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Ježiš je Pán!
Kríž! To náročné, ale
zároveň nádherné slovo
a obsah, ktorý to slovo
nesie. Kríž. Je centrom
nášho života, je základom našej viery, je
jadrom týchto sviatočných dní. Kríž. Na ňom
umiera človek Ježiš, na
ňom sa obetuje Boh Ježiš za nás. Nezostúpil!
Zostal na kríži! Kríž!
Znamenie jasne viditeľné vo svetle veľkonočného rána – On vstal,
Ježiš Boh a človek
vstal, prekonal jeho prekliatie, prekliatie kríža
a premenil ho na požehnanie.
Ako hovorí Izaiáš – na
meno Ježiš sa zohne
každé koleno, meno Ježiš bude oslávené. Ježiš je Pán! Ježiš je vládca sveta. Ježiš na kríži
zomrel za naše hriechy
a vstal z mŕtvych pre
naše ospravedlnenie –
preto je Ježiš Pán! Ak
svojimi ústami vyznáš,
že Ježiš je Pán a vo svojom srdci uveríš, že ho
Boh vzkriesil, budeš
spasený (porov. Rim
10,9). Ježiš zomrel. Ježiš Kristus vstal! Ježiš
žije. Ježiš je Pán!
Pre nás, pre teba, pre mňa. Pre toto šiel
Ježiš na kríž – pre človeka. A pre jeho víťazstvo vyznávame – Ježiš je Pán! Som pozvaný urobiť rozhodnutie a skutočne ho prijať za
Pána svojho života. On učinil rozhodnutie pre
nás a žije. Teraz mám ja žiť pre neho, aby
som žil. Pretože žiť pre seba je nové meno
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PRICHÁDZA BOH!

smrti. Prijať kríž, prijať Ježiša za Pána, prijať
službu svojho povolania a poslania a žiť. Toto
je pozvanie Veľkej noci dnes v mojom živote.
Pokľaknime, vzdajme úctu, vzývajme jeho
meno a žime lásku a skutočný život!
Prajem Vám požehnané sviatky tajomstva
kríža a zmŕtvychvstania Ježiša
d. o. Jaroslav

Liturgické slávenia počas Veľkonočných sviatkov 2014
Deň

Liturgické slávenie

Čas

Štvrtok
17. 4. 2014

ZELENÝ ŠTVRTOK
PÁNOVEJ VEČERE

18:00

Piatok
18. 4. 2014

VEĽKÝ PIATOK

9:00
15:00

Krížová cesta
OBRADY VEĽKÉHO PIATK

sobota
19. 4. 2014

BIELA SOBOTA

8:00
20:00

RANNÉ CHVÁLY

Nedeľa
20. 4. 2014

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

8:00
10:30
17:00

Pondelok
21.4.2014

VEĽKONOČNÝ PONDELOK

7:00
9:00

VEŠPERY

Jedného dňa dostal istý muž správu, že
sa ho chystá navštíviť Boh.
„Mňa?“ znepokojil sa. „Príde do môjho
domu?“
S plnou hlavou starostí začal behať z izby
do izby, hore schodmi a dole schodmi, vyškriabal sa dokonca aj na strechu, zbehol
do pivnice. Teraz, keď k nemu mal prísť
Boh, videl svoj dom inými očami.
„To nie je možné! Ja neborák!“ horekoval. „Tu predsa nemôžem prijať takú návštevu. Všade je samá špina! Všade neporiadok! Nie je tu jediné miesto, kam by som
ho mohol usadiť. Ani len dýchať sa tu nedá.“
Pootváral okná a dvere.
„Bratia! Priatelia!“ volal. „Pomôžte mi
niekto upratať! Ale rýchlo!“
A rezko začal zametať svoj príbytok.
Cez hustý oblak prachu, ktorý sa v dome
zdvihol, zazrel niekoho, kto mu prišiel pomôcť. Vo dvojici sa im darilo lepšie. Nepotrebné haraburdy vyniesli von a spálili ich.
Kolenačky dôkladne vydrhli schody a podlahu. Pri umývaní okien minuli veľa vedier
vody. Upratali a vyčistili každý, aj ten najskrytejší kút.
„Toto nikdy nedokončíme!“ frflal muž.
„Ale dokončíme.“ pokojne vravel ten druhý.
Pokračovali v práci, jeden vedľa druhého, celý deň. Nakoniec vyzeral dom ako
nový, všetko sa lesklo a voňalo čistotou.
Keď sa zotmelo, išli do kuchyne a prestreli stôl.
„Teraz už môže prísť môj hosť!„ povedal
muž. „Teraz už Boh môže prísť. Kde je?“
„Veď už som tu!“ riekol ten druhý a sadol
si k stolu.
„Posaď sa a zajedz si so mnou!“
„Hľa, ja som s vami po všetky dni až do
skončenia sveta.“ (Mt 28,20)
Náš duch je ako sekera. Nedaj mu zhrdzavieť. Každý deň ho trochu nabrús:
1. Zastav sa na desať minút a trochu sa
započúvaj do hudby.
2. Prejdi sa, kedykoľvek môžeš.
3. Každý deň objím ľudí, ktorých máš rád,
a povedz každému z nich: „Mám ťa rád.“
4. Nezabudni sláviť výročia, narodeniny,
meniny a podobné príležitosti.
5. Buď láskavý a zdvorilý ku každému. Aj
doma.
6. Usmievaj sa.
7. Modli sa.
8. Pomôž každému, kto ťa potrebuje.
9. Odpočiň si.
10. Pozeraj na nebo a zamier do výšky.
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UZNESENIE č. 1/2014 z riadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 28.02.2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:

1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Správu o projekte „Multifunkčná budova Rabčice“.
3. Informáciu starostu obce o potrebe vypracovať Program odpadového hospodárstva a Plán hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce.
4. Informáciu poslanca Klinovského Milana o zmenách v zákone o Dobrovoľnom hasičskom zbore.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Kubík Ondrej a Bublák Anton.
Overovateľov zápisnice v zložení: PaedDr. Borová Margita a Huráková
Anna.
2. Zmenu programu o presun bodu
č. 6./„Multifunkčná budova Rabčice“

ako bod č. 3/ a presun bodu č. 7./ „Prejednanie odpredaja pozemku pre
Komperdovú Michaelu ako bod č. 4/.
3. Predaj pozemku pre Komperdovú
Michaelu o výmere 139 m2 neknihovaných parciel 8448/4 a 8448/11 vedených na Obec Rabčice v cene 0,45
€/1m2.
4. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok
2014:
bežné výdavky:
Kapitola Správa a údržba
– tovary a služby/rezerva 04.5.1.3 630
- 5310,00 €
– Kapitola Cintorínske a pohrebné
služby
– tovary a služby/rezerva 08.4.0 6305000,00 €
– Kapitola Obec - Plánovanie obce
– tovary a služby
01.1.1.6 630-23000,00 €

Odpady trochu inak
Pri koncoročnej sumarizácii vývozu komunálneho odpadu v obci a po prepočte
všetkých nákladov sme dospeli k záveru,
že vo veľkoobjemových kontajneroch
(VOK) sme mali za r. 2013 vyvezené 173 t
odpadu, a v malých smetných košoch to
bolo 157 t. Pritom odpad z VOK je zaradzovaný na skládke v Zubrohlave automaticky
ako objemový odpad a za zneškodnenie a
uloženie jednej tony takéhoto odpadu je účtovaná cena 59,68 €. Odpad zo smetných
košov je účtovaný sumou 52,80 € za tonu
uloženia a zneškodnenia. Toto, a ďalšie zistenia nás nútia hľadať riešenia na zníženie
nákladov jednak za vývoz, ale tiež za zneškodnenie a uloženie tohto odpadu. Jednou
z možností je zaviesť v obci povinnosť smetného koša pre každú domácnosť a zrušiť
VOK v obci. Všetkým nám je známe, že nie

všetky domy sú dostupné autu, ktoré odpad
vyváža, a preto je potrebné počítať s tým, že
možno sa v obci nájdu 2-3 odľahlé lokality,
kde tieto VOK budú musieť ostať, ale na ostatných (bočných) uliciach budú všetky domácnosti povinné si smetný kôš zabezpečiť. Ďalším dôvodom, na ktorý nás neustále upozorňujete, je skutočnosť, že VOK v našej obci
sú využívané občanmi iných obcí, ktorí tu
svoj odpad dovezú a vyložia. Výsledkom je
faktúra, ktorá je rozpočítaná každému občanovi do poplatku. Bolo by vhodné, aby občania, ktorých sa to týka, tento fakt zobrali na
vedomie a v priebehu r. 2014 si tieto smetné
koše zabezpečili.
(Smetné koše sa dajú zakúpiť aj v obci –
na OcÚ a vyzdvihnúť v priestoroch bývalej
DP).

Výzva pre občanov dlhujúcich na odobratej vode
Spoločnosť Rabčice STRED s.r.o. ako prevádzkovateľ obecného vodovodu vyzýva
všetkých odberateľov vody, ktorí do dnešného dňa nemajú uhradené faktúry za vodu (nedoplatky cca za 3 500 €), aby si tieto dlhy v čo
najkratšom čase uhradili. V apríli sa odpisuje
voda už za r. 2014, a jej splatnosť bude do
konca mája. Do rovnakého termínu si ešte
môžu odberatelia doplatiť aj staré nedoplatky.

Ak sa tak nestane, pracovník, ktorý vodu odpisuje, bude od 1. júna 2014 poverený podľa
zoznamu u tých, ktorí majú nedoplatky, dodávku vody zastaviť. Vo vlastnom záujme si
do uvedeného termínu tieto nedoplatky vysporiadajte, aby sa predišlo nežiadúcim komplikáciám predovšetkým pre Vás, odberateľov.

Výsledky volieb prezidenta SR v II. kole dňa 29.03.2014
Z celkového počtu 1424 voličov sa volieb zúčastnilo 728 voličov – t.j. 51,12 %
Fico Robert, doc. JUDr., CSc.
Kiska Andrej, Ing.

405 platných hlasov
310 platných hlasov
13 hlasov bolo neplatných

kapitálové výdavky:
Kapitola Verejné osvetlenie
– obstaranie kapitálových aktív-VO
Grúň 06.4.0 710 + 5310,00 €
– Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby
– obstaranie kapitálových aktív/Stavba Cintorín 08.4.0 710 + 5000,00 €
– Kapitola Obec - Plánovanie obce
– obstaranie kapitálových aktív/Multifunkčná budova
– doplatok projektovej dokumentácie
01.1.1.6 710 +23000,00 €
5./ Vstup do občianskeho združenia
„Miestna akčná skupina Babia Hora“
so sídlom Oravská Polhora č. 454
a zaradenie obce Rabčice do územia
tohto verejno-súkromného partnerstva.
6./ Rekonštrukciu verejného osvetlenia
na Vyšnom konci /od mostu do Banaši
po otočku autobusu.
C./ Zamieta
1. Žiadosť p. Klinovskej Margity, Rabčice č. 52 o osvetlenie chodníka „na
Gojovku“.

Dlhujú na poplatku
za komunálny odpad
Mnohí z nás neraz s účasťou sledujeme televízne spravodajstvo, a ľutujeme
starostov na východe Slovenska, ktorí
nevedia nájsť riešenie s neprispôsobivými občanmi rómskej národnosti,
a v duchu sa tešíme, že my takýto problém nemáme. Našu obec trápi problém
nedoplatku za komunálny odpad vo výške cca 2904 €. Táto skutočnosť sa týka
niekoľkých rodín, ktoré neplatia poplatok od r. 2005. Nie je tak iná možnosť,
ako začať exekúciu na ich strechu nad
hlavou. Zároveň možno konštatovať, že
ak finančné problémy v niektorých rodinách pretrvávali, kým boli deti malé, dalo
sa to pochopiť. Doba však ukazuje, že
všetky deti raz dorastú, stanú sa zárobkovo činné, a nie jedna rodina si práve
v tomto období svoje záväzky začala plniť, a plní si ich disciplinovane. Inými slovami deti vracajú rodičom svoj dlh, a takéto staré resty doplácajú. No vzácne výnimky úspešne odolávajú všetkým snahám o vymoženie takýchto pohľadávok.
Nevedno, na čo sa spoliehajú, no raz to
doplatiť musia. Ak už dnes má rodina dlh
479 € (okrem r. 2014), a nezačne ho platiť, dlh bude len narastať. Preto sa obec
Rabčice rozhodla, že zoznam neplatičov
bude v najbližšej dobe zverejnený na
našej webovej stránke, na obecnej tabuli a tiež v najbližšom čísle Hlasu Rabčíc.
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Údaje z evidencie
obyvateľov
Z roku 2013 pribudli do evidencie
obyvateľov 2 deti:
Bugajová Veronika
Vons Mário
Za obdobie od 1.1.2014 do
31.3.2014
sa narodilo 9 detí:
Eliáš Grobarčík
Lilien Miklušáková
Martin Bublák
Sebastián Julián Frolo
Lukáš Suľa
Sofia Turacová
Liliana Stelinová
Emma Slovíková
Noemi Briliaková
zomreli 4 spoluobčania:
Veronika Hušľová 26 r.
Jozef Slovík 88 r.
Augustín Hálka 77 r.
Anna Kubíková 86 r.
Prisťahovalo sa 7 občanov,
odsťahovalo sa 10 občanov.
K okrúhlym životným jubileám
blahoželáme:
80 rokov
Budzeľová Valéria 1
Slovíková Františka 234
75 rokov
Káziková Emília 284
Slovíková Margita 134
Klinovská Margita 52
Olešová Gizela 489
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Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Palla – štvorcová šatka, ktorou sa prikrýva kalich; spevňuje sa vložením kartónu
medzi dvojité plátno
Partikula – čiastka svätej hostie odlomenej z veľkej hostie (malá partikula z veľkej
hostie je vložená pred prijímaním do kalicha s krvou Kristovou)
Pascha (hebr. pesah – prechod, gr. páscha – Veľká noc) – jeden z troch najväčších
židovských sviatkov, ktorý sa slávi na jar na pamiatku oslobodenia Izraelitov z Egypta
Pastorál – biskupská palica, berla – je odznakom pastierskej služby a starostlivosti biskupa
Pašie (lat. Passio) – rozprava o Pánovom utrpení, ktorá sa slávnostne prednesie
zvyčajne spevom na Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok
Paškál – veľkonočná svieca
Pektorál (lat. pectus – prsia) – kríž z drahého kovu, ktorý nosia zavesený na prsiach biskupi
Pelikán – veľký vodný vták, ktorý symbolizuje Krista
Pluviál (lat. pluvia – dážď) – liturgické rúcho – používané pri obradoch mimo
sv. omše
Porta sancta (Svätá brána) – zamurované dvere v štyroch bazilikách v Ríme
(Sv. Petra vo Vatikáne, Sv. Jána v Lateráne, Sv. Pavla za hradbami a Santa Maria
Maggiore), ktoré sa slávnostne otvárajú na začiatku Svätého roku
Primície – prvá slávnostná sv. omša novokňaza po jeho vysviacke

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Panteizmus (gr. pan – všetko, theós – Boh) – filozofické učenie, podľa ktorého je
Boh neosobným princípom a stotožňuje sa s vesmírom
Parúzia (gr. parousia – príchod, prítomnosť) – termín, ktorým sa označuje v Novom
zákone slávny príchod Ježiša Krista na konci vekov, keď sa zjaví ako sudca a Pán
celého vesmíru, vzkriesi mŕtvych, obnoví nebo i zem a ustanoví definitívne božie
kráľovstvo
Posvätná tradícia – teologický pojem, ktorým sa v teológii označuje ústne podanie,
ktoré popri Svätom Písme Katolícka cirkev pokladá za prameň Božieho zjavenia
(Posvätná tradícia a Sväté Písmo sú teda spolu tesne spojené a navzájom sa dopĺňajú a tvoria jediný posvätný poklad Božieho slova, zverený Cirkvi)
Požehnanie – formula, ktorou sa zvoláva Božia priazeň na osobu alebo spoločenstvo, vyprosuje sa pre nich milosť, pokoj, šťastie, úspech atď.
Prozelyta (gr. prosélytos – prisťahovalec) – v Septuaginte (Septuaginta – najstarší
a najdôležitejší preklad Starého zákona do gréčtiny) sa týmto výrazom označuje
cudzinec, ktorý trvale žil v izraelskom prostredí a z náboženskej stránky bol začlenený do izraelskej spoločnosti
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `` ` ` ` ` ` `` `

70 rokov
Lachová Gizela 385
Turacová Margita 342
Košútová Emília 43
Lachová Emília 89
Mordelová Anna 216
Tropek František 152
50 rokov manželstva oslávili:
Ignác a Margita Bublákovci 270.
Boli uzavreté 3 manželstvá,
všetky mimo našej obce.
K 31.3. 2014 má obec Rabčice
1996 obyvateľov.
Pri príležitosti jubilea zablahoželal oslávencom aj starosta obce
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Šaliansky Maťko
Recitačná súťaž v prednese povesti – Šaliansky Maťko – sa konala
v decembri v dvoch kolách.
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vať deťom za ich vytrvalosť a rodičom, ktorí nás sprevádzali za spoluprácu. Možno sa nám podarí v budúcnosti zorganizovať spoločnú
turistiku s deťmi a ich rodičmi.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

V 1. kategórii sa najlepšie umiestnili:

Goralova bežka 2014

1. miesto – Bianka Boldovjaková (3. A)
2. miesto – Samuel Vojtašák (3. A)
Olívia Halková (3. A)
3. miesto – Ivetka Branická (2. A)
V 2. kategórii umiestnenie získali:
1. miesto – Timotea Tropeková (4. B)
2. miesto – Eva Štefaňáková (4. A)
3. miesto – Klaudia Kolčáková (5. r.)
Žiačky, ktoré sa umiestnili na prvom mieste, reprezentovali školu
v okresnom kole súťaže. Všetkým výhercom blahoželáme.
Mgr. Iveta Glombíková

Goralova bežka 2014
Žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ sa zúčastnili turistického pochodu po chotári Rabčíc, ktorý bol alternatívou prechodu na bežkách,
nakoľko tohtoročná zima bola skúpa na snehovú pokrývku. Neodradila nás ani poriadna zima a nádherná scenéria prírody, ktorá sa nám
naskytla, za to stála. Dobre nám padlo občerstvenie u Ratičákov

v Banašoch, kde podávali horúci čajík a chlieb s domácimi nátierkami.
Ťažko bolo rozhodnúť, ktorá bola lepšia. Tvarohová či škvarková?
Zohriati a posilnení dobrotami sme pokračovali v túre ďalej. Nešli sme
až k Hviezdoslavovej hájovni, ale zvolili sme kratšiu cestu. Na záver
nás čakala výborná kapustnica v kultúrnom dome. Chcem poďako-

V sobotu vstanem, pozriem do kalendára – 25. január – Goralova
bežka. Pozriem von oknom, nikde žiaden sneh, teplomer ukazuje
-15 stupňov Celzia. Zamrazilo ma pri pomyslení, že mám ísť von.
Obliekol som sa, naraňajkoval a prišiel som do školy. Zapísal som
sa, dostal som nálepku s logom Goralova bežka. Bolo málo snehu,
a tak sa tento ročník konal iba ako pochod, a z Goralovej bežky sme
mali Goralovu „pešku“.
S pani učiteľkou sme išli po vopred vyznačenej trase. Dozvedeli
sme sa, že trať bola viackrát zmenená. Vydali sme sa hore grúňom.
Mráz štípal naše líca, ale dobrá nálada nám nechýbala. Konáre stromov boli nádherne biele, spomedzi centimetrového snehu vykúkala
tráva, Roháče sme nevideli, lebo bola hmla. Niektorým bola zima, tak
sme sa rozbehli po lúke, aby sme sa zahriali. Hrial nás aj horúci čaj
v termoske. Cestou sme sa rozprávali o tom, prečo vybrali práve
tento mrazivý deň. Išli sme okolo bývalého lyžiarskeho vleku odkiaľ
sme mali výhľad na Končiny.
Konečne sme dorazili k chate, kde nás čakalo občerstvenie a čaj
s rumom. Posilnili sme sa, oddýchli si a pokračovali sme po hlavnej
ceste. Niektorí po ceste odbočili domov a ostatní dorazili až do cieľa,

kde ich čakalo posedenie a občerstvenie. Z tohto mrazivého dňa som
si odniesol hlavne krásny zážitok, foto zábery, ale aj boľavé nohy. Už
sa teším na ďalší ročník.
Tobiáš Grobarčík, 5.A

Lyžiarsky výcvik 2014
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Aj keď poveternostné podmienky v úvode lyžiarskeho výcviku vôbec nevyzerali dobre, nakoniec sme ho zrealizovali v dňoch 10–14.
februára. Tento rok sme zmenili dlhoročné miesto konania výcviku
z rabčického vleku na vlek v Oravskej Polhore, kde sa dalo pohodlne
lyžovať na technickom snehu. Žiakov si otestovala príroda všetkými
možnými podobami počasia. Od daždivého a veterného cez zasnežené, ale aj slnečné bez jediného mráčika s bezvetrím. Snehové podmienky v Or. Polhore boli výborné, terén bol perfektne upravený. To
sa odzrkadlilo aj na snahe žiakov naučiť sa lyžovať alebo zdokonaliť
svoje pohybové schopnosti. Žiaci zvládli základy lyžovania, dokonca
aj začiatočníci. Rivalita a konkurencia sa ukázali v záverečných pretekoch. Poradie bolo nasledovné:
Dievčatá: 1. Natália Halková, 2. Alena Slovíková, 3. Nataša Bangová
Chlapci: 1. Jakub Ogurek, 2. Peter Krump, 3. Dominik Vojtašák
V závere môžem len konštatovať, že cieľ výcviku bol splnený. Žiaci
boli disciplinovaní a usilovní, čo prispelo k celkovej pohode a spokojnosti všetkých zúčastnených.
Mgr. Michal Rímsky – vedúci výcviku.

Zber tetrapakov
Aj v tomto školskom roku pokračujeme v zbere separovaného odpadu, viacvrstvových obalov z mlieka, džúsov, smotany... tzv. tetrapakov. Spomedzi dvadsiatich štyroch škôl Hornej Oravy zapojených
do zberu, sme zatiaľ opäť na prvom mieste. Doteraz sme odovzdali
950 kg obalov. Hlavnou motiváciou zberu je nielen výlet na konci
školského roku, no najmä potreba viesť žiakov k separácii odpadu,
a tým k skvalitneniu životného prostredia. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky.

Krajské kolo Technickej olympiády
Štvrtý ročník krajského kola Technickej olympiády sa konal
13.2.2014 na Dopravnej akadémii v Žiline. Súťaže sa zúčastnili víťazi
obvodných kôl regiónov Turiec, Kysuce, Žilina, Liptov a Orava. Našu
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školu reprezentovala víťazka obvodného kola
Technickej olympiády
Alžbeta Bandíková (7.r.)
v kategórii mladších žiakov, pod odborným vedením Ing. Angely Bigošovej. Olympiáda pozostávala z dvoch častí.
V teoretickej časti sa
riešili vedomostné testy,
a v praktickej časti sa
podľa technického výkresu vyrezával drevený stromček s osvetlením osadený do stojanu. Alžbetka vynikajúco
vyriešila testy a nedala
sa zahanbiť ani v praktickej časti, kde v konkurencii
šikovných
chlapcov zadanú úlohu
zvládla len s malou stratou bodov k prvému
miestu. Z celkového
počtu 150 dosiahla
143 bodov a získala
úžasné tretie miesto.
Sme na ňu hrdí, a úprimne jej blahoželáme k dosiahnutému úspechu.
Veríme, že chuť do tvorivej zručnosti nestratí, a bude aj na budúci rok
hrdo reprezentovať našu školu na technickej olympiáde.
Ing. Angela Bigošová
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Zápis
Pani učiteľky z prvého stupňa ZŠ s MŠ pripravili zápis do prvého
ročníka, ktorý sa uskutočnil 6. 2. 2014 v budove základnej školy.
Budúci žiaci prišli plní očakávania. Po splnení pripravených úloh boli
odmenení sladkou odmenou, ale aj pekným diplomom. Zápisu sa zúčastnilo 26 žiakov.
Mgr. Iveta Glombíková

Do tejto celoslovenskej matematickej súťaže sa naša škola zapája
už dlhodobo. V tomto roku riešilo úlohy 38 žiakov z 1.–5. ročníka.
Najúspešnejší bol Jakub Tropek (2.A), ktorý získal 8. miesto.
Úspešnými riešiteľmi sa stali Olívia Halková (3.A), Michaela Vojtašáková (3.B) a Alžbeta Mordelová (4.A) a získali titul Všetkovedko.
Ostatní riešitelia získali titul Všetkovedkov učeň.
Všetci boli ocenení peknými cenami a diplomami. Na priebeh súťaže dohliadala pani učiteľka M. Fidrová.

Karneval
V posledný februárový deň sa naša škola zmenila na netradičné
miesto, kde sa stretli kúzelníci, čarodejnice, klauni, princezné a iné
bytosti. Všetko v krásnom šate a zamaskované na nepoznanie. Áno,
bol tam karneval. Nielen žiaci, ale aj prostredie bolo rozprávkové.
Zaslúžili sa o to žiaci z krúžku Šikovné ruky so svojou pani učiteľkou
R. Hadárovou, ktorí vyzdobili školu. Všetky masky boli ocenené,
a šťastní žiaci odchádzali domov v dobrej nálade.

Všetkovedko
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Svet okolo nás
literárna a fotografická súťaž
Barbara Vojtašáková (9. B) sa zapojila do celoslovenskej súťaže
Svet okolo nás. Odborná porota ju v literárnej časti určila za najlepšieho autora. Za odmenu získala 3-dňový pobyt formou školy v prírode v rekreačnom zariadení Penzión pod Sitnom, na Počúvadle v Štiavnických vrchoch.
Víťazke blahoželáme!

Majstrovstvá dospelých v streľbe
Dňa 2. marca 2014 sa v telocvični uskutočnil ďalší ročník streľby
dospelých O Pohár starostu obce. Zúčastnil sa ho menší počet súťažiacich. Hlavne muži už poodchádzali za prácou do zahraničia. Pre
súťažiacich bolo pripravených viac cien ako v predchádzajúcich rokoch. Pre mužov boli 4 ceny a pre ženy až 5. V mužskej kategórii
obhájil 1. miesto Pavol Kolčák s rovnakým vynikajúcim výsledkom
196 bodov (z 200 možných) ako vlani. V kategórii žien zvíťazila Lucia
Vojtašáková.
Poradie na ocenených miestach:
Ženy:
1. Lucia Vojtašáková 177 b
2. Zuzana Hadárová 170 b
3. Monika Vojtašáková 161 b
4. Jana Vorčáková 160 b
5. Nina Bolibruchová 159 b
Muži:

1.
2.
3.
4.
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oficiálne výsledky ešte nie sú známe, veríme, že naši deviataci boli aj
tento rok úspešní.

Rabčickí výtvarníci na krste v Zubrohlave
Kniha Príhody a povesti Bielej Oravy je už tretím titulom s touto
tematikou, ktorú napísala a vydala p. Eva Kurjaková, bývalá starostka Zubrohlavy. Do svojich kníh používa ilustrácie detí z hornooravských škôl a takouto formou zviditeľňuje oravský región. Na krste
knihy, ktorý sa konal 14. marca v zubrohlavskej pizérii, sa zúčastnili
aj žiaci našej ZŠ, ktorých ilustrácie boli v knihe použité: Jozef Bublák,
Matúš Borový, Andrea Jagnešáková, Tatiana Kubíková, Kristína Tropková (9.B), Peter Krump, Lenka Grobarčíková (8.B), Samuel Bolibruch, Emmka Tropeková (6.r.).
Všetci ilustrátori dostali na pamiatku výtlačok knihy s venovaním
autorky.

Pavol Kolčák 196 b
Peter Grobarčík 170 b
Jaroslav Humený 164 b
Ján Bolibruch 164 b
František Trúchly

Testovanie 9 - 2014
Dňa 12. 3. 2014 na našej škole prebehlo celoslovenské testovanie
deviatakov - monitor. Aj tento rok sa v testoch nachádzalo veľké
množstvo úloh na čítanie s porozumením. Na čitateľskú gramotnosť,
teda na porozumenie a prácu s textom, bolo zameraných 9 z 25 úloh.
Test z matematiky žiaci písali po 20 -minútovej prestávke a na vypracovanie mali, rovnako ako na slovenčinu, 60 minút. Dôležité pri oboch
predmetoch bolo správne prečítať zadanie úloh a príkladov. Aj keď

Ďakujeme všetkým žiakom za peknú reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj p.uč. F. Trúchlemu, pod vedením ktorého žiaci práce
pripravovali. Za jeho dlhoročnú spoluprácu mu osobne poďakovala aj
autorka knihy E. Kurjaková.
vedenie ZŠ
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Biblická olympiáda
V školskom roku 2013/2014 v Biblickej olympiáde našu školu reprezentovali Barbara Vojtašáková (9.B), Lucia Kormanová (8.A)
a Erika Huráková (8.A). Dekanátne (okresné) kolo sa konalo
26.3. 2014 v Námestove. Súťažilo 11 škôl. Naše dievčatá zvíťazili
a postúpili do ďalšieho kola Diecéznej olympiády, ktorá sa bude konať
29.4. 2014 v Spišskom Podhradí.
Tohtoročnými knihami k štúdiu a duchovnému zamysleniu boli Exodus, Evanjelium podľa Jána, Jonáš.
Dievčatám blahoželáme a želáme veľa úspechov v Spišskom Podhradí.
Mgr. Kristína Lubasová

Geografická olympiáda 2013/ 2014
Žiaci 5.–9. ročníka sa aj v tomto školskom roku pripravovali na
náročnú vedomostnú súťaž, ktorou je Geografická olympiáda. Najväčší záujem prejavili piataci. Víťazi školského kola reprezentovali
našu školu na obvodnom kole 6. februára 2014 v Námestove. Súťaž
sa
skladá
z troch častí.
V prvej časti žiaci riešia test
z Oravy bez pomoci
mapy,
v druhej časti sú
teoretické otázky z učiva príslušného ročníka a ročníkov
predchádzajúcich rozšírené
o monotematickú časť. V tomto
školskom roku
to bola téma:
„Mestá sveta“.
Je to náročná
téma, lebo my žijeme na vidieku
a ani na Slovensku nemáme
veľkomesto nad
1milión obyvateľov. Informácie
o počtoch obyvateľov, dominantách veľkomiest a problémoch v nich sme čerpali z odbornej literatúry a internetu. Tu sa žiaci
prejavili, ako mimoriadne zruční a samostatní. V tretej časti geografickej olympiády žiaci s pomocou atlasu riešia praktické úlohy – určujú
polohu miest, vzdialenosti podľa mierky mapy, cestujú s použitím
azimutu a preukazujú zručnosť s narábaním s rôznymi druhmi máp.
Žiaci môžu získať maximálne 100 bodov. Do krajského kola postupujú len tí najlepší s podmienkou, že získali 85 a viac bodov. Našim
žiakom sa podarilo školu úspešne reprezentovať:
Meno

Trieda

František Živčák
V.A
Alžbetka Bandíková VII.A
Peter Krump
VIII.A
Andrej Bublák
VIII.A

Počet
bodov

Umiestnenie
v okrese

74
59
68
86

7. miesto (z 22účast.)
7. miesto (z 13účast.)
5. miesto (z 15 účast.)
2. miesto (z 15 účast.)

Ako vidíme najlepšie sa darilo Andrejovi Bublákovi z VIII.A triedy.
Veľmi sme sa potešili, keď dostal pozvánku do krajského kola. Konalo
sa v Žiline 2. apríla 2014. Už účasť na krajskom kole je veľký úspech
pre každého žiaka. Andrej preukázal vynikajúce vedomosti a zručnosti a obsadil krásne druhé miesto. Je to zatiaľ najlepšie umiestnenie žiaka z našej školy za obdobie, ako geografická olympiáda existuje . Na celoslovenské kolo postupujú len prví dvaja – teda aj Andrej
Bublák. Celoslovenské kolo sa uskutoční v Prešove v dňoch 9.–10.
mája 2014. Budeme mu držať palce!

Na záver by som chcela poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do geografickej olympiády. Poblahoželať víťazom a popriať im
ešte veľa ďalších úspechov.
Žiakov pripravovala RNDr. Zlatica Krumpová
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Aktivity v MŠ

Divadelné predstavenie s názvom Hugo a zdravá výživa odohralo našim škôlkarom divadlo Slniečko.

Februárový karneval sa stal oslavou pre rôzne rozprávkové
bytosti.

Karneval u Krtkov.

Karneval u Stonožiek.

Na otvorenej hodine 29. 1. 2014 predškoláci prezentovali svoje
vedomosti a zručnosti rodičom.

Stonožky.
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Spracoval: Jaroslav Lašút
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