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Voda pre život, život pre vodu
Pomaly si kvapka kvapká
z kohútika do umývadla,
taká malá, maličká,
pokojná a čistučká.
Jedna kvapka to je nič!
Bez nej more neuvidíš.
Malá, a tak krásne slabá,
keď na nás z oblakov padá.
Nie však každá voda kvapká,
pripraví nám aj „prekvapká.“
Keď k nám prídu záplavy,
všetci máme obavy.

Tento rok sa žiaci 1. stupňa ZŠ zapojili do súťaže „Voda
pre život- život pre vodu“, ktorú organizovala nezisková organizácia Modrá stužka. Do súťaže bolo zaslaných
14 textov, každý účastník získal diplom. Na 3. mieste
v kategórii poézia sa umiestnil Tobiáš Grobarčík (3.A).

Obec Rabčice, ako jedna z dotknutých obcí k prameňu Slaná Voda obdržala Rozhodnutie ministerky zdravotníctva o neodkladných opatreniach pre prírodný liečivý prameň
Slaná Voda. Nakoľko celý tento dokument je veľmi obsiahly (18-stranový),
nie je únosné celý ho v novinnách zverejniť, v podstate sa v ňom hovorí
o tom, že aj keď ministerka potvrdila
pôvodné rozhodnutie, čo značí, že hranice ochrany I. a II. stupňa sa nemenia, a námietky obce Rabčice pre neskoré podanie neboli vzaté do úvahy,
prihliadala na námietky niekoľkých
občanov Rabče a Or. Polhory, ktorí
podali námietky včas. V odôvodnení
sa uvádza, že vlastnícke práva vlastníkov pozemkov, ktoré do nich spadajú, nebudú obmedzené, ak bude vykonávaná poľnohospodárska činnosť
v rozsahu ako doteraz. Inak povedané, obmedzenia vyplývajúce z týchto
ochranných opatrení sa vzťahujú na
také činnosti, ktoré priamo môžu negatívne ovplyvniť chemické, fyzikálne
a biologické vlastnosti vody, čo bežná
poľnohospod. činnosť súkromných
osôbso sebou neprináša.
Celý dokument je vyvesený v nástenke Obecného úradu a taktiež je
k nahliadnutiu na Obecnom úrade
v Rabčiciach

Voda tu, a voda všade,
zatúžim po vodopáde.
A ráno nás ľudí,
jedna kvapka vždy zobudí.
Voda to je život náš,
šťastný si, keď ju máš.
V lete telo schladí,

tebe to však nevadí.
V zime uhasí ti smäd,
v čaji s ňou aj sladký med.
Voda tá ma cenu zlata.
Bez nej nebude ani blata.
Chudobný, či bohatý,
vodu potrebuje každý.
Bez vody by život nebol.
Preto ju chráň ako nebo.
O prírodu vždy sa staraj.
Stromy všetky nevykáľaj.
Bez vody sa nedá žiť.
Preto ak tu na Zemi chceš byť,
váž si vodu ako zlato,
nemrhaj ňou, ani za to.
Voda ťa za to odmení,
bude čistá v prameni.
Zahasíš smäd, budeš čistý.
S vodou kamarát si istý.

P O Z VÁ N K A

Dňa 26. augusta 2012 sa bude konať ďalší ročník

Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni
a Rabčickej heligónky
Všetkých Vás na toto podujatie srdečne pozývame.
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U Z N E S E N I E č. 2/2012 z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 29. 02. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika, Kubík Ondrej.
2. Dodatok č. 2 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach.
Dodatok č. 2a
k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach.
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 28.12.2009 schválilo dodatok k nájomnej
zmluve na hrobové miesto v znení:
Nájomná zmluva na každé už jestvujúce hrobové miesto sa uzatvára jednotne od

1.1.2010 na dvadsať rokov, t.j. do 1.1.2030.
Nájomná zmluva na nové hrobové miesto sa
uzatvára dňom podpisu zmluvy taktiež na
dobu 20 rokov.
Dodatok č. 2b
k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 29. februára 2012 schválilo cenník nových služieb spojených s prevádzkovaním pohrebiska v obci Rabčice platných od 1.3.2012.
- výkop hrobového miesta:

-

jednohrob ........................................ 120
dvojhrob ........................................... 150
jednohrobka .................................... 170
dvojhrobka ....................................... 200
detský hrob
(dieťa mladšie ako 10 rokov) ............ 50

€
€
€
€
€

Výkop hrobu o rozmeroch v zmysle článku
IX, ods. 3, od 1. marca 2012 zabezpečuje
správca cintorína, t.j. Obec Rabčice.
Vyššie uvedený poplatok za výkop hrobu si
obstarávateľ pohrebu zaplatí na Obecnom
úrade v Rabčiciach.

U Z N E S E N I E č. 3/2012 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 27. 4. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2011.
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie týkajúcu sa záverečného účtu obce za r. 2011.
4. Informáciu o prehodnotení platu starostu obce.
5. Informáciu starostu obce o:
- postupe práca na úprave cesty okolo Briliaka Jozefa, Rabčice č. 432.
- súčasnom stave projektov podaných obcou Rabčice
- príprave VZN o opatrovateľskej službe
- priebehu ROEP v obci.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika, Vons Martin.
2. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2011 bez výhrad. Z dôvodu, že
obec ku dňu prerokovania záverečného účtu
za rok 2011 obecným zastupiteľstvom nemala účtovnú závierku za rok 2011 overenú
audítorom, a ak audítor bude mať k účtovnej
závierke nejaké výhrady, záverečný účet sa
ešte raz prejedná na zasadnutí OZ.
3. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia obce za rok 2011 zisteného podľa podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vo výške 9642,81, t.j.
100 % na tvorbu rezervného fondu.
4. Darovaciu zmluvu medzi Obcou Rabčice,
Rabčice č. 196, 02945 Rabčice a darcami:
Ogureková Margita, Rabčice 50, Skočík Jo-

zef , Rabčice 303 a Skočík Martin, Rabča
910. Predmetom daru je nehnuteľnosť
v k. ú. obce Rabčice, parcely zapísanej na
LV č. 2192, parcely registra C-KN č. 8412/7
o výmere 474 m2, TTP a C-KN č. 8412/17
o výmere 231 m2, ostatné plochy, kde sú
darcovia výlučnými spoluvlastníkmi v podiele: pod B1 Ogureková Margita, Rabčice 50
v podiele 3/6-iny, pod B/2 Skočík Jozef, Rabčice 303 v podiele 2/6-iny, pod B/3 Skočík
Martin, Rabča 910 v podiele v 1/6-ine. Darcovia darujú obci Rabčice uvedené nehnuteľnosti ako obecnú cestu.
5. Dodatok k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Rabčice (prenajímateľ) a Obcou Rabčice (nájomca) dňa 24.9.2007, kde predmetom nájomnej zmluvy je časť pozemku v obci Rabčice
na KN parc. č. 4928/1, na ktorom sa nachádza hokejové ihrisko.
6. Úpravu výšky poplatkov, týkajúcich sa prenájmu Kultúrneho domu nasledovne:
- predaj: 100 €
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú
energiu (podľa odpísania skutočného
stavu elektromeru)
- svadba, tanečná zábava: 100 €
+ upratovanie: 20 €
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú
energiu (podľa skutočného stavu)
(Poznámka: v prípade, že si nájomca poupratuje sám, poplatok nebude platiť)
- pohrebný kar, spoločen. posedenie: 20 €
+ upratovanie: 20 €
+ poplatok za spotrebovanú elektrickú
energiu (podľa skutočného stavu)
(Poznámka: v prípade, že si nájomca po-

upratuje sám, poplatok nebude platiť)
- prenájom obrusov a kuchynského riadu:
- na svadby: 20 €
- na pohrebný kar,
spoločenské posedeni: 10 €
(Poznámka: obrusy budú vrátené čisté
a opraté. V opačnom prípade uhradí nájomca naviac poplatok 10 € za ich vyčistenie. Pri
rozbití alebo poškodení kuchynského riadu
uhradí nájomca hodnotu v plnej výške
(v obstarávacej cene). Pri inom poškodení
majetku, nájomca uhradí za výšku škody po
prejednaní rozsahu škody so starostom obce).
7. Čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo
výške 40000 € na obstaranie dlhodobého
majetku – realizácia nových stavieb – ihrisko
pri fare vo výške 30000 € a rekonštrukciu
parkoviska pred farou vo výške 10000 €
8. Úpravu rozpočtu obce na rok 2012:
- Príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu .......................... 40000 €
- Výdavky – kapitálové:
- kapitola 06.2.0 Rozvoj obce - realizácia
nových stavieb
- ihrisko pri fare ............................. 30000 €
- kapitola 06.2.0 Rozvoj obce - rekonštrukcia
parkoviska pred farou ............... 10000 €
- bežné:
- kapitola 04.5.1.3 Správa a údržba ciest –
rezerva ....................................... -10000 €
kapitola 04.5.1.3 Správa a údržba ciest
snehová kalamita ........................... 10000 €
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce predložiť obecnému zastupiteľstvu rozpočet na rekonštrukciu a modernizáciu klziska.
Z: v texte T: čo najskôr

U Z N E S E N I E č. 4/2012 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 15. 06. 2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
2. Informáciu o príprave športového popoludnia na prvý júlový víkend.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Borová
Margita a Kubík Ondrej.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Rabčice č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a
výške úhrady za poskytované sociálne služby.
3. Poplatky Obce Rabčice za prenájom a predaj:
1. prenájom zariadenia (miestny rozhlas):
- miestni občania a právnické osoby obce
v pracovný deň .............................. 1,50 €
- miestni občania a právnické osoby v nepracovný deň ..................................... 3 €
- občania a právnické osoby iných obcí
v pracovný deň ................................... 3 €
- občania iných obcí a právnické osoby
v nepracovný deň .............................. 6 €
- pri životnom jubileu (nad 50 r.)
- v pracovné dni ............................... 3,50 €

- v nepracovné dni .......................... 7,00 €
(Poznámka: rozlúčkový – z príležitosti pohrebu zosnulého, hranie smútočného
pochodu zdarma)
2. prenájom verejného priestranstva (1 predajné miesto) ................................. 4,00 €
3. poplatok za prenájom kopírovacieho stroja
(každá začatá strana A4 ) ........... 0,10 €
- predaj pohľadníc:
1 ks ................................................ 0,20 €
- predaj monografie ....................... 10,00 €
4. prenájom dopravných prostriedkov a pracovných strojov:
a/ PV3S
(dovoz dreva – bez pracovníka) 40,00 €
b/ PV3S
(dovoz dreva – s pracovníkom) .. 55,00 €
c/ PV3S – vývoz odpadu ........... 20,00 €
d/ traktora, plošiny/1 hod. .......... 20,00 €
5. prenájom telocvične/ – 1 hod.
a/ v období od 1.11. do 30.4. ...... 8,00 €
b/ v období od 1.5. do 31.10. ...... 5,00 €
4. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na r. 2012

PRÍJMY:
- Príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu + 82 497 €
- Výnos z podielových daní + 5 000 €
VÝDAJE:
Kapitálové výdavky:
- kapitola 06.2.0 - Rozvoj obce /realizácia nových stavieb/klzisko - 20 000 €
Bežné výdavky:
- v kapitole 04.5.1.3 Správa a údržba ciest rezerva - 13 635 € - v kapitole 01.1.1..6
– Špeciálne služby/projekty - 14 068 €
- v kapitole 08.1.0 – príspevok na športové
podujatia + 200 € Kapitálové výdavky
Kapitola 04.5.1.3 – Správa a údržba ciest –
realizácia nových stavieb
– vyasfaltovanie ciest + 135 000 €
5. Rekonštrukciu miestnych komunikácií v nasledovnom poradí a dĺžke
- Roľnícke družstvo Rabčice 300 m
- Končiny (Grúň) v dĺžke 850 m
- Banaše v dĺžke 550 m
- Frančáky v dĺžke 400 m.
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Obec so svojimi pracovníkmi počas jarného obdobia
vykonala nasledovné práce
- čistili sa potoky a priekopy od odpadkov
- svah pri futbalovom ihrisku sa vysadil kosodrevinou, aby sa spevnil
- kosili a čistili sa všetky
verejné priestranstvá
- oprava parkoviska pred
farou
- vyložilo sa niekoľko km
rigolov popri miestnych
komunikáciách
- odstránili sa prekážky na
vodných tokoch Všanka
a Bystrá
- upravil sa terén pri potoku a rigoly po prácach na
vysokom napätí v časti
Grúň
- príprava miestnych komunikácií pred penetráciou
- údržba na majetku obce – natieranie prístrešku pri Dome smútku,
zasklievanie popraskaných okien na kotolni, oprava vodovodných
zvodov na budove ZŠ s MŠ, čistenie verejných priestranstiev od
zimných násypov.

Oznam k cintorínom
Obec Rabčice, ako správca cintorínov oznamuje občanom, že na
webovej stránke www.rabcice.sk vľavo je blog (zelené pohyblivé
okienko s názvom virtuálny cintorín), na ktoré keď užívateľ internetu klikne, zobrazí sa mu možnosť pozrieť si ktorýkoľvek hrob
v našich cintorínoch (po zadaní obce Rabčice a mena zosnulého).
Keď na vyhľadaný hrob kliknete, zobrazia sa Vám všetky údaje
(kto je tam pochovaný, kto je nájomca, či je zmluva uzavretá a či je
za miesto zaplatené). Na tejto otvorenej karte hrobového miesta
môžete zapáliť sviečku, prípadne položiť kytičku, či veniec. Rovnako sa zobrazí fotografia hrobu, prípadne pomníka. Keďže pri tisícke hrobových miest nie je možné mať prehľad o každej výmene či
vybudovaní nového pomníka, týmto vyzývame občanov – nájomcov jednotlivých hrobových miest, aby si skontrolovali, či majú
zmenu fotografie toho-ktorého hrobového miesta aktuálnu. Ak fotografiu chcú vymeniť, je potrebné zahlásiť túto požiadavku na Obecnom úrade v Rabčiciach, kde túto zmenu poverená pracovníčka
urobí.
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Údaje z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 12.3.2012 do 25.6.2012 sa v našej obci
narodilo 13 detí:
Peter Bejdák
Vanesa Briliaková
Dorota Dzureková
Lukáš Fider
Tommy Kolčák
Tamara Kolčáková
Martin Lacinák
Diana Rusnáková
Peter Slovík
Sofia Slovíková
Larisa Daňová
Amy Odumorková
Kvetoslava Grobarčíková
zomreli 4 spoluobčania:
Anetka Zvonárová
Juliana Lukašáková 67 r.
Anna Lachová 90 r.
Ondrej Kubánik 64 r.

2/ 2012

SPOMÍNANIE
NA RABČICKÝCH RODÁKOV
Dňa 15. apríla organizoval Obecný úrad Rabčice, Oravské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne a Slovenská národná knižnica, kultúrny
program pod názvom SPOMÍNANIE NA RABČICKÝCH RODÁKOV.
Tento program sa konal pri príležitosti 30. výročia úmrtia Mila Urbana,
240. výročia narodenia Jozefa Klinovského a taktiež pri príležitosti
30. výročia založenia DFS Kašunka. Po slávnostnom otvorení programu, ktorého sa ujal pán starosta, prenechal slovo doc. Augustínovi
Maťovčíkovi, DrSc., ktorý prítomných oboznámil so životnými osudmi
Mila Urbana, Mgr. Peter Cabadaj predstavil Mila Urbana ako prozaika
a doc. Pavol Parenička, Csc. predniesol prednášku o diele bernolákovca, kanonika Jozefa Klinovského.
Kultúrny program ďalej pokračoval vystúpením súboru Kašunka
a folklórnej skupiny Rabčičanka. V závere programu vystúpil
PhDr. Miroslav Žabenský, riaditeľ Oravského kultúrneho strediska,
ktorý poďakoval Valérii Balákovej za jej dlhoročnú prácu v súbore
a zachovávanie goralských tradícií.

Prisťahovalo sa 10 občanov, 12 sa odsťahovalo.
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie od 12.3.2012 do 30.09.2012)
85 rokov:
80 rokov:
75 rokov:

70 rokov:

Bandíková Justína 522
Briliaková Jana 345
Brenkusová Jana 526
Dyrc Emil 417
Bubliaková Ľudmila 310
Hálka Augustín 300
Slovík Albín 165
Brenkusová Johana 526
Kolčák Augustín 551
Košút Ferdinand 38
Turacová Mária 333

Bolo uzavretých 11 manželstiev, z toho 4 mimo našej obce.
K 20. júnu 2012 mala obec Rabčice 1969 obyvateľov.

Zaujímavosti z evidencie obyvateľov
Z celkového počtu 1969 obyvateľov v našej obci sa zo všetkých
priezvisk najčastejšie objavuje priezvisko Slovík 86-krát a Slovíková 72-krát.
Druhé najčastejšie sa vyskytujúce priezvisko je Turac 49-krát, Turácová 31-krát.
Tretím najčastejším priezviskom je Kolčák 41-krát a Kolčáková
32-krát.
Ďalej nasledujú priezviská Bandík–Bandíková, Brenkus–Brenkusová, Bublák–Bubláková, ktoré sa vyskytujú približne 30-krát každé.
Okolo 20-krát sa objavujú priezviská Bubliak–Bubliaková, Vojtašák–Vojtašáková, Grobarčík–Grobarčíková, Mordel–Mordelová,
Košút–Košútová, Lašťák, Laštiak–Lašťáková, Laštiaková.

Deň Zeme
Dňa 22. apríla si ľudia na celom svete pripomínali Deň Zeme. Aj
naša obec sa zapojila
do tejto akcie. Upratovali deti zo základnej
školy, pracovníci obecného úradu, ale aj občania, ktorým záleží na
tom, v akom prostredí
žijú. Odviezlo sa niekoľko ton odpadu. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa do tejto akcie zapojili, a prispeli tak k tomu, aby sme sa v našej obci cítili lepšie.
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Uvítanie detí do života

Aj takýmto spôsobom sa snažíme udržiavať tradíciu, ktorá k dedine
patrí od nepamäti.

Deň matiek
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám
a babičkám. Skromným darčekom, a zároveň poďakovaním za ich
lásku a obetavosť pri výchove detí, bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z materskej školy, súrodenci Tropekovci, DFS
Kašunka, žiačky deviatej triedy a nechýbala ani hra na heligónke.

Už druhýkrát v tomto roku sa stretli mamičky so svojimi malými
ratolesťami na obecnom úrade na uvítaní detí do života, ktoré miestna
samospráva pravidelne uskutočňuje. Pri tejto príležitosti sa pán starosta poďakoval mamičkám a poprial im dostatok síl v ich neľahkej
práci a tiež odovzdal finančný príspevok.

DHZ sa 1. júla zúčastnil súťaže v Beňadove
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Hlas Rabčíc – základná škola informuje
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka

V školskom roku 2011/2012 ukončilo dochádzku v ZŠ s MŠ Rabčiciach 34 žiakov. Títo žiaci boli prijatí na nasledujúce školy:
Gymnázium: 7 žiakov
Stredné odborné školy: 21 žiakov
Učebné odbory: 6 žiakov
Prajeme Vám úspešné pokračovanie v štúdiu na stredných školách.
Ing. Oľga Morozová
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skromné podmienky. Súčasťou exkurzie boli aj starodávne hry ako
chodenie na lyžiach po tráve, hod šiškou do vedra, alebo zdolanie
potoka pomocou natiahnutého lana. Veľmi zábavné bolo prejdenie
určeného úseku pomocou chodúľov. Na záver deti nakreslili najkraj-

KAM KRÁČAŠ ?
Občianske združenie Škola Života, ponúka už každoročne našim
žiakom výchovu a koncert v jednom balení. Tak bolo tomu i 18. apríla,
keď nás navštívila dvojica Radko Pažej a Jaro Gažo s programom
„Kam kráčaš“.
Venovali sa obyčajnými ľudským problémom ako láska, priateľstvo,
postoj mladých k ekológii a ekologickým katastrofám, úteky ako rie-

šie zážitky. Výkresy budú použité na výzdobu v skanzene. Keď sme
odchádzali, pracovníci skanzenu pochválili naše deti za šikovnosť,
usilovnosť a tiež disciplinovanosť. Za splnenie všetkých úloh ich okrem
pochvaly čakala aj sladká odmena. Tešíme sa, že si aj na budúci
školský rok zopakujeme takéto netradičné vyučovanie.
RNDr. Zlatica Krumpová

Dopravná súťaž

šenie problémov, násilie nielen v škole, ale i doma, (ne)komunikácia
rodič - žiak - pedagóg. Skladby boli taktiež doplnené tematicky zameranými videoprojekciami. A ako prekvapenie, nielen pre študentov, ale
i pre samotných pedagógov, zaznela aj zhudobnená Marína Andreja
Sládkoviča. Prekvapením však bola najmä forma! Hudba bola súčasná, a preto tak oslovujúca práve mládež. Takže ako urobiť jedno
z najznámejších slovenských diel atraktívnym aj pre dnešnú mládež?
No predsa zhudobniť ju ako „rap“!
Mgr. Emília Sireková

Zahrajme sa ako kedysi
Žiaci 5. a 6. ročníka sa zúčastnili na zaujímavej exkurzii v Skanzene
v Zuberci. Oravské múzeum organizuje tvorivé dielne, kde si žiaci
môžu nielen prehliadnuť expozíciu skanzenu, ale aj skutočne vyskúšať staré remeslá, ktoré na Slovensku existovali. Zábavnou formou
žiaci absolvovali výklad, ale si aj prakticky vyskúšali jednotlivé remeslá. Stali sa na chvíľu výrobcami sviečok, hrnčiarmi, tkáčmi, drotármi, rezbármi. Vypočuli si, ako sa vyrábalo súkno a ľanové látky,
vyskúšali si maľbu na sklo a zaujímavé bolo rozprávanie pána lesníka
o prírode v oblasti Roháčov. Na krátky čas sme sa preniesli do školy
z čias Márie Terézie. Pani učiteľka nezabudla žiakom pripomenúť, že
to nebolo vždy tak, ako dnes. Deti v minulosti mali na učenie veľmi

Žiaci 6. ročníka sa dňa 11. 05. 2012 zúčastnili dopravnej súťaže „Na
bicykli bezpečne.“ Súťaž bola organizovaná pod záštitou príslušníkov
Dopravnej polície OR PZ Dolný Kubín a konala sa na Nábreží v Námestove.
Žiaci si overili svoju zručnosť jazdu na bicykli cez rôzne, a naozaj
náročné prekážkové dráhy. Vedomosti ukázali aj v znalosti dopravných značiek, pravidiel cestnej premávky a poskytovaním prvej pomoci. Ich usilovná príprava na súťaž pod vedením Ing. Angely Bigošovej im priniesla zaslúžené umiestnenia.
V kategórii družstiev sa umiestnila trieda 6. B na 2. mieste v zložení
Samuel Zboroň, Matej Mordel, Alena Slovíková a Zuzana Vojtasová.
Družstvo 6. A triedy sa umiestnilo na 3. mieste v zložení Dávid Boldovjak, Jakub Ogurek, Natália Hálková a Daniela Kubíková.
V súťaži jednotlivcov vyhrala v kategórii dievčat Alena Slovíková
1. miesto a v kategórii chlapcov Dávid Boldovjak obsadil 2. miesto
a Matej Mordel 3. miesto. Jazdu cez prekážky najlepšie zvládol Jakub
Ogurek, a to bez trestného bodu!

Žiaci dostali za účasť na súťaži vecné ceny, a prežili tak nielen
slnečný, ale aj deň plný zážitkov s príslušníkmi polície, a už teraz sa
tešia na ďalšiu spoluprácu s nimi.
Ing. Angela Bigošová
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Biblická a dejepisná súťaž
V školskom roku 2011/2012 sa naše žiačky Monika Vojtašáková
(9.A), Marcela Brenkusová (9.A), Barbara Vojtašáková (7.B) zúčastnili dekanátneho kola Biblickej olympiády v Námestove. Tento ročník
si naštudovali knihu Genezis a Evanjelium podľa Marka. Olympiáda
bola napínavá až do úplného záveru. Dievčatá nás veľmi dobre reprezentovali. Obsadili 2. miesto za Oravskou Polhorou, pričom postup na
diecézne kolo im unikol kvôli zmeneným pravidlám.
Vynikajúci úspech dosiahla v okresnej Dejepisnej olympiáde Patrícia Brenkusová (8.A). V Námestove získala 1. miesto a postúpila do
krajského kola, ktoré sa konalo v Martine. Olympiáda bola veľmi náročná, okrem učiva 8. ročníka musela ovládať aj históriu celej Rímskej
ríše. Skončila ako úspešná riešiteľka na peknom 7. mieste.
Mgr. Kristína Lubasová
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dených. Asi 900 000 deportovaných hneď po príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili; zvyšných 200 000 zomrelo na následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho splyňovania. „Auschwitz“ sa stal symbolom holokaustu, genocídy
asi 6 miliónov európskych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských
a poľských nútených robotníkov, homosexuálov a ďalších „nepriateľov národného socializmu“. V roku 1979 bol koncentračný tábor zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Dodnes sa zachovalo 45 murovaných a 22 drevených barakov, zvyšky plynových
komôr a kremačných jám pre pece.

Deň bezpečného správania a športu
Posledný májový deň sa na našej škole niesol v duchu bezpečnosti
a športu. Žiaci v tento deň zbierali informácie a vedomosti trochu inak.
Dozvedeli sa mnoho nových vecí o prvej pomoci, o tom, ako sa majú
správať v prípade poplachu, útoku a iného hroziaceho nebezpečenstva. Samozrejme, táto problematika nie je pre nich žiadnou novinkou,
tak mnohé vedomosti už len oprášili, znovu si ich pripomenuli, aby na
ne nezabudli.
Druhú časť dňa tvorili športové súťaže na futbalovom ihrisku, kde
už na žiakov čakalo osem stanovíšť s rôznymi disciplínami. Pre svojich mladších spolužiakov ich pripravili deviataci. Nešlo o náročné
výkony vrcholových športovcov, skôr o zábavu, humor a smiech.
Veď už len názov samotných disciplín priťahuje zvedavosť a úsmev:
fúkaná, prenášanie stôp, stavanie veží z plechoviek a ich následné
triafanie, beh na chodúľoch, plnenie fliaš vodou, viazaná, hod do smetného koša, štafeta chrbtom.

Zvláštna a ťaživá atmosféra doľahla asi na každého. Veci, ktoré si
so sebou priniesli ľudia, ktorí tu našli smrť, či už to boli tí najmenší,
ženy, muži, na nás hľadeli z každého kúta. Vitríny plné topánok, kozmetických prípravkov, ostrihaných vlasov, fotografie ľudí na stenách...
listy písané domov s nútene klamlivými informáciami, že im je v kúpeľoch dobre, len im majú poslať nejaké potraviny... plynové komory,
cez ktoré sme prechádzali... kremačné pece... dôkazy a fotografie
z pokusov na ľuďoch. Toto všetko pripomína zverstvá tej doby. Je to
pamätník pripomínajúci celému svetu zvrátenosť nacistického režimu
a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí celej Európy.
Mgr. Emília Sireková

IQ olympiáda

Smiech a dobrá nálada bola po netradičnom dopoludní príjemnou
bodkou.
Mgr. Emília Sireková

Exkurzia deviatakov do Osvienčimu
(Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau)
Spoznávanie histórie zaviedlo
21. mája našich deviatakov do susedného Poľska. Navštívili sme svetoznáme dedičstvo, ktoré je však plné
ľudskej bolesti a utrpenia.
Koncentračný tábor bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor v dobe nacizmu. Bol zriadený roku 1941 asi
3 km od zajateckého tábora Auschwitz I, v dedine Brezinka, neďaleko poľského mestečka Osvienčim,
asi 60 km západne od Krakova. Do
koncentračného tábora AuschwitzBirkenau bolo deportovaných približne 1,3 milióna ľudí. Odhaduje sa, že
asi 1,1 milióna z nich tu bolo zavraž-

V posledný májový piatok sa vybraní žiaci zo šiesteho a siedmeho
ročníka zúčastnili 2. ročníka IQ olympiády, ktorú organizovala ZŠ
Komenského v Námestove v spolupráci s menšou Slovenskou – neziskovou organizáciou združujúcou ľudí s nadpriemerným intelektom.
Súťaž sa niesla v duchu vety pochádzajúcej od známeho fyzika
a logika Alberta Einsteina : „Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo
riskovať“. Prebiehala formou šifrovacej hry. Trojčlenné družstvá riešili
úlohy formou vzájomnej spolupráce. Po rozlúštení jednej úlohy získali
indíciu, ktorá ich posunula na miesto, kde ich čakala ďalšia úloha. Deti
riešili úlohy na odhad vzdialeností, pri odkódovaní šifry pomohla Morseova abeceda,
využívali Braillovo písmo, riešili
logické hádanky, zaujímavé
bolo rozstrihnutie a opätovné
zloženie šifry.
Na záver ich čakal čokoládový
test, kde mali
v priebehu troch
minút ochutnať
17 druhov čokolády a následne
ich priradiť k príslušnému obalu.
IQ olympiáda
má za cieľ podporiť a rozvíjať prirodzený intelekt detí, bez memorovania naučených vedomostí. Aj keď sme nezískali „medailové ocenenie“, vracali sme sa obohatení o nové skúsenosti.
RNDr. Zlatica Krumpová
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Športové hviezdy na Orave
Popoludnie v spomínanú sobotu patrilo športu. Naši žiaci sa zúčastnili charitatívneho športového podujatia v Nižnej na Orave, ktorého
cieľom bola zbierka na detské oddelenie Hornooravskej nemocnice
v Trstenej. Pred exibičným zápasom bola autogramiáda, kde sme
mohli na vlastné oči vidieť športové hviezdy: Mareka Hamšíka, Erika

Jendriška, Michala Handzuša, Richarda Zedníka, či Petra Budaja.
Niektorým sa podarilo získať cenné autogramy. Domov sme sa vracali unavení z turistiky, ale plní dojmov, že naše Slovensko je prekrásne a šport je dôležitá vec.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová
Dňa 22. 05. 2012 sa v Rabči uskutočnili Majstrovstvá okresu
v atletike starších žiakov a žiačok v súťaži družstiev a jednotlivcov
Medzi najúspešnejšie žiačky patrí Klaudia Ďubeková v behu na
60 m s časom 8, 87s získala 1. miesto a zároveň postúpila do krajského kola. Tam sa umiestnila na vynikajúcom 4. mieste s časom
8, 63s. V behu na 300 m s časom 49, 66 s sa umiestnila na 2. mieste.
V skoku do výšky sa na 2. mieste umiestnila Kristína Tropková
s výkonom 147 cm.
Srdečne blahoželáme.
Mgr. Marcela Tropeková

Záver školského roka v krúžku
„Mladý cestovateľ“
Krúžok „ Mladý cestovateľ“ v sobotu 2.6.2012 uskutočnil výlet do
Kvačianskej doliny. Tento prekrásny kaňon vymyla rieka Kvačianka.
Pozoruhodný je náučný chodník, ktorý privedie turistov k zrekonštruovanému mlynu – Oblazy. Mlyn rekonštruujú dobrovoľníci, väčšinou
študenti vysokoškoláci, počas letných prázdnin. Prítomný sprievod-

ca nás mlynom previedol. Porozprával o jeho histórii a ako sa využíval, predovšetkým na mletie obilia. V súčasnosti si mlyn vyrába elektrickú energiu a je funkčný aj gáter. Možno sa dočkáme jeho zápisu do
UNESCO. Po prezretí mlyna sme pokračovali dolinou Kvačianka
a navštívili sme menší vodopád. Odvážnejší si vyskúšali cestu rebríkom.
Ďalšou zastávkou bola mohutná borovica nad dedinkou Veľké Borové, ktorá získala titul Strom roka 2004 v Slovenskej republike. Strom
je symbolom plodnosti, užitočnosti, húževnatosti a nepoddajnosti. Kmeň
má výšku 23m, obvod vo výške 130cm je 4,6m. Jej vek sa odhaduje
na 250-350 rokov. Jej mohutnosť overili aj naši žiaci. Traja sa spojili
a rukami objali jej kmeň.

Poznávanie krás Slovenska
Dňa 7. 6. 2012 sa žiaci 5. a 6. ročníka so svojimi triednymi učiteľmi
vybrali za spoznávaním prírodných krás Slovenska - Demänovskej
jaskyne Slobody. Trasa dlhá vyše kilometra uchvátila svojou bohatou
kvapľovou výzdobou. Deti sa dozvedeli mnohé zaujímavosti, videli
v rôznych farbách stalagnity, stalaktity, stalagnáty, ale aj farbami hrajúce kamenné vodopády. Po prehliadke jaskyne sme sa presunuli do
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši, kde sa žiaci dozvedeli viac o tomto prírodnom bohatstve.
Múzeom, ktoré sa delí na Kras a jaskyne Slovenska, Fauna biotopu
Slovenska, nás sprevádzali kvalifikovaní lektori, ktorí svojim výkladom dopĺňali expozície. Deťom sa veľmi páčila slovenská fauna, ktorá
sa môže pýšiť mnohými vzácnymi druhmi živočíchov. Tu žiaci ukázali
výborné vedomosti, nerobilo im žiadne problémy pomenovať živočíchy, začo ich lektori pochválili. Po krátkej prestávke v nákupnom
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Žiaci 1. stupňa ZŠ sa veľmi radi zapájajú do rôznych súťaží.
V mesiacoch marec a apríl sa uskutočnili súťaže Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska. Do týchto súťaží sa zapojilo celkovo 33 žiakov. V školskom kole Hviezdoslavovho Kubína sa umiestnili títo
žiaci:
PRÓZA:
1. Dominika Mordelová (4. A)
2. Eliška Tropeková (2. B)
Matúš Bublák (2. A)
3. Diana Mordelová (3.B)
Daniela Bolibruchová (4. B)
POÉZIA:
1. Timotea Tropeková (2. B)
2. Sabína Portalová (3. A)
3. Eva Štefaňáková (2. A)

centre, sme sa vrátili domov, obohatení o nové poznatky o ochrane
a krásach našej prírody.
Ing. Oľga Morozová

Školský výlet
Žiaci 8. A, 8. B a 7. B triedy pod dozorom Ing. Angely Bigošovej,
RNDr. Zlatice Krumpovej a Mgr. Kristíny Lubasovej sa vybrali spoznávať krásy nášho hlavného mesta Bratislavy a jeho okolia v rámci
školského výletu. Plní očakávania nastúpili do autobusu dňa 13. 06.
2012 o 04.00 hod. ráno za stáleho dažďa. Snažili sa síce dospať
krátku noc, ale od radosti nad blížiacimi sa zážitkami sa im to veľmi
nedarilo.
Ráno o 09.00 hod. prišli na letisko M. R. Štefánika, kde mali hneď
prvé prekvapenie v podobe repliky lietadla, na ktorom letel a havaroval generál M. R. Štefánik. Sprevádzala ich hovorkyňa letiska, ktorá
ich previedla aj detekčnou kontrolou, po ktorej sa šlo autobusom
k dopravnému lietadlu Boeing, odkiaľ žiaci sledovali prípravu lietadla
na odlet a zažili niekoľko príletov a odletov iných lietadiel. Na záver si
prezreli hangáre pre dopravné a súkromné lietadlá a vrtuľníky.
Výlet ďalej pokračoval výstupom na Hrad Devín, kde sa na všetkých
už usmievalo slnko. Tak si mohli vychutnať krásny výhľad na sútok
riek Dunaja a Moravy. Ďalej obdivovali expozíciu dobových zbraní
a brnenia, a sprievodkyňa hradu im povedala zaujímavé informácie
o histórii hradu.
Popoludní účastníkov výletu čakala návšteva Bratislavského hradu aj s expozíciou Hradu Krásna Hôrka, ktorá je tam umiestnená kvôli
nedávnemu požiaru. Žiaci na hrade videli expozíciu Bratislavského
hradu v grafikách, a vystúpili na vežu, odkiaľ mohli vidieť celú Bratislavu z vtáčej perspektívy.

Túlajúc sa uličkami Starého mesta a obdivujúc krásy Dómu
sv. Martina, Michalskej brány, Primaciálneho paláca, Národného divadla smerom k nábrežiu Dunaja, výlet ukončili návštevou obchodného
centra Eurovea.
Žiaci unavení, ale plní vzrušujúcich zážitkov sa bezpečne vrátili
domov v nočných hodinách a tesne pred polnocou si ľahli do postelí
určite s presvedčením, že o rok si podobný výlet môžu zopakovať.
Ing. Angela Bigošová

V školskom kole súťaže Slávik Slovenska sa umiestnili títo žiaci:
1. kategória: 1. Eliška Tropeková (2. B)
2. Timka Tropeková (2. B)
3. Tamarka Bolibruchová (2. A)
Samko Vojtašák (1. A)
2. kategória: 1. Radka Tropeková (5. B)
2. Emmka Tropeková (4. B)
3. Deniska Pitáková (4. A)

Žiaci prvých miest reprezentovali našu školu na okresnom kole
v Námestove.
V júni sa konala súťaž mladých talentov v anglickom jazyku v Rabči
pod názvom „THE STAGE IS YOURS“ (Javisko je tvoje). Žiaci sa
v nej prezentovali spevom, prednesom a dramatizáciou. Zúčastnili sa
jej žiačky 9. ročníka, ale aj žiačky 1. stupňa. Mladšie žiačky Radka,
Emmka, Timka a Eliška Tropekové získali 2. miesto za spev a hru na
hudobných nástrojoch. Víťazom všetkých súťaží srdečne blahoželáme.
Žiaci 1. stupňa ZŠ sa aktívne zapojili aj do zberov. Zbierali tetrapaky
a papier. Odmenou pre všetkých žiakov za túto ich celoročnú snahu
bolo bábkové predstavenie „Žabí kráľ.“ Najlepší zberači boli odmenení
aj jednotlivo.
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Žiaci 3.- 4. ročníka navštívili dedinku Vlkolínec a rozprávkovú dedinu
P. Dobšinského HABAKUKY na Donovaloch. Deti sa vrátili plné dojmov a zážitkov.

Tak ako každý rok, aj na záver tohto školského roka 2011/2012
zorganizovali pani učiteľky školské výlety. Žiaci prvého a druhého

ročníka sa previezli historickou železničkou vo Vychylovke, navštívili
„Slovenský Orloj“ v Starej Bystrici a Kinder-centrum v Námestove.
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Žiaci 3. – 4. ročníka sa zapojili
do 3. ročníka celoslovenskej všestrannej vedomostnej súťaže
VŠETKOVEDKO. V tomto ročníku
súťažilo o titul Všetkovedko viac
ako 5 200 múdrych detí z celého
Slovenska. Súťažiaci vypracovali
testy z predmetov slovenský jazyk,
matematika, prírodoveda, vlastiveda, hudobná výchova a iné.
V súboji o najmúdrejšieho medzi
najbystrejšími titul VŠETKOVEDKO získali: Tomáš Slovík 4.A
(3. miesto), Tadeáš Grobarčík 4.A
(6. miesto) a František Kmošek
3.A (31.miesto). Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ získali: Petra Klinovská (3.A), Tobiáš Grobarčík
(3.A), Peter Borový (3.A), Diana
Mordelová (3.B), Timotej Bandík
(4.A), Juraj Ogurek (4.A) a Daniel
Turac (4.A). Všetci zúčastnení získali diplomy a traja najlepší aj vecné ceny.

Aktivity v materskej škole
Deti reprezentovali materskú školu na rôznych olympiádach:
- na jazykovej olympiáde v Zákamennom sa zúčastnili Bianka Ogureková a Ivetka Branická

- na speváckej súťaži Štrngalky v Oravskom Veselom zaspievali Alexandra Ogureková a Jakub Tropek

- 3. miesto v behu v rámci športovej olympiády obsadili Boris
Bubliak, Daniela Marlengová, Kevin Vedel, Benjamín Mordel a Katka Brenkusová.

Všetky deti si medzi sebou zašportovali na MDD a za svoje
výkony boli odmenení sladkosťami aj hračkou.
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