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ROČNÍK 9

Svätý otec vymenoval
nového biskupa Spišskej diecézy

Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie
sa pastierskeho vedenia Spišskej diecézy,
ktoré mu predložil Mons. František Tondra
podľa normy kán. 401 §1 Kódexu kánonického práva, a menoval nového spišského
biskupa, ktorým sa stal Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy.
Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla 1953
v Spišskom Štvrtku. Základnú školu absolvoval v rodnej obci a ukončil ju v roku 1968.
Po maturite v roku 1971 na SVŠ v Spišskej
Novej Vsi pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave.

6. júna 1976 bol v Bratislave vysvätený
Mons. Júliusom Gabrišom za kňaza Spišskej
diecézy. Po kňazskej vysviacke v rokoch
1976–1978 absolvoval základnú vojenskú
službu. V októbri 1978 nastúpil za kaplána do
Spišskej Novej Vsi. Od 1. októbra 1980 bol
kaplánom v Dolnom Kubíne. 1. marca 1984 sa
stal správcom farnosti v Liptovských Revúcach. Od roku 1980 pracoval v diecéznej Katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre
základné školy.
1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora ekonóma obnoveného Kňazského seminára
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Spišskom Podhradí, kde pôsobil až do roku
2002. Pracoval v Presbyterskej rade a Kolégiu konzultorov, v Diecéznej i Slovenskej liturgickej komisii. Okrem služby ekonóma Kňazského seminára prednášal pedagogiku a katechetiku. V roku 1992 mu Svätý Otec Ján
Pavol II. udelil titul Monsignor.
V rokoch 1995–1997 pokračoval v postgraduálnych štúdiách na Katolíckej univerzite
v Lubline (PL), kde dosiahol licenciát teológie
(ThLic). V rokoch 1997–2000 pokračoval
v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil doktorátom teológie (ThDr.), a PhD, na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Téma
dizertačnej práce bola Starostlivosť Cirkvi
o mládež - výchova k zrelej viere. (Náboženská skúsenosť stredoškolskej mládeže.)
V roku 2001 bol Mons. Sečka menovaný za
garanta pre Pedagogiku a Katechetiku
v Programe vzdelávania kňazov Spišskej diecézy.

Prázdniny končia

Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna
2002 Mons. Štefana Sečku za spišského pomocného biskupa s titulom cirkvi Sita.
27. júla 2002 bol konsekrovaný za biskupa
v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom bol diecézny biskup Mons. František
Tondra, spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef Henryk Nowacki, apoštolský nuncius
v SR, a Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.
1. augusta 2002 bol menovaný za generálneho vikára.
V novembri 2002 bol KBS ustanovený za
prezidenta Slovenskej katolíckej charity.
V roku 2003 bol menovaný KBS za predsedu Rady pre pastoráciu v zdravotníctve
a v Slovenskej katolíckej charite, ako aj
v Komisii pre klérus - Subkomisii pre permanentnú formáciu.
Od roku 2003 je odborným asistentom na
Katedre katechetiky a pedagogiky na Katolíckej univerzite, Teologickej fakulte, Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí.
4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa.
Jeho biskupským heslom je „Crux Christi
perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí)
Slávnostné uvedenie do služby diecézneho biskupa a kánonické prevzatie diecézy sa uskutoční 10. septembra 2011
o 10.00 hod. počas eucharistického slávenia v Katedrále sv. Martina v Spišskej
Kapitule.
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U Z N E S E N I E č. 3/2011 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 17. 6. 2011 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
9.

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
OZ.
2. Správu z 21. snemu ZMOS - informácia starostu.
3. Výročnú správu obce za rok 2010.
4. Informácie starostu obce o potravinovej výpomoci z poľnohospodárskej platobnej agentúry, sekcie organizácie trhu,
Bratislava.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Slovík Ján, Vons Martin.
2. Overovateľov zápisnice v zložení: Káziková Veronika, Klinovský Milan.
3. Dodatok č. 3 k VZN obce Rabčice č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice
s účinnosťou od 1. 9. 2011.
4. Kroniku obce za roky 2007, 2008 a 2009 s pripomienkou
zväčšiť fotografie, na ktorých sa nachádzajú občania obce
Rabčice.
5. Odmenu starostovi obce za mesiace apríl, máj 2011 vo výške
35 %.
6. Plat starostovi obce v zmysle nového zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov vo
výške 2.110 € mesačne s platnosťou od 1. 6. 2011. Základný plat starostu obce bol navýšený o 38,5 %.
7. Úhradu ceny projektových prác pre stavbu Protipovodňová ochrana potoka Bystrá v obci Rabčice a statické zabezpečenie brehov, a úhrady 50 % z vypočítanej ceny projektových prác t.j. 3.080 €.
8. Zmluvu o zriadení vecného bremena medzi Stredoslovenskou energetikou – Distribúcia, a.s., Ulica republiky č. 5,
010 47 Žilina spočívajúce v práve uloženia inžinierskych
sietí na pozemkoch parc. KN C č. 3066/12, 3066/13, 4946/
4, 4949/9 a parc. KN C č. 4949/10 v rozsahu vymedzenom
v geometrickom pláne č. 42/2011.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na 2. polrok

6. 9. 2011
20. 9. 2011
4. 10. 2011
11. 10. 2011
18. 10. 2011

25. 10. 2011
2. 11. 2011
8. 11. 2011
15. 11. 2011
22. 11. 2011

29. 11. 2011
6. 12. 2011
13. 12. 2011
20. 12. 2011
27. 12. 2011

Plán vývozu separovaného odpadu
Vývoz plastov:
September
Október
November
December

6.
5.
6.
4.

Vývoz skla:
09. 2011
10. 2011
11. 2011
12. 2011

September
Október
November
December

12.
13.
14.
12.

09. 2011
10. 2011
11. 2011
12. 2011

Nájomné za prenájom chatky vo dvore pri budove Kasární
v sume 20 €/jedna chatka/jedna noc + spotrebovaná elektrická energia.
10. Nákup elektrického konvektomatu do školskej jedálne v sume
4.500 €.
11. a) Úpravu rozpočtu ZŠ Rabčice s MŠ na rok 2011
- kapitálové výdavky + 4.500 € - nákup pece – konvektomat.
b) Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2011
- príjmové finančné operácie – prevod z rezervného fondu
vo výške 4.500 €.
12. Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2011
- rekonštrukcia budovy Drobnej prevádzky – kapitálové
výdavky + 11.000 €
- správa a údržba ciest – bežné výdavky, - 11.000 €.

C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva
v lehote dvoch týždňov ohľadom výberu ciest na rekonštrukciu.

Dodatok č. 3 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:
§2
Materská škola
1 Za pobyt dieťaťa v materskej škole – ZŠ s materskou školou Rabčice prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa v období 1. 9. – 31. 08. sumou 3,40 €.
§3
Školská jedáleň
2. Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy je
spolu na jeden deň 1,13 €
z toho desiata 0,27 €, obed 0,63 €, olovrant 0,23 €.
– tretie finančné pásmo na nákup potravín.
3. Príspevok na nákup potravín na jeden obed je pre žiaka
I. stupňa základnej školy 1,26 €,
z toho desiata 0,30 €, obed 0,96 €.
– tretie finančné pásmo na nákup potravín.
II. stupňa základnej školy 1,33 €,
z toho desiata 0,30 €, obed 1,03 € (27,11 Sk).
– tretie 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 nákup potravín na jeden obed podľa tretieho finančného pásma na
nákup potravín pre stravníkov od 15 - 18/19 rokov 1,13 €
a režijných nákladov na výrobu jedál 1,38 €.
Tieto príspevky na nákup potravín na jedno jedlo podľa
tretieho finančného pásma boli schválené na zasadnutí
OZ dňa 17.6.2011, uznesením č. 3/2011 pod B/Schvaľuje
bod č.3. s účinnosťou od 01.09.2011.
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Vandalizmus v našej obci
Za posledné obdobie sa v našej obci objavujú stále častejšie známky vandalizmu. Vandalizmus je svojvoľné poškodzovanie a ničenie verejného alebo súkromného majetku a podobných statkov, väčšinou kvôli vlastnému potešeniu alebo
sebarealizácii. Pre takýto čin väčšinou chýba nejaký jasný motív.
Prečo si mladí ľudia potrebujú svoju silu odskúšať na verejnom majetku, ktorý slúži všetkým občanom našej obce? Stačí
sa prejsť po verejných priestranstvách! Sú za to zodpovední
rodičia, ktorí nevedia, kde sú ich deti,
a čo práve robia. Je
na zamyslenie, že
občania platiaci
dane, sa nezaujímajú o objekty, ktoré sú financované
z ich daní a poplatkov, ktoré sa obec
snaží udržiavať
a zveľaďovať. Posledné vyčíňanie
bolo na domácom
ihrisku, kde bolo
zničené nasledovné: vytrhnuté zábradlie, vylomené
mreže na oknách
a odtrhnuté parapety, zničené vonkajšie osvetlenie
a zjazdené ihrisko
motorkami. To svedčí o tom, akí sú niektorí mladí ľudia nezodpovední. Taktiež bola vytrhnutá
fasáda na jedálni
pri materskej škole.
Toto svedčí o hrdinstve? Je vecou každého z nás zaujať
ten správny postoj
k šíriacemu sa vandalizmu, a svojím
príkladom a trpezlivým presviedčaním
prispieť k jeho eliminácii v našej obci.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Rabčice 2011 – 2016
V súlade s ustanovením §83 zákona č.48/2008 o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní obce, vypracúva a schvaľuje komunitný
plán sociálnych služieb, a to na základe národných priorít
rozvoja sociálnych služieb.
V tomto dokumente obec zohľadňuje miestne špecifiká
a potreby fyzických osôb v oblasti sociálnych služieb poskytovaných v jej územnom obvode, určuje potreby rozvoja soc.
služieb, finančné podmienky a organizačné podmienky na
ich zabezpečenie. Obec vypracúva tento dokument tak, aby
sa vytvorili podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre jednotlivé soc. skupiny za účelom riešenia aktuálnych sociálnych problémov v obci a ich
prevencie.

Obec na základe dotazníka zistí potreby občanov v jednotlivých skupinách - seniori, mládež, rodiny s deťmi, osoby so
zdravotným postihnutím a nezamestnaní. Po vyhodnotení
dotazníka si obec určí priority, ktoré sa bude pokúšať riešiť v
rámci svojich možností. Výstupy sa zapracujú do komunitného plánu, a postupne ich obec bude riešiť. Tento dokument
slúži aj ako príloha k projektom na získanie dotácií. Je dôležité, aby sa aj verejnosť zapojila do komunitného plánovania
svojimi požiadavkami a názormi. Prípadne sa môžu prihlásiť
aj do pracovnej komisie, ktorá bude zastupovať určité skupiny občanov a dozerať na plnenie komunitného plánu. Ak sa
aj Vy chcete zapojiť do komunitného plánovania svojím názorom, prosíme o vyplnenie dotazníka buď na www.rabcice.sk
/oznamy/komunitny-plan-obce/ alebo osobne na obecnom
úrade.
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Obec so svojimi pracovníkmi za prvý
polrok vykonali nasledovné práce :

- vyčistenie 1km
toku rieky Všanka
- údržba pracovných strojov
- údržba Kasární,
údržba a spojazdnenie chatiek pri
Kasárňach
- vybudovanie 1 km
garadov pri miestnych komunikáciách
- renovácia budovy
prevádzky – výmena okien, zateplenie, fasáda
- obielenie spoločných priestorov
v 10 bytovej jednotke a oprava vnútorného schodišťa
- navezenie 600 m miestnych komunikácií a spevnenie vibračným valcom
- spevnenie cesty vibračným valcom od JRD ku Hájovni
- oprava a osadenie kríža na starom cintoríne
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Hluk náš všadeprítomný
Po dňoch plných dažďa a zimy sa konečne ukázalo slnko.
Jeho teplé lúče vytiahli rovnako starých, mladých, deti i celé
rodiny von do prírody alebo aspoň do záhrady. Pohoda, sviatočný pokoj, príjemný pocit po dňoch strávených v uzavretých
domoch. Nič dobré, ani pekné však dlho netrvá, a tak aj v túto
slnečnú nedeľu sa ozval rev motoriek. Motorkári akoby sa predháňali, komu viac vrčí stroj, jeden cez druhého sa preháňali
cez dedinu, a nejedna matka na prechádzke s dieťaťom musela dieťa v kočíku tíšiť, keď revúci stroj presne vedľa nej pridal
plyn, čím sa hluk ešte zdvojnásobil. S týmto nepríjemným zvukom sa má čo vyrovnať dospelý človek, nieto dieťa. Je to doslova bolestivé, a žiaľ veľmi bezohľadné. Je smutné, že aj rodičia
ich v tomto podporujú, a nechcú vidieť, ako ich syn, ich pýcha,
otravuje život ostatným slušným občanom, ktorí si chcú pokojne oddýchnuť. Žiaľ nemajú kde, pretože motorkári sú prakticky
všade. Rovnako na hlavnej ceste v dedine, ako aj na jej okrajoch, a sťažnosti na nich prichádzajú zo všetkých končín našej
dediny. Čo s tým môžeme robiť? Zdá sa, že nám zostáva iba sa
modliť, aby sa zobudili tí, ktorí za nich zodpovedajú, a zasiahli.
Je úplne jasné, že na týchto motorkách jazdia väčšinou deti vo
veku 13 - 17 rokov, a za tých predsa zodpovedajú ich rodičia, či
nie? Alebo tichý súhlas rodičov poukazuje na ich neschopnosť
zvládnuť svoje deti? Nech už je odpoveď akákoľvek, táto skupina ľudí sa vymyká z normálnej ľudskej spoločnosti, a nepatrí
do nej.
Aj keď je málo pravdepodobné, že si tento článok prečítajú tí,
ktorým je adresovaný, možno si ho prečítajú ostatní blízki, prípadne neznámi ľudia, ktorí majú nejaký vplyv na tieto deti, či
ich rodičov, a snáď pomôžu prebudiť ich svedomie, a situáciu
zmeniť.
A ešte na margo hluku. Zdá sa, že mladšia generácia má
problémy so sluchom. Prečo?
Ak ste boli čo len raz na vatre, zábave, či diskotéke za posledných 10 rokov, a počuli ste tú tzv. hudbu, lepšie povedané
ten rámus, museli ste si položiť otázku, prečo je tá „hudba“ taká
hlasná, až bolestivá. Odpoveď sa ponúka sama. Pravdepodobne majú niečo so sluchom alebo si ho niečí pritlmia? A na
tento ich nedostatok zas trpia len tí, ktorí sú voči tomu bezbranní, a vydaní im na milosť a nemilosť. Nie je to možné riešiť
nejakým kompromisom? Čo tak skúsiť brať ohľad aj na svoje
okolie, a ubrať tam, kde sa dá. A že sa to dá, je veľmi pravdepodobné.

Drobné stavby – aký je postup?
Ako každý rodinný dom, či iná väčšia stavba, podlieha stavebnému konaniu, rovnaký postup je aj pri stavbe garáží, rôznych skladov, či hospodárskych budov o rozlohe najviac do
25 m2, a tiež pri oploteniach rodinných domov. Na tieto tzv.
drobné stavby sa vzťahuje OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY,
ktoré sa podáva na obecnom úrade.
Postup je nasledovný:
1. Na Obecnom úrade si vyzdvihnúť žiadosť na Ohlásenie drobnej stavby.
2. Priložiť list vlastníctva na pozemok, na ktorom chce vlastník
postaviť drobnú stavbu /ďalej len DS/.
3. Situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ako stavba bude
vyzerať, kde bude situovaná
(najlepšie v kópii geometrického plánu tohto pozemku, príp.
domu zakresliť).
4. Doložiť podrobný popis stavby (z akého materiálu, na akom
základe, čím pokrytá, či má elektrickú, prípadne vodovodnú
prípojku, okná, dvere) a ostatné podstatné údaje.

5. Zabezpečenie si stavebného dozoru (potvrdiť do žiadosti).
6. Zabezpečiť si súhlas všetkých vlastníkov pozemkov, ktoré
susedia s pozemkom, kde sa stavba plánuje (napr. aby stavba garáže, prípadne hospodárskej budovy nebola postavená na hranici pozemku, a v zime sneh a v lete dážď by tak
spôsobili škody na susednom pozemku a pod.) Upozorňujeme zvlášť na oplotenie. Ak sú v susedstve problémy, mal
by byť plot vymeraný geometrickým plánom za účasti a súhlasu oboch susedov.
Prípadne si môže staviteľ dať zamerať plot na svojom pozemku tak, aby sa z oboch strán k nemu dostal po svojom
pozemku (pozor pri oprave plotu, prípadne údržbe nemá právo stúpiť na susedov pozemok, ak tento nesúhlasil).
Toto sú základné podmienky, ktoré je pri ohlásení na OcÚ
potrebné splniť. Samozrejme, že toto ohlásenie nenahrádza
stanoviská dotknutých štátnych orgánov v zmysle stavebného
zákona, t.z., ak tade vedie telefónne, príp. elektrické vedenie,
vyjadrenie si musí ohlasovateľ vybaviť sám u SSE, príp. u Telekomunikácií.
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Uvítanie detí do života

Stavanie mája

Miestna samospráva privítala ďalších nových občanov, ktorí sa
narodili v našej obci. Po krátkom kultúrnom vystúpení sa prítomným
prihovoril pán starosta, ktorý novorodencov privítal, odovzdal finančný príspevok a mamičky sa odfotili pri podpise do pamätnej knihy.
Nasledovalo občerstvenie, pri ktorom sa mamičky mohli podeliť so
svojimi radosťami i starosťami, s ktorými sa stretávajú pri starostlivosti o svoje deti. Túto iniciatívu chce miestna samospráva organizovať aj naďalej.

Dňa 30. apríla 2011 sa v našej obci staval máj. Počasie veľmi neprialo, ale našli sa ochotní ľudia, ktorí pridali ruku k dielu, a pomohli so
stavaním obecného mája. Do rytmu vyhrávali naši heligonkári. Máj sa
hrdo týčil po celý mesiac na parkovisku pred obecným úradom.

Gratulácie k 50. výročiu
manželstva

Športové popoludnie
Dňa 10. júla 2011 sa konalo na miestnom ihrisku športové popoludnie. Začalo o 13.00 hod. futbalovým zápasom. Odohrali sa priateľské
zápasy medzi žiakmi, dorastom a mužmi. Muži vyhrali zápas 4:2
s dorastom, a žiaci medzi sebou. Priaznivci športu sa mohli občerstviť
na guláši. Športovému popoludniu prialo aj krásne slnečné počasie.
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Deň matiek

Dňa 8. mája 2011 sa v kultúrnom dome pri príležitosti sviatku Dňa
matiek konalo posedenie s kultúrnym programom. Program otvoril
pán starosta príhovorom, nasledovalo vystúpenie najmenších detí,
ktoré patrí k najúsmevnejším. Staršie deti svojím kultúrnym darčekom
- spevom, tancom, básničkami potešili srdcia všetkých prítomných.
O príjemnú atmosféru sa postarali aj žiaci z divadelného krúžku,
ktorí svojím vystúpením rozosmiali všetkých prítomných a podali výkon ako profesionálni herci. Každá mama aj stará mama dostala malý
kvetinový dar.

Údaje z evidencie obyvateľstva
Za obdobie od 10. 4. 2011 do 15. 7. 2011 sa
v obci Rabčice
narodili 4 deti:
Nina Bandíková l Tamara Kolčáková l Filip Lach l Diana Laštiaková

Cirkus LANKSON
Spestrením prázdninových večerov, hlavne pre deti, boli vystúpenia Cirkusu LANKSON, ktoré sa konali 15.-17. júla. Nechýbali kúzla,
čierna mágia, chodenie po ostrých predmetoch a samozrejme šašo,
ktorý poteší hlavne tých najmenších. Deti si mohli zamaškrtiť na cukrovej vate, no a pre dievčatá bolo lákavé maľovanie na tvár alebo
ruku. Návštevnosť vystúpení nebola veľmi veľká.

zomrelo 5 spoluobčanov:
Gizela Turácová
Karol Oleš
Anton Chromek
Emília Borová
Anna Slovíková
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie do 30.7.2011)
90 rokov:
Turac Ferdinand
Bránická Margita
85 rokov:
Skočíková Kristína
Šubjak Jozef
80 rokov:
Gluchová Emília
Slovík Ferdinand
75 rokov:
Kolčáková Vilma
Slovíková Helena
70 rokov:
Kormanová Marta
Košút Alojz
Košútová Mária
Košút Anton
Tropek Jozef
Vojtašák František
50. výročie sobáša si tento rok pripomenuli:
Florián a Emília Brenkusovci
Jozef a Jana Tropekovci
Augustín a Margita Hálkovci
Bolo uzavretých 8 manželstiev, z toho 3 mimo našej obce.
Prisťahovala sa 1 občianka, 1 občan sa odsťahoval.

Hlas Rabčíc – základná škola informuje
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Posledné mesiace šk. roka sa nesú, okrem iného, v znamení
rôznych športových aktivít, vychádzok do prírody a samozrejme výletov, ktoré jednotlivé triedy absolvujú. Okrem tradičných
koncoročných výletov, žiaci sú odmenení výletom aj za rôzne
aktivity, do ktorých sa počas šk. roka zapájajú.

Atletika
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kých skládok v našej obci. Tejto akcii predchádzalo monitorovanie divokých skládok. Žiaci si sami vybrali skládku, ktorú
odstránia.
Po vyčistení nám zostáva len dúfať, že obyvatelia našej obce
na odpad budú využívať kontajnery. Všetci spoločne sa budeme starať o krajšie životné prostredie. Verte, že kultúra národa
sa pozná aj podľa čistoty prírody.

V mesiaci máj sa uskutočnili v Základnej škole v Rabči Majstrovstvá okresu v atletike starších a mladších žiakov. V oboch
kategóriách sa na súťaži zúčastnilo z našej školy 37 žiakov
a žiačok.
Výsledky družstvá:
Staršie žiačky – 6. miesto (zo 17)
Starší žiaci – 11. miesto (z 15)
Mladšie žiačky – 8. miesto (17)
Mladší žiaci – 11. miesto (18)
Najlepšie výsledky jednotlivcov:
Starší žiaci a žiačky:
Dominik Vronka – 6. miesto – skok do diaľky – 47, 5 cm (z 32)
Igor Kovačovic – 6. miesto – hod guľou – 10,73 cm (z 28)
Erika Štetiarová – 8. miesto – beh na 800 m – 3:01:4 min (z 25)
Simona Pitáková – 9. miesto – skok do výšky – 125 m (z 19)
Igor Kovačovic – 11. miesto – kriket – 57,20 m (z 37)
Simona Pitáková – 11. miesto – skok do diaľky – 374 cm (z 39)
Monika Vojtašáková – 16. miesto – beh na 60 m – 9,25 s (zo
41)
Jakub Kukla – 18. miesto – beh na 60 m – 8,11 s (z 39)
Mladší žiaci a žiačky:
Klaudia Ďubeková – 1. miesto – beh na 60 m – 8,67 s (43)
Klaudia Ďubeková – 2. miesto – beh na 300 m – 51,54 s (41)
Klaudia Ďubeková, Kristína Tropeková, Andrea Miklušáková,
Lucia Ďubeková – 5. miesto – beh 4 x 60 m – 36,80 s (16)
Lucia Ďubeková – 6. miesto – skok do diaľky – 373 cm
Kristína Tropeková – 8. miesto – skok do výšky – 120 cm (22)
Jaroslav Kmošek – 9. miesto – skok do výšky – 130 cm (27)
Miroslav Brenkus – 13. miesto – skok do diaľky – 390 cm (43)
Mário Živčák – 18. miesto – 300 m – 50,76 s (46)
Mário Živčák – 19. miesto - 60 m – 8,76 s (48)
Mgr. Michal Rímsky

Deň Zeme

Pred vyčistením

Ing. Oľga Morozová

Komparo 2011
Projekt KOMPARO prebieha už šiesty rok. Ide o celoslovenské periodické testovanie žiakov základných a stredných škôl.
Naša škola sa zapojila v testovaní ôsmakov. Je to vhodná príprava na testovanie v 9. roč., ktoré ich čaká o necelý rok. Domnievam sa, že objektívna znalosť úrovne výstupov je vždy
prospešná. Zároveň slúži škole ako spätná väzba a podklad
pre autoevaluáciu. Výsledky testovania obsahujú mnoho podnetov na zamyslenie a na odborné diskusie. Sú inšpiráciou na
úvahy o vyučovaní jednotlivých predmetov.
Žiaci boli testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a zo
všeobecných študijných predpokladov vo všetkých testovaných
oblastiach naši žiaci nezaostávajú za žiakmi iných škôl. Dosiahli lepšie výsledky ako bol celoslovenský priemer. Žiaci si
takto vyskúšali testovanie, ktoré v 9. ročníku je povinné.

Pri príležitosti Dňa Zeme sa naša škola zapojila do celoslovenskej akcie Krajšie Slovensko. Žiaci vyčistili niekoľko divo-

Ing. Oľga Morozová
Pred vyčistením

Hlas Rabčíc – základná škola informuje

8

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách
v školskom roku 2011/2012
Gymnázium
Študijný odbor (4)
Učebný odbor (3)
Spolu

8 žiakov
18 žiakov
10 žiakov
36 žiakov

27,8 %
50 %
22,2 %
Ing. Oľga Morozová

Poznávacie výlety

3 / 2011

Výlet za zber tetrapakov
Najlepší žiaci našej školy v zbere tetrapakov boli odmenení výletom na Habakuky – Donovaly, ktoré organizovalo
Združenie miest a obcí Oravy. Výletu sa zúčastnilo 14 žiakov, prevažne z prvého stupňa. Výlet žiakov veľmi zaujal.
Žiaci sa dobre zabavili v rozprávkovom mestečku, videli
niekoľko rozprávkových predstavení a na záver si zajazdili
na bobovej dráhe. Plní dojmov sa vrátili domov. Všetkým
žiakom sa výlet veľmi páčil.

Základná škola s materskou školou v Rabčiciach zorganizovala v školskom roku 2010/2011 v mesiaci jún poznávacie výlety pre žiakov I. stupňa. Tento výlet bol zároveň
odmenou pre žiakov, ktorí sa zapojili do zberov prebiehajúcich na našej škole.
Žiaci 1. a 2. ročníka navštívili dňa 15. júna 2011 Oravský
hrad a absolvovali plavbu loďou so zastávkou na Slanickom ostrove.
Žiaci 3. a 4. ročníka si dňa 16. júna 2011 pozreli ZOO
v Bojniciach a Bojnický zámok. Prehliadka zámku bola
spestrená divadelným predstavením „Kocúr v čižmách“.
Všetci žiaci si odniesli z výletov pekné zážitky a zároveň získali mnoho nových poznatkov.

Mgr. Iveta Glombíková
Divadielko „O troch trpaslíkoch a princeznej“
Zas je tu koniec školského roka, ktorý priniesol množstvo zážitkov. Žiaci sa v škole veľa naučili, nielen čo sa
týka vedomostí, ale aj schopností prezentovať sa prostredníctvom rôznych vystúpení.
Žiaci 2.B triedy si nacvičili divadielko, ktoré predviedli
svojim rovesníkom a žiakom materskej školy. Na chvíľu
mali možnosť stať sa rozprávkovými postavami a preniesť
sa do sveta rozprávok, kde sa všetko skončí šťastne.

Mgr. Renáta Hadárová

3 / 2011

Hlas Rabčíc – základná škola informuje
Exkurzia pri dobrovoľných hasičoch

Mnohí z nás si asi pamätajú, že ich snom v detstve bolo sťať
sa hasičom. Ale čo sa ukrýva pod týmto povolaním? Aspoň
trochu sa nám to podarilo zistiť pri exkurzii k dobrovoľným hasičom v našej obci.
Byť hasičom a ešte k tomu dobrovoľným neznamená mať
peknú uniformu, prilbu. Je to predovšetkým ochota pomôcť ľuďom v nešťastí.
Naše deti si mohli pozrieť hasičské auto, vyskúšať si prilbu,
spýtať sa hasičov, čo ich zaujíma.
Našim dobrovoľným hasičom patrí vďaka a uznanie. Prajeme im, aby sa stretali hlavne pri súťažiach a nie pri požiaroch.
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Náš výlet
Výlet bol na konci školského roka. Boli sme na Oravskom
hrade a boli sme aj na lodi na Oravskej priehrade. Na hrade
boli vypchaté zvieratá, bola tam aj biela pani s odťatou rukou.
Na priehrade bol Vtáčí ostrov. Boli sme pri kostole. Videli sme
Slanický ostrov umenia. Videli sme kaplnky. Skončilo sa to šťastne. Veľmi sa mi to páčilo. Bol to môj najkrajší výlet.
Karolína Košútová, 2.B
V tomto školskom roku našu školu v literárnych súťažiach
úspešne reprezentovala žiačka 6. B triedy Barbara Vojtašáková.
V máji, vo veľmi silnej konkurencii získala jedno z ocenení
celoslovenskej literárnej súťaže: XXX. ročník Detský výtvarný
a literárny Trenčín 2011. V 2. kategórii - v próze jej bola udelená Cena Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.
V júni, sa zúčastnila dvojdňového sústredenia ocenených
žiakov 46. ročníka Literárneho Kežmarku. V tejto celoslovenskej autorskej súťaži v 2. kategórii, kde súťažili žiaci 12. až 15.
roční, získala neuveriteľné 2. miesto. Nezabudnuteľné sú pocity nielen zo samotného ocenenia, ale aj z besedy s porotou,
ktorá urobila rozbor každej jednej víťaznej práce a so samotným víťazom viedla dlhý rozhovor.
V tomto školskom roku sa konal aj 1. ročník autorskej súťaže
žiakov Detský literárny Majáčik, ktorú organizovalo CVČ „Maják“ Námestovo. Do tejto súťaže sa zapojila aj Barbarka. Porota na základe stanovených kritérií jej udelila 2. miesto, opäť
v kategórii próza II. 5. – 9.roč.
Za týmito oceneniami je veľká radosť, no najmä usilovnosť
a prečítaných veľa, veľa kníh. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Renáta Hadárová, Mgr. Milada Fidrová

Príspevky žiakov
Náš výlet
Výlet bol 15. júna na konci školského roka. Boli sme na Oravskom hrade a potom na lodi. Boli tam prváci, druháci a pani
sprievodkyňa. Videla som tam bielu pani, kráľovnú prírody, kráľa
zvierat, kráľa zeme a kráľa lesov.
Na priehrade som videla Vtáčí ostrov a Slanický ostrov umenia. Výlet sa skončil pekne. Výlet sa mi páčil.
Dianka Mordelová, 2.B
Náš výlet
Náš výlet sa uskutočnil na konci školského roka, v stredu.
Boli sme na Oravskom hrade. Najviac sa mi páčila biela pani.
V autobuse som sedela s Paťkou a s prváčkou. Keď sme prešli
celý Oravský hrad, išli sme autobusom k lodi. Potom sme išli
loďou smerom na ostrov. A stihli sme ísť aj hore na poschodie.
Na ostrove bol kostol. Bol krásny. Boli tam rôzne sväté sochy.
Na taký výlet by som ešte šla, bol krásny.
Silvia Ďubeková, 2.B
Náš výlet
Náš výlet bol v stredu 15. júna. Boli sme na Oravskom hrade
a na Oravskej priehrade. Boli tam aj prváci. Na Oravskom hrade som videla bielu pani, potom som videla vypchaté zvieratá.
Na lodi sa mi páčilo, lebo sme sa boli pozrieť hore na lodi. Boli
sme na Slanickom ostrove umenia. Výlet sa mi páčil.
Laura Vedelová, 2.B

Mgr. Veronika Vojtašáková

Poďakovanie
Každý z nás dostáva dary potrebné pre osobný život
i pre výchovu. Dary sa musia dopĺňať. Rodičia i učitelia
majú svoj neodňateľný podiel na výchove detí, každý
svojím spôsobom. Stačí iba spolupracovať. A práve za
túto spoluprácu v školskom roku 2010/11 ďakuje vedenie ZŠ s MŠ. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na výchove detí, ale aj samotným žiakom, ktorí našu školu a obec reprezentovali
na školských , okresných, celoslovenských či medzinárodných súťažiach.
Ďakujeme!
vedenie ZŠ s MŠ

Hlas Rabčíc – zo života farnosti
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40. výročie kňazstva
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3. bol aspoň tridsaťpäťročný;
4. bol aspoň päť rokov ustanovený v ráde presbyterátu;
5. mal doktorát alebo aspoň licenciát zo Svätého písma, teológie alebo kánonického práva, získaný na inštitúte vyšších štúdií, schválených Apoštolskou stolicou, alebo aby bol aspoň v týchto disciplínach naozaj skúsený;
Kán. 380 – Povýšený za biskupa, skôr než kánonicky prevezme
vlastnenie svojho úradu, má zložiť vyznanie viery a prísahu vernosti
Apoštolskej stolici podľa formuly, ktorú schválila tá istá Apoštolská
stolica
Kán. 382 §1. – Povýšený na biskupa nemôže zasahovať do vykonávania úradu, ktorý mu je zverený, pred prevzatím kánonického
vlastnenia diecézy.

Spišská diecézna synoda

Slávnostná sv. omša, ktorú pri príležitosti 40.výročia kňazstva slúžil 28. júna náš rodák ThDr. ICLic. Štefan Mordel, PhD.

Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Idololatria – modlárstvo, vzdávanie úcty nejakému predmetu alebo
tvorovi
IHS – skratka mena Ježiš – v latinčine sa to vykladá ako „Iesus
Hominum Salvator – Ježiš, Spasiteľ ľudí“
Ichthys – grécke slovo znamenajúce ryba, bol to symbol v čase
prenasledovania kresťanov; dnes si mnohí symbol ryby dávajú napríklad na autá a pod.
Ikona – vo východnej cirkvi je to na drevenej doske maľovaný
obraz svätých, P. Márie a Ježiša
Incenz – používanie kadidla
INRI – začiatočné písmená latinského nápisu na Kristovom kríži –
„Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum – Ježiš Nazaretský, kráľ židovský“
Inštalácia – slávnostné uvedenie do cirkevného úradu (viď. nový
diecézny biskup 10. septembra 2011)
Interdikt – cirkevný medicinálny trest, ktorým sa zakazuje veriacim mať účasť na sv. omši a na iných náboženských obradoch

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Inkarnácia (lat. incarnatio – vtelenie) – termín na označenie vtelenia Ježiša Krista a vyjadruje sa ním základná dogma, že druhá Božská osoba, večné Slovo sa stalo telom
Inšpirácia (la. inspiro – vdychovať, vnukať) – charizmatický vplyv,
vnuknutie Ducha Svätého pri písaní biblických kníh, ktorým sa Boh
stáva prvotným autorom Sv. Písma

PRÁVNICKÝ SLOVNÍK
biskupi
Kán. 375 § 1. – Biskupi, ktorí sú z božského ustanovenia nástupcovia apoštolov skrze Ducha Svätého, ktorý im je daný, ustanovujú sa
v cirkvi za pastierov, aby aj oni boli učiteľmi náuky, kňazmi posvätného kultu a služobníkmi riadenia.
Kán 377 § 1. – Biskupov slobodne vymenúva alebo zákonne zvolených potvrdzuje Najvyšší veľkňaz
Kán. 378 §1. – K súcosti kandidáta na episkopát (byť biskupom) sa
vyžaduje aby:
1. vynikal pevnou vierou, dobrými mravmi, nábožnosťou, horlivosťou
za duše, múdrosťou, rozumnosťou a ľudskými čnosťami a mal aj
ostatné vlohy, ktoré ho robia vhodným vykonávať uvedený úrad;
2. mal dobrú povesť;

29. apríla 2006 otec biskup Mons. František Tondra otvoril 2. diecéznu synodu Spišského biskupstva.
Otvoril ju svojím pastierskym listom, ktorý začal slovami: „V marci
toho roku uplynulo 230 rokov od založenia Spišského biskupstva
(r. 1776) a tento školský rok je 190. od založenia Spišského kňazského seminára (r. 1815). Tieto jubileá sme si pripomenuli na diecéznej
slávnosti 29. apríla 2006 v Spišskej katedrále. Pri tejto príležitosti som
vyhlásil aj otvorenie Druhej diecéznej synody.“
Po piatich rokoch svojej činnosti dospela Synoda k svojmu záveru.
Na 10. plenárnom zasadaní Druhej synody Spišskej diecézy, v zmysle Synodálneho direktória, záverečným čítaním a hlasovaním po kapitolách, sa podarilo uzavrieť všetky zostávajúce dokumenty k deviatim
tematickým okruhom. Zároveň bola už ukončená rozprava k desiatemu tematickému okruhu.
Na záverečnom zasadaní 9. apríla 2011 sa uzavrel aj desiaty tematický okruh. Druhá synoda Spišskej diecézy sa zároveň liturgickým
spôsobom uzavrela slávením svätej omše, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku.
Diecézny biskup dekrétom zo dňa 23. júla 2011 promulgoval platnosť dokumentov od 1. augusta 2011.

...mladých to nebude
zaujímať
V priebehu letných mesiacov uzrel svetlo sveta Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých – YOUCAT. Svätý otec Benedikt XVI.
v predhovore píše:
„Dnes vám odporúčam, aby ste si prečítali mimoriadnu publikáciu.
Mimoriadnu svojím obsahom, ale aj spôsobom, ktorým vznikla. Po
druhom vatikánskom koncile a v zmenenej kultúrnej situácii mnohí
ľudia ani poriadne nevedeli, čomu teraz kresťania vlastne veria, čo
Cirkev učí... Pápež Ján Pavol II. urobil vtedy odvážne rozhodnutie.
Uložil biskupom celého sveta úlohu, aby napísali spoločne knihu,
v ktorej ponúknu odpovede na tieto otázky. Mnohí namietali:
Dnešných mladých to nebude zaujímať. Nesúhlasím s tým a som si
istý, že mám pravdu. Dnešní mladí nie sú takí povrchní, ako sa
o nich tvrdí. Chcú vedieť, o čo v živote skutočne ide.
Preto vás povzbudzujem:
Študujte katechizmus!
Zo srdca si to želám.
Študujte katechizmus vášnivo a vytrvalo!
Študujte ho v tichu svojej izby,
čítajte ho vo dvojici,
na stretnutí s priateľmi,
vytvárajte študijné krúžky,
podeľte sa o svoj názor na internete.
Vo svojej viere by ste mali byť
zakorenení oveľa hlbšie
ako generácia vašich rodičov.
Mali by ste vedieť, čomu veríte.“
Každý chce vedieť, o čo v živote ide, hoci niekedy sa človek
skrýva pred touto otázkou, lebo ho núti ísť hlbšie, než len po povrchu. Majme odvahu ísť hlbšie a nech naša viera je ozaj väčšia
a silnejšia, než viera našich rodičov. Nech to, čo konáme, vychádza
z nášho srdca a je skutočné!
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