Končí sa už školský
rok, odchádzame z deviatok, /:s Vami sa tu lúčime
a zbohom Vám dávame:/
2. Chodili sme do školy,
učili sa litery, /:číslice a písmenká, to bola trieda prvácka:/
3. A v tom druhom ročníku učili sa matiku /:počítať
do sto rátať, potom na telocviku skákať:/
4. Keď prišiel ročník tretí, násobilka nás hatí /:
a k tomu všetkému ešte – prvé prijímanie sväté:/
5. Štvrtý rok – vlastiveda,
o Slovensku vedieť treba /:
všetci testy píšeme, časť bude v matematickej triede:/
6. A v tom ročníku piatok
stávajú vlasy dupkom, /:de-

lia nás na jazyky, je to problém veliký:/
7. V šestke zase fyzika
pribudla nám do vienka,
/:všetky ťažké zákony robia
veľké problémy:/
8. Siedmy ročník začína,
trepe s nami puberta, /:učitelia nešťastní kladú hlavy
do dlaní:/
9. Chémia – predmet nový, nechce sa nám do školy,
/:lámeme nad tým hlavy –
mať nečakané prázdniny:/
10. Deviaty ročník ťažký,
čakali na nás skúšky, /:učiť
sa nám nechcelo, nič na nás
neplatilo:/
11. Milý zbor učiteľský,
spievame Vám tu všetci,
/:za všetko ďakujeme, lepších žiakov želáme:/
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KAM NA VÝLET
So začiatkom letných prázdnin nadišiel čas dovoleniek a oddychu. Ak sa chystáte navštíviť nejaké kúpalisko, múzeum, či vyraziť s rodinou na nedeľný výlet, stačí si len naplniť peňaženky a vycestovať za letným dobrodružstvom. Aby sme vám uľahčili výber, poobzerali
sme sa po okolí a vytipovali zopár zaujímavých miest.
Oravský hrad
Túto sezónu určite návštevníkov hradu poteší novootvorená prírodovedná
a etnograﬁcká expozícia.
Na svoje si tu prídu hlavne
deti. Ideálny tip na rodinný výlet.
Slanický ostrov umenia
V romantickom prostredí
Slanického ostrova umenia si vychutnáte čaro tradičného ľudového umenia,
drevených a kamenných
plastík. Ešte predtým však
zažijete nezabudnuteľnú
plavbu loďou po Oravskej
priehrade.

jej existencie. Poteší hlavne
milovníkov dreva a tradičného ľudového umenia.
Expozícia Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy
Nad malebnou Hájovňou
Čajkovcov sa skláňa stará
lipa, pod ktorou kedysi P.O.
Hviezdoslav písaval svoje
diela. Okrem podrobností
z jeho života a života Mila
metrovým náučnym chodníkom si rezervujte aspoň
tri hodiny času. Výstup začína v Oraviciach.
Babia hora
Najvyšší vrch Oravských
Beskýd za 4 hodiny preverí vašu kondíciu.
Túru je vhodné začať
v Oravskej Polhore, v bývalých polhorských kúpeľoch
na Slanej Vode. Výlet možno skombinovať aj s návštevou expozície Hviezdoslavovej Hájnikovej ženy.

Múzeum oravskej dediny, Zuberec-Brestová
Múzeum sa nachádza 3 km
od Zuberca, na poľane
Brestová. Potulky po starej oravskej dedinke vám
umožnia jedinečný návrat
do minulosti. Navštívite
tu starú dedinskú krčmu,
mlyn, či goralské lazy.
Galéria ľudového rezbárstva v Babíne
Galéria ľudového rezbárstva oslávila prvý rok svoUrbana, významných slovenských spisovateľov, sa
tu všeličo dozviete aj o živote na Orave v minulosti.
Oravská galéria
Oravská galéria v Dolnom
Kubíne vystavuje v priestoroch Župného domu v Dolnom Kubíne päť trvalých
expozícií (Staré umenie
15.– 19. storočia, Ikony,
Slovenské výtvarné umenie
20. storočia, Tradičné ľudové umenie, Mária Medvecká – maliarka Oravy).
V galérii prebiehajú cez letné mesiace tri výstavy (Igor
Benca, Karol Felix: PARALELY, Andrea Čepiššáková: KERAKORAM, Kreslili sme v galérii IV.: výstava
detských prác).
Juráňova dolina
Pohodlný prechod tiesňavami Juráňovej doliny. Na prechádzku týmto osemkilo-

Kvačianska
a Prosiecka dolina
Čaká vás príjemná prechádzka v malebnom horskom prostredí. Súčasťou
tohto náučného chodníka
sú aj drevené vodné mlyny. Môžete si v nich pozrieť
technológiu mletia múky
starodávnym spôsobom.
Roháčske plesá
Nenáročná celodenná trasa náučného chodníka,
ktorý s obľubou navštevujú
rodiny s deťmi. Začína na
parkovisku za Zverovkou.
Celkovo budete prechádzať
okolo štyroch roháčskych
plies. Nad nimi sa týčia
horské štíty s nadmorskou
výškou vyše 2 000 m.
Veľký Choč
Pri D. Kubíne sa nachádza
pohorie Chočských vrchov.
Jeho dominanta, Veľký
Choč, je považovaný za jeden z najkrajších na Slovensku. Najľahší prístup naň je
z Valasskej Dubovej. Prekvapia vás kruhové otvorené výhľady na horstvá severného Slovenska.
(og)
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Veriť je ťažké, ale oplatí sa
Každý z nás už má určité skúsenosti s návštevami. Sú návštevy, na ktoré sa tešíme a sú návštevy, ktoré by sme najradšej neuskutočnili. Podobne sú hostia, ktorých veľmi radi prijmeme vo svojom dome a sú takí, pri ktorých čkáme, kedy už konečne odídu. Pri niektorých stretnutiach sa cítime veľmi dobre a pri iných zas sme veľmi napätí a nervózni a tešíme sa, keď máme po tom...

Naša farnosť je zasvätená Panne Márii. Zvlášť si
to pripomíname na sviatok
Navštívenia Panny Márie.
Mária prichádza navštíviť svoju príbuznú Alžbetu. Táto návšteva nepatrí
v žiadnom prípade do kategórie návštev nepríjemných. Naopak: je to návšteva, ktorá je pre obidve strany veľmi prospešná. Je to
stretnutie dvoch výnimočných žien. Matky Spasiteľa
a matky jeho predchodcu.
Pri zvestovaní archanjela
Gabriela Márii, že sa stane matkou Božieho syna,
sa Mária dozvedela, že aj
jej príbuzná Alžbeta počala syna. Tak Mária odchádza navštíviť Alžbetu, aby
jej mohla pomáhať v ťažkých, ale radostných chvíľach. Neváhala sa vydať na
ťažkú a dlhú cestu. Cesta z Nazareta do Alžbetinho domu trvala niekoľko
dní. Mária, hoci sama bola v požehnanom stave,
bez váhania odchádza navštíviť Alžbetu a ponúka jej
svoju pomoc. Už pri úvodnom pozdrave a zvítaní sa
oboch príbuzných sa udialo niečo nezvyčajné. Dieťa,
ktoré pod svojim srdcom
nosila Alžbeta, sa pohlo.
Ján Krstiteľ už v lone svojej
matky naplnený Duchom
Svätým pocítil prítomnosť
Mesiáša. Už pred Ježišovým narodením spoznáva ešte nenarodený predchodca mesiášsku hodnosť Máriinho dieťaťa.

Výnimočné dieťa, akým
bez pochybností Ježiš bol,
si vyžaduje aj výnimočnú
matku. Boh si preto Máriu
vyvolil už pred jej narodením a už pri počatí ju oslobodil od dedičného hriechu.
Počas celého života ju Boh
zahŕňal potrebnými milosťami. Aj Alžbeta odpovedala na Máriin pozdrav tak, že
ju nazvala „požehnaná medzi ženami...“
Aby však Mária dokázala prijať všetko to, čo jej
Boh pripravil a skrze anjela oznámil, potrebovala silnú vieru. Musela uveriť, že všetko, čo ju čaká, je
naozaj Božia vôľa a ona sa
stáva nástrojom, pomocou
ktorého chce Boh zachrániť svet.
Celou Bibliou sa tiahne
ako červená niť téma požehnania a šťastia pre tých,
ktorí veria. Boh tých, ktorí
uveria jeho prísľubom a plnia jeho vôľu, zahrňuje svojím požehnaním. Téma požehnania a viery je hlavná
téma celých evanjelií. Hlavným dôvodom, prečo Ježiš
kázal, bolo to, aby vo svojich poslucháčoch vzbudil
vieru. Tí, ktorí veria, zažijú
veľké veci. Z biblických dejín poznáme mnohé osobnosti, ktoré sú silným príkladom viery. Modelom
viery v Novom zákone je
práve Mária. Pri zvestovaní odpovedala „áno“ na to,
čo Boh od nej žiadal. Toto jej „áno“ si vyžadovalo
skok viery. Vôbec nevede-

la, čo ju po tomto „áno“ čaká. Nemohla ani tušiť jeho
dôsledky. Iste si ani nepomyslela, že pri narodení jej
syna budú pred ňou, rovno pred jej tvárou, a pred
jej synom zatvorené všetky dvere; že krátko po jeho narodení sa stane utečencom v cudzej krajine;
že o 33 rokov bude svedkyňou jeho popravy ako zločinca. Počas svojho života musela veľa veľakrát toto svoje „áno“ potvrdzovať
a obnovovať.
Máriina viera bola veľmi pevná. Nemala však ani
strach pýtať sa. Skutočná
viera nie je slepá. Je ponad
rozum, nie je však proti nemu. Keď niečomu nerozumela, premýšľala o tom,
dokým tomu neporozumela. Mária bola prvou osobou, ktorá dostala dar viery v Ježiša Krista. Alžbeta
ju vyhlásila za „blahoslavenú“. A dôvodom tohto jej
blahoslavenstva bola práve
jej viera. „Blahoslavená je
tá, ktorá uverila, že jej Pán
dá to, čo jej prisľúbil.“
Jedného rabína sa pýtali jeho žiaci: „Majstre, ako
to je, že ten, ktorý v Boha
uverí, po určitom čase cíti, akoby sa od neho vzďa-

ľoval, ako by sa mu Boh
stratil?“
Rabín im odpovedal:
„To je tak, ako keď otec
učí dieťa chodiť. Postaví ho pred seba, vzdiali sa
od neho na niekoľko krokov a povie: „Nič sa neboj,
poď za mnou“ – a natiahne
ruky, aby dieťa nespadlo.
A tak dieťa ide prvými samostatnými krôčikmi k otcovi medzi jeho rukami.
Tak je to s tebou – Boh sa ti
vzdialil, aby si ho sám hľadal. Dôveruj mu, jeho ruky
ťa ochránia, aby si nespadol. Keby sa Boh od teba
nevzdialil, nenaučil by si
sa kráčať vo viere.
Viera napĺňa naše životy až po okraj vecami, bez
ktorých by náš život nemal
zmysel. Mať však vieru neznamená mať všetky odpovede. Neznamená to, že
všetko, všetka práca je pre
nás vykonaná; že máme
všetko jasné, všetko vyriešené a všetko pripravené.
Pravdou býva často pravý
opak. Viera nás nasmeruje na život hľadania. Lenže na konci dňa musíme sa
skloniť pred tajomstvom.
Musíme umožniť Bohu,
aby bol Bohom.
Viera nevyhnutne neu-

robí náš život ľahším. Nie
je to žiadna čarovná palička. Niekedy sa nám môže
stať presný opak. Na druhej strane nás viera nabáda, aby sme sa nevzdávali. Viera nás núti, aby sme
vytrvali, aby sme bojovali.
Viera však nie je len záležitosťou presvedčenia, ale
je záležitosťou presvedčenia a zároveň aj konania podľa toho, čo veríme,
o čom sme presvedčení. Je
to otázka počúvania Božieho slova a zachovávania tohto slova – preberania rizika vyplývajúceho
z neho, robenia obetí pre
Božie slovo.
Tu je Mária veľkým príkladom. Je požehnaná, lebo ona nielen uverila, ale
svoju vieru aj žila: „Nech
sa mi stane podľa tvojho
slova.“ Bola prvým a najdokonalejším Ježišovým
učeníkom. Toto je dôvod,
prečo nám ju Cirkev ponúka ako model. Máriina
svätosť spočívala v tom, že
počúvala Božie slovo a toto slovo aj zachovávala. Aj
my sa staneme svätými,
ak podobne ako Mária budeme počúvať Božie slovo
a zachovávať ho.
Milan Prídavok

„Poďme hrou chváliť Boha!“
Dňa 5. augusta 2007 sa
uskutočnil Deň plný prekvapení so začiatkom
o
ovaním
o 9:15 sv. omšou a pokračovaním
o 13:00 v areáli ZŠ Rabča
v Gaceli.
V tento deň sa malí aj
veľkí, mladí aj starí, deti so svojimi rodičmi,
kamaráti – jednoducho
všetci mohli vyšantiť do
sýtosti pod heslom „Poďme hrou chváliť Boha!“ Vyzeralo, že začne
pršať, no slniečko zo zvedavosti rozhrnulo oblaky
a veselo sa na nás usmievalo. Pre deti si mladí pripraavili rôzne súťaže, za ktoré bob
li odmenené.
Krásne výhry v podobe sladkostí
sladkostí, školských potrieb,
potrieb hračiek,
hračiek knižiek...
knižiek mohli
získať vďaka štedrým sponzorom a združeniu Laura.
Rekordná účasť vyše 300 detí opäť potvrdila, že akcia sa vydarila. – mi.rand.–
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Informácie z oblasti školstva
Školský rok 2006/07 bol
pre našu školu a obec prelomovým v oblasti materiálneho vybavenia školského areálu. Práce, ktoré sa realizovali v priebehu letných prázdnin a v prvých dvoch mesiacoch šk.
roka, boli mimoriadne rozsiahle. Kompletná rekonštrukcia obidvoch pavilónov ZŠ v celkovej hodnote
26 mil. korún zmenila školské priestory na príjemné,
úhľadné a moderné zariadenie, ktoré by malo motivovať k lepším výsledkom.
Obrovským prínosom
pre vyučovanie telesnej výchovy a pre rozvoj športu
v obci bolo otvorenie športovej haly. Jej doterajšie
8-mesačné využívanie bolo poznačené veľkým záujmom širokej športovej verejnosti hlavne v zimnom
období. Záujem o služby
našej športovej haly prejavili aj skupiny športovcov
z okolitých obcí a Námestova. Prednosťou poskytovaných služieb je profesionálne zabezpečenie, kde
pre záujemcov stála služba poskytuje šatne, sprchy, lopty a návleky. Pripomíname, že hodinový poplatok za využívanie ŠH je
v zimnom období 350 Sk
a v letnom období 250 Sk/
hod.
Žiaľ, ani v tomto šk. roku sa nám nevyhli nepríjemnosti s vandalizmom.
Poškodená fasáda ZŠ, ŠH
a tiež rozbitých 6 okien pred-

stavuje zbytočnú ﬁnančnú
stratu pre rozpočet školy vo
výške cca 30 000 Sk.
V spolupráci s obcou
bol vypracovaný plán kompletného oplotenia a rekonštrukcie športového areálu v rámci celého komplexu
ZŠ a MŠ, ktorý predstavuje
vo ﬁnančnom vyčíslení hodnotu takmer 10 mil. korún.
Prvá časť sa realizuje z rozpočtu ZŠ a zahŕňa oplotenie a rekonštrukciu parkovísk vnútorného areálu ZŠ.
V lete sa uskutoční kompletná rekonštrukcia pavilónu „B“ pri MŠ II.
Aj na budove hornej ZŠ
pri kostole chceme v závislosti od rozpočtu postupne realizovať práce na zveľadení a modernizovaní
priestorov budovy.
Pre zefektívnenie vyučovania jazykov chceme
v septembri v novom pavilóne ZŠ zriadiť jazykové laboratórium, na ktoré sme
prostredníctvom vypracovaného projektu požiadali
MŠ SR o ﬁnančnú dotáciu.
V novom školskom roku máme záujem zvýšiť počet počítačov v počítačovej učebni na 25 kusov, aby
sme zabezpečili možnosť
vyučovania na počítačoch
pre celú triedu aj na iných
predmetoch. V mesiaci september bude mať škola už aj
svoju webovú stránku.
Je záver školského roka
a s ním prichádza aj zhodnotenie práce na poli výchovy a vzdelávania.

Z celkového počtu 732
žiakov neprospelo 16 žiakov, z ktorých 15 bude mať
možnosť cez prázdniny dobehnúť zameškané a na
konci prázdnin dokázať, že
do vyššieho ročníka patrí.
Fenomén zhoršujúceho
správania sa žiakov, ktorý registrujú takmer všetky školy, ale aj celá spoločnosť, sa nevyhýba ani nám.
Dôkazom je 35 napomenutí riaditeľom školy, 20 znížených známok na II. st. 4
známky na III. stupeň.
Musíme tiež konštatovať, že u značnej časti žiakov sa prejavuje tendencia
absolútneho nezáujmu na
dosahovaní dobrých vzdelávacích výsledkov. Vieme,
že v súčasnosti je na stredných školách viac voľných
miest ako je končiacich žiakov na ZŠ, čo je tiež jeden
z faktorov, ktorý ovplyvňuje tento jav. Dôkazom
tohto javu je aj 10 % pokles
počtu žiakov, ktorí dosiahli výborné výsledky.
Vzdelávanie je to, čo
každému z nás rozširuje jeho životný priestor, je
to niečo, čo nám nikto nezoberie. A v neposlednom
rade je tu fakt, že to, čo zameškáme na ZŠ, budeme
musieť neskôr na strednej
škole doháňať.
V rámci zvýšenia jazykovej gramotnosti sa nám
v tomto šk. roku podarilo
uskutočniť zájazd do SRN.
Takmer 5-dňový pobyt v rodinách, kde naši žiaci komu-

nikovali v nemeckom alebo
anglickom jazyku, iste pozitívne ovplyvní ich napredovanie v danej oblasti.
Jedným z kritérií hodnotenia škôl je účinkovanie
v súťažiach. Naši žiaci pod
vedením učiteľov aj v tomto školskom roku úspešne
reprezentovali v rôznych
predmetových súťažiach
našu školu aj obec.
Výborné prvé miesto
v okresnom kole súťaže Slávik Slovenska obsadila Natália Jochimová (1. C). Pripravovala p.uč. Vorčáková.
Prvé miesto v okresnom
kole chemickej olympiády
vybojovala Katarína Jagnešáková (9. A) Reprezentovala aj Lenka Budzeľová
(9. A). Pripravovala p.uč.
Svrčková.
V dejepisnej súťaži „Matej Bel“ boli úspešnými riešiteľkami Martina Dominová
(9. A), Anna Kudjaková (9. A)
a Mária Podstrelená (9. A).
V medzinárodnom ﬁnále súťaže „Leonardo“
úspešne reprezentovala
Jana Bolibruchová (9. A).
Na obidve súťaže pripravovala p. uč. Murínová.
V okresných kolách matematických súťaží reprezentovali Filip Fidrik (6. A),
Dominika
Boldovjaková (6. A), Katarína Garajová (7. A), Emília Žiláková
(7.A), Klaudia Brišáková
(4. A) a úspešnými riešiteľmi boli Denisa Belkoťáková (6. A) Silvia Brišáková
( 5. A) a Alexander Kostič

(5. A)
A). Pripravovali p.uč.
Krišková,
p.uč. ZamboKrišk
ri, p. uč. Svrčková a p. uč.
Grobarčíková.
Grob
Vo výtvarných súťažiach
dobre reprezentovali Michal Gluštík ( 9. C), Mária
Podstrelená (9. A) a Patrik
Korman (9. C). Na súťaže
pripravovali p.uč. Krišková a p.uč. Vorčáková.
V okresnom kole biblickej olympiády reprezentovali Margita Kolčáková (8. A),
Ľudmila Ďubeková (8. A)
a Eva Ptačinová (8. A). Pripravovala p. uč. Živčáková.
Výborné 3. miesto
v olympiáde z anglického
jazyka obsadila Veronika
Kormanová (8. A). Reprezentovala aj Emília Žiláková (7. A). Pripravovala
p.uč, Cubinková.
V astronomickej súťaži obsadila v celooravskom
kole Zuzana Pienčáková
(7. C) . 3. miesto a zúčastnila sa aj krajského kola.
V tejto súťaži dobre reprezentovali aj Denisa Belkoťáková (6. A) a Natália Kubašová (6. A). Pripravovala
p. uč. Kornhauserová.
1. miesto Filipa Fidrika
(6. A) a 3. miesto Martiny
Garajovej (9. A) bola dobrá vizitka našich zástupcov v okresnom kole geograﬁckej olympiády. Pripravoval p. uč. Ciba.
Už tradičné dobré výsledky dosahujeme v športových súťažiach.
V cezpoľnom behu
družstvo v zložení Dávid
Brišák (9. B), Matúš Chutňák (9. B), Marián Španko
(9. B) po víťazstve v okres-
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Svet dneška
Zazvonil budík. Je ráno.
Rýchlo som po ňom natiahol ruku, aby zbytočne
nedrnčal. Dosť nepríjemný zvuk, ale keď za oknom
počujem trilkovanie vtáčikov a po odhrnutí závesov
vidím vychádzajúce slnko,
hneď mám lepšiu náladu.
A vylepšiť si ju idem ešte rannou kávou a rannými
správami v telke. No úsmev
na tvári mi trochu primrzne. Čo sú toto za ľudia?!
Ďalší bombový útok na
budovu, ďalšia samovražedná akcia, pri ktorej zomrelo už ani neviem koľko ľudí a to všetko len preto, že je niekto úplne sfanatizovaný, alebo čo.
Po prvých pozitívach
prvé negatíva. Uf!
Radšej vypínam televízor, dopijem kávu a utekám
na autobus do práce. Samozrejme, na zastávke plno ľudí, každý nervózny, autobus
len jeden a ja rozmýšľam, kde
sa tam všetci pomestíme.

– Áu! Prečo do mňa strkáte? –, pýtam sa veľkého
robustného pána, ktorému
v detstve zabudli natlačiť
do hlavy kódex slušného
správania sa.
– No dovoľte, kto tu do
vás strká, vy jeden...–,premerá si ma očami a ja sa
cítim, ako malý červíček,
–...záprdok –, zahulákal
na celú zastávku.
No a ten „záprdok“, to
akože ja, som sa radšej stiahol, pretože pri aróme, ktorá
sa vyvalila z úst toho pána,
by som pri nedobrovoľnej inhalácii mohol ešte aj poobede nafúkať dopravákom nejakú tú desatinku promile.
Konečne cestujeme.
Viete, kedy majú ľudia
k sebe najbližšie? No predsa v dopravných prostriedkoch. Sme tak blízko seba! Akurát, že neviem, kde
mám pravú ruku, lebo pri
mojom boku nie je. Tam
sa totiž nachádzajú krásne dlhé prsty s nalakovaný-

Nekonečný príbeh
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mi nechtami. Dokonca ani
neviem, či stojím pevne na
obidvoch nohách, tá tlačenica, ktorá sa vytvorila na
takom malom priestore ako
je vnútro autobusu, vám nedáva šancu na nejaký cit.
Ach, ale niečo predsa
len cítim. Cítim, ako čísi lakeť tak tlačí do môjho ľavého boku, až sa mi zahmlieva pred očami.
Konečne
vystupujem.
Nastáva vnútorný a vonkajší
„boj o prežitie“ a výstup. Bože, k tým dverám je tak ďaleko. Sácanie, strkanie a mierne posolené a okorenené slová nemajú konca-kraja.
Som vonku. Pozriem
na hodinky – no samozrejme, zase meškám. Prechádzam okolo garáží, neďaleko je škola a tam takí malí fafrnkovia, viac ako dvanásť nemajú, poťahujú z cigarety, len to tak ﬁčí. Bohužiaľ, nedá mi to: – Chlapci, viete, ako si tým ničíte
zdravie? A vôbec, rodičia
vám dajú na desiatu a vy to
takto premrháte,,,– .

– Čo ťa je do toho, ty starý chren. Nečum na nás, lebo dostaneš! – A už, zrejme ten najstarší z nich dvíha kameň zo zeme a zaháňa
sa, akoby ho chcel do mňa
hodiť. Adrenalín v tele sa
mi zdvihol na bod infarktu
a v duchu som si povedal:
Tak ti treba, čo ťa nepáli, nehas.
Samozrejme, v robote mi šéf nič nepovie, ale
mrkne na hodinky a výraz
jeho tváre hovorí jasnou
rečou: Meškáte!
Deň v práci mi ako-tak
ušiel, šéfovi už som sa radšej na oči ani neukázal a ani
hneď domov neutekám,
dám si v robote načas.
Nič nové na svete, dáme si Repete... , zaspievam si v duchu optimisticky, nadýchnem sa
z hĺbky svojich pľúc a nastúpim do autobusu.
– Ani také pivko by nezaškodilo navečer,- a s touto nahlas vyslovenou myšlienkou zľahka vplávam
do nášho obchodu. Ale sa

mi zdá, že som si pomýlil budovu, pretože inokedy usmiate predavačky sa
teraz len útrpne pozerajú
na malého chlapčeka váľajúceho sa po zemi a kričiaceho: – Ja chcem a chcem
a chcem! – Bezmocná matka nad ním stojí a nevie si
dať rady s týmto vrieskajúcim klbkom. Radšej hneď
vycúvam, lebo by som niečo povedal, ale po raňajšej
skúsenosti držím zobák.
Prídem domov, vyložím nohy a zapnem telku.
No samozrejme – Udalosti
a komentáre. A v nich múdra hlava diskutuje s moderátorom o násilí, hrubosti a terore, podstate terorizmu.
Čo to je, kde vznikol, aká je
to veľká hrozba pre ľudstvo.
A mňa napadla hrôzostrašná myšlienka: Naozaj
ten teror ide len „odtiaľ“?
Vydané v Zborníku 2.
ročníka súťaže literárnych autorov Ihnátove
Hanušovce 2007, s. 92 až
93 (Svet dneška).
Katarína Budzelová

vorí: – Keby si len vedela!
Tá puberta – neviem, čo je
s nimi. Nevedia spolu vydržať. Čo vydržať! Ani sa nerozprávajú normálne! Len
sú stále v sebe, keby mohli,
vytrhali by si navzájom
vlasy, častujú sa kadejakými prívlastkami, ktorým
ani sama nerozumiem. Zišiel by sa niekedy aj prekladový slovník. Mám pocit, že nie som len manželkou a matkou, ale pomaly sa stávam sudcom, prokurátorom, obhajcom, zapisovateľkou, len tie podmienečné a nepodmienečné tresty sa mi veľmi realizovať nedarí, asi som na
dozorcu vo väznici ešte nedozrela.–

No nič, čas pokročil
a žena s nákupmi sa musí
rozlúčiť a ísť domov. Ale....
Akosi sa jej zrazu kráča
ľahšie, aj tvár sa jej trochu
rozjasnila. Oči ožili, pohľad zmäkol.
Že prečo?
Pocit, ten nádherný pocit, že nie je sama.
Sama, uviaznutá v probléme výchovy svojich detí.
Možno ich je viac, viac
takýchto mám.
A kolotoč myšlienok sa
krúti ďalej.
Čo tak založiť „Ligu mám,
ktoré majú deti v puberte“?
Keď už pre nič iné, aspoň pre
ten nádherný pocit.
– NIE SOM SAMA.
Katarína Budzelová

nika Skurcoňáková (9. B),
Martina Gužíková (9. B),
Eva Fricová (8. A), Martina Garajová (9. A), Katarína Kudjaková (8. D), Zuzana Kovaličková (7. A), Eva
Prisenžňáková (8. D), Eva
Skočíková (8. D), Alžbeta
Grobarčíková (8. B), Silvia
Kvasničáková (8. A), Monika Garajová (6. A) a Veronika Bajčičáková (8. A).
Úspešných reprezentantov – športovcov pripravovali p. uč. Ciba, p. uč. Adamčíková a p. uč. Kolčáková.

Všetkým žiakom a ich
pripravujúcim
učiteľom,
ktorí svoj um a svoje schopnosti pretavili do výborných
výsledkov v súťažiach, patrí
naše poďakovanie.
Na záver dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
na úspešnom zvládnutí úloh
v školskom roku 2006/07
a zároveň našim žiakom
a zamestnancom zaželať
príjemné prežitie letných
prázdnin.
Ján Pienčak,
riaditeľ ZŠ a MŠ

Unavená kráča po choddomov, ruky ovisnuníku domov
ovisnu
té od ťažkého nákupu. Po
prvej smene v práci ju čaká druhá doma. Hlavou sa
jej preháňajú myšlienkymám všetko?
Nič som nezabudla? Počítač v mozgu pracuje, analyzuje, rozdeľuje „do jednotlivých kategórií“.
Na chvíľu zastane, prehodiac nákupné tašky.
Chudera. Myslí si, že aspoň takto oklame samu seba a svoje ruky.
Povzdychne a mechanicky kráča ďalej. Ešte ju čaká
poriadny kus cesty. Prečo

je tá ich dedina postavená
do kopca? Nemohla byť na
rovine? Naraz ju prepadnú pochmúrne myšlienky.
Čo ju zas čaká doma – neumytý riad, plný kôš smetí,
samozrejme nepovysávané. Načo aj? Hádka za hádkou, nadávky, lietanie faciek, krik, výčitky, sťažnosti, možnože aj dokonca nejaké vulgárnosti.
Má dojem, že pomaly to
všetko narastá do problémov obrovských rozmerov,
ba až do extrémov. Strach
a úzkosť jej zvierajú srdce
a jej sa zdá, že dnes dvere
domu ani neotvorí, bojí sa,

ako keby to bola Pandorina
skrinka, z ktorej vyletí všetko možné, len nič dobrého.
Preberie sa, až keď ju
Preberi
Stará znániekto osloví.
os
ma, kamarátka zo školy, ktorú nevidela, no...poriadne dlho – prišla navštíviť rodičov.
A začal kolobeh otázok
taký typický:
– Ako sa máš?–
– Kde robíš?–
– A čo manžel? –
– A deti? Už sú veľké?–
Najprv sa zdá, že to bude úplne klasický dialóg.
– Mám sa dobre.–
– Práca v pohode.–
– Manžel? Ako vždy.
No keď prídu na pretras
deti, kamarátka sa rozho-

nom kole obsadili 4. miesto
v krajskom kole.
Veľmi dobrý výsledok
dosiahli stolní tenisti, ktorí po víťazstve v okresnom
kole skončilo na 4. mieste v kraji. Úspešnými reprezentantmi boli Michal
Bandík (9. B), Ján Somsedik (9. B), Matúš Chutňák
(9. B) a Michal Ferletiak
(8. B) trieda.
Dobrý výsledok zaznamenali aj družstvá dievčat
a chlapcov na majstrovstvách okresu v atletike.

Staršie žiačky obsadili
celkovo 2. miesto a najlepšie
výsledky dosiahli: Mária Revajová (9. A) 1. miesto – beh
na 300 m, Martina Gužíková (9. B) 2. miesto – beh na
800 m, Monika Skurcoňáková (9. B) 2. miesto – vrh guľou a Emília Žiláková (7. A)
3. miesto – beh na 300 m.
Starší žiaci obsadili 3.
miesto a medailové umiestnenie vybojovali: Dominik
Brišák (9. B) 1miesto v behu na 1 000 m, Milan Turac
(9. A) 2. miesto vo vrhu gu-

ľou, Matúš Chutňák (9. B)
3. miesto v behu na 300 m.
U mladších žiačok a žiakov víťazstva vo svojich disciplínach zaznamenávali:
Zuzana Kovalíčková (7. A)
v skoku do výšky a Matúš
Barnašák v skoku do diaľky.
V krajskom kole v hádzanej družstvo dievčat
obsadilo 2. miesto a veľmi dobre si počínali dievčatá aj v basketbale, keď
v okresnom kole obsadili
2. miesto. Reprezentovali:
Mária Revajová (9. A), Mo-
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Projekt „POMÔŽME
„ POMÔŽME SI NAVZÁJOM“
NAVZÁJOM “
V dňoch od 21. júna do 24. júna 2007 sa konala I. etapa a od 9. 8. do 12. 8. 2007. II. etapa projektu „Pomôžme si navzájom“. Tento projekt
bol rozdelený na 2 etapy po 30 detí. Šesťdesiat detí z Rabče vo veku od 12 do 15 rokov sa zúčastnilo výchovno – rekreačného štvordňového
pobytu v liptovskej dedinke Lúčky. Príprave výletu predchádzalo nemalé usilie, nájsť vhodné ubytovanie pre 30 detí, vhodnú lokalitu, správny program, zabezpečenie ﬁnancii, dozoru, a samozrejme mladých dobrovoľníkov (animátorov), ktorí by pomáhali, usmerňovali a venovali sa tak svojej skupinke detí, ako aj všetkým ostatným. Projekt nám zastrešoval odborný garant PhDr. Filková.
Veľkú pomoc pri organizovaní a realizácii tohto
projektu má aj náš pán
kaplán Mgr. Milan Prídavok, ktorý pomáhal vo
všetkom čo sa dalo.
Jednalo sa o bezplatný výlet pre deti, na ktorého realizáciu nám prispel
VÚC Žilina a obec Rabča.
Cieľom výletu bolo naučiť
deti vedieť si správne organizovať a využívať svoj voľný čas, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje prejavy konania, správania, nadobudnúť komunikačné
zručnosti a zvládať svoje
emocionálne prežívanie.
Projekt bol organizovaný ako preventívna aktivita na vykonávanie opatrení
sociálno právnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
Prázdniny, čas oddychu
a výletov, sa blížil míľovými krokmi a tak nastal dlho očakávaný deň, 21. jún.
Vtedy sme sa my a skupina
deti z Rabče, vybrali na výchovno- rekreačný výlet do
Lúčok. 30 detí pod záštitou
pána kaplána, tety Gity, tety Hely a piatich animátorov sme v popoludňajších
hodinách dorazili do cieľa,
ktorým bola pre nás malebná dedinka Lúčky.
Po vybalení na nás čakalo spoznávanie kúpeľného mestečka, zoznamo-

vačka a rozdelenie do skupín. Večer sme si dopriali bahenný kúpeľ pri veľmi
peknom vodopáde. Prvý
deň náš program ukončila nočná hra, ktorej sa naša mládež nezľakla a zvládla ju na výbornú.
Na ďalší deň sme sa vrhli spoznať rodisko nášho
pána kaplána, Ružomberok. Pri meste sa nachádza aj zrúcanina starého
Likavského hradu, ktorú sme taktiež poctili svojou návštevou. Po návrate sme sa šli zregenerovať
do bazéna. V bazéne sme
sa poriadne vyšantili a zahrali si vodný volejbal. Komu nestačilo, ešte si doprial aj vodopád. Celý deň
sa ukončil nočnou sv. omšou, ktorá bola len pri svetle sviečok.
V sobotu na nás čakal
Choč, ktorý sa nás ale nedočkal. Pre zlé počasie, sme
zostali na fare a začali sa
„Vilomeniny“. Začiatok súťaženia ohlásili skupinky
svojimi bojovými pokrikmi. Poobede sa šlo na ihrisko, kde sme si zahrali futbal, šatky, sloníky, hamburger a nechýbali ani pyramídy. Z ihriska sme sa išli prezliecť do plaviek a huraaá do
bazéna. Vysilení po namáhavom dni, sme dobili energiu kotlíkovým guľášom.

Keďže, sme mali na výlete aj
Jána, nechýbala ani poriadna oslava so všetkým, čo ku
tomu patrí. Darčeky, nanukovo- šľahačková torta, vatra a zábava.
A tak prišla nedeľa
a s ňou posledný deň výletu. Nik nečakal, že to ubehne tak rýchlo. Rozlúčili
sme sa výborným obedom
a odchádzali sme s novými
kamarátmi, plní krásnych
zážitkov a dobrým pocitom z prežitých dní.
V mene všetkých mladých chcem poďakovať
pánu kaplánovi, tete Gite a tete Hele, že zorganizovali takýto skvelý výlet,
že tomu venovali svoj voľný čas, námahu a energiu

a v neposlednom rade, že
to snami vydržali. Za to

všetko vám patrí naše veľké ĎAKUJEM.
Danka

modlili ruženec a dozvedeli sme sa, že sa začína nočná hra. Každý z nás absolvoval cestu plnú strachu,
strašidiel a nečakaných
udalosti. Ustráchaní, unavení a vyčerpaní z krásneho dňa v tábore sme zaspali ako medvede.
Tretí deň začal trochu
neskôr, lebo sme dospávali strašidelnú noc. Potom
nasledoval výlet na Havránok a do Demänovskej jaskyne o opäť kúpanie v Lúčkovskom vodopáde, do
ktorého nám dopĺňala vodu aj sama príroda, pretože sa nám počas kúpania
poriadne rozpršalo. Deň

sme ukončili schovávačkou po tme.
Posledný deň v tábore nám dážď prekazil túru v Tatrách a tak sme využili možnosti kúpeľného domu, v ktorom bol bazén. Opäť sa z nás stali žaby, ryby, krokodíly a rôzne živočíchy, ktoré obľubujú pohyb vo vode. Pobalení
a spokojní sme sa tešili na
návrat domov.
Na záver ďakujeme tete Gitke, tete Hele, Vierke, Katke, dp. Milanovi
Prídavkovi, animátorom
a všetkým, ktorí nám prichystali tieto príjemné a veselé chvíle. Deti z Rabče

Letný tábor v Lúčkach
Od 9. do 12. augusta2007
sme si obohatili letné
prázdniny táborom v kúpeľnej dedinke Lúčky na
susednom Liptove.
Všetko to začalo vo štvrtok ráno „zbieraním deti“ po zástavkách. Každého naložil do autobusu
pán kaplán Milan Prídavok
a cestovalo sa. Po príchode do Lúčok sme sa ubytovali, vybalili, rozdelili sme
sa do farbičkových skupín
a keďže každý z nás je tak
trochu zbojník, vybrali sme
sa po stopách nášho tajného vzoru Juraja Jánošíka.
Smer bol jasný: Terchova,
Vrátna dolina, ktorú sme si

pozreli z kabínkovej lanovky a Jánošíkové diery. Prvý
deň v tábore sme ukončili
svätou omšou, ktorú slúžil
pán kaplán Milan Prídavok.
Druhý deň začal klasikou – rannou rozcvičkou.
Nasledovala príprava na
varenie guľášu, no tú sme
zverili radšej do rúk tety
Hely, ktorá sa o nás starala, aby sme neboli hladní
po celý čas v tábore. Naši animátori si pre nás pripravili rôzne hry, hádanky a keďže sme dobrí herci a humoristi, nesklamali sme ich ani vo VILOMENINÁCH. Takto sme si vypĺňali čas až do poobedia.

Po Vilomeninách sme sa
vybrali kúpať k vodopádu,
ktorý sa v Lúčkach nachádza pod kostolom, len sme
museli k nemu prekonať
„iba“ 130 schodov. Počasie v tento deň bolo super
a tak sme po dobrom obede pokračovali aktivitami
na miestnom ihrisku, kde
si chlapci aj s našou šikovnou futbalistkou zahrali
zápas proti chlapcom z Lúčiek, kde naši vyhrali 10:2.
Zároveň sme si urobili zoznamovaciu
prechádzku po tejto malebnej dedinke. To sme netušili, že
sa na nás chystá „pasca“.
Večer sme sa unavení po-
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EVIDENCIA
O B Y VAT E Ľ OV
R ABČE

Oslava Dňa matiek

Počet obyvateľov Rabče je 4445. Oproti roku 2006 sa narodilo
o 4 deti viac

Odkedy sa oslavuje deň
matiek?
Deň matiek vznikol veľmi dávno. V antickom
Grécku každý rok počas
troch dní uctievali matky všetkých bohov. Úcta k matkám mala svoje
miesto aj v Anglicku, kde
si Deň matiek pripomínajú
viac ako 1 600 rokov. Oslavovali ho vždy štvrtú nedeľu po Veľkej noci. Spočiatku to bol sviatok na počesť
Matky Cirkvi - Bohorodičky Panny Márie. Ľudia putovali do svojich rodných
miest, aby si vo svojich
chrámoch uctili tento mariánsky sviatok. Pokrstení
mali povinnosť navštíviť aj
svoju krstnú matku.
Za národný Deň matiek
začala kampaň Anna Jar-

SOBÁŠE – 20 07

Od začiatku roka bolo
24 sobášov v Rabči

JUBIL ANTOM
BLAHOŽELÁME
85 rokov života
< Janka Adamčíková
80 rokov života
< Pavol Šurin
< Mária Sahuľová

visová v USA začiatkom
20. storočia. Napadlo ju to
vtedy, keď uplynul rok od
smrti jej milovanej matky.
Bolo to 10. mája 1908. Od
roku 1911 ho už oslavovali takmer v každom štáte USA. Čoskoro sa tento sviatok dostal aj do Európy. Na Slovensku sa slá-

vi vždy v druhú májovú nedeľu. A či viete, aký kvet sa
stal symbolom Dňa matiek?
Sú to biele klinčeky.
Predstavujú totiž čistotu,
ľúbeznosť a prijímanie materinskej lásky ako daru.
Dňa 13. mája 2007 sa
konali oslavy Dňa matiek

v Dome kultúry v Rabči. Osláv sa zúčastnili mamičky, babičky, niektoré
aj s deťmi. Týmto matkám
bol pripravený kultúrny
program a ako pozornosť
im bolo pripravené malé
pohostenie. Všetkým prítomným matkám, darkyniam života, sa milým slovom prihovoril a zablahoželal k sviatku aj starosta
obce Dušan Ratica.

70 rokov života
< Janka Šurinčíková
< Milan Dobierka
< Jozef Iskierka
< Žoﬁa Pilarčíková
< Žoﬁa Heretíková

Hudobne a výtvarne vzdelané dieťa sa uplatní
Aj keď hudobný odbor je otvorený, iba 2 roky, už zaznamenal prvý
úspech. V regionálnej súťaži v Trstenej sa žiačka 1.
roč. ZUŠ Mária Tisoňová
umiestnila vo svojej kategórii na 3. mieste v hre na
klavír.
Vo výtvarnom odbore sa každý rok žiaci prezentujú na rôznych výstavách u nás i v zahraničí,
kde získavajú rôzne ocenenia. Ani tento rok neobišli naprázdno:
„Zelený svet“ – 12. roč.
medzinárodnej súťaže tvorivosti detí v Banskej Bystrici, ocenená Barbora Toporová.
„Gorazdovo Námestovo“ – 11. roč., vyhodnotenie – september 2006, I.
kat.
3. miesto – Tadeáš Svetlošák, II. kat. 2. miesto –
Veronika Jagnešáková

Narodení 2007

Alica Geburová, Marek
Jančo, Marián Vargončík,
Matej Balek, Kristián Babinský, Šimon Oselský,
Adrián Grobarčík, Klára
Tvoríková, Tomáš Čul,
Matej Kvasňák, Vratko
Hajdučík, Maroš Cubinek,
Eliáš Bandík, Tomáš Gužiňák, Gabriela Žitňáková,
Amália Žitňáková, Adriána
Barboráková, Tatiana Barboráková, Alexej Žitniak,
Alexandra Štureková, Adrián Jagnešák, Silvia Jaššáková, Sabína Chromeková,
Ivana Luscoňová, Lea Mulinková, Zuzana Jurčáková

NAJSTA RŠÍ
občan Rabče

75 rokov života
< Janka Tyrolová
< Paulína Budzeľová
< Emília Sivková
< Ľudovít Prisenžňák
< Ján Chutňák

V dnešnom pretechnizovanom svete, keď má človek na prvom mieste materiálne hodnoty, (zarobiť peniaze a zabezpečiť
rodinu), sa niektorí rodičia starajú aj o duchovnú
stránku života detí, koordinujú ich záujmy. Umenie povznáša a je dobré, keď okrem povinností v škole dieťa rastie, keď
sa vzdeláva hudobne, výtvarne, pohybovo, čoho
konečným výsledkom je
šíriť okolo seba harmóniu, krásu a dobro.
Štát sa stará o naše deti
aj tak, že zriaďuje Základné umelecké školy (ZUŠ).
Aj v našej obci je 19 rokov
výtvarný a 2 roky hudobný
odbor – hra na klavír, kde
sa naše deti môžu výtvarne
a hudobne vzdelávať. Tieto
2 odbory sú pobočkou štátnej ZUŠ Námestovo a sídlia na ZŠ v Rabči.

S OL OČENSK Á
SP
r u b r i k a

12. roč., vyhodnotenie –
jún 2007 – čestné uznanie
– Juraj Svetlošák a Laura
Ferancová.
„Bohúňova paleta“ –
10. roč. medzinár. súťaže,
vyhodnotenie – september 2006
• Zlaté pásmo – kresba
– Dávid Ferletják, maľba –
Kristína Jančová
• Čestné uznanie –
maľba – Mária Kozáková,
Katarína Budzelová.
„Mieszkam v Bieskydach“ – medz. súťaž v Poľsku – Swinna, rok 2007
I. kat. - 1. m. Dávid Prisenžňák, Peter Krump, 2.
m. Šimon Masničák,
4 . m. Sára Adamčíková,
Nikola Adamčíková.
II. kategória 2. m. Lujza Adamčíková, 3. m. Ivana Stoklasová, Nikola Baláková
III. kat. – 1. m. Dominika Fernezová, 3. m. Timea

Metesová, 4. m. Michaela
Gogoláková, Michaela Metesová, Jozef Luscoň, Zuzana Hušlová.
IV. kat. – 2. m. Anna
Kvasniaková, Lucia Kozáková, 3. m. Martina Garajová, Anna Kudjaková.
Výtvarný odbor má aj
nemálo absolventov, ktorí
študujú na stredných umeleckých priemyslovkách,
dokonca aj na vysokých
školách so zameraním na
umenie a architektúru.
Mgr. Eva Mladá (za výtvarný odbor)
Katarína Budzelová (za
hudobný odbor)

Š TÁT N A Z U Š
otvára od septembra
v Rabči aj hru na akordeón. Záujemci sa môžu
nahlásiť v pondelok, 3. 9.
2007 o 13.30 hod. v budove ZŠ v Rabči u p. uč. Budzelovej.

Anton Skurčák
93 rokov
Anna Jašáková
89 rokov
BLAHOŽELÁME

ODPOČINUTIE
VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Mária Porvichová
nar. 2. 4. 1927
† 20
20. 5. 2007,
Pavol Št
Štraus nar. 23.
6 1944
6.
† 11. 6. 2007,
Terézia Konštiaková
nar. 10. 10. 1958
† 19. 6. 2007,
Ján Koňarčík
nar. 26. 1. 1957
† 2. 7. 2007,
Johana Kozáková
nar. 12. 7. 1931
† 10. 7. 2007
Mária Jašáková
nar. 25. 1. 1918
† 12. 7. 2007,
Janka Kvasňáková
nar. 30. 11. 1929
† 15. 7. 2007
Ján Margeťák nar. 4.
6. 1952
† 29. 7. 2007
Ľudovít Iskerka nar.
12. 8. 1950
† 31. 7. 2007
Terézia Somsedíková
nar. 9. 1. 1926
† 3. 8. 2007
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kultúra/ okresné atletické majstrovstvá

Deň tanca
V kinosále Domu kultúry v Rabči sa 3.
3 júna koko
nal Deň tanca. Predstavenie zorganizovalo Oravské
osvetové stredisko v spolupráci s MKS Rabča. Záujem divákov o predstavenie
bol veľký. Vystúpili – v kategórii: country tanec: Karolínka Zuberec – To sme
my, Žabka – Junior Trstená
– Country ukážka, Izabella
Zuberec – Keď sme sa tak
stretli, Tanečný mix Mutné (1. – 4. r) – COWGIRLS,
Žabka Trstená – INDIGOG
G GIRLS, Izabella Zuberec
– Na muzike. V spoločenskom tanci: Bosorky ZUŠ
Námestovo – DISCOFOX,
Nadia ŽYWIEC – Latino, Letný sen Námestovo MAMBO, Žabky Junior Trstená SAMBA, Nadia

15. augusta 2007
Disco tanec, Daisy Trstená – Lets go, Žabky Junior
– Bottle dance, KB – 5 Babín, Žabky Trstená – Black,
Crazy girls CVÈ Námestovo Hip-hop mix, Remix Žywiec – Dance now, Gymnázium Smollkings Námestovo – Nerieš – smoll, Szasse Žywiec – Step Up, Remix Žywiec – Safri duo.

Žywiec JIVE; Rock and
Roll: Tanečný mix Mutné – 60 – 70 roky, Gymnázium Námestovo – Rock
and roll; Moderný tanec:
Klokanky CVÈ Námestovo – Disko tanec, Tanečný mix Mutné – Boj dobra
zo zlom, Angels Zuberec –

Umiestnenie našich žiakov zo základnej školy
ťaž družstiev 23. 5. 2007
5.
5 ZŠ Rabča 848 bodov
600 m (min)
23. Anna Žiláková 2:16; 30.
Mária Gužíková 2:26;
Výška (m)
1. Zuzana Kovaličková
130; 13 – 17 Eva Garajová 110;

Výsledky majstrovstiev
okresu v atletike mladších
žiačok – súťaž jednotlivcov z 23. 5. 2007 v Rabči

livcov 23. 5. 2007 v Rabči
17 – 21 Mário Labuda 9;
Ján Jagelka 9; 24 – 25. Tomáš Bublák 9,2;

60 m (s)
9 – 13 Júlia Klenčáková 9,1;
18 – 22 Andrea Jaššáková
9,4; Emília Žiláková 9,4;

800 m
13. Matúš Špigura 2:51; 14
– 17 Tadeáš Joščák 2:52;
14 – 17 Jozef Gluch 2:52;

300 m (s)
3. Emília Žiláková 52,2;
13. Andrea Jaššáková,
54,8; 15. Katarína Klenčáková 55,5;

Guľa (m)
2. Jozef Boldovjak 9,56; 7.
Michal Šurinčík 9,02; 9.
Ján Somsedík 8,75;

Diaľka (cm)
4. Zuzana Kovaličková
444; 5. Emília Žiláková
430; 9. Eva Garajová 395;
4 x60 m (s)
4. Kureková, Sirotiarová
36,33;
Výsledky majstrovstiev
okresu v atletike mladších žiakov, súťaž jednot-

Kriket (m)
13. Michal Šurinčík 46,40;
14. Jozef Boldovjak 45,50;
25. Jozef Chutnaik 40,7;
Majstrovstvá okresu v atletike mladších žiačok družstiev 23. 5. 2007
3. ZŠ Rabča 872 bodov.
Majstrovstvá okresu v atletike mladších žiakov sú-

300 m (s)
20. Ján Kvasňák 53,3;
20
53 3; 24 –
25 Michal Šurinčík 53,5;

Diaľka
1. Matúš Barnašák 476;
1
7. Mário Labuda 439;

Výška v cm
5. Matúš Barnašák 130; 7.
Patrik Krivánka 125; 17 –
18 Ivan Bolibruch 115;

4 x 60 m (s)
5. ZŠ Rabča.
Ján Pienčak,
riaditeľ ZŠ a MŠ

Guľa (m)
2. Žaneta Kurtulíková
8,03; 7. Júlia Kenčáková
7,10; 8 – 9 Simona Vorčáková 7;
Kriket (m)
7 – 8 Mária Gužíková
37,90; 13. Katarína Klenčáková 34,30; 31. Simona
Vorčáková 24,40;

ŠPORTOVÝ ÚSPECH V HOKEJBALE
Ďalší športový úspech
Tatiany
a Ad
Adriany
PienT ti
i
Pi
čakovej
V dňoch 7. – 9. júna
2007 sa v nemeckom Ratingene uskutočnili Majstrovstvá sveta žien v hokejbale za účastí družstiev Slovenska. Česka,
Kanady, Nemecka, USA
a Rakúska.
K výbornému 2. miestu a k zisku strieborných
medailí prispeli aj naše

už známe hokejistky Táňa
a Adriana Pienčakové.
V hokejbalovej reprezentácii Slovenska si na
rozdiel od hokeja posty vymenili. Táňa hrala v útoku
a Adriana v obrane.
Účinkovaním v reprezentácii Slovenska pomáhajú propagovať našu obec
aj za hranicami našej vlasti.
Dievčatám želáme, aby
sa im aj naďalej darilo rozvíjať ich športové majstrovstvo, aby sa im vyhýba-

li zranenia a svojím zodpovedným prístupom k reprezentácii i tréningu boli príkladom pre našich mladých
začínajúcich športovcov.
Výsledky MS v hokejbale žien: Slovensko – Rakúsko 11:1, Slovensko –
Česko 2:1, Slovensko – Nemecko 6:2, Slovensko –
USA 2:2, Slovensko – Kanada 0:3; Finále: Slovensko – Kanada 0:2
Ján Pienčak
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IX. Rabčiansky okruh
Za nádherného počasia a za
účasti zástupcov z gminy Świnna cca
150 účastníkov 12. 5. 2007

väčšinou prebehlo na čas
trasu Rabčianského okruhu. Po občerstvení starosta obce Dušan Ratica a Jozef Galis udelili diplomy.

II. Miništrantský turnaj
Po zimnom futbalovom turnaji v Rabči si miništranti zmerali 2 . júna sily na zelenej tráve v Oravskej Polhore. Stretli sa miništranti z Or. Polhory, Sihelného,

Rabče, Rabčíc. Prvý zápas
ohrala domáca Or. Polhora
proti Rabčiciam.
Víťazstvo a postup do ﬁnále si vybojovali Rabčice.
Potom nasledoval súboj

našich miništrantov proti
Sihelnému. Napriek maximálnemu úsiliu sme po našich chybách v obrane tesne prehrali a museli sme sa
uspokojiť s bojom o tretie
miesto. Smutné rabčianske družstvo sa nezlomilo

a vysokým rozdielom skóre 5:1 poslalo domácich na
štvrté miesto. Finálový zápas bol zaujímavý. Víťazom turnaja sa stali Rabčice. Každé družstvo dostalo
vecné ceny a diplomy.
Róbert Brišák

BASKETBALOVÝ
TURNAJ
Výsledky basketbalového turnaja, ktorý sa
uskutočnil počas „Dni
Rabče“ 30. júna 2007
v športovej hale.
ALOFOK – LAKERS
12:44 (6:15), GOLDEN
STREET – LAKERS
6:36 (4:18), ALOFOK
– GOLDEN STREET
34:4 (20:0).
Tabuľka
1. LAKERS
2 2 0 80:184 b.
2. ALOFOK
2 1 1 46:483 b.
3. GOLDEN STREET
2 0 2 10:702 b.
Mgr. Ján Pienčak

VYŽREBOVANIE MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV ORAVAN RABČA – JESEŇ ROČNÍKA 2007 – 2008
Dátum
5. 8. N
12. 8. N
19. 8. N
26. 8. N
2. 9. N
9. 9. N
16. 9. N
23. 9. N
30. 9. N

Dospelí 1. trieda

Začiatok Odchod

Rabča – Or. Podzámok 1:2
Rabča – Dlhá 4:0
Párnica – Rabča
Rabča – Veličná
Breza – Rabča
Rabča – Lokca
O. Veselé – Rabča
Rabča – Novoť
Zubrohlava – Rabča

16. 00
16. 00
16. 00
16. 00
15. 00
15. 00
15. 00
15. 00
15. 00

–
–
14. 00
–
14. 00
–
13. 00
–
14. 00

5. 8. N
12. 8. N
18. 8. S
26. 8. N
2. 9. N
9. 9. N
15. 9. S
23. 9. N
29. 9. N

14. 00

–

7. 10. N Rabča – Trebostovo

7. 10. N Rabča – D. Kubín B

00

00

Dátum

Rabča B – 1. trieda
Rabča – Biely Potok 5:1
Rabča – T. Teplice 2:2
O. Veselé – Rabča
Rabča – Nižná
Trstená – Rabča
Rabča – O. Jasenica
Bziny – Rabča
Rabča – L. Kokava
T. Kľačany – Rabča

Začiatok Odchod

Dátum

Žiaci – 3. ligy
L. Mikuláš – Rabča 1:5 / 0:3
Rabča – Lokca 3:1 / 7:1
Or. Veselé – Rabča
Rabča – Vrútky
Sučany – Rabča
Liesek – Rabča
Rabča – Blatnica
Or. Jasenica – Rabča
Rabča – L. Hrádok

14. 00
14. 00
16. 00
13. 00
13. 00
13. 00
15. 00
12. 00
15. 00

–
–
14. 00
–
11. 00
–
13. 00
–
12. 00

4. 8. S
11. 8. S
19. 8. N
26. 8. N
1. 9. So
9. 9. N
16. 9. N
22. 9. S
30. 9. N

12. 00

–

7. 10. N Z. Poruba – Rabča

00

00

14. 10. N Vavrečka – Rabča
14.
13.
14. 10. N Palúdzka – Rabča
12.
9.
14. 10.N Rabča – D. Kubín
21. 10. N Rabča – Boborov
14. 00
–
21. 10. N Rabča – L. Lúžna
11. 00
–
21. 10. N Lisková – Rabča
28. 10. N Podbiel – Rabča
14. 00
12. 00
27. 10. S Žabokreky – Rabča
14. 00
11. 00
28. 10. N Rabča – Nižná
00
00
13.
31. 8. Pi Leštiny – Rabča
15.
predohrávka 14. a 15. kola
–
14. 9. Pi Rabča – Krivá
15. 00
N – zápas sa hrá v nedeľu, S – zápas sa hrá v sobotu, Pi – zápas sa hrá v piatok. Prípravka – súťaž sa hrá turnajovým spôsobom

Začiatok Odchod
10. 00
10. 00
12. 00
10. 00
10. 00
12. 00
10. 00
15. 00
10. 00

7. 00
–
10. 00
–
8. 00
10. 00
–
13. 00
–

10. 00

8. 00

00

–
8. 00
–

10.
10. 00
10. 00
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šport

15. augusta 2007
Výsledky futbalového turnaja: Rabča – Rabčice 2:1,
Šenov – Třebina 4:0; o tretie miesto Rabčice –Trebina 2:0, o prvé miesto Rabča – Šenov 2:4. Najlepší
hráč Jozef Gužík, najlepší
brankár Michal Adamčík ,
najlepší strelec Dávid Tošovský zo Šenova.

V súťaži o najlepšieho
strelca v kopaní jedenástok sa stal Štefan Revaj ml.
Víťazom turnaja sa úplne zaslúžene stali futbalisti zo Šenova, ktorý ukázali
ako sa hrá futbal. Prvýkrát
prišli a hneď peknou hrou
vyhrali. Jozef Havlíček,
predseda TJ ORAVAN

Ľubo JAGNEŠÁK
MAJSTER EURÓPY
Zostava Rabče – bojovali, ale Šenov neporazili

Futbalový turnaj O pohár SNP
okrem nášho Slovenska –
Rabče a Rabčíc sa zúčatnili futbalisti z Poľska – LKS
Třebina a z Česka – mesta SK Šenov. Začal sa o13.
hod. Nasledovalo slávnostné uvítanie účastníkov fut-

balového turnaja starosta obce Dušan Ratica privítal účastníkov a zahájil
futbalový turnaj za krásneho počasia. O 19. hod. bolo
ukončenie a vyhodnotenie
futbalového turnaja.

Vo futbale dobojované

Nový súťažný ročník
Začne sa prvú augustovú sobotu a nedeľu. V kádroch všetkých družstiev
nastanú zmeny (prechod
do vyššej kategórie, prestupy). Veríme, že do ročníka 2007 – 08 vstúpia naši futbalisti úspešne a dôsledne sa naň pripravia.

Dňa 29. 7. 2007 sa na
futbalovom ihrisku v Rabči konal medzinárodný
futbalový turnaj – 33. ročník o Pohár SNP. Prvýkrát
v histórii turnaja sa stretli hráči až z troch štátov,

Skončil sa súťažný ročník 2006 / 07. Futbalisti Oravanu Rabča mali zapojených 5 družstiev
v súťažiach. Ich konečné
umiestnenie je zverejnené v tabuľkách. Niektoré
družstvá si v porovnaní
s minulým ročníkom polepšili, iné pohoršili poradie v tabuľke. Porovnať sa dá aj jeseň s jarou.
Očakávali sme, že jarná
časť bude lepšia, lebo cez
zimu mohli futbalisti využívať športovú halu na
tréningy a zápasy (zimná
liga). Stal sa opak. Na jar
horšie výsledky (zlepšili
sa iba mladší žiaci).
Mužstvo sa oproti minulému ročníku zlepšilo (vlani
10. miesto a 29 b.) Po jeseni
patrilo medzi kandidátov na
postup do 5. ligy (3. miesto
23 b.), jar len 17 b. Problémy
sú účasťou hráčov na tréningoch aj zápasoch.
Dorast sa zhoršil najviac. Vypadol zo 4. ligy (13.
miesto a 27 b.) Očakávalo
sa, že v 5. lige bude bojovať
o postup. Stal sa opak, bo-

jovali o záchranu. Prispeli k tomu dve konkurenčné
prehry na domácom ihrisku
a zlá disciplína hráčov (vedľa žltých a červených kariet).
Na jar získali iba 10 b. (jeseň
23. a 13. miesto) Pochváliť
treba za veľkú účasť hráčov
na tréningoch.
Starší žiaci sa oproti minulému ročníku najviac
zlepšili (vlani 11. miesto
a 23 b), mali dobrý prístup
k tréningom, jeseň a jar mali
vyrovnanú (jeseň 4. miesto
a 21 b).
Mladší žiaci získali zo
všetkých družstiev najviac
bodov (na jar viac ako na jeseň), úzky káder doplňovali prípravkári) v zápasoch aj
tréningoch) vlani skončili na
3. mieste so ziskom 51 b.
Prípravka po vlaňajšom
1. mieste a účasti vo ﬁnále o majstra Oravy (obsadili
4. miesto) sa mierne zhoršili
(2. miesto v skupine D). Viacerí hráči pomáhali aj mladším žiakom. Väčšina končí
vo svojej kategórii. V budúcom ročníku budú štartovať
narodení v r. 1997 a mladší.

Tabuľka po 9. kole
1. Poruba 24 14 4 6 39:23 46
2. Vavrečka 24 11 7 6 44:25 40
3. Zubrohl. 24 14 4 6 48:25 37
4. O. Veselé 24 11 5 8 45:38 38
5. Lokca 24 10 5 9 46:45 35
6. Párnica 24 10 5 9 43:45 35
7. Dlhá
24 10 5 9 31:37 35
8. Rabča 2410 41050:41 34
9. Veličná 24 10 311 40:46 33
10. O. Podz. 24 9 510 39:37 32
11. Leštiny 24 9 312 26:40 30
12. Novoť 24 5 613 27:42 21
13. Klin
24 4 218 17:51 17
5. liga dorast sk. B
1. Tvrdošín 26 17 1 8 70:45 52
2. T. Teplice 26 15 5 6 55:31 50
3. O. Jasenica2615 4 7 54:33 49
4. Trebostovo2614 5 7 53:31 47
5. Trstená 26 14 210 54:39 44
6. Palúdzka 2612 6 8 58:48 42
7. L. Lužná 26 13 211 67:52 41
8. Bziny 26 11 510 54:45 38
9. B. Potok 26 10 511 42:47 35

Ľubo opäť potvrdil kvality na XVII. Majstrovstvách Európy v pretláčaní, ktoré sa konali 18.
– 23. júna v švédskom
15-tisícovom mestečku
Lycksele. Majstrovstiev sa zúčastnilo 275
športovcov z 21 krajín
(Anglicka, Belgicka,
Bieloruska, Bulharska,
Česka, Dánska, Fínska,
Grécka, Litvy, Lotyšska,

10. Nižná
11. Rabča
12. Iľanovo
13. Vrútky
14. Sučany

26 9 710 51:48 34
2610 31352:72 33
26 7 217 35:78 23
26 5 417 36:77 19
26 2 519 25:61 11

Konečná tabuľka prípravka roč. 2006/7 sk. B a D
Skupina D – Zákamenné
Zákamenné – Rabča 2:0
(2:0) góly: Kostolňák, P. Beňuš, Or. Veselé – Breza 1:0
(1:0) gól: A. Krišš, Námestovo B – Or. Veselé 1:3 (0:3)
góly: Kornhauser – Babečka, Vonšák, Mydlár, Rabča –
Námestovo B 3:1 (1:0) góly:
Gužík 2, Bublák – Rusnák,
Zákamenné – Námestovo B 2:2 (2:1) góly: Buckulčík, Kostolňák – Krnáč 2,
Or. Veselé – Zákamenné 1:1
(0:1), góly: Kumor – Kostolňák, Breza – Námestovo B
0:2 (0:2) góly: Gromada, Krnáč, Rabča – Or. Veselé 0:2
( 0:1) góly: A. Krišš, Babečka, Zákamenné – Breza 1:0
(0:0) gól: Kostolňák, Breza
– Rabča 1:3 (1:1) góly: Volček – Gužík 2, Jagelka
Tabuľka skupina D
1. Zákamen. 40 30 6 4 102:17 96
2.Rabča 40 19 912 71:44 66
3.O. Veselé 40 171112 58:41 62

Maďarska, Nemecka,
Nórska, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovenska,
Švajčiarska, Švédska,
Turecka a Ukrajiny).
Domov doniesol 1 zlatú za víťazstvo pravou rukou v kategórii seniorov
do 75 kg a aj zraneniami
oslabenou ľavou rukou
získal striebro. Slovensko
skončilo tretie.
BLAHOŽELÁME!

4.Námest.B 40 81022 35:85 34
5. Breza 40 5 530 20:95 20
3. liga SŽ sk. B
1. Tvrdošín 26 21 3 2106:13 66
2. Liesek 26 17 3 6 71:31 54
3. L. Hrádok2613 5 8 51:34 44
4. Z. Poruba2611 7 8 46:44 40
5. Rabča 2612 41044:50 40
6. O. Veselé 26 10 610 59:42 36
7. Sučany 26 8117 36:31 35
8. Lisková 26 9 8 9 34:34 35
9. Vrútky 26 9 512 38:49 32
10.Nižná 26 9 413 44:55 31
11.Lokca 26 6128 34:42 30
12. L.Mikul. B26 8 315 44:88 27
13. Blatnica 26 6 713 22:45 25
14. S. Kríž 26 2 420 23:94 10
3. liga MŽ sk. B
1. Tvrdošín 2622 2 2129:23 68
2. O. Veselé 26 17 5 4 94:38 56
3. Liesek 26 17 3 6 78:45 54
4. Nižná 26 16 4 6 95:38 52
5. L. Hrádok2616 2 8 95:50 50
6. Rabča 26 14 6 6 90:61 48
7.Sučany 2612 6 8 90:48 42
8.Lisková 26 11 411 72:62 37
9.L.Mikul.B 26 10 214 50:72 32
10. Z. Poruba 26 9 116 73:89 28
11.Lokca 26 6 713 50:55 25
12. Blatnica 26 6 614 34:58 24
13. Vrútky 26 1 124 27:169 4
14. S. Kríž 26 0 125 10:179 1
Jozef Havlíček,
predseda TJ ORAVAN
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