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Vianočný vinš
Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán,
to dieťa krásne, nad slnko jasné,
anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú
pri Betleheme.
Vinšujem vám vianočné hody,
aby ste nepili veľa vody.
Pre deti radosti,
pre gazdinú a gazdu veľa požehnania a milosti
Vinšujem vám šťastlivé Vianoce i Nový rok,
aby ste boli zdraví a veselí vospolok po celý rok.
Vinšujem, vinšujem, vinšujem... Vianoce sú časom, kedy rôznych vinšov zaznejú desiatky. Tento čas má čarovnú moc tak
trochu roztopiť srdce človeka, tak trochu zmeniť pohľady na
iného, tak trochu vložiť viac citu do vzťahov, do života vôbec.
A aj preto tie vinše sú väčšinou myslené úprimne a aj tak ponúknuté na prijatie. Veď je tu Láska, ktorá prišla na svet.
Pri pohľade na túto Lásku nás všetkých však chcem poprosiť
o jedno. Úprimnosť, s ktorou toto hovoríme vo vinšoch a v pria-

Vážení spoluobčania!
Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas,
keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas,
kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť
a zaspomínať si na chvíle prežité v tomto
roku. Spomíname na svojich blízkych, ktorí
sú ďaleko, aj na tých, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi
nami, stále však žijú v našich srdciach a spomienkach.
Tento čas je však aj časom bilancovania, a preto by som
pri príležitosti ukončenia roku 2011 rád zosumarizoval
všetko, čo sa počas neho udialo v našej obci. Obec so
svojimi pracovníkmi vykonala nasledovné práce: vyčistil sa
1 km toku rieky Všanka, previedla sa údržba Kasární
a chatiek, ktoré sa nachádzajú v ich areáli. Počas celého
roka sa priebežne robila údržba pracovných strojov, vybudovalo sa cca 2 km betónových rigolov pri miestnych komunikáciách a tiež priepusty. Zrekonštruovala sa budova drobnej prevádzky — výmena okien, zateplenie, fasáda a strecha. Vymaľovali sa spoločné priestory v 10 bytovej jednotke
a opravilo sa vnútorné schodište. Naviezlo sa 600 m miestnych komunikácií, ktoré sa spevnili vibračným valcom, vráta-

niach v tomto vianočnom čase, skúsme niesť so sebou celý rok.
Celý rok želajme ľuďom okolo nás ten čas milosti a požehnania,
zdravia a radosti, aby zloba bola premožená dobrom a láskou.
Hoc sme slabí ľudia, tá Láska, čo prišla na svet nám dáva silu
byť plnými lásky, ktorú ponúknime ďalej. Ďalej denne v úprimnosti srdca tú lásku, ktorá nezovšednie.
Žehnám vám všetkým a prajem naozaj z hĺbky srdca Lásku,
ktorú môžete denne stretnúť a dať ďalej.
d. o. Jaroslav

ne cesty od družstva ku hájovni. Opravil a osadil sa kríž
na starom cintoríne a na oboch cintorínoch boli osadené nové
lavičky. Vyasfaltovalo sa 1,4 km ciest, boli namaľované
okná, dvere a strecha na kultúrnom dome a strecha na obecnom úrade a vymenili sme rozhlasovú ústredňu.
Zároveň pri tejto príležitosti chcem poďakovať aj Vám, vážení spoluobčania,
za prácu vykonanú vo vašich domácnostiach, na vašich pracoviskách, ako aj
za prácu vykonanú v prospech našej obce.
Želám Vám radostné a pokojné prežitie
vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania
a predsavzatia. Našim deťom prajem bohatého Ježiška, aby
pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý
si vysnívali. Obzvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických
a fyzických síl.
Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!

Jozef Slovík
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 3/2011 z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 4. júla. 2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Anna Huráková, PaedDr. Margita Borová.
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Ondrej
Kubík, Veronika Káziková.
3. Vypracovanie Komunitného plánu soc. slu-

žieb na roky 2011–2016.
4. Zrekonštruovať miestne komunikácie v obci
v poradí:
1. Cesta okolo R. Turaca po A. Frolovú – 150 m
2 .Cesta okolo bývalej Sieťotlače – 100 m
3. Cesta – Križovatka – 200 m

4. Cesta okolo Hálkovej po M. Tropka – 130 m
5. Cesta okolo A. Mordela po J. Tropeka –
110 m
6. Cesta okolo Š. Košúta – 110 m
7. Cesta okolo J. Kocúrovej po J. Garaja.

U Z N E S E N I E č. 5/2011 z riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
dňa 26.8.2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Správu o hospodárení obce za I. polrok 2011.
2. Správu audítora k účtovnej uzávierke za
r. 2010.
3. Správu o overení súladu výročnej správy
s individuálnou účtovnou uzávierkou v zmysle
zákona č. 540/2007, § 23, odsek 5.
B/ Schvaľuje:
1. Návrh na overovateľov zápisnice v zložení Vons Martin, Huráková Anna.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Slovík Ján,
Káziková Veronika.

3. Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.
4. Harmonogram práce riadiacej skupiny Komunitného plánu a schválenie riadiacej
a výkonnej štruktúry KPSS.
5. Kroniku za r. 2010.
6. Dodatok k Programu odpadového hospodárstva obce Rabčice.
7. Na základe žiadosti Františka Grobarcíka
finančný príspevok 100,- € na volejbalový
turnaj.

8. Na základe žiadosti p. Valérie Balákovej
finančný príspevok 250,- € na doplnenie
a opravu krojov pre folklórny súbor Rabčičanka a Ľudovú hudbu Rovňan.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce vyhlásiť cenovú ponuku
na uzavretie zmluvy o vývoze odpadov do
najbližšej COV.
2. Starostovi obce preskúmať možnosť nasypania cesty a vykopanie rigolu na Vyšnom konci (do Oselských).

U Z N E S E N I E č. 6/2011 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 28.10.2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Informáciu o príprave Komunitného plánu
soc. služieb na roky 2011 – 2016.
3. Informáciu o vývoze fekálií zo žúmp súkromným osobám.
4. Informáciu z uznesenia mimoriadneho 22.
snemu Združenia miest a obcí Slovenska.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Borová Margita, Oľga Chromeková.
2. Úpravu rozpočtu ZŠ s materskou školou
Rabčice na rok 2011.

3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2011.
4. Internú smernicu č. 1/2011 – rozpočtové
pravidlá obce Rabčice.
5. Inventarizačnú komisiu v zložení: predseda: Kubík Ondrej, členovia: PaedDr. Borová Margita, Mgr. Dana Bubláková.
6. Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu v zložení: predseda: Milan Klinovský
členovia: Turac Peter, Rímsky Michal.
7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2010/2011.
8. Nákup rozhlasovej ústredne pre obec.
9. Členský príspevok pre RVC Martin na rok
2012 vo výške 193,24 Eur.

10.Na základe žiadosti Spojenej internátnej
školy v Námestove finančný príspevok vo
výške 100 Eur.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce ohľadom cenovej ponuky
na spracovanie žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) - vypracovania
a odovzdanie žiadosti o NFP na projekt
pre Prioritnú Os 2.1 Ochrana pred povodňami, pre obec Rabčice jednať najskôr
s predkladateľom p. Babicovou Martinou
zo Zvolenskej Slatiny.

Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2008
Všeobecne záväzné nariadenie obce RABČICE
č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.
Mení a dopĺňa sa
§3
Školská jedáleň
2. Príspevok na nákup potravín pre dieťa
materskej školy je spolu na jeden deň
1,12 €, z toho desiata 0,26 €, obed 0,64 €,
olovrant 0,22 €
– druhé finančné pásmo na nákup potravín.
3. Príspevok na nákup potravín na jeden
obed je pre žiaka

I. stupňa základnej školy je 1,25 €,
z toho desiata 0,30 €, obed 0,95 €
– druhé finančné pásmo na nákup potravín
a pre žiaka II. stupňa základnej školy 1,31 €,
z toho desiata 0,30 €, obed 1,01 €
– druhé finančné pásmo nákladov na nákup potravín.
4. Výška úhrady ceny obeda dospelých stravníkov (zamestnanci škôl a cudzí stravníci), v školskej jedálni ZŠ s materskou školou Rabčice sa skladá z príspevku na ná-

kup potravín na jeden obed podľa tretieho
finančného pásma na nákup potravín pre
stravníkov od 15–18/19 rokov 1,12 € a režijných nákladov na výrobu jedál 1,38 €.
Tieto príspevky na nákup potravín na jedno jedlo podľa druhého finančného pásma
boli schválené na zasadnutí OZ dňa
26.08.2011, uznesením č. 5/2011 pod B/
Schvaľuje bod č.3 s účinnosťou od 1.10.
2011.
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Pokyny pre nových
daňovníkov na r. 2012
Blíži sa 1.január bežného roku a s ním aj povinnosť nahlásiť zmeny
v dani z nehnuteľnosti.
Predovšetkým tí občania, ktorí mali v r. 2011 vydané stavebné povolenie, príp. kolaudačné rozhodnutie, alebo inak nadobudli nejaký
majetok (dom, záhradu a pod.) sú povinní podať si daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti na tento majetok. Táto povinnosť sa vzťahuje aj
na občanov, ktorí získali majetok v dedičskom konaní, alebo kúpnou
zmluvou, prípadne iným spôsobom Tu patria aj občania, ktorí si
v priebehu roka 2011 postavili samostatnú garáž, nejaký sklad alebo
hospodársku budovu (či už mali vybavené povolenie alebo nie),
t.j. všetky drobné stavby. Za nepodanie daňového priznania k dani
z nehnuteľnosti najneskôr do 31. januára 2012, hrozí daňovníkovi
pokuta v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o dani z nehnuteľnosti
v znení neskorších predpisov a zák. č. 511/1992 O správe daní § 35
ods. 5 písm. až do výšky 332 €. Veríme, že správca dane, t.j. obecný
úrad, nebude nútený k takýmto opatreniam pristúpiť, a že všetci daňovníci sa k tejto výzve postavia zodpovedne.

3

Štrk nahradil asfaltový
koberec
Asfaltový koberec bol položený hlavne na vedľajšie cesty, ktoré
boli síce spevnené a vysypané štrkom, ale pri daždi voda zakaždým časť z nich vymyla a štrk končil na hlavnej ceste, takže obec
ich musela opakovane opravovať. Okolo všetkých ulíc boli vybudované odvodňovacie rigoly z betónových kociek. Upravilo sa aj
550 m už vyasfaltovaných, ale poškodených ciest. Práce trvali
zhruba týždeň a bolo vyasfaltovaných osem ciest s celkovou dĺžkou 1,4 km. Náklady na tieto práce boli vyčíslené sumou cca 29 tis.
€. Na budúci rok treba dať do poriadku ešte ďalších 1,5 km komunikácií.

Výzva občanom
Obec Rabčice vyzýva všetkých občanov k vyššej disciplíne
v hospodárení s vodou. Sami sme zažili dlhé 4 mesiace bez kvapky
dažďa a je logické, že tento deficit vody sa samozrejme prejavil aj
na obmedzenej výdatnosti podzemných prameňov z ktorých naša
obec čerpá. Aj keď bezprostredné riziko ohrozenia nám momentálne nehrozí, je potrebné začať šetriť už teraz, aby sme neskôr neboli
nútení obmedziť prevádzku obecného vodovodu. Veríme, že túto
výzvu si nielen prečítate, ale sa ňou väčšina z vás aj bude riadiť
a spoločne zabránime neželanému obmedzeniu prevádzky.

ROEP – register obnovenej
evidencie pozemkov
Od roku 2007 v našej obci prebiehala ROEP- ka, kde si občania
mohli prekladať pozemky vydržaním v intraviláne. Tento rok bola
ROEP ukončená a v súčasnosti prebieha zápis do Katastra nehnuteľností, ktorý by mal byť ukončený do konca januára 2012. Po
tomto termíne budú mať občania, ktorí mali podané návrhy v ROEP,
a nemali podané námietky na parcely, vystavené listy vlastníctva
na dané pozemky.

Voda zdražie
Ako sme už zverejnili na obecnej tabuli a na internetovej stránke
obce Rabčice, pre rok 2012 bola Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví v Bratislave schválená cena vody v obci Rabčice z pôvodných 0,3419 € na 0,488 €. Táto suma zodpovedá skutočným nákladom na prevádzku vodovodu. Valné zhromaždenie spoločnosti Rabčice STRED s.r.o, ktoré s vodou hospodári, však na svojom zasadnutí prijalo uznesenie, ktorým cenu vody pre fakturáciu občanom obmedzilo na 0,45 €/1 m3. Takže najbližší odpis vody (apríl-máj 2012) bude
fakturovaný už cenou 0,45 € za m3.
Pre vysvetlenie je nutné dodať, že k zvýšeniu ceny, čo znamená
zvýšenie nákladov, do veľkej miery prispieva čoraz častejšia poruchovosť, a tiež sprísnené kritériá, ktoré sa týkajú hospodárenia obcí,
ale aj v ich pôsobnosti zriadených obchodných spoločností.

Dane a poplatky na r. 2012 sa nezvyšujú
Obec Rabčice, ako správca dane z nehnuteľnosti oznamuje občanom, že daň z nehnuteľnosti za pozemky, stavby a byty sa oproti
roku 2011 nezvyšuje. Ostáva na úrovni r. 2009 až 2011.
Rovnako sa nemení daň za psa. Ostáva 3,5 €.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa
taktiež nemení: 16 €/1osoba
Všetky podmienky možných úľav a znížení, prípadne odpustení
sú vo Všeobecne záväzných nariadeniach, ktoré sú zverejnené na
obecnej internetovej stránke ocu@rabcice.sk, prípadne sú k nahliadnutiu na OcÚ v Rabčiciach. Jedná sa o tieto VZN:
VZN č. 4/2009 – o dani z nehnuteľnosti (platné aj pre r. 2012)
VZN č. 5/2009 – o miestnom poplatku za komunálne odpady (platné aj pre r. 2012)
VZN č. 6/2009 – o dani za psa (platné aj pre r. 2012).
Obec Rabčice týmto vyzýva občanov, aby si všetky žiadosti
o úľavu na dani, prípadne na poplatku za komunálny odpad s potreb-

nými potvrdeniami doložili najneskôr do 31. januára 2012. Po tomto
termíne, nebude vzaté do úvahy žiadne potvrdenie. Podmienky na
získanie úľavy, alebo odpustenie bližšie špecifikuje VZN č. 5/2009.
Súčasne dávame do pozornosti občanom, ktorí chcú platiť poplatok za komunálny odpad v hotovosti (nie pri platbe za elektrinu cez
poštu), aby túto skutočnosť na OcÚ v Rabčiciach oznámili, prípadne
si tento poplatok zaplatili len v čase od 1. do 10. februára do pokladne OcÚ.
Aj keď ide o pomerne krátky časový úsek, keďže predpis tohto
poplatku na I. štvrťrok pre Slovenskú poštu je stanovený na
13. februára, je nutné vedieť o každom poplatníkovi, akou formou
bude tento poplatok platiť, či štvrťročne pri elektrine alebo v hotovosti
do pokladne na OcÚ v Rabčiciach. Každý poplatník, ktorý 10. februára nebude mať tento poplatok za komunálne odpady zaplatený
(prípadne nepožiada o možnosť zaplatiť ho v hotovosti neskôr), bude
zaradený do predpisu cez Slovenskú poštu t.j. pri elektrine.
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Pokyny týkajúce sa
evidencie obyvateľov

Hroby sa budú
postupne prekopávať

K prihláseniu občana na trvalý pobyt v obci Rabčice platia nasledovné podmienky:
Občan je povinný predložiť rodný list, občiansky preukaz, list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu na dom, budovu, kde sa prihlasuje
k pobytu. V prípade, napr. sobáša, nevesta, ktorá sa prihlasuje do
domu rodičov svojho manžela, písomný súhlas vlastníkov (zväčša
rodičov manžela) domu, do ktorého sa prihlasuje a sobášny list.
V prípade prihlásenia sa do novostavby rodinného domu, ktorí
manželia skolaudovali, je potrebné predložiť okrem rodných listov oboch
manželov a detí, OP, aj list vlastníctva na tento rodinný dom.
V prípade prihlásenia sa do domu získaného kúpou, doložiť osobné
doklady a taktiež LV na tento dom alebo aspoň kúpnu, resp. nájomnú
zmluvu domu (bytu), do ktorého sa prihlasujú.
Narodené deti sa prihlasujú do evidencie automaticky po obdržaní
oznámenia o narodení z príslušnej matriky a ich trvalým pobytom je
automaticky trvalý pobyt matky. Rovnako sa zaznamenávajú v evidencii automaticky aj úmrtia a rozvody. Pri sobášoch sa zvyčajne
mení priezvisko nevesty, ktoré je potrebné v evidencii nahlásiť (predložiť sobášny list), a mení sa trvalé bydlisko jedného z manželov.
Všetky tieto zmeny po obdržaní sobášneho listu sú povinní mladomanželia nahlásiť v evidencii v mieste trvalého pobytu každého
z nich.
Každú zmenu, týkajúcu sa akejkoľvek zmeny osobných údajov
(zmena stavu, trvalého pobytu, občianskeho preukazu, získanie titulu, atď.), je občan povinný ihneď nahlásiť do evidencie obyvateľov.

Zákon č.131/2010 Zb. o pohrebníctve je v platnosti už šiesty
rok. Napriek tomu ešte takmer polovica hrobových miest v našich cintorínoch nie je pokrytá zmluvami o nájme týchto hrobových miest. V zmysle zákona o majetku obcí a hospodárení s ním,
a rozpočtových pravidlách, je obec ako prevádzkovateľ pohrebiska povinná so s svojím majetkom /v tomto prípade cintorínom/
nakladať čo najhospodárnejšie a zveľaďovať ho. To znamená, že
v zmysle § 17 ods. 4, písm. a/ od. 1a/ - 1h/ a § 21 je obec povinná
každé jedno hrobové miesto prenajať nájomcovi za odplatu,
a vzájomné vzťahy nájomcu a prenajímateľa rieši práve zmluva
o nájme hrobového miesta. Z toho plynie jednotný záver, že obec
ponúkne každé miesto, na ktoré nie je uzavretá nájomná zmluva
komukoľvek inému, ktorý za jeho prenájom zaplatí, k čomu ho
zákon oprávňuje. Stáva sa to bežnou praxou všade okolo nás,
preto aj v našej obci v krátkej dobe dôjde k takémuto riešeniu. Pri
známych hrobových miestach budú oslovení ich predpokladaní
príbuzní, a ak do určenej lehoty zmluvu neuzavrú, hrob ich príbuzného bude ponúknutý za odplatu na prekopanie tomu, kto
miesto potrebuje. V prípade neznámych zomrelých, budú hrobové miesta odfotené a na internetovej stránke obce aj na nástenke
OcÚ bude hrobové miesto zverejnené spolu so situačným nákresom, kde sa hrob nachádza, a tiež bude určená lehota na uzavretie zmluvy. Len po uzavretí zmluvy je nájomca oprávnený hrobové miesto užívať! Ak zmluva v zmysle § 21 citovaného zákona
nebude uzavretá, bude taktiež toto miesto ponúknuté na prekopanie Priestupku proti tomuto zákonu v zmysle § 32 ods. 1 písm.
c/,d/,e/ a f/ a ods. 6 zákona č. 131/2010 sa teda dopustí, okrem
iných, aj ten, kto neoprávnene (bez nájomnej zmluvy) užíva hrobové miesto. Za priestupok môže obec uložiť pokutu vo výške
66 € až 663 €. Naďalej však v našej obci ostávajú hrobové miesta, ku ktorým sa mnohí z Vás stavajú ako k miestu odpočinku
svojho blízkeho príbuzného, ale napriek tomu zmluvu o nájme
tohto miesta nemajú. Hrobové miesto teda užívajú neoprávnene.

Údaje z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 15.7.2011 do 5.12.2011 sa v našej obci
narodilo 10 detí:
Tomáš Turác (60)
Ľubomír Piták
Andrea Berová
Július Stelina
Nella Bandíková
Tomáš Turác (596)
Sebastián Bejdák
Oliver Jagnešák
Marek Stelina
Diana Ferancová

Výstava poľovníckych trofejí
Zaujímavým podujatím bola určite výstava poľovníckych trofejí, ktoré si návštevníci mohli pozrieť v kultúrnom dome.

zomreli 3 spoluobčania:
Jozef Slovík (51 r.)
Roman Turác (72 r.)
Jozef Tropek (78 r.)
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie do 31.12.2011)
90 rokov:
85 rokov:

80 rokov:
75 rokov:
70 rokov:

Lachová Anna č. 543
Skočík Jozef č. 303
Slovík Jozef č. 93
Slovíková Jana č. 109
Slovík Ferdinand č. 134
Bublák Jozef č. 322
Bubliak Anton 310
Vojtašáková Emília 554
Gluch František 474
Turácová Margita 277
Vorek Ignác 315

Bolo uzavretých 10 manželstiev, z toho 3 mimo našej obce.
Prisťahovali sa 4 spoluobčania, 2 sa odsťahovali.
K 5.decembru 2011 mala obec Rabčice 1960 obyvateľov.

MLADÝ HELIGÓN 2011
Mladý Heligón aj tento rok vystupoval na rôznych súťažiach
a podujatiach na Slovensku aj v zahraničí. Začali sme nahrávať
v poradí už piate CD a keďže na budúci rok oslávime 10 rokov od
založenia, chceli by sme ho pokrstiť v lete 2012. Aj touto cestou by
sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
pomáhajú Mladému Heligónu a podporujú tak, aby heligónka ako
nástroj mala svojich pokračovateľov. K Vianociam a novému roku
2012 chceme všetkým ľuďom dobrej vôle zaželať veľa zdravia,
šťastia a Božieho požehnania.
M. Tropek
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VIII. stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni
a XVIII. Ročník Rabčickej heligónky
Dňa 28. augusta 2011 sa uskutočnilo tradičné kultúrne podujatie,
ktoré vyhľadávajú nielen priaznivci folklóru a ľudových tradícií. Počasie nám tento rok neprialo, ale neodradilo návštevníkov, aby sa prišli
s rodinami zabaviť a podporiť našich heligonkárov. Slávnostnú
sv. omšu pod holým nebom odslúžil pán farár Mgr. Jaroslav Humený.
Po nej sa návštevníci mohli občerstviť v bufete, ale hlavne chutným
gulášom a chladeným pivom.
Program pokračoval vystúpeniami hostí a domácich skupín. Tento
ročník bol mimoriadne bohatý na účinkujúcich. Vystúpili - country sku-

pina Worldmusic, ktorá mala veľký úspech, ĽH Rovňan, Vavrinecká
trojka, folklórny súbor Zbrcok z Poľska. Novinkou bola ochutnávka
tradičných poľských jedál, ktoré ponúkali gazdiné, ktoré prišli s týmto
súborom. Vystúpenia ukončili všetci účinkujúci heligonkári goralskou
hymnou. Návštevníci si mohli prezrieť ukážky remesiel, povoziť sa na
konských záprahoch a zapojiť sa do rôznych súťaží. Po programe
nasledovala ľudová veselica, ktorá roztancovala nielen dospelých,
ale aj mládež.

Dobrovoľný požiarny zbor
Dňa 4. septembra 2011 sa v našej obci uskutočnila súťaž
hasičských družstiev s medzinárodnou účasťou. Krásne slnečné počasie prilákalo mnoho divákov, ktorí povzbudzovali
našich požiarnikov.
Pre prítomných bol pripravený guláš a občerstvenie. Súťaži-

lo sa v disciplínach požiarny útok a štafeta.
Súťaže sa zúčastnili družstvá z Rabčíc, Bobrova, Zubrohlavy, Wielkej Lipnice, Or. Polhory a Námestova a umiestnili sa
takto: 1. miesto Zubrohlava 2. miesto Námestovo 3. miesto
Rabčice.
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Uvítanie detí do života
Opäť sme privítali našich najmenších, ktorí sa narodili v našej obci.

Posedenie dôchodcov
V mesiaci „Úcty k starším“ sa v našej obci uskutočnilo tradičné stretnutie dôchodcov, ktoré sa začalo svätou omšou v rímsko-katolíckom kostole a pokračovalo posedením v kultúrnom
dome. Dôchodcov v úvode privítal starosta obce a zaželal im
veľa zdravia, šťastia a príjemnú zábavu. Po príhovore nasledoval prípitok a slávnostný obed.
Úvod kultúrneho programu patril deťom, ktoré nejednému
dôchodcovi roztancovali a zohriali srdiečko. Po peknom programe, občerstvení, družnej debate sa naši dôchodcovia spokojne rozišli do svojich domovov. Každý dôchodca obdržal malý
darček. Ostatným dôchodcom, ktorí sa posedenia z rôznych
dôvodov nezúčastnili, boli darčeky odovzdané osobne alebo
po príbuzných a susedoch.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším navštívili poslanci
a pracovníci obecného úradu našu spoluobčianku Annu
Gluchovú v Domove sociálnych služieb v Novoti. Ich návšteve sa veľmi potešila.
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Výlet do Roháčov
Dňa 1. 10. 2011 triedni učitelia 8. ročníkov Ing. A. Bigošová a Mgr.
K. Lubasová v rámci triednických hodín v spolupráci turistického krúžku
Mladý cestovateľ pod vedením RNDr. Z. Krumpovej uskutočnili turis-

spôsobom tento spoločný výstup. Účastníci tohto turistického výletu
boli nadšení krásami našich hôr a spoločnými zážitkami, ktoré spolu
prežili a tešia sa na ďalšie výlety.

tický výlet do Roháčov na Roháčske plesá. Žiaci mali
možnosť vidieť krásy Roháčov, ktoré patria do Národného
parku Vysoké Tatry. Výstup sa začal od Ťatliakovej chaty
a pokračoval popod vrcholy Volovca a Ostrého Roháča
smerom k Roháčskym plesám. Tento výlet bol spojený
s náučným výkladom o faune a flóre tejto časti Tatier.
Počas výletu žiaci videli aj čistenie najhlbšieho plesa potá-

Majstrovstvá okresu v streľbe
pačmi. Pri poslednom plese nasledoval krátky oddych pred zostupom
k Roháčskemu vodopádu, ktorý je jedným z najkrajších miest Západných Tatier. Výlet sa niesol v duchu slušného správania a disciplinovanosti v horách a okoloidúci turisti, ktorých bolo v tomto krásnom
slnečnom čase veľa, boli milo prekvapení ako žiaci zvládali kultúrnym

Odkedy máme v Rabčiciach telocvičňu, organizuje naša základná
škola okresné kolo v streľbe. Príprava bola krátka, pretože termín
súťaže bol už 7. októbra 2011. Naše dievčatá suverénne zvíťazili
s rozdielom 174 bodov.
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Dievčatá - družstvá:
1.m. Rabčice – 518 b
2.m. Rabča – 344 b
3.m. ZŠ Komenského Námestovo – 338 b
Dievčatá - jednotlivci:
1.m. Nina Bolibruchová –
176 b
2.m. Monika Vojtašáková –
172 b
3.m. Katarína Pitáková –
170 b
Keďže starší chlapci v Rabčiciach nemajú záujem
o streľbu, súťažili naši šiestaci s deviatakmi a ako družstvo obsadili 4. miesto. Matej
Mordel pridal 4. miesto v jednotlivcoch.
František Trúchly

4/ 2011

z roku 1770, zrubová rumpáľová studňa z roku 1860 a murovaný
barokovo-klasicistický kostol Navštívenia Panny Márie z roku 1875.
Plný zážitkov a dojmov sme sa vracali do svojej obce. Nielen, že
sme si rozšírili svoje vedomosti, ale získali sme aj mnoho nových
informácií a nový pohľad na históriu okolo nás, ktorá je zároveň našou
súčasťou. A snáď sa budeme i na históriu vôkol seba, s ktorou sa
stretávame každý deň, pozerať s väčšou úctou a láskou.
Mgr. Emília Sireková

Šarkaniáda
Jesenný vietor je ako stvorený na púšťanie šarkanov. Nás však
14.októbra obloha prekvapovala neustálymi zmenami. Vystriedalo sa
slnko, dážď i sneh. Napokon sme sa ale predsa len stretli na futbalovom ihrisku a spoločne sa tešili z lietajúcich šarkanov. Deti sa potešili

Literárno-dejepisná exkurzia
Ráno 12. októbra 2011 bolo síce daždivé, no žiaci siedmeho a deviateho ročníka sa plní očakávaní z inak prežitého dňa ako v školskej
lavici, nedočkavo zhromažďovali na parkovisku pred školou. Vydali
sa spoločne na cestu poznávania štúrovského básnika Janka Kráľa
a architektonických pamiatok Liptova. Naša prvá cesta viedla k jednej
z najväčších pamiatok v Európe. Je ňou drevený kostol vo Svätom
Kríži, ktorý je nepochybne najvýznamnejším prejavom drevenej cirkevnej architektúry. Pôdorys kostola je v tvare kríža, jeho dĺžka je
43 metrov. Do kostola sa zmestí 6000 návštevníkov. Má 72 okien
a 12 dverí. Pôvodný kostol bol postavený v roku 1693 v Palúdzi.
Neskôr prešiel viacerými úpravami, súčasnú podobu má od roku 1774.
V súvislosti s výstavbou Liptovskej Mary bol rozobratý a zreštaurovaný a v pôvodnej podobe postavený na okraji obce Svätý Kríž.
Ďalšie
kroky,
už
bez dažďa,
viedli do Liptovského Mikuláša, kde
sme
navštívili múzeum Janka
Kráľa. Pre
žiakov je táto
osobnosť
veľmi aktuálna, pretože
s Jankom
K r á ľ o m
a ostatnými
štúrovcami sa stretávajú práve v tomto období na hodine literatúry
i dejepisu. Múzeum zhromažďuje predovšetkým dokumenty týkajúce
sa dejín mesta a osobností kultúrneho, spoločenského a politického
života. Vďaka pútavej prednáške lektorky sa žiaci dozvedeli mnohé
zaujímavosti nielen o živote a tvorbe Janka Kráľa, ale i o ďalšej veľkej
osobnosti slovenských dejín, o Jurajovi Jánošíkovi. Zaujímavá bola
pre nich i prehliadka mučiarne, v ktorej sa nachádzali mučiace nástroje, ktoré boli použité v rovnomennom filme.
Bodkou na ceste za
poznávaním histórie
bola návšteva Vlkolínca, ktorý je od roku
1993 zapísaný do zoznamu svetového
kultúrneho dedičstva
UNESCO. Vlkolínec je
trvalo obývaná obec,
do pamiatkového fondu je zapísaných
73 budov. Najviac nás
upútala zrubová dvojpodlažná zvonica

aj sladkej odmene, ktorú dostal každý účastník. Samozrejme spomedzi majiteľov šarkanov sme ocenili spoločne i najlepšieho šarkana –
letca (Dominik Vojtašák) a vlastnoručne vyrobeného (Milanko Tropek).
Mgr. Emília Sireková

Škola oslavovala 50. výročie
Škola – to sú pre každého zážitky, vedomosti, spomienky na mladosť a mladosť, to sú najkrajšie roky nášho života... Aj v tomto duchu
prebiehali prípravy na oslavu 50. výročia otvorenia našej školy, ktorá
sa uskutočnila v piatok 21. 10. 2011 v budove ZŠ.
Na slávnostnom podujatí sa stretli nielen pedagogickí a prevádzkoví
zamestnanci, ktorí v škole pôsobili od roku 1961, ale aj prví absolventi
tejto školy, ktorí boli v školskom roku 1961/62 prváci a deviataci.
Oslavy sa zúčastnilo bývalých 32 učiteľov z rôznych kútov Slovenska. Pozvanie prijalo aj 30 bývalých
žiakov tejto školy. Tí, ktorým
neumožnil zdravotný stav či
povinnosti zúčastniť sa
osláv, boli myšlienkami
a spomienkami s nami spojení.
Slávnostný príhovor predniesol p. starosta Jozef Slovik, p. riaditeľka PaedDr. Viera Baláková, ale aj 1. riaditeľ
školy p. Ján Ištván. Pod jeho
vedením naša škola „vyplávala z prístavu“ a touto cestou mu chceme ešte raz poďakovať za darček – vlastnoručne vyrobenú loď, ktorá je symbolom štartu, symbolom jeho pôsobenia na tejto škole. Podujatie bolo spestrené kultúrnym programom, ktorý bol
zložený z piesní, básní i tanečných vystúpení. Pri tejto príležitosti bola
vydaná aj pamätná medaila, ktorá bola spolu s monografiou Rabčíc
odovzdaná tým, ktorí veľkou mierou prispeli k šíreniu dobrého mena
školy i obce.
Po skončení oficiálnej časti programu bola slávnostná recepcia,
počas ktorej si všetci zaspomínali na predošlé roky.
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Veríme, že sa naši hostia cítili dobre, a tak ako v tento deň sa budú
radi vracať do našej školy, či už v spomienkach alebo aj na ďalšie
stretnutia. Veď jeden deň nestačí na to, aby sme prešli desiatky rokov,
ktoré v nás trvalo ostali. Želáme všetkým pevné zdravie a súčasným
pedagógom i zamestnancom veľa zdravia a chuti, aby pokračovali
v práci svojich predchodcov.
Na záver sa chceme poďakovať všetkým sponzorom tejto akcie,
no najmä pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom školy, ktorí
sa podieľali na príprave dôstojného priebehu osláv.
Mgr. Veronika Vojtašáková

Technická olympiáda
Dňa 10. 11. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo technickej olympiády
žiakov ZŠ regiónu Oravy v SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne –
Kňažej. Našu školu v kategórii 8. a 9. ročníkov reprezentovali žiaci
8. B triedy Martin Vons a Martin Kolčák a v kategórii 5. až 7. ročníkov
žiak 7. A triedy Róbert Tatarka. Súťaž pozostávala z teoretickej časti,
kde si žiaci otestovali svoje vedomosti, a z praktickej časti. Mladší
žiaci pracovali podľa technického výkresu a v stanovenom limite zhotovili svietnik z dreva a medi. Starší žiaci mali vymyslieť
a zostrojiť výrobok, a to luskáčik na orechy. Túto úlohu žiaci M. Vons
a M. Kolčák zvládli ľahko a vyrobili originálny výrobok, na ktorom sa
dali rozlúsknuť 3 orechy naraz. Celkovo sa umiestnili na krásnom 4.
mieste. V kategórii mladších žiakov R. Tatarka sa umiestnil na peknom 6. mieste. Naši súťažiaci sa pripravovali na súťaž veľmi svedomi-

to a s veľkým nadšením pod odborným vedením učiteľky Techniky
Ing. A. Bigošovej. Cieľom súťaže je podporovať, rozvíjať a prehlbovať
záujem žiakov o techniku a orientovať ich k štúdiu technických odborov na stredných školách. Žiaci získali nové poznatky o študijných
odboroch na tejto škole a taktiež aj o praxi v zahraničí prostredníctvom zahraničných firiem, ktoré spolupracujú so školou.

„Rio de Klin“
Žiaci 5. a 6. ročníka, ktorí navštevujú krúžok „Mladý cestovateľ“ sa
v sobotu 12. novembra zúčastnili turistického výstupu na Rio de Klin.
Za krásneho mrazivého počasia, vyzbrojení dobrou náladou sme začali túru na križovatke v Kline. Cestou sme si všímali okolie a hľadali
staré domy, ktoré patrili plátenníkom. Plátenníctvo malo na Hornej
Orave dlhú tradíciu a zaujímavý bol slovník plátenníkov. Vo vzájomnej
komunikácii používali šifrované slová, aby neprezradili smer a zastávky na svojej ceste a vyhli sa tak lupičom, ktorí ich mohli po ceste
s plátnom do južných oblastí Európy okradnúť. Keď sme vystúpili
k soche Pána Ježiša, čakal nás prekrásny výhľad. Pod nami sa
v údolí váľali hmly a oproti bola hradba pohorí – Roháče a Tatry.
Vychutnávali sme si nádhernú prírodu, popíjali teplý čaj. Chlapci si
zahrali futbal a dievčatá spoločenské hry. Zaujímavá bola hra, kde
bolo treba nájsť ukryté poklady v okolí sochy. Na záver sme sa krátkou modlitbou poďakovali za tento krásny výlet. Cestou k autobusu
sme sa zastavili v peknej štýlovej kolibe, kde sme sa posilnili dobrou
pizzou. Ani sa nám nechcelo ísť domov, ale autobus nečaká, a tak
sme sa vybrali na zastávku. Domov sme prišli unavení, ale plní dojmov z krásneho výletu.

RNDr. Zlatica Krumpová, vedúca krúžku

Hlas Rabčíc – zo života farnosti
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Stretnutie s Mikulášom

Tak ako vlani sľúbil, prišiel sv. Mikuláš deti skontrolovať aj tento rok. Aj keď počasie nebolo veľmi príjemné, na
stretnutie 4.decembra ich prišlo do kostola viac než dosť. Pre každého Mikuláš priniesol malý darček. Keďže mu vo
vreci nič neostalo, asi máme u nás samé dobré deti.

Betlehem

Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Ján XXIII. – bol pápežom, ktorý zvolal Druhý vatikánsky koncil.
Jurisdikcia – právomoc v Cirkvi. Je vonkajšieho fóra, keď napríklad kňaz po skúškach dostane právomoc spovedať, či iný kňaz
sobášiť niekoho, koho by normálne nemohol; a je vnútorného fóra,
keď napríklad kňaz dostane právomoc rozhrešiť nemenovaného kajúcnika od hriechu abortu, alebo rozhrešiť kajúcnika od hriechu, pre
ktorý bol vylúčený z Cirkvi, a potom sa mimo spovede prijíma späť do
Cirkvi za určených podmienok.

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Jahve (hebr.- Ja som, ktorý som) – výsostné a špecifické Božie
meno; týmto menom sa predstavil Boh Mojžišovi a ním sa najčastejšie
označuje Boh v Biblii.
Jahvizmus (hebr. Jahve) – monoteistické náboženstvo Izraelitov
spočívajúce v kulte Jahveho; dlhší čas bolo spojené s etnickým
a národným povedomím.
Jidiš (hebr.-nem – „židovsko-nemecký“) – jazyk Židov, ktorého základom je nemčina, ale má aj mnoho židovských a slovanských prvkov.
Judaizmus – etnicko-náboženská kultúra židovského národa, ktorá sa po babylonskom zajatí zredukovala na Júdov kmeň; zakladá sa
na vieroučných a mravoučných predpisoch Biblie a tradície, ktoré sa
stali spoločným dedičstvom farizejov, saducejov, esénov, ako aj širších vrstiev obyvateľstva.

PRÁVNICKÝ SLOVNÍK
synoda
Kán. 460 – Diecézna synoda je zhromaždenie vybratých kňazov
a iných veriacich partikulárnej cirkvi, ktorí diecéznemu biskupovi poskytujú pomoc pre dobro celého diecézneho spoločenstva podľa normy.
Kán. 462 § 1 – Diecéznu synodu zvoláva iba diecézny biskup.
Kán. 465 – Všetky predložené otázky sa na zasadnutiach synody
majú dať na slobodnú diskusiu členov.
Kán. 466 – Jediným zákonodarcom na diecéznej synode je diecézny biskup, pričom iní členovia synody majú poradný hlas; jedine on
podpisuje synodálne vyhlásenia a dekréty, ktoré sa môžu zverejniť
iba s jeho autoritou.

U

ž ako dieťa ma na Vianoce najväčšmi
očarúval betlehem s maštaľkou, v ktorej bol v jasličkách Ježiško a vedľa neho
kľačali Mária a Jozef.
No a, pravdaže, bol tam aj tučnučký vôl
a oslík, čo svojím dychom zohrievali novonarodené dieťatko. Pastieri tam boli celkom takí, akých sme vídavali na slovenských salašoch.
A boli to práve pastieri, ku ktorým podľa
apoštola Lukáša zletel anjel a zvestoval im
radostnú zvesť: „Nebojte sa! Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, lebo dnes sa vám
v meste Dávidovom narodil Spasiteľ. A toto
vám bude znamením: Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
K tým, čo týmto slovám verili, patril aj mních
František, ktorý žil pred deviatimi storočiami. A práve on si zaumienil, že si betlehemskú noc dajako priblíži. V dubovom lese,
kde žil v jednoduchej pustovni, postavil
v menšej jaskynke malé jasličky a doviedol
k nim živého oslíka a niekoľko ovečiek.
„Ľaľa, betlehemská maštaľka!“ užasli ľudia, ktorí v ten štedrovečerný deň prechádzali okolo.
A od tých čias začali ľudia aj na iných
miestach stavať jasličky. Nazvali ich betlehemy. Tento zvyk sa dostal aj k nám na
Slovensko. Odvtedy ruky mnohých ľudových
rezbárov i viacerých umelcov vytvorili nádherné betlehemy. Ich krása každé Vianoce
rozsvecuje oči detí a srdcia dospelých.

Anton Habovštiak
Ilustrovala Katarína
Ševellová-Šuteková
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Liturgické slávenia vo vianočnom čase

Zmena programu vyhradená. Koleda pôjde od spodného konca po faru, resp. ak sa bude stíhať, tak ďalej po križovatku a domy nad ňou
a potom smerom na Končiny (v prípade nepriazne počasia alebo zlého zdravotného stavu sa nebude konať)

Vianočný príbeh o smutnom chlapčekovi
Pred Vianocami som sa ponáhľala do supermarketu dokúpiť darčeky, ktoré som nestihla. Keď som uvidela ten dav, prešla ma chuť
a začala som si frflať pre seba: „Môžem tu čakať večnosť, nič nestíham, a ešte čo všetko musím vybaviť...“ Vianoce začínajú byť čím
ďalej tým stresovejšie, keby sa tak dalo celý ten zhon prespať!"
Nakoniec som sa predsa len prebojovala do oddelenia s hračkami a
začala som nadávať na ceny, premýšľajúc, či sa vôbec moje deti
budú s týmito hračkami hrať. Ako som tak blúdila popri regáloch,
zbadala som asi 5 ročného chlapčeka, ktorý si k sebe túlil jednu
bábiku. Mal strašne smutný pohľad pritom ako hladkal bábiku po
vláskoch. Potom sa otočil k jednej staršej dáme spýtajúc sa: „Babi,
si si istá, že nemám dosť peňazí, aby som kúpil túto bábiku?“ Staršia
dáma mu odpovedala: „Vieš aj ty sám, že nemáš dosť peniažkov,
zlatúšik.“ Potom poprosila vnúčika, aby na ňu chvíľku počkal, kým
sa ešte na niečo pozrie. Rýchlo odišla. Chlapček ešte stále mal
v náručí tú bábiku. Nakoniec som sa vybrala k nemu a spýtala som
sa ho: „Komu by si chcel kúpiť tú bábiku?“ „Túto bábiku chcela moja
sestrička na Vianoce zo všetkého najviac, bola si istá, že jej ju
Ježiško prinesie pod Stromček“ „Tak keď ju tak chcela, tak jej to
Ježiško určite prinesie.“ „Nie, nie, tam kde je teraz, Ježiško už
nemôže priniesť darčeky. Aby bábiku dostala, tak ju musím dať mamičke, aby jej ju odovzdala, keď tam pôjde“ Očká mu pri tom ešte
viac zosmutneli. „Moja sestrička išla k Ježiškovi, aby bola s ním.
A tatino mi povedal, že aj maminka za chvíľku pôjde za Ježiškom,
tak som si myslel, že by jej tú bábiku mohla zobrať.“ Potom mi ešte
ukázal jednu milú fotku, na ktorej sa usmieval. „Túto fotku by som jej
tiež chcel poslať, aby na mňa nikdy nezabudla. Mám veľmi rád svoju
maminku a želám si, aby neodišla, ale tatino hovoril, že musí odísť,
aby mojej sestričke nebolo smutno“ Potom sa zase pozrel s tými

jeho smutnými očkami na bábiku. Rýchlo som si vybrala peňaženku
a nepozorovane som si z nej vybrala peniaze, a povedala som
chlapčekovi: „Poď prepočítame tvoje peniaze, čo keď predsa len
budú stačiť na tú bábiku?“ „OK, dúfam, že ich predsa len bude dosť“
Rýchlo som pridala k peniažkom ktoré mi podával, tie svoje, tak aby
si to nevšimol a začali sme počítať. Bolo dosť peňazí na bábiku a ešte
mu aj zostalo. Chlapček zvolal: „Ďakujem Ti Bože, že si mi dal dosť
peňazí.“ Potom sa na mňa pozrel a povedal: „Vieš, včera som poprosil Boha, aby mi dal dostatok peňazí na bábiku, aby ju mohla
maminka zobrať sestričke, a on ma vypočul!!! Ešte som chcel kúpiť
maminke jednu bielu ružičku, ale to som sa už neodvážil žiadať od
Boha. Ale on predsa len mi dal viac, aby som mohol kúpiť aj bábiku aj
ružičku. Vieš, maminka má veľmi rada biele ruže.“ O pár minút sa
chlapčekova babička vrátila a odišli. Po stretnutí s chlapčekom som
pokračovala v nákupoch, ale už v zmenenej nálade, stále som na
neho musela myslieť. Potom som si spomenula na článok, ktorý som
čítala pred dvoma dňami. Písalo sa o opitom šoférovi, ktorý havaroval s iným autom, v ktorom sedela mladá žena so svojou dcérkou.
Dievčatko na mieste zomrelo a matka bola v kritickom stave. Dva
dni po mojom stretnutí s chlapčekom som si prečítala článok, ktorý
oznamoval, že chlapčekova mamina zomrela. Bežala som do kvetinárstva a kúpila som kyticu bielych ruží a vybrala som sa na pohreb.
Na mieste, kde sa môžu príbuzný naposledy rozlúčiť so svojou
najmilšou, ležala mladá žena v truhle, v ruke mala kyticu bielych
ruží, vedľa seba mala položenú chlapčekovu fotku a bábiku. S plačom som opustila cintorín, s pocitom, že sa môj život zmenil. Láska,
ktorú chlapček cítil k svojej maminke a sestričke bola nepredstaviteľná.
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Hlas Rabčíc – detský kútik
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