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Prišlo svetlo
„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo, nad tými, čo bývajú
v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo... Lebo chlapček sa nám narodil,
daný je nám syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný:
zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja“ (Iz 9,1-5)
Boh už oddávna má v úmysle, že pošle ľudstvu Záchrancu, lebo
videl, že ľudia sa od neho odvracajú. Posiela toho, ktorý ukáže skutočný smer, cestu, ktorý dá pravé svetlo a pravdu nášmu životu, toho,
ktorý nás naučí žiť, ktorý nás bude viesť cestou života a nie smrti.
„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal
vo tmách“ (Jn 12,46).
Boh nás stvoril a on najlepšie vie, čo je v srdci človeka, pozná nás
lepšie, ako my sami seba. Pozná cestu, pozná východisko. On je to
svetlo, ktoré nám to východisko ukazuje. On je pravdou, ktorú máme
žiť.
„Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal
svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas“
(Jn 18,37).
Ježiš nám ukazuje svojím narodením, životom, smrťou a víťazstvom,
že v tomto svete je možné žiť úprimne, čestne, čisto, zodpovedne,
nezištne a pravdivo v láske. Je to však možné len vtedy, keď prijmeme jeho pravdu, cestu, svetlo a lásku a uživotníme ich.
Stojme aj v tejto niekedy priam šialenej dobe, keď počúvame všade
polopravdy a lži, zahmlievania a nenávistné myšlienky, keď môžeme
vidieť a vnímať netoleranciu a nelásku,..., zodpovedne v Ježišovej
pravde a vnášajme jeho život do nášho. Lebo ak sme v pravde, musíme jednoznačne byť v ňom a ak sa vyznávame, že sme jeho, musíme stáť na strane pravdy. Jedno bez druhého nemôže byť.
Preto sa narodil, aby sme mi mali život. Aj preto slávime Vianoce,
aby sme si toto pripomenuli a priblížili v našich rodinách. Nech Pán
požehnáva naše rodiny, nech Pán požehnáva každého jedného
z nás, aby sme uzreli to veľké svetlo, ktoré prišlo na svet a v ňom aby
sme nachádzali správny smer.
Požehnané sviatky praje a vyprosuje d. o. Jaroslav

DAR

V stredu ráno 11. decembra sme mali v kostole detskú rorátnu
sv. omšu, na ktorej sa zúčastnilo asi 100 detí. Počas príhovoru sme
spolu uvažovali nad svetlom, ktoré čakáme do nášho srdca – nad
časom adventu, kedy očakávame príchod Ježiša. Po sv. omši nasledovali spoločné raňajky na fare, o ktoré sa postarali ochotné
dievčatá a maminky detí.

Bola štipľavá zima. Pastieri sa zohrievali okolo ohňa. Správa
o narodení nového kráľa, ktorú práve im zvestovali žiarivé bytosti
s krídlami, ich rozrušila. Chceli sa ísť naňho pozrieť a pokloniť sa mu,
vyprosiť si od neho zdravie a pokoj.
Aj Filip, chlapček, ktorý sa u pastierov zaúčal, počul anjelov
a dumal, aký dar donesie betlehemskému Dieťaťu.
No ak odídu všetci pastieri, kto bude strážiť ovce? Nemohli ich
nechať samé!
Nikto z nich však nechcel zostať. Každý túžil vidieť novonarodeného Kráľa. Jednému z pastierov zišlo čosi na um: Ovečky zostane
strážiť ten, kto nesie najľahší dar.
Priniesli k ohňu váhy.
Prvý položil na váhy veľkú nádobu plnú mlieka a pridal veľký kus
syra. Druhý priniesol velikánsky hrniec plný medu. Tretí s fučaním
zložil z váhy objemnú otep raždia, ktoré malo vyhriať maštaľku na
dlhý čas.
Zostal už len Filip.
Chlapček smutne hľadel na svoj malý lampáš, jediné bohatstvo,
ktoré mal. To bol darček, ktorý chcel priniesť Dieťaťu. Ale bo taký
ľahučký.
Chvíľu váhal. Potom sa odhodlane posadil na váhy s lampášom
v ruke a povedal:“ Ja som dar pre Kráľa! Dieťatko, čo sa práve
narodilo, určite potrebuje niekoho, kto podrží lampáš namiesto neho.“
Okolo ohňa zavládlo hlboké ticho. Pastieri hľadeli na chlapca na
váhach, zarazení jeho slovami. Jedno bolo isté. Filip v žiadnom prípade nezostane strážiť ovce.
Dar si ty, nie veci ktoré prinášaš.
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U Z N E S E N I E č. 6/2013 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 27.9. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu nezávislého audítora obecnému
zastupiteľstvu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej uzávierke obce za rok
2012.
3. Správu finančnej komisie obce Rabčice ku
konsolidovanej účtovnej uzávierke obce za
rok 2012 a ku monitorovacej správe obce
ku dňu 30.6.2013.
4. Výročnú správu obce ku konsolidovanej
účtovnej uzávierke za rok 2012.
5. Monitorovaciu správu obce ku dňu 30. 6.
2013.
6. Informácie starostu obce o:
– ROEP v obci
– cenovej ponuke na mapový portál GEOSENSE
– oprave kaplnky na Nižnom konci obce
– menovanie riaditeľky ZŠ s MŠ Rabčice
s účinnosťou od 1.10.2013
– posedenie dôchodcov
7. Informáciu poslanca OZ O. Kubíka o pripravovanej stavbe kaplnky so zvoničkou
v časti obce Banaše.
8. Informáciu poslankyne A. Hurákovej o sťažnosti na rodinu Zoššákovú a Vonsovú
v časti obce Končiny.

9. Informáciu o reštauračných prácach
v Kostole Všetkých svätých v Rabčiciach,
konkrétne reštaurovaní kazateľnice.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Oľga Chromeková, a overovateľov
zápisnice v zložení: Ján Slovík, Anna Huráková.
2. VZN č. 1/2013 o určení prevádzkového
času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci.
3. Finančný príspevok ZŠ s MŠ Rabčice na
záujmovú činnosť detí vo výške 10000 €.
4. Úpravu rozpočtu ZŠ Rabčice s MŠ na rok
2013:
bežné výdavky:
+ 5400 € /záujmová činnosť detí
+ 2000 € /záujmová činnosť detí /nábytok
MŠ/
+ 683 € /hmotná núdza - učebné pomôcky
kapitálové výdavky:
+ 2600 € /záujmová činnosť detí /mixérškolská jedáleň /
5. Dohodu o dočasnom navýšení členského
príspevku člena Združenia Babia hora vo
výške 4800 €.
6. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok
2013:

bežné príjmy: +32717 €
bežné výdavky: +22717 € (v tom škola
10683 €)
kapitálové výdavky: +10000 € (výstavba
cintorína).
7. Finančnú výpomoc na zriadenie sprchovacieho kúta vo výške 1000 € Pavlovi Borovému, bytom Rabčice č. 375.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce vyzvať všetky prevádzky
v obci upraviť otváracie hodiny v zmysle
VZN č. 1/2013 o určení prevádzkového
času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci.
D/ Ruší:
1. Bod č. 6 pod B/ Schvaľuje Uznesenia
č. 4/2013 zo dňa 28.6.2013 (týkajúci sa
finančného príspevku Anne Borovej, bytom Rabčice č. 375, na zriadenie sprchovacieho kúta do výšky 1000 €).
E/ Zamieta:
1. Žiadosť MUDr. Petra Letavaya – primára
Interného oddelenia, Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého
Dolný Kubín o poskytnutie finančnej výpomoci na zakúpenie novej zdravotníckej
techniky.

U Z N E S E N I E č. 7/2013 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 29.10. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová a Milan Klinovský a overovateľov zápisnice v zložení: Ondrej Kubík a Martin
Vons.

2. Kúpu požiarneho auta TATRA 148 CAS
v sume 4700 €.
3. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok
2013:

bežné príjmy:
výnos z podielových daní: + 4700 €
kapitálové výdavky:
kapitola: 03.2.0 714005 + 4700 € (kúpa
TATRA 148 CAS).

U Z N E S E N I E č. 8/2013 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
konaného dňa 13.12.2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – splnené.
2. Rozpočet obce Rabčice na roky 2015
a 2016 (súčasťou rozpočtu je rozpočet ZŠ
s MŠ Rabčice).
3. Informácie starostu obce o:
– výstavbe cintorína v obci- oplotenie je
hotové, brány budú neskôr
– udržiavaní miestnych komunikácií v obci
– vypracovanej projektovej dokumentácii
na výstavbu obecného úradu a kult.
domu
– výsledku zápisu ROEP do katastra.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Káziková Veronika a Slovík Ján.
2. Overovateľov zápisnice: PaedDr. Margita
Borová a Klinovský Milan.
3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok
2013.
4. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2013.
5. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému
nariadeniu č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školskej jedálne so
sídlom na území obce Rabčice zo dňa
10.12.2009.
6. Rozpočet obce Rabčice na rok 2014:
Príjmy: bežné ....................... 1058371 €

kapitálové ............................. 0 €
finančné operácie ................ 0 €
spolu: ....................... 1058371 €
Výdavky:bežné ....................... 1043268 €
kapitálové ............................. 0 €
finančné operácie ........ 15103 €
spolu: ....................... 1058371 €
(v tom rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice:
príjmy – bežné: ............................... 9200 €
výdavky – bežné: ................... 555012 €).
7. Kroniku za rok 2012.
8. VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za
KO a drobné stavebné odpady
9. Dodatok č.1 k VZN obce Rabčice
č. 6/2009 o miestnych daniach.
10. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2012/2013.
11. Prihlášku za člena RVC Martin na rok
2014 pre obec Rabčice.
12. Prihlášku za člena RVC Martin na rok
2014 pre ZŠ s MŠ Rabčice.
13. Plat starostovi obce vo výške 2.110 €.
14. Preplatenie dovolenky za rok 2012 starostovi obce v počte 10 dní. Zostávajúcu
dovolenku za rok 2012 dočerpať do konca
roka 2013.
15. Plán zasadnutia obecného zastupiteľstva
na rok 2014.
16. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce
Rabčice na rok 2014

17. Na základe žiadosti dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Rabčice v sume
3000 € na reštaurovanie Kazateľnice
v Kostole Všetkých svätých
18. Na základe žiadosti od Komunity Kráľovnej pokoja, Močenok, fin. príspevok k Vianociam pre nášho občana Matúša Tyralu,
Rabčice č. 301 vo výške 30 €.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce čerpať dovolenku priebežne počas roka.
D/ Zamieta:
1. Žiadosť o určenie času predaja (týkajúca
sa predaja v nedeľu) v obchode Milan Turac, AMITO, Hlavná 241, prevádzka Rabčice č. 195 z titulu prijatého VZN obce
Rabčice č. 1/2013 o určení prevádzkového času o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci, ktoré bolo schválené
na OZ dňa 26.08.2013 a platné je od
16.10.2013.
2. Žiadosť o určenie času predaja (zmena
otváracích hodín) pre Goral Pub, Veronika
Šurinová, z titulu prijatého VZN obce Rabčice č. 1/2013 o určení prevádzkového času
o podmienkach predaja a poskytovaní služieb v obci, ktoré bolo schválené na OZ dňa
26.08.2013 a platné od 16. 10. 2013.
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Drobné stavby
– výzva
Obec Rabčice ako správca dane z nehnuteľnosti vyzýva všetkých daňovníkov,
ktorí si v minulých rokoch (či už s ohlásením
alebo bez ohlásenia) postavili vo svojom dvore akúkoľvek drobnú stavbu (drobná stavba
rozumej stavba do 25 m2) čo môže byť hospodárska budova, sklad, garáž a pod. a túto
si nepriznali do daňového priznania, aby tak
urobili najneskôr do 31. januára 2014. Po
tomto termíne pracovníčka poverená správou daní v rámci miestneho zisťovania overí
údaje z daňového priznania daňovníka so
skutočnosťou v teréne a pri zistení nepriznanej stavby bude daňovníkovi uložená
pokuta a nasleduje výzva na podanie daňového priznania tejto stavby.

VÝSLEDKY VOLIEB V OBCI
RABČICE DO ŽILINSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 2013
1.
2.
3.
4.
5.

Voľby predsedu Žilinského
samosprávneho kraja
Juraj Blanár, Ing.
209 hlasov
Miroslav Mikolášik, MUDr. 195 hlasov
Igor Ryban
42 hlasov
Ivan Pavlisko, Mgr.
9 hlasov
Juraj Pavlovič, Ing.
3 hlasy
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Upozornenie k miestnym daniam
Blíži sa január, mesiac, v ktorom sa podávajú daňové priznania k dani z nehnuteľnosti
po prvýkrát. Daňovníci, ktorí doteraz nepodávali daňové priznanie, a v priebehu uplynulého roka získali stavebné povolenie, sú povinní podať daňové priznanie k dani za stavebný pozemok. K podaniu daňového priznania /DP/ sú povinní predložiť LV, GP a stavebné povolenie. Rovnako daňovníci, ktorí
v r. 2013 skolaudovali dom, sú povinní zmeniť
daňové priznanie zo stavebného pozemku na
daň zo stavieb a nádvorie. K podaniu DP sú
povinní predložiť LV na pozemok, GP osadenia stavby, kolaudačné rozhodnutie.

Daňovníci ktorí v uplynulom roku získali
dom, prípadne pozemok kúpou alebo dedičstvom sú taktiež povinní podať DP a doložiť
kúpnu zmluvu alebo osvedčenie o dedičstve.
Daňovník, ktorý v uplynulom roku postavil
akúkoľvek stavbu, je povinný podať k nej DP.
Daňovník, ktorý si zaobstaral psa (netýka
sa daňovníkov, ktorí si už psa prihlásili a platia
zaň daň), je povinný na obecnom úrade podať taktiež DP k dani za psa. Pri dani za psa je
potrebné každú zmenu (zámenu, predaj,
kúpu, uhynutie) do 30 dní ohlásiť na OcÚ
v Rabčiciach. Pri dani z nehnuteľnosti je taktiež potrebné hlásiť každú zmenu, avšak akákoľvek zmena sa premietne len k 1.1. nasledujúceho zdaňovacieho obdobia.

Poplatok za odpad sa nezvýšil,
zrušili sa však úľavy
Poplatok za komunálny odpad v obci Rabčice už štvrtý rok ostáva na rovnakej úrovni,
a to 16 €/občan/rok. Novelizácia zákona
č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady však obmedzila možnosť obce
poskytnúť úľavu na poplatku z dôvodu veku,
preukazu ZŤP, a preukazu ZŤP-S. Tento poplatok sa od 1. januára 2014 vyrubuje na každého občana, ktorý má v obci trvalý alebo
prechodný pobyt. Platí však len raz, a to prednostne z titulu trvalého pobytu.
Úľavu môže obec poskytnúť, prípadne poplatok odpustiť len na osobu, ktorá o úľavu
požiada písomne a doloží doklad, že trvale
viac ako 90 dní pracuje alebo študuje v zahraničí (doklad musí byť preložený) preklad
nemusí byť overený.

Úľavu možno poskytnúť aj v prípade, že
občan doloží relevantný doklad o zaplatení
poplatku za KO v inom mieste svojho pobytu.
Taktiež postačí zmluva o nájme bytu, v ktorej
je výslovne uvedené, že v nájomnom je zarátaný aj poplatok za odpad.
Ďalej úľavu možno poskytnúť študentom,
ktorí preukážu potvrdením, že študujú mimo
svojho bydliska viac ako 90 dní v roku. (Predložiť potvrdenie o štúdiu, prípadne o ubytovaní v internáte.)
Ďalej sa poplatok odpustí, ak bude doložený doklad o dlhodobom pobyte v zdravotníckom zariadení, prípadne v nápravnovýchovnom zariadení. Predložený musí byť úradný
doklad z tohto zariadenia.

Odpady inak
Voľby do zastupiteľstva
samosprávneho kraja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Jozef Slovík
336 hlasov
Dušan Ratica
220 hlasov
Albín Maslaňák
153 hlasov
Pavol Bugeľ
151 hlasov
Igor Janckulík
146 hlasov
Anton Grobarčík, Ing.
140 hlasov
Drahoslava Kanderková, MUDr. 116 hlasov
Štefan Peňák
95 hlasov
Marián Grígeľ
75 hlasov
Ján Kozák
72 hlasov
Viera Mazúrová, Ing.
58 hlasov
Štefan Blahút, MUDr.
54 hlasov
Michal Strnál, Ing.
39 hlasov
František Poleta, Bc.
38 hlasov
Jozef Straka
35 hlasov
Ľudmila Rešutíková, Bc.
31 hlasov
Milan Vrábeľ, Ing.
30 hlasov
Jozef Metes
25 hlasov
Tomáš Kucharík, MUDr.
23 hlasov
Miroslav Šimulčík, PhDr.
20 hlasov
Mária Olešová, PaedDr.
19 hlasov
Peter Hurák
18 hlasov
Marián Murín
15 hlasov
Stanislav Papajík
12 hlasov
Mária Jankuliaková, Ing.
13 hlasov
Miloš Ferleťak
11 hlasov
Peter Laťák, Mgr.
11 hlasov
Jozef Vajdiar
3 hlasy

Účasť občanov obce Rabčice vo voľbách:
33,13 %

K správnemu pochopeniu poplatku za odpad patrí aj prehľad o odpade samotnom.
Prehľad o množstvách odpadu zozbieraného a vyvezeného z obce Rabčice:

r. 2010
r. 2011
r. 2012

kom. odpad

sklo

plast

tetrapack

293 t
322 t
318 t

20 t
20 t
22 t

7,3 t
9,5 t
12,8 t

0,8 t
1,6 t
0,9 t

elektronika pneumatiky
3,9 t
3,3 t
5,2 t

5,5 t
5,6 t
10,5 t

r. 2013 (do novembra) 284 t – odhad za celý rok 2013 je 329,5 t
náklady v r. 2010:
2011:
2012:
odhad
2013:

28
28
28
31

534
830
219
514

€
€
€
€

Z uvedených údajov je zrejmé, že množstvo komunálneho odpadu z roka na rok stúpa. Stúpa aj cena za uloženie a zneškodnenie odpadov, ktorú obci fakturujú Technické
služby Námestovo a tiež je tu vývoz zmesového odpadu fakturovaný firmou Mariána
Murína Námestovo.
Výpočet poplatku je jednoduchý. Zrátané
sumy z faktúr za vývoz, uloženie a zneškodnenie sa vydelia počtom platiacich občanov/
t.j. po odrátaní priznaných úľav. Čo k tomuto
poplatku ešte dodať? Snáď len to, že pokiaľ
sa bude množstvo komunálneho odpadu zvyšovať, zákonite bude rásť aj poplatok za tento
odpad. A preto by malo byť vecou každého
jedného z nás, aby sa zvýšila disciplína pri
triedení odpadu. Nedávať zbytočne do odpadu plasty, kovy, drevo, sklo či dokonca celé
chladničky, sporáky a pod. Ak tieto predmety
vylúčime z našich veľkoobjemových kontajnerov, určite bude tento VOK ľahší, prípadne

Príjmy od občanov:
odhad

27
28
27
27

764
632
021
000

€
€
€
€

poslúži na zber dlhšie bez toho, aby sa musel
vyvážať. Mnohí z Vás vedia (na vlastné oči
videli), že k takémuto kontajneru sa pristaví
auto a odpad (napr. z bytu, ktorý si majiteľ
prerába v Námestove – t.j. stavebný odpad
a pod.) sa vyhodí do kontajnera v Rabčiciach.
A plný kontajner obec musí vyviezť. Približne
2,5 t sa vyvezie a zneškodní, čo sa automaticky zaráta do poplatku na občana v Rabčiciach. Takže je tu ďalšia možnosť, ako množstvá odpadu znížiť. V takom okamihu je
potrebné buď dotyčného alebo auto odfotiť
a fotky doručiť na OcÚ, alebo zavolať na č. t.
0911 513 303 a náprava bude zjednaná. Dotyčnému bude zaslaná faktúra za vývoz
a zneškodnenie celého kontajnera, ktorý sa
v konečnom dôsledku do poplatku nezaráta.
Je to jeden zo spôsobov ako možno vlastným pričinením ovplyvniť množstvá odpadu,
ale aj poplatku. Lenže na tom musí mať záujem každý jeden z nás.
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Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach v súlade s § 6 ods. l a podľa ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
obce R a b č i c e
č. 2/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Čl. I
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením
obec Rabčice, ako správca dane v zmysle
§ 2, ods. 2, zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) určuje od 1. januára 2014 pre územie obce Rabčice sadzby a ďalšie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
„poplatok“).
2. Toto nariadenie vymedzuje aj práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb,
občanov, správcov nehnuteľností a ostatných pôvodcov komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov vo vzťahu k poplatku.
Čl. II
Správa poplatku
1. Správcom poplatku je obec Rabčice a správu poplatku vykonáva Obecný úrad v Rabčiciach (ďalej len „obec“ alebo „správca“).
2. Obec ustanovila, že spoplatňovacím obdobím je kalendárny rok a zaviedla pre vybraných poplatníkov (právnické osoby) na
území obce Rabčice množstvový zber odpadov.
3. Pre poplatníkov – fyzické osoby, pre ktoré
nie je zavedený množstvový zber sa určuje paušálny poplatok, ktorý sa vyráta ako
súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní (365 dni), počas ktorých poplatník nehnuteľnosť v obci užíva.
Čl. III
Sadzby poplatku a určenie poplatku
1. Obec Rabčice pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá má v obci trvalý, alebo prechodný pobyt, alebo ktorá na území obce je
oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, stavbu, objekt alebo pozemok
na iný účel ako na podnikanie, určuje sadzby
poplatku:
0,044 €/1 osoba/1 deň
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby,
počtu osôb a počtu kalendárnych dní, za
ktoré sa určuje poplatok. /0,044 € x 1 osoba x 365 dní = 16,06 € = 16 €/1osoba ročne
2. Obec pre poplatníka – fyzickú osobu, ktorá
nemá v obci trvalý alebo prechodný pobyt
a ktorá na území k.ú. Rabčice vlastní chatu, alebo chalupu na individuálnu rekreáciu, určuje sadzbu poplatku: 0,05 €/ deň –
na obdobie 90 dní (2 mesiace letných prázdnin a 1 mesiac zimných prázdnin) počas
ktorých sa predpokladá užívanie rekreačnej chaty, chalupy bez ohľadu na počet rekreantov
Príklad výpočtu: 0,05 x 90 dní = 4,5 €
1 chata, chalupa/ročne
3. Obec Rabčice určuje množstvový spôsob
zberu komunálneho odpadu pre právnické
osoby a podnikateľov a určuje nasledovné
sadzby :
0,015 €/liter pre 110 litrovú KUKA nádobu
/príkl.: 45 vývozov ročne
výpočet: 0,015 € x 110 litr. x 45 vývozov
ročne = 74,25 € t.j.

74 €/1 KUKA nádoba ročne
veľkoobjemový kontajner
sadzba 0,02 €/ 1liter
/VOK = 7000 l /príkl. 0,02 x 7000 = 140 € /
1 VOK
vývoz jednotlivo podľa dohody, prípadne potreby
Výška poplatku sa určí ako súčin sadzby,
objemu nádoby, frekvencie odvozov a počtu
nádob.
Čl. IV
Platenie poplatku
1. Poplatok vyrúbi správca poplatku každoročne rozhodnutím na príslušný kalendárny rok.Poplatok sa platí naraz a v celej výške v termíne stanovenom vo výmere. Ak
celková ročná výška poplatku stanovená
podľa čl. III ods. l je viac ako 17 €, správca
stanoví platenie v dvoch rovnakých splátkach a ak je vyššia ako 33 €, v štyroch
rovnakých splátkach.
Ak je celková výška poplatku určená podľa
čl. III ods. 3 vyššia ako 332 € správca určí
jeho platenie v štyroch rovnakých splátkach. Termíny splatnosti jednotlivých splátok sa stanovujú nasledovne:
1. splátka 15 dní po doručení rozhodnutia
2. splátka 30. jún
3. splátka 30. september
4. splátka 30. november
Pri platení v dvoch rovnakých splátkach
sa použije prvý a tretí termín.
2. Poplatok sa platí na účet obce – správcu
poplatku prevodným príkazom, inkasným
príkazom SIPO poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Rabčiciach najneskôr v lehote splatnosti, ktorá je uvedená na rozhodnutí.
V prípadoch bezhotovostnej úhrady je platiteľ povinný uviesť aj identifikačné symboly podľa rozhodnutia.
3. Ak poplatník neposkytne potrebné údaje
pre stanovenie poplatku, správca vyrúbi
poplatok podľa jemu známych údajov v čase
vydania rozhodnutia
Čl. V
Zníženie, alebo odpustenie poplatku
1. Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a po predložení dokladov za osoby,
ktoré sa viac ako 90 dní nepretržite zdržujú v zahraničí.
2. Správca poplatok odpustí na základe žiadosti a po predložení dokladov aj za osoby,
ktoré sa viac ako 90 dní nepretržite zdržiavajú na inej adrese (musia však doložiť doklad, že tento poplatok si zaplatili v mieste
iného pobytu). Ide o osoby s trvalým pobytom v obci Rabčice, ktoré sú na prechodnom pobyte prihlásené inde a obývajú byt
v mieste tohto pobytu. V nájomnej zmluve
v prenajatom byte však musí byť vyslovene formulka o platení poplatku za komunálny odpad.
2. Správca môže poplatníkom, ktorí nemajú
nedoplatky na daniach znížiť poplatok:
a/ študentom študujúcich mimo obce (netýka sa študentov dochádzajúcich domov denne) o 50 % sadzby po predložení potvrdenia o štúdiu, prípadne o ubytovaní v internáte.

Čl. VI
Ohlásenie, uplatnenie úľavy a zníženie
poplatku
1. Poplatník je povinný ohlásiť správcovi poplatku na Obecný úrad v Rabčiciach najneskôr do jedného mesiaca vznik, zánik,
alebo zmenu poplatkovej povinnosti, ako aj
zmenu všetkých skutočností, ovplyvňujúcich výšku poplatku spolu s potrebnými dokladmi.
2. Žiadosť o poskytnutie celoročnej úľavy
s preukázateľnými dokladmi je možné podať na Obecný úrad najneskôr do 31. januára príslušného roka.
3. Úľavu si poplatník písomnou žiadosťou
uplatňuje spolu s dokladmi, ktoré odôvodňujú zníženie, alebo odpustenie poplatku.
Správca určuje za uznateľné nasledovné
doklady s uvedením doby platnosti u osôb
pracujúcich v zahraničí:
a/potvrdenie zamestnávateľa, alebo predloženie pracovnej zmluvy, prípadne potvrdenie agentúry, ktorá prácu sprostredkovala.
b/ potvrdenie o návšteve školy v zahraničí
c/ potvrdenie oprávneného orgánu, že poplatník dlhodobo a nepretržite pôsobí
v zahraničí
Všetky tieto doklady musia byť predložené
v origináli a tiež preložené (nemusí byť úradne overený preklad) u študentov požadujúcich zníženie je potrebné predložiť :
d/potvrdenie o návšteve školy mimo obce
prípadne potvrdenie o ubytovaní poplatníka
V ostatných prípadoch:
e/potvrdenie alebo písomné oznámenie
o pobyte osoby z príslušného obecného
úradu a súčasne potvrdenie, že si poplatok zaplatil v príslušnom mieste
f/ potvrdenie o ústavnom liečení, alebo hospitalizácií
g/čestné prehlásenie s dodatkom o právnych dôsledkoch pri nesprávnych údajoch namiesto dokladov podľa a/ až d/,
ak nie je možné predložiť potvrdenie
s uvedením dôvodu nemožnosti získať
platné potvrdenie.
Čl. X
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Ruší sa Všeobecne záväzné nariadenie
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa
27.11.2009 č. 5/2009
2. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválili poslanci Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach na svojom riadnom zasadnutí 13.decembra 2013.
3. Účinnosť toto VZN č. 2/2013 nadobúda
dňom 1. januára 2014.
S l o v í k Jozef
starosta obce
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013
o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stav. odpady bolo zverejnené na
stránke www.rabcice.sk a vyvesené na obecnej tabuli dňa 16.12.2013
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Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice na základe ustanovenia §4, ods. 3 písm. i/ a § 6 ods. l Zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva
toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE Č. 1/2013
o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a
poskytovaní služieb v obci
Úvodné ustanovenia
§1
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje, v súlade s platnou
právnou úpravou, pravidlá určovania času predaja v obchode a
času prevádzky služieb pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické
osoby, ktoré podnikajú na území obce Rabčice (ďalej len „obec“).
2/ Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na predaj a
poskytovanie služieb podnikateľmi na trhoviskách v obci, úprava
ktorých je obsiahnutá vo všeobecne záväznom nariadení obce o
trhoviskách (trhovom poriadku).
§2
1/ Čas predaja v obchodných prevádzkach sa určuje nasledovne:
maloobchodné predajne tovaru všetkého druhu:
pondelok – sobota od 06.00 hodiny do 22.00 hodiny
2/ Čas prevádzky v prevádzkach poskytujúcich služby sa určuje
nasledovne:
v prevádzkach poskytujúcich zdravotné a sociálne služby:
pondelok – nedeľa od 00.00 hodiny do 24.00 (bez obmedzenia)
pohostinské zariadenia (bary, pohostinstvá) vrátane prevádzok
s integrovanou herňou:
nedeľa – štvrtok od 08.00 hodiny do 23.00 hodiny
piatok – sobota od 08.00 hodiny do 02.00 hodiny
exteriérové sedenie pri prevádzke pohostinskom zariadení
(terasy)
nedeľa – štvrtok od 08.00 hodiny do 22.00 hodiny
piatok – sobota od 08.00 hodiny do 23.00 hodiny
prevádzkárne s poriadaním verejných kultúrnych podujatí spojených s verejnou produkciou hudby (tanečné zábavy, diskotéky v
KD): v dobe od 08.00 do 03.00 hodín
ubytovacie zariadenia:
pondelok – nedeľa od 00.00 hod. do 24.00 hodín (bez obmedzenia)
stravovacie zariadenia (jedálne):
pondelok – nedeľa od 00.00hod. do 24.00 hodín (bez obmedzenia)
Osobitné ustanovenia
§3
1/ Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktoré podnikajú
na území obce Rabčice sú oprávnené určiť svoj čas predaja
v obchode a čas prevádzky služieb len v rámci rozmedzia určeného týmto všeobecne záväzným nariadením pre príslušný druh obchodu, resp. služby.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabčiciach na svojom zasadnutí dňa 27. 9. 2013.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na tabuli OcÚ
dňa 30.9.2013.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Rabčice.
V Rabčiciach 30.9.2013
Dodatok č. 1
k VZN č. 6/2009 o miestnych daniach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach na svojom riadnom zasadnutí
dňa 13. decembra 2013 sa uznieslo na tom, že Všeobecne záväzné
nariadenie č. 6/2009 o miestnych daniach sa v článku II Daň za psa
mení nasledovne:
Zrušiť v Článku II, § 3, ods.2: „ ........Prvú známku obdrží daňovník
bezplatne, pri oznámení daňovej povinnosti. Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní odo dňa jej straty na obecnom
úrade. Za vydanie náhradnej známky obec vyberá úhradu 1,66 €....“
Doplniť v Článku II, § 3, ods. 2: „...... Za vydanie prvej známky
obec vyberie úhradu vo výške 1 € pri oznámení daňovej povinnosti.
Stratu známky je vlastník psa povinný ohlásiť do 15 dní od jej straty
na obecnom úrade. Za vydanie náhradnej známky obec vyberá
úhradu 2 €........“

Plán podujatí na rok 2014
25.1. 2014 – Goralova bežka
11.5. 2014 – Deň matiek
31.8. 2014 – Rabčická heligónka
16.10.2014 – Posedenie s dôchodcami
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Programový rozpočet na rok 2014

6

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

4 / 2013

Poznámka: Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2014 schválený Obecným
zastupiteľstvom, ktoré sa konalo dňa 13.12.2013, Uznesením č. 8/2013 pod B/
Schvaľuje: bod č. 6
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MONITOROVACIA SPRÁVA obce Rabčice ku dňu 30.6.2013
Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2013 je nasledovný:
Názov
Príjmy
V tom: - obec
- Školstvo/príjmy
Výdavky
V tom: - obec
- Školstvo

Rozpočet
(po zmene)
1 040 930,00
1 031 730,00
9 200,00
1 040 930,00
502 792,00
538 138,00

Čerpanie
590 209,98
585 528,63
4 681,35
433 880,52
195 424,73
238 455,79

%
plnenia
56,70
56,76
50,83
41,69
38,87
44,32

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných
operácií bolo hospodárenie obce za rok 2013 nasledovné:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO

529 490,67
4 681,35

Bežné výdavky obce
Bežné výdavky RO

129 313,64
195 396,12

Hospodárenie BR
209 462,26
Kapitálové príjmy obce
0,00
Kapitálové príjmy RO
0,00
Kapitálové výdavky obce 58 582,71
Kapitálové výdavky RO
0,00
Hospodárenie KR
-147 820,42

Hospodárenie BR+KR
Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO

61
56
7
48

641,84
037,96
528,38
509,58

Hospodárenie celkom 110 151,42

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2013
bežný účet:
124 043,95 €
účet rezervného fondu: 10 265,09 €
dotačný účet:
1 416,48 €
dotačný účet II.:
10,80 €

Účet sociálneho fondu:

170,17 €

Finančné prostriedky celkom:
135 906,49 €
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Poznámka: Monitorovacia správa obce ku dňu 30.6.2013 bola vzatá na vedomie na OZ dňa 27.9.2013, pod A/ Berie na vedomie: 6.
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Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 12.8.2013 do
13.12.2013
sa narodilo 10 detí:
Diana Stelinová
Charlotte Bubláková
Tomáš Bejdák
Martin Zvonár
Adam Marlenga
Michaela Mordelová
Nikola Kutláková
Ema Bandíková
Maxim Škorvánek
Matias Turac
Zomreli 2 spoluobčania:
Magdaléna Šubjaková 62 r.
Jozef Slovík 90 r.
Prisťahovali sa 4 občania,
odsťahovalo sa 15 občanov.
K okrúhlym životným jubileám
blahoželáme:
(za obdobie od 1.9. do 31.12. 2013)
90 rokov
Glombík František 410
85 rokov
Kolčák Jozef 6
Kolčáková Angela 260
Kubíková Anna 429
80 rokov
Jendrisková Mária 430
Košútová Angela 82
Laštiak Jozef 173
Stelinová Emília 381
Škorvánková Janka 155
75 rokov
Fidrová Božena 405
Baláková Valéria 36
70 rokov
Vons Ján 535
Turác Anton 335
Lachová Ľudmila 377
Majerčíková Valéria 225
Vojtašák Karol 387
Tropková Anna 250
Grobarčíková Alžbeta 297
Bublák Vladimír 40
Hadár Drahotín 56
50 rokov manželstva oslávili:
Ignác a Alžbeta Grobarčíkovci 297
Xaver a Ľudmila Bolibruchovci 362
Bolo uzavretých 7 manželstiev,
z toho 4 mimo obce Rabčice.

4 / 2013

Zlatá svadba
O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom. Zlaté šperky považujeme za
skvosty a osobitne si ich chránime. Keď sa
dnes zamýšľame nad ľudskými vzťahmi, ktoré dosiahli hodnotu zlata, uvažujeme aj nad
tým, čo všetko sa za týmto pojmom môže
ukrývať.
Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je
nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny. Manželský život je cesta krásnou, ale
veľakrát aj neznámou krajinou. Jeho tajomné
zákutia už prebádali nespočetné generácie
ľudí pred nami. Starosta obce spolu s pracovníčkami OcÚ navštívili 10. septembra jubilujúce manželské páry, aby im zablahoželali
k tomuto krásnemu a vzácnemu jubileu.

Ignác a Alžbeta Grobarčíkovci uzavreli
manželstvo 31.8.1963.
Xaver a Ľudmila Bolibruchovci uzavreli
manželstvo 7.9.1963.
Jubilujúcim manželom želáme, aby ich
manželstvá ostali také pevné, ako doteraz.
Aby aj naďalej boli pre nich tichým prístavom,
v ktorom nájdu pohodu a pokojný život v seniorskom veku. Okrem pevného zdravia
a osobného šťastia im želáme, aby boli vždy
oporou jeden druhému. Aby im ich vzájomná
láska a úcta prinášali aj naďalej radosť a spokojnosť.

Uvítanie detí
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Rabčické cintoríny v číslach
Ako ste už všetci iste zaznamenali, počas sviatkov Pamiatky
zosnulých, bolo množstvo hrobových miest v našich cintorínoch „ozdobených“ upozornením, že na mnohé z hrobových
miest nie je uzavretá nájomná zmluva. Môžeme však skonštatovať, že toto upozornenie svoj účel plní. Približne 80 nových
zmlúv bolo uzavretých na základe tohto upozornenia.
Obec Rabčice má v oboch cintorínoch spolu 991 hrobových
miest.
Z toho sú uzavreté nájomné miesta spolu na 665 hrobových
miest, čo je cca 67 %.
Hrobových miest bez nájomných zmlúv je 326, z ktorých je
87 plánovaných, t.j. voľných.
Takže známych hrobových miest, na ktoré nie je uzavretá
zmluva je cca 240, čo je 24 %.
A práve k tomuto poslednému číslu je nutné podotknúť, že je
pochopiteľné, že na hrobové miesta tých, ktorých príbuzní sú
z obce Rabčice dávno vysťahovaní, nemá kto urobiť nájomnú
zmluvu, ale ťažko je pochopiť ľahostajnosť niektorých našich
spoluobčanov. Medzi hrobovými miestami, na ktoré doteraz
nie je uzavretá nájomná zmluva, je ešte stále dosť takých, kde
najbližší príbuzní (manžel, manželka zosnulého, prípadne ich
deti) žijú tu v obci, a nepovažujú za povinnosť postarať sa
o miesto posledného odpočinku svojho zosnulého príbuzného. Aby sme však neboli len kritickí, je nutné poukázať aj na
opačný prípad, keď náš občan prišiel urobiť nájomnú zmluvu
na hrobové miesto zosnulého, ktorý tu v obci nemal žiadnych
príbuzných a dotyčný od tohto zosnulého len odkúpil niekedy
v minulosti pozemky, prípadne ho len poznal ako suseda,
a túto službu mu preukázal. Je dosť možné, že sa niektorí spoliehajú na to, že je to potrebné len odignorovať, a na zabudne
sa na to. Opak je pravdou! Podľa zákona č. 31/2010 a prevádzkového poriadku obce Rabčice je povinnosťou nájomcu
za hrobové miesto zaplatiť. Preto sa celkom ľahko môže stať,
že na hrobové miesto vášho blízkeho bude pochovaný iný (celkom cudzí) zosnulý, nakoľko toto miesto nemá nájomcu. Takže
je na zvážení každého z nás, aký postoj zaujme.
Po 1. februári 2014 bude zverejnený zoznam hrobových
miest, ktoré nemajú nájomcu, t.j. budú v dohľadnej dobe ponúknuté na prekopanie. Tento zoznam bude zverejnený na
nástenke na cintoríne, na obecnej tabuli, na internetovej stránke obce a v najbližšom Hlase Rabčíc.
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X. Stretnutie pri
Hviezdoslavovej hájovni
a XX. ročník Rabčickej
heligónky
Jubilejný XX. ročník Rabčickej heligónky sa niesol v znamení pekného počasia a všeobecnej spokojnosti účastníkov aj návštevníkov.
Hra na heligónku má v Rabčiciach svoju dlhoročnú tradíciu. Toto podujatie je spojené so stretnutím pri Hviezdoslavovej hájovni, ktoré Obec
Rabčice usporiadala v spolupráci s Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava 25. augusta. Zaujímavým spestrením celého programu bolo
bábkové divadlo zo Žiliny, ktoré zahralo hru „Othello“, a vystúpenie
country skupiny „KREDENC“. Diváci vystúpenia heligonkárov odmenili srdečným potleskom. Aj deti si prišli na svoje. Organizátori pre ne
pripravili rôzne detské súťaže a konské záprahy. Prehliadka trvala do
večera a na záver si vystupujúci spoločne zahrali a zaspievali goralskú hymnu. Na pamiatku každý účastník dostal drobný darček
a pamätný list.

Poľovnícka výstava
Veríme, že chvíle strávené na tomto podujatí priniesli návštevníkom
nezabudnuteľný zážitok a potešili nejedno srdce. Srdečná vďaka patrí heligonkárom, organizátorom a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a samotnej realizácii podujatia. Už dnes
sa tešíme na ďalší ročník!

Posedenie s dôchodcami

Poľovnícke združenie Rabčice pripravilo 18. augusta Poľovnícku
výstavu, na ktorej si návštevníci mohli prezrieť rôzne trofeje, ale aj
ochutnať poľovnícky guláš, ktorý im pripravili naši poľovníci.
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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
Obec Rabčice v II. polroku 2013
vykonala nasledovné práce:

– vymaľovanie striech na budovách obecného úradu, drobnej prevádzky a vymaľovanie strechy na centrálnej kotolni ako aj rekonštrukcia komína na CK
– začali sa práce na rozšírení cintorína, jeho oplotenia a navážania
zeminy
– kosenie a jesenná úprava cintorínov
– čistenie priekop
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Vlani striebro,
tento rok sa podarilo zlato
Aj tento rok sa prihlásil Mladý Heligón na medzinárodnú súťaž „Súhvezdie hôr“, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši. Vlani tu vyhral
2. miesto. Tento rok bola radosť ešte väčšia, keďže spomedzi súťažiacich z Ukrajiny, Bieloruska, Izraela, Českej republiky, Maďarska,
Srbska a Ruska sa Slovensko umiestnilo na 1. mieste. Dúfame, že aj
naďalej bude Mladý Heligón úspešne reprezentovať našu obec, Oravu, ale aj Slovenskú republiku. Okrem rôznych vystúpení sme sa
zúčastnili nahrávania v TV Šlágr, kde sme nahrali DVD a CD, ktoré si
záujemcovia môžu zakúpiť po odvysielaní relácie v TV Šlágr. Mladý
Heligón by chcel touto cestou popriať všetkým obyvateľom Rabčíc
príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa, veľa zdravia v novom
roku 2014. M. Tropek

– údržba a čistenie budov – domu smútku, obecného úradu, šatní
TJ, centrálnej kotolne,
– úprava okolia budov v majetku obce
– navezenie cesty Potoky a cesty do Oselských
– v rámci projektu združenia Babia hora sme vybudovali informačný
systém (internetový sprievodca obcami spod Babej hory), ktorý je
umiestnený pred budovou obecného úradu

Volejbalový turnaj

Kalendár vývozu separovaného odpadu
pre obec Rabčice na rok 2014
Plasty

Volejbalový turnaj sa konal 23. novembra a jednotlivé družstvá sa
umiestnili takto:
1. Farský team
2. Anton Zboroň – team
3. Grobarčíkovci
4. Rabča

Január
23.1.
Február
20.2.
Marec
20.3.
Apríl
23.4.
Máj
23.5.
Jún
23.6.
Júl 1
8.7.
August
26.8.
September 25.9.
Október
23.10.
November 25.11.
December 18.12.

Papier
Január
31.1.
Február 28.2.
Marec
28.3.
Apríl
–
Máj
29.5.
Jún
19.6.
Júl
30.7.
August
28.8.
September29.9.
Október 29.10.
November 27.11.
December –

Sklo
Január
15.1.
Február
12.2.
Marec
12.3.
Apríl
9.4.–28.4
Máj
13.5.
Jún
5.6.–26.6.
Júl
23.7.
August
19.8.
September 12.9.
Október 15.10.
November 14.11.
December 11.12.
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Základná škola s materskou školou
Rabčice v školskom roku 2013/2014
V tomto školskom roku navštevuje našu školu 279 žiakov, z toho
144 chlapcov a 135 dievčat.
Na 1. stupni (1.-4.roč.) máme 129 žiakov (65 chlapcov a 64 dievčat) a v 5.- 9 roč. sa vyučuje 150 žiakov (79 chlapcov a 71 dievčat).
Každý rok je to rovnaké. Každý rok musia byť nejakí žiaci v poslednom ročníku, a niektorí v tom prvom. Niekto začína a niekto končí. Do
školských lavíc v tomto školskom roku zasadlo 27 prvákov. Čítať,
písať a počítať sa učia v dvoch triedach 1.A a 1.B.
Začiatky boli neisté, prváci boli trošku vyplašení, trošku zvedaví na
veľkú školu, na pani učiteľku, na to s kým si sadnú do lavice. No dnes
už poznajú prvé písmenká a slabiky, vedia prečítať slová.
Na hodinách matematiky píšu číslice a počítajú príklady. Prváčikovia si obľúbili hodiny telesnej výchovy, radi spievajú a kreslia.
Spoločne si želáme, aby v nich toto nadšenie a radosť z učenia
zostali čo najdlhšie.

Celoslovenské literárne úspechy
našej školy
Základná škola napomáha a rozvíja tvorivosť žiakov, venuje sa
literárnym talentom, ktorí svoje kvality dokazujú aj na celoslovenských súťažiach. Barbara Vojtašáková, žiačka 9.B triedy, za svoj
talent získala ocenenia v celoštátnych súťažiach vo vlastnej tvorbe.
Literárne nadanie v októbri zúročila hneď dvakrát. 24. októbra 2013
sa zúčastnila slávnostného vyhodnotenia X. ročníka celoslovenskej

13

ba do rabčického neba“ zaujala odbornú porotu natoľko, že jej bolo
udelené krásne 2. miesto spomedzi 139 súťažiacich autorov. Do obidvoch súťaží sa zapojila prvýkrát a jej práce sú publikované v zborníkoch ocenených prác.
Víťazke blahoželáme a veríme, že jej úspechy budú motiváciou aj
pre ostatných žiakov našej školy.

Environmentálna exkurzia
Žiaci piateho a siedmeho ročníka sa zúčastnili v sprievode triednych učiteľov environmentálnej exkurzie pod názvom „Premeny lesa“.
Exkurzia je súčasťou medzinárodného Slovensko – poľského projektu, ktorý bol vypracovaný CHKO Horná Orava so sídlom v Námestove. Sprievodné slovo mala pani. Ing. Zuzana Kertysová. Jej výklad
bol na vysokej odbornej úrovni, ale zároveň podaný formou prístupnou vekovej kategórii našich žiakov.
Každý účastník exkurzie dostal dve príručky, kde je téma
lesa spracovaná zábavnou formou. Získané
informácie
o vzniku a význame
Kliňanského rašeliniska (chránená lokalita európskeho významu, ktorej vek sa
odhaduje na 8 tisíc
rokov), ale aj o drevinách a živočíchoch
danej oblasti využijeme na hodinách biológie, chémie a geografie. Náučný chodník má 8 km a vedie
od Kliňanského rašeliniska na kopec Grapa so známym „Rio
de Klin“. Pri každej

súťaže Mladá slovenská poviedka 2013 v Dolnom Kubíne. Z počtu
103 súťažiacich mladých autorov získala 3. miesto v I. kategórii (próza). Ocenenie si prevzala z rúk vysokoškolského pedagóga PaedDr.
Júliusa Lomenčíka, PhD. Ešte väčšie prekvapenie ju čakalo na druhý
deň 25. októbra vo Veľkom Krtíši na vyhodnotení XXII. Ročníka „Škultétyho rečňovaniek“. Práca s regionálnou tematikou „Tajomná chod-

náučnej tabuli sme sa zastavili, vypočuli si výklad a žiaci sa mohli
pýtať a diskutovať na danú tému. Na vrchole pribudla nová panoramatická fotografia, na ktorej sú označené všetky vrcholy Tatier
a Roháčov, ktoré je možné pri dobrej viditeľnosti vidieť. Posledné
zastavenie bolo pri tabuli s témou pralesy, kde sme sa dozvedeli, že
aj na Orave máme lesy, ktoré zaraďujeme do kategórie pralesov. Deti
sa zaujímali o výskyt šeliem ako je medveď, vlk a rys. Pani lektorka
doplnila výklad zaujímavosťami o zvieratách migrujúcich cez Oravu,
ku ktorým patrí los. Domov sme sa vrátili plní dojmov zo zaujímavej
exkurzie. My, učitelia, oceňujeme, že sme mali možnosť absolvovať
vyučovanie netradične, priamo v prírode. Lektorka vyzdvihla pozornosť a dobré správanie našich žiakov.
RNDr. Z. Krumpová, Mgr. M. Rímsky, Ing. O. Morozová
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Exkurzia do Dolného Kubína

Dňa 15. novembra 2013 žiaci 5. a 8. ročníkov spolu s triednymi
učiteľmi navštívili X. medzinárodnú výstavu Tradičná hračka. Výstava bola realizovaná v priestoroch Oravského kultúrneho strediska
v Dolnom Kubíne. Hračky boli výslednou prácou nielen šikovných
žiakov zo slovenských, ale aj poľských a maďarských škôl. Na výrobu hračiek bol použitý nielen tradičný materiál ako drevo, kov a textil,
ale aj menej používané materiály a to kosti a plsť. Hračky boli navrhované pre sluchovo a zrakovo postihnuté deti. Našim žiakom sa veľmi
páčili a mohli si ich funkčnosť vyskúšať. Najviac sa im páčili multifunkčné a pohybové hračky ako had, hroch, labyrint... Niektoré hračky si aj zhotovia na hodinách techniky.

Po krátkom oddychu na peknom námestí v pešej zóne, kde si žiaci
zjedli desiatu a aj sa vyšantili na kolotočoch, sme navštívili literárnu
expozíciu P. O. Hviezdoslava. V troch miestnostiach bol priblížený
život a tvorba jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epickych autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia –
básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava. Mohli sme si pozrieť textový a obrazový materiál doplnený
originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika: jeho pracovňa, časť salónu, súčasti odevu, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby.
Cestou do nákupného centra TESCO, kde si žiaci nakúpili drobné
darčeky, sme sa zastavili na miestnom cintoríne, kde sú pochovaní
významné slovenské osobnosti: najväčší slovenský básnik
P. O. Hviezdoslav, Janko Matúška – autor textu slovenskej hymny
a Ladislav Nadáši Jégé – spisovateľ a osobný lekár P. O. Hviezdoslava. Žiakov uchvátili impozantné mramorové pomníky a krátkou modlitbou sme si uctili ich pamiatku.
Domov sme sa vracali obohatení novými informáciami, ktoré zužitkujeme na vyučovacích hodinách.
Ing. Angela Bigošová, Ing. Ľudmila Belkotiaková

Folklórne vystúpenia
DFS – Kašunka úspešne reprezentoval svoj región aj počas letných mesiacov svojím programom na folklórnych slávnostiach v Sihelnom a v Zuberci. Pri týchto vystúpeniach si zároveň pripomenul
30. výročie svojho účinkovania.
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Na FS sa zúčastnili aj FS – Rabčičanka a ĽH – Rovňan a svojím
programom prispeli k úspešnému priebehu slávností.
Prajem im v práci, ktorá je dosť náročná, veľa vytrvalosti, aby mohli
aj naďalej úspešne reprezentovať náš región a naďalej šíriť kultúru
a bohatstvo našich predkov.
Valéria Baláková

Medzinárodné preteky v ľahkej atletike
V rámci Euroregiónu Beskydy sa 1. októbra konali Medzinárodné
preteky v ľahkej atletike v Bielsko-Bialej. Svoje sily si v jednotlivých
disciplínach zmerali súťažiaci z Poľska, Česka a Slovenska. V skoku
do výšky zvíťazila najúspešnejšia žiačka našej školy Kristína Tropková výkonom 155 cm
a získala aj 3. miesto
v skoku do diaľky výkonom 427 cm. Andrea Miklušáková obsadila v skoku do výšky 3. miesto výkonom
145 cm. Obe žiačky sa
zúčastnili aj štafetového behu, v ktorom skončili na 3. mieste. Jakub
Kocúr obsadil 5. miesto
v hode kriketovou loptičkou.
Na Atletickom štvorboji v Rabči sa družstvo starších žiačok –
Kristína Tropková, Andrea Miklušáková, Zuzana Vojtasová, Veronika Motyková, Dominika Kocúrová umiestnilo na vynikajúcom 3. mieste s počtom 555 bodov.
V súťaži jednotlivcov sa na 1. mieste umiestnila Kristína Tropková
s počtom 205 bodov.
Blahoželáme.
Mgr. Marcela Tropeková

Majstrovstvá okresu žiakov v streľbe
Aj v tomto školskom roku 2013/14 bola naša ZŠ usporiadateľom
Majstrovstiev okresu žiakov v streľbe.
Súťažilo viac žiakov ako vlani, a to aj dôsledkom zmeny pravidiel,
kedy môžu súťažiť nielen dievčenské družstvá, ale aj zmiešané.
Družstvo starších žiakov - Nataša Bangová,
Lenka
Grobarčíková
a Adam Turac (8. roč.),
zahralo vyrovnanú partiu
s družstvom z Hruštína
a obsadilo 2. miesto. Mladší žiaci - Samuel Tomečko, Mário Zoššák a Adam
Lašťák (5. roč.), súťažili aj
so siedmakmi, a nakoniec
si vybojovali tiež 2. miesto.
Na 2. mieste v súťaži jednotlivcov skončil Samuel
Tomečko.
Poradie družstiev:
starší žiaci:
1. ZŠ Hruštín
469 b
2. ZŠ Rabčice
463 b
3. ZŠ Komenského450 b
mladší žiaci:
1. ZŠ Mútne
374 b
2. ZŠ Rabčice
357 b
3. ZŠ Komenského281 b
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Turistika v Tatrách

Popradské pleso

Členovia krúžku „Mladý cestovateľ“ absolvovali turistický pochod
na Popradské pleso cez Symbolický cintorín a túru zakončili na Štrbskom plese.
Symbolický cintorín (1525 m) je turistami hojne navštevované pamätné miesto v blízkosti Popradského plesa pod západnými stranami
Ostrvy. Bol vybudovaný na pamiatku tých, ktorí zahynuli vo Vysokých Tatrách. Je tu vyše 160 pamätných tabúľ a 50 ručne vyrezávaných drevených krížov. Pôvodne boli pamätné tabule obetí Vysokých
Tatier roztrúsené na konkrétnych miestach horských tragédií. Myšlienku založiť symbolický cintorín obetí hôr zrealizoval akademický
maliar Otakar Štáfl (1884–1945), ktorý sa spolu s manželkou a nie-

Má rozlohu 6,88 ha, hĺbku 17 m a nachádza sa v nadmorskej
výške1 494,3m n. m. Jazero je ľadovcového pôvodu. Pri plese stojí
Chata pri Popradskom plese (bývalá Chata kpt. Morávku). Popradské pleso je svojou rozlohou štvrté najväčšie jazero.

Štrbské pleso
Nachádza sa v nadmorskej výške 1346 m n. m. Má rozlohu
19,76 ha, maximálnu hĺbku 20 m, dĺžku 640 m a šírku 600 m. Priemerne 155 dní v roku je pokryté ľadom. Je to druhé najväčšie pleso na
Slovensku. Nevteká doň, ani z neho nevyteká nijaký povrchový potok. Na jeho brehoch vyrástla rovnomenná osada. Je to najvyššie
položená osada na Slovensku. Od roku 1885 má charakter klimatických kúpeľov. Na brehu Štrbského plesa je v zime najvyššie položené verejné klzisko. Štrbské pleso je známe stredisko zimných športov.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

Zážitok z Tatier

koľkými priateľmi pustil r. 1936 do výstavby diela. Verejnosti ho odovzdali v r. 1940 s mottom „Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu“.
Dnes sa o symbolický cintorín stará správa TANAPU.

V sobotu ráno veľmi zavčasu som vstal z postele plný očakávania,
čo mi prinesie tento krásny slnečný deň. Čakal ma výlet do Vysokých
Tatier. Na prechod medzi Popradským a Štrbským plesom. Autobus
nás čakal pri škole a mohli sme vyraziť na výlet plný turistiky. Vysoké
Tatry som už navštívil s rodičmi, ale iba Štrbské pleso. Takže ma
čakalo niečo nepoznané. Okolo desiatej hodiny sme dorazili do Tatier
na začiatok nášho pochodu. Začiatok sa zdal nenáročný, lebo sme
kráčali po krásne hladkom teréne. Videli sme dvoch horolezcov, ako
zdolávajú skaly. Toto ma veľmi zaujalo. Naši sprievodcovia boli tiež
horolezci. Po niekoľkých metroch, sme zabočili do lesa. Tu už bol
terén náročnejší, lebo sme chodili po ostrých skalách. Veľmi sa mi
páčilo, keď sme prechádzali po drevenom moste, ktorý šiel ponad
potok. Ďalej nasledoval symbolický cintorín, kde sú pochované obete, ktoré zahynuli vo Vysokých Tatrách. Na cintoríne sa nachádzala
kaplnka, v ktorej sa chystal koncert. Na tomto cintoríne ma zaujali
farebné kríže, ktoré boli veľmi pestré a veselé a nepripomínali cintorín.
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Po pol kilometri sme zazreli Popradské pleso. Okolo neho boli nízke
stromčeky a chata s horolezeckou stenou. Konečne sme sa dočkali
obeda. Po chvíľke oddychu sme pokračovali na Štrbské pleso cez
hory. Cestou ma zaujal nádherný výhľad na hory, ktoré pôsobili mohutne. Pod nami sa nachádzala priepasť, z ktorej sme mali strach.
Cestou sme videli aj skokanské mostíky, ktoré sa nachádzajú na
Štrbskom plese. Nasledoval ešte asi jeden kilometer cesty k Štrbskému plesu. Keď sme k nemu dorazili, mali sme hodinu a pol oddych, tak sme mohli robiť, čo sme chceli. Ja som zvolil prechádzku
okolo plesa. Videl som plávať divé kačice, v diaľke skokanské mostíky a hotely, a taktiež som zbadal herca Michala Hudáka, ako sa so
svojou rodinkou prechádza tiež okolo plesa. Tak som si ho odfotil na
pamiatku. Hodinka ubehla ako voda, a nás čakal návrat domov.
V autobuse sme nechali, aby v nás dozneli zážitky tohto dňa. Výlet sa
mi veľmi páčil, k čomu prispelo aj nádherné počasie. Už sa neviem
dočkať ďalšieho poznávacieho výletu.
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Bolo tam veľa kamenných tabúľ a na nich mená ľudí, ktorý zahynuli vo
Vysokých Tatrách. Je tam aj vrtuľa z havarovaného lietadla. Zapamätala som si meno Ján Fekiač. Potom sme išli na Popradské pleso.
Bolo veľké a pekné. Videla som tam aj plávať malé ryby. Nakoniec
sme išli na Štrbské pleso. Cestou sme videli 14 náučných tabúľ a na
nich informácie aj menšie hádanky. Ja, Bianka, Klaudia a Sabinka
sme si ich čítali. Ja som ich čítala a ostatní odpovedali.
Otázka: (Napr. Sú v tatranskom lese aj listnaté stromy?)
Odpoveď: (Áno, napr. breza, osika...)
Na Štrbskom plese sme videli skokanský mostík pre lyžiarov. Keď
bude možnosť ísť do Tatier určite pôjdem.
Peťka Klinovská 5.A

Olympiáda zo
slovenského jazyka
a literatúry
Dňa 13. 12. 2013 sa v Námestove v CVČ Maják konala Olympiáda zo slovenského jazyka
a literatúry. Zúčastnilo sa na nej
18 žiakov a žiačok 8. alebo 9. ročníka. Pozostávala z troch častí.
Prvá časť bol test. Na základe
štyroch ukážok mali žiaci odpovedať na otázky. Druhá časť bola
transformácia textu. A tretia časť
bola ústna – predniesť krátky príhovor. Žiaci, ktorí sa umiestnili,
dostali diplom a cenu.

Vysoké Tatry
V jedno sobotné ráno sme boli s pani učiteľkami vo Vysokých Tatrách. Ja, aj ostatní zo skupiny, sme sa nemohli dočkať, kedy tam
budeme, ale dočkali sme sa. Boli sme aj na symbolickom cintoríne.

Materská škola
Školský rok 2013/2014 sme začali 2. septembra. Do MŠ nastúpilo
57 detí, z toho je 28 predškolákov. Máme tri triedy, jednu celodennú
a dve poldenné. Deti sa v materskej škole ani na chvíľu nenudia. Ich
každodenný program je pestrý a zaujímavý. Čo sa v škôlke naučia,
nenechajú si len pre seba.
V septembri sa deti oboznamovali s kamarátmi, spoznávali nové
prostredie v materskej škole. Na začiatku sme sa všetci stretli
s rodičmi, neskôr deti začali pracovať v triedach so svojimi p.učiteľkami.

Navštívila nás aj logopedička, ktorá deťom urobila prehliadku správnej výslovnosti reči.
V októbri deti pracovali na tému Slniečko, jeseň čaruje, farbičkami
maľuje. Vytvorili výtvarné práce o ovocí, zelenine. Spoznávali les,
stromy, zvieratá. Zapojili sme sa aj do výstavy šarkanov v OC Klinec
Námestovo a pripravili program pre starých rodičov, ktorých sme
pozvali do MŠ.
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V novembri sme sa rozprávali o zdraví, ako sa starať o telo,
o zásadách správnej životosprávy. Učili sme sa orientovať v čase
a správať sa na ceste. Mali sme výchovný koncert „Cimbal“, do
ktorého sa zapojili aj rodičia.

V decembri sa aktivity v MŠ nesú v duchu Vianoc a ich zvykov na
dedine. Privítali sme Mikuláša, budeme s deťmi piecť medovníčky. Pre
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rodičov pripravujeme Vianočnú besiedku, na ktorej vystúpia deti
s kultúrnym programom.

Hlas Rabčíc – zo života farnosti
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Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Obeta – v najvlastnejšom zmysle je to bohoslužobný úkon, ktorým
oprávnená osoba dáva Bohu nejakú hmotnú vec, zvyčajne takú, ktorá slúži na udržanie života, na znak a uznanie toho, že Boh je najvyšším Pánom života; obetný dar sa potom nejako zničí, aby ho už
človek nemal
Ofertórium – príprava obetných darov (chleba a vína) pri sv. omši
Očistec (lat. purgatorium) – prechodný stav pred duše tých, čo
zomreli v stave posväcujúcej milosti, ale ešte musia vytrpieť časné
tresty aj za už odpustené hriechy, aby sa tak úplne očistili a mohli byť
prijatí do nebeskej slávy
Odpustky (lat. indulgentiae) – odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny; dostane ich
náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou
rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Sú čiastočné a úplné podľa toho, či oslobodzujú od trestu čiastočne alebo úplne.
Je možné ich aplikovať za seba samých i za zomrelých
Ofera – zbierka v kostole pred sv. omšou alebo cez ofertórium, má
svoj pôvod v prvotnej cirkvi, keď veriaci pri bohoslužbe priniesli na
obetovanie chlieb a víno, ale aj iné dary pre chudobných a pre účely
kostola; neskôr sa ofera z naturálnych darov zmenila na finančný
dar, ktorý slúži pre potreby a výdavky kostola a na iné zbožné ciele
Oktáva – osemdňová liturgická oslava veľkého sviatku; teraz sú
v liturgii dve oktávy – Vianočná a Veľkonočná
Oltár – posvätné miesto v chráme, na ktorom sa slávi Eucharistia
– stôl Pána; rozoznávame oltár pevný, ak je zhotovený tak, že je
spojený s dlažbou a nedá sa ním hýbať, alebo prenosný, ak ho možno
premiestniť (u nás je tento) – preferuje sa pevný oltár, obetný stôl
Ornát – vrchné liturgické rúcho, ktoré kňaz zvyčajne používa pri
slávení sv. omše; ornáty majú svoju liturgickú farbu podľa liturgického
obdobia (slávnosti, Vianoce a Veľká noc – biela, advent, pôst a pohreb – fialová, cez rok – zelená, Ducha Svätého, mučeníci a umučenie
Pána – červená, dvakrát v roku môže byť ružová)

odchádzať spokojní a obohatení o nejeden zážitok. Na rok možno
bude znovu niečo podobné...
v uskutočnili sa voľby novej Farskej pastoračnej rady, ktorá má byť
pomocou pre kňaza v pastoračnej oblasti vo farnosti
v v mesiaci november sa uskutočnilo posledné pracovno-slávnostné zasadanie Farskej hospodárskej rady, ktorej funkčné obdobie
sa končí začiatkom r. 2014, kedy sa uskutočnia voľby novej rady
v v novembri sa piekli a následne roznášali vianočné oblátky starším
spoluobčanom. Táto tradícia už existuje nejaký ten rôčik a vždy sa
domáci potešia, keď sa na nich deti usmejú a darujú im túto milú
malú pozornosť, ktorá sa však vďaka ich srdciam stáva veľkým
darom ochoty, obety a lásky
v 22. novembra bol pri svätej omši posvätený zvon do kaplnky
v Banašoch
v dokončili sa rekonštrukčné práce na Božom hrobe
chcem poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek pomohli k fungovaniu
farnosti v tomto roku, či už po materiálnej alebo duchovnej stránke.
Prajem a vyprosujem im veľa síl a Božieho požehnania

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Obriezka (hebr. muláh, zo slovesa mul = obrezať) – vo vyvolenom
ľude znamenie zmluvy a príslušnosti k vyvolenému národu; vykonávala sa na ôsmy deň od narodenia chlapca a vykonával ju zvyčajne
otec skleneným alebo kovovým nožom; obrad spočíval v odrezaní
(obrezaní) predkožky na pohlaví chlapca
Orákulum (lat. óráculum = veštba, výrok, výpoveď) – v starovekých pohanských náboženstvách záhadný výrok, tajomná predpoveď bohov alebo duchov o budúcnosti alebo osude ľudí a zároveň
miesto, na ktorom sa magickými prostriedkami poznávala a oznamovala vôľa božstiev; v Starom zákone bola prísne zakázaná táto praktika
Ordálie (stredov. lat ordalium = Boží súd) – spôsob dokázania
nevinnosti skúškou ohňom, súbojom a pod, dosť často používaný
u starovekých národov, v Biblii sa nevyskytuje

ZO ŽIVOTA FARNOSTI
v 22. septembra sa viacerí z našej farnosti zúčastnili v Košiciach
Národného pochodu za život, čím aj oni podporili myšlienku dôležitosti rodiny a ochrany života. Týmto pochodom boli vyjadrené požiadavky, aby zákon –
l chránil ľudský život od počatia po prirodzenú smrť
l chránil a podporoval rodinu založenú na manželstve muža a ženy
l chránil rodičovské práva na výchovu detí
v 29. septembra sa uskutočnil na fare Deň otvorených dverí, pri
organizácii ktorého pomáhali členovia Farskej hospodárskej rady,
ochotní mládežníci a ďalší ochotní spolufarníci. Celé toto nedeľné
popoludnie boli otvorené na fare všetky priestory, ktoré si ohli návštevníci pozrieť, navaril sa pre všetkých guláš, čapovalo sa pivko
s kofolou a pre tých najmenších bol pripravený atraktívny súťažný
program o drobné ceny – sladkosti. Myslím, že všetci tí, ktorí pomohli pri organizácii, ako aj všetci, ktorí sa prišli pozrieť, mohli

...otvorme oči...(II.)
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.“ (Gn 1,27)
...opäť sa vraciame k téme spomenutej v minulom čísle a stojíme
pred vážnou voľbou – mať zavreté oči a tváriť sa, že sa nič nedeje a
že sa veci vyriešia bez nás, alebo ich otvoriť, pozrieť sa pravde do očí
a následne sa aj rozhodnúť pre ten správny smer a správne a zodpovedné konanie v živote. Mali by sme mať na pamäti, že vytvárame
budúcnosť našich detí.
Ešte raz tu uvediem niekoľko myšlienok z Vyhlásenie Konferencie
biskupov Slovenska (KBS) o rodovej rovnosti – „Rodina je z Božieho
ustanovenia založená na manželstve muža a ženy. (...) Prijatím tzv.
rodovej rovnosti (gender ideológia) popiera (človek) pravdu Svätého
písma: „Ako muža a ženu stvoril ich“ /Gn 1, 27/. Ideológiou hedonizmu a materializmu sa človek dostáva do nejasnej situácie ohľadom
vlastnej totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, kým v skutočnosti
je. Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobrej vôle, aby vynaložili
vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry rodiny, aby táto hodnota
neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť. Manželstvo chápané ako zväzok jedného muža a jednej ženy nie je historickým prežitkom, ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej
občianskej spoločnosti.“
Počas prvej adventnej nedele v tomto liturgickom roku sme si mohli
v kostole vypočuť Pastiersky list našich biskupov k spomenutej téme.
Pre jeho aktuálnosť ho tu uvádzam v plnom znení. Pastiersky list
Konferencie biskupov Slovenska na prvú nedeľu adventnú 2013
Milí bratia a sestry !
Advent, do ktorého sme dnes vstúpili, je obdobím prípravy na Vianoce. Tieto sviatky nám pripomínajú príchod Božieho Syna na svet.
Ako sám hovorí, prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. (Porov.: Jn 1, 10). To najvzácnejšie, čo Boh daroval svetu i človeku je práve život. Preň tu pripravil podmienky a stanovil zákony. Ak
ich budeme rešpektovať, začne život prekvitať. Ak sa človek postaví
proti Božiemu poriadku, nastolí kultúru smrti.
Mimoriadna Božia starostlivosť je zameraná na človeka. Skôr než
ho Boh stvoril, pripravil mu krásnu a plodonosnú prírodu, aby bola
zdrojom jeho telesných síl. A pre jeho šťastie okrem prírody mu daroval rodinu. Boh chce, aby každý človek prichádzal na svet do láskyplného usporiadaného rodinného spoločenstva. Ak to tak nie je, ide
alebo o nešťastie alebo o ľudské zlyhanie. Počas celého života má
človek v rodine prežívať mnoho foriem ľudského šťastia. Začína to
šťastím dieťaťa, ktoré sa v náručí otca a matky cíti veľmi bezpečne a
pritom bezstarostne. Ono rastom a dospievaním dozrieva a mení sa
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na šťastie zamilovaného manžela, či manželky a neskôr na šťastie
užitočného otca a matky. Napokon je to šťastie starých rodičov, ak im
je dopriate radostne hľadieť na svoje dobre vychované potomstvo,
ako si zodpovedne počína. Každú etapu ľudského šťastia zabezpečuje usporiadaná rodina.
Rodina je Božia ustanovizeň. Preto nie je v moci človeka rodinu
zlikvidovať. Cirkev sa takto modlí nad novomanželmi: „Bože, ty si
postavil ženu vedľa muža a toto spoločenstvo si už pri stvorení tak
požehnal, že ho nezničil ani dedičný hriech, ani potopa sveta.“ Touto
modlitbou Cirkev vyznáva aj vieru v rodinu ako v Božiu ustanovizeň,
ktorá vo svete prežije. Nemusí však prežiť v Európe. Aj keď ju človek
nemôže zlikvidovať, môže ju veľmi zmrzačiť a toto sa deje v dnešnom
svete. Rozvratom rodiny sa znehodnocuje ľudské šťastie, ktoré práve v nej nadobúda pozemskú dokonalosť. Ohrozuje to život a nastoľuje sa kultúra smrti. Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie
značne prešpekulované metódy. Do veľmi ušľachtilých pojmov vkladajú úplne nový a opačný, teda dehonestujúci obsah. Hovoria o „ľudských právach“ a o „právach dieťaťa“, ale do týchto práv chcú presadiť také veci, ktoré ľuďom aj deťom škodia. Pod rúškom práv dieťaťa,
ktoré oni presadzujú, otec a matka strácajú možnosť svoje deti zodpovedne vychovávať. A pritom dieťa má prirodzené, Bohom dané právo na výchovu.
Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou „gender ideológiou“. V jej
mene chcú presadiť tzv. „rodovú rovnosť“. Človek, ktorý tento termín
prvýkrát počuje, si myslí, že ide tu o to, aby mužovi a žene boli uznané
rovnaké práva a rovnaká dôstojnosť. Ale tie skupiny cez tzv. „rodovú
rovnosť“ sledujú čosi celkom iné. Chcú nás presvedčiť, že nikto z nás
nejestvuje od prirodzenosti ako muž alebo ako žena, chcú teda zobrať mužovi právo na identitu muža a žene právo na identitu ženy
a rodine právo na identitu rodiny, aby sa už muž necítil ako muž, žena
ako žena a manželstvo, aby už nebolo tým Bohom požehnaným výlučným spoločenstvom muža a ženy, ale na roveň manželstva chcú
presadiť aj spoločenstvo dvoch mužov, či dvoch žien. Tak vzniká
akýsi sodomský paškvil odporujúci Božej vôli a pripravujúci Boží trest.
Cez ušľachtilé heslá sa do života spoločnosti presadzuje rozvrat
rodinného života, ktorý má byť posvätným. Je to bohorúhavá vzbura
človeka voči Stvoriteľovi. On nás stvoril na svoj obraz. Muž od Stvoriteľa dostal dôstojnosť muža, žena dôstojnosť ženy a rodina dôstojnosť rodiny. Od toho sa odvíja aj dôstojnosť národa. Toto chcú aktéri
kultúry smrti a stúpenci gender ideológie v mene ušľachtilých hesiel
zničiť. Pojem muž, manžel, otec, rytier, gentleman je pre nich neprijateľný. To isté platí o pojmoch žena, manželka, matka. V ktorom národe
sa im to podarí, ten národ stratí svoje dôstojné postavenie pred Bohom i pred svetom.
Predstavitelia mnohých krajín týmto aktérom kultúry smrti z nepochopiteľných dôvodov ponižujúco podliezajú a cez zákonodarstvo,
ktoré je niekedy v rozpore so zdravým rozumom, im vychádzajú
v ústrety. Takí nemajú žiadnej morálnej hrdosti a svoj národ pripravujú
nielen o jeho dôstojnosť, ale pomocou zákonov ho vydávajú na zánik.
Je to strata základného životného zmyslu – strata citu pre sebazáchovu. Prvé nebezpečenstvá sa už objavujú aj u nás.
Chceme prejaviť veľkú úctu a vďaku tým inštitúciám a tým jednotlivcom ktorí si uvedomujú toto blížiace sa nebezpečenstvo a na ochranu
rodiny a kultúry života zorganizovali v Košiciach pochod za život.
Chceme prejaviť úctu a vďačnosť všetkým ľuďom, ktorí tento pochod
podporili a tak dali najavo, ako im záleží, aby inštitúcia rodiny bola
zachránená.
Pochod za život mal byť výzvou, povzbudením i morálnou podporou
pre našich štátnych predstaviteľov, aby sa nebáli chrániť dôstojnosť
a životaschopnosť nášho národa. Skutočnosť je taká, že k tejto výzve
sa postavili dosť nevšímavo, čo naznačuje, že si už osvojili kultúru
smrti, lebo jej aktérom naďalej dávajú veľký priestor a značnú podporu. Aktivisti „rodovej rovnosti“ sa nevzdávajú, ale čakajú na vhodnú
príležitosť, aby pomocou legislatívy mohli ovládnuť výchovnovzdelávací proces a vnútiť túto „sodomskú ideológiu“ do školskej i predškol-
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skej výchovy. Išlo by o taký výchovný proces, ktorý by dieťa obral
nielen o dôstojnosť, ale morálne i psychicky by ho dokonale zmrzačil.
Dieťaťu by znemožnil vyrásť po každej stránke v zrelého muža
a v zrelú ženu. A na túto hroznú devastáciu by bol zneužitý učiteľský
stav. Kedysi bol zneužitý učiteľ, aby proti vôli rodičov ich deťom vnucoval ateizmus, dnes mu hrozí ešte čosi horšie. Aktérov kultúry smrti
silno podporujú aj médiá, nedajme sa nimi oklamať, ani ovplyvniť.
Kultúra smrti skutočne ohrozuje existenciu národa. Pri takom ohrození predošlé generácie neváhali umierať za ochranu vlasti. Od nás
sa ešte taká veľká obeta nežiada, ale žiada sa, aby sme boli ostražití.
K ostražitosti vyzývame nositeľov moci na všetkých úrovniach, rodičov, školské samosprávy a všetkých ľudí dobrej vôle. Aby sme prejavy kultúry smrti odmietali už v zárodku. Náš hlas pri akýchkoľvek
voľbách môže dostať len ten kandidát, ktorý odmieta kultúru smrti.
Opačným postojom by sme znevážili tých našich predkov, ktorí kládli
svoje životy za dobro vlasti.
V tejto adventnej a vianočnej dobe nám Boh veľmi zreteľne dáva
najavo, čo znamená v jeho očiach rodina. Keď poslal svojho Syna na
svet, nepostaral sa o to, aby sa jeho Syn narodil v prepychovom
paláci, aby mal vyberané jedlá, ale postaral sa o to, aby jeho Syn
prišiel na svet a mohol vyrastať v usporiadanej rodine. Pohľad na
Nazaretskú rodinu, nech nás burcuje k tomu, aby sme pre zachovanie rodiny urobili všetko, čo je v našich silách. Ako Nazaretská rodina
chránila dieťa útekom do Egypta, tak aj my sme povinní za každú cenu
chrániť zdravý vývoj detí pred nebezpečnou „gender ideológiou“
V pevnej nádeji, že k týmto vážnym otázkam života a rodiny zaujmete správny postoj, Vám udeľujeme svoje požehnanie
biskupi Slovenska
Pri jednom rozhovore s morálnym teológom Martinom Kolejákom
zaznela otázka, ako je to s voľbou prezidenta, resp. poslancov do
parlamentu, keď dávam svoj hlas človeku (strane), ktorý otvorene
a verejne vyjadruje svoje podporné stanovisko zmienenému problému (registrované partnerstvá, rodová rovnosť...). Vyjadril sa v tom
zmysle, že z ohľadu na základné kresťanské hodnoty ktoré mám žiť
a vyznávať, je podpora tomuto kandidátovi vážnym hriechom a nesiem morálnu zodpovednosť za svoje rozhodnutie.
Z iného uhľa pohľadu na vec zase môže niekto namietať, že sa až
moc cirkev angažuje v danej problematike a že je skutočne potrebné
viac sa venovať evanjeliu a odkazu Ježiša. Ale môžeme sa pýtať –
k čomu nás volá Ježiš? Žiť evanjelium! A rozmer rodiny veľmi silne
patrí do žitia evanjelia. Volá nás rozhodnúť sa pre neho, prijať ho osobne do svojho života a ak to urobíme, nemáme viac nad čím uvažovať,
základné hodnoty sa nám stanú samozrejmé.
...otvorme oči a hlavne srdce, prijmime doň Ježiša, ktorý prišiel na
svet hoci v chudobe ale v rodine ako malé dieťa a staňme sa zástancami skutočných hodnôt v pravde a láske!
d. o. Jaroslav

Liturgické slávenia počas vianočných sviatkov 2013

Mikuláš
rozdal
darčeky
všetkým
deťom.

20

Hlas Rabčíc – detský kútik

4 / 2013

Hlas Rabčíc - obecné noviny, občasník • vydáva: Obecný úrad v Rabčiciach, Rabčice 196, 029 45, IČO 00 314 846
ISSN-1338-8754• registrácia: Ministerstvo kultúry SR, ev.č.: EV 1491/08 Poskytnuté materiály spracovala Mgr. Katarína Kubíková
Sadzba: Ing. František Teťák, Štúdio F, Námestovo • Tlač: Tlačiareň Kubík, Námestovo • Dátum vydania: december 2013

