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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

1, 2 / 2015

UZNESENIE č. 1/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 27.02.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu o inventarizácii obce za rok 2014.
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie na
prehodnotenie záverečného účtu obce
Rabčice za rok 2014.
4. Správu hlavného kontrolóra obce Rabčice
k záverečnému účtu rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2015 v súlade s § 14 ods.
2 zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy: 1148720,00 € (- 60,00 €)
z toho: – obec: 1147720,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 1000,00 €
Celkové výdavky: 1148720,00 € (-60,00 €)
z toho: – obec: 556229,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 592491,00 €
6. Informácie starostu obce o:
– Zmluve Dátové centrum miest a obcí
– O schválení projektu – rekonštrukcia kotolne výške cca 669.000,- Eur
– O podaní ďalšieho projektu na Multifunkčný obecný úrad.
7. Čestné vyhlásenie Jozefa Boldovjaka,
Rabčice č. 24, o odvoze komunálneho odpadu.
8. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farského
úradu Rabčice o finančnú podporu pri usporiadaní osláv farnosti v obci v roku 2016.
9. Žiadosť Dušana Kolčáka s manželkou,
Petra Chudiaka s manželkou, Petra Košúta, Štefana Košúta s manželkou, Karola
Brišáka s manželkou, Dušana Briliaka
s manželkou o zriadenie verejného osvetlenia a úpravy cesty.
10.Sťažnosť Vladimíra Bubláka a Emílie Košútovej, Rabčice č. 43 ohľadom svetelnej reklamy na rodinnom dome Papaya Rastislava, ktorá ruší nočný kľud, ale aj cez
deň.
B/ Schvaľuje
1. Ove rovateľov zápisnice v zložení: Martin
Vons, Jozef Hálka.
2. Návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová, Oľga Chromeková.
3. VZN obce Rabčice č. 1/2015 o spôsobe
náhradného zásobovania pitnou vodou
a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.
4. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce Rabčice na rok 2015.
5. Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie obce za rok 2014 bez
výhrad.

6.

7.

8.

9.

Z dôvodu, že obec ku dňu prerokovania
záverečného účtu za rok 2014 obecným
zastupiteľstvom nemala účtovnú uzávierku za rok 2014 overenú audítorom a ak
audítor bude mať k účtovnej uzávierke nejaké výhrady, záverečný účet sa ešte raz
prejedná na zasadnutí OZ.
Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zostatok finančných
operácií v sume 52400,27 € na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Použitie prostriedkov rezervného fondu na
bežné výdavky vo výške 8975,99 € na
úhradu záväzkov bežného rozpočtu
z predchádzajúcich rokov 2014 v zmysle
ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/
2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky vo výške 34964,98 €
na spolufinancovanie projektu „Inštalácia
nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla
v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej
kotolne“ v zmysle ustanovenia § 15 odsek
2 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 2/2015 v súlade s od. 2 písmenom
b) § 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 1199368,00 €
(+49648,00 €)
z toho: – obec: 1198368,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 1000,00 €

Celkové výdavky – na sumu: 1199368,00 €
(+49648,00 €)
z toho: – obec: 599277,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 600091,00 €
10.Vyraďovaciu a likvidačnú komisiu k inventarizácii majetku v zložení: Peter Turác,
Milan Klinovský, Michal Rímsky, na volebné obdobie 4 rokov.

11. Na základe žiadosti DHZ Rabčice, finančný príspevok pre mladých hasičov, vo výške 300,- eur.
12.Na základe žiadosti Folklórneho súboru
Kašunka a Ľudovej hudby Rabčice, o poskytnutie finančných prostriedkov na doplnenie krojov (pánske klobúky, látky –
kašmír na sukne, materiál na ušitie pruclíkov a finančné prostriedky na zaplatenie
šitia) vo výške 1.500,- eur.
13.Na základe žiadosti ZŠ s MŠ Rabčice –
kultúrne akcie vo výške 3.000,- eur a na
športové aktivity vo výške 3.000,- eur.
14.Na základe žiadosti ZŠ s MŠ Rabčice,
nákup zariadenia do materskej školy vo
výške 1.600,- eur.
15.Zmluvu o Pracovnej zdravotnej službe pre
zamestnancov obce Rabčice, vo výške
10,- eur na jedného zamestnanca a školenie zamestnancov s Jánom Dominom,
ul. Hlavná č. 20, 029 45 Rabča.
16.Zakúpenie nového ozvučenia do Domu
smútku v obci, v hodnote 1.000,- eur.
17.Na základe žiadosti HK Altis o.z. Oravská
Priehrada 200, 029 01 Námestovo ohľadom finančného príspevku pre naše deti,
ktoré trénujú ľadový hokej vo výške
180,- eur.
18.Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach.
C/ Doporučuje:
1. Vyhlásiť prostredníctvom miestneho rozhlasu, že všetci občania sú povinní si zakúpiť kuka nádoby (smetné koše) z dôvodu, že veľké kontajnéry budú z obce presunuté na dvor drobnej prevádzky, v termíne do konca apríla.
2. Vypracovať finančný rozpočet na verejné
osvetlenie na cestu ku ihrisku, do budúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
3. Pripraviť VZN obce na zachovávanie nočného kľudu, poprípade o používaní svetelnej reklamy v obci, aby nerušila nočný kľud
a predložiť ho do budúceho zasadnutia OZ.
4. Napísať upozornenie na svetelnú reklamu,
Papayovi Rastislavovi, na základe sťažnosti Vladimíra Bubláka a Košútovej Emílie, Rabčice č. 43.
D/ Zamieta:
1. Na základe žiadosti o poskytnutie sponzorského daru pre študentov piateho ročníka Spojenej školy, Hotelovej akadémie,
Slanická osada, Námestovo, poskytnutie
sponzorského daru na konferenciu s názvom „Vzdelanie, krok k lepšej budúcnosti“.

UZNESENIE č. 2/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 24.04.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Informáciu starostu obce o projektoch
a vykonaných prácach v obci.
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opat-

rením č. 3/2015 v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy: 1200415,00 €
(+1047,00 €)

z toho:– obec: 1199415,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 1000,00 €
Celkové výdavky: 1200415,00 €
(+1047,00 €)
z toho: – obec: 600324,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 600091,00 €

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

1, 2 / 2015
B/ Schvaľuje:

1. Návrhovú komisiu v zložení: Bublák Ľubomír a Vons Martin.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Žiadosť o prenájom budovy Kasární občianskemu združeniu Pod Babou horou,
Rabčice č. 419 za účelom zriadenia Múzea na spracovanie ovčej vlny.
4. Žiadosť o zriadenie verejného osvetlenia
ulice na základe predloženej žiadosti Dušan Kolčák s manželkou, Peter Chudiak
s manželkou, Peter Košút, Štefan Košút
s manželkou, Karol Brišák s manželkou,
Dušan Briliak s manželkou.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2015 v súlade s § 14 ods. 2
písm. b) zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Celkové príjmy: 1205637,00 €
(+ 5222,00 €)
z toho: – obec: 1204637,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 1000,00 €
Celkové výdavky: 1205637,00 €
(+ 5222,00 €)
z toho:– obec: 605546,00 €
– ZŠ s MŠ Rabčice: 600091,00 €
6. Žiadosť Bandíkovej Márie – vedúcej detského spoločenstva eRko v Rabčiciach

o poskytnutie finančného príspevku na akciu – deň radosti detských a mládežníckych spoločenstiev vo výške 120,00 €.
C/ Doporučuje:
1. Poslancom OZ do 31.5.2015 predložiť pripomienky k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2015 o umiestňovaní a povoľovaní reklamných, informačných a propagačných zariadení na území
obce Rabčice.
Z: v texte
T: v texte
2. Starostovi obce do budúceho zasadnutia
OZ dať vypracovať a predložiť cenovú ponuku na prenájom obecného verejného
osvetlenia.
Z: v texte
T: v texte
3. Starostovi obce urobiť vypracovať cenové
ponuky na chodníky v nebezpečných
úsekoch obce – odbočka na Frančáky,
pop. č. 94 – Mordel (Trstenský), pop.
č. 83, Hurák, pop. č. 274 – Jagnešák, pop.
č. 308
Z: v texte
T: v texte
4. Starostovi obce v rámci možnosti a za
pomoci pracovníkov aktivačných prác
zrekonštruovať Kultúrny dom, aby bol prevádzky schopný (vymaľovať steny, dvere, opraviť záchody, ...)
Z: v texte
T: v texte

UZNESENIE č. 3/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 01.05.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení:
PaedDr.Th.Lic Margita Borová,
Jozef Halka.
2. Overovateľov zápisnice:
Oľga Chromeková,
Veronika Káziková.
3. Program rokovania obec. zastupiteľstva.

B/ Doporučuje:
1. Zapracovať pripomienky poslancov a nájomcu do nájomnej zmluvy o nájme nehnuteľnosti medzi Obcou Rabčice a Občianskym združením pod Babou horou
a zvolať ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
2. Vykonať obhliadku prenajímaného objektu – Kasárne s poslancami OZ.

Výsledky volieb hlasovania v referende
konaného dňa 7. februára 2015 v obci Rabčice
Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku
do zoznamu na hlasovanie ........................................................................ 1421
Počet oprávnených občanov,
ktorým sa vydali hlasovacie lístky ................................................................. 897
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov ....................................................... 897
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov ........................................ 897
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov ........................................ 0
Účasť na hlasovaní v obci v % .............................................................. 63,13 %
Otázka č. 1
(manželstvo)
Otázka č. 2
(adopcie)
Otázka č. 3
(sexuálna výchova)

Počet hlasov „ÁNO“
885
Počet hlasov „ÁNO“
880
Počet hlasov „ÁNO“
878

Počet hlasov „NIE“
11
Počet hlasov „NIE“
15
Počet hlasov „NIE“
17
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Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 16.12.2014 do 25.5.2015
sa v našej obci narodilo 12 detí:
Denis Fiták
Naďa Slovíková
Dávid Motyka
Tobias Rusnák
Sabína Daňová
Bruno Chromčák
Karolína Vojtasová
Katarína Pňačeková
Patrik Brechtl
Adrián Kocúr
Adam Chromek
Michal Rehm
zomrelo 5 spoluobčanov:
František Glombík 91 r.
Jozef Bejdák 60 r.
Martin Ogurek 37 r.
Ignác Vorek 73 r.
Margita Grobarčíková 67 r.
Prisťahovali sa 4 občania,
odsťahovalo sa 12 občanov.
K okrúhlym životným jubileám
blahoželáme:
80 rokov
Ignác Tropek č.d. 250
Alojz Fider č.d. 405
75 rokov
Angela Slovíková č.d. 126
Kornel Slovík č.d. 57
Jarmila Gluchová č.d. 508
Mária Kocúrová č.d. 348
Augustín Korman č.d. 28
70 rokov
Jozef Bolibruch č.d. 373
Barbora Slovíková č.d. 165
50 rokov manželstva oslávili:
Ferdinand a Margita Košútovci č.d. 38
Kornel a Emília Slovíkovci č.d. 57
Uzavretých bolo 10 manželstiev, z toho
1 v Rabčiciach a 9 mimo našej obce.
Všetkým jubilantom srdečne blahoželáme.
K 25. 5. 2015 má obec Rabčice
1992 obyvateľov.

Vianočný halový
futbalový turnaj
Dňa 28. 12. 2015 sa v telocvični uskutočnil
Vianočný halový futbalový turnaj. Zúčastnené družstvá sa umiestnili nasledovne:
1. Oravské Veselé
2. Výber Sveta
3. Starí páni
4. Stará pošta – Rabča
5. Evendžers
6. Muži
7. Dorastenci
Prvé tri miesta boli odmenené medailami.
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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
Goralova bežka

1, 2 / 2015

50. výročie manželstva oslávili
27.02.2015 – Margita Košútová rod. Vojtašáková a Ferdinand Košút

24. 1. 2015 sa konala Goralova bežka. Z dôvodu nedostatku snehu
účastníci bežky si pochod vychutnali pešo. Obec Rabčice ďakuje
všetkým sponzorom tejto akcie.
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Súťaž
O pohár starostu obce v streľbe dospelých

15.05.2015 – Emília Slovíková rod. Mordelová a Kornel Slovík

Ďalší ročník súťaže v streľbe dospelých sa uskutočnil 22. februára
2015 v miestnej telocvični. Zúčastnilo sa ho 27 strelcov. Výkony boli
vyrovnané hlavne v ženskej kategórii, kde o 1. a 2. mieste pri rovnakom nástrele 171 bodov rozhodli až posledné položky. V kategórii
mužov bol jednoznačným víťazom Pavol Kolčák, ktorý svoje víťazstvo obhajuje niekoľko rokov po sebe. Ďakujeme všetkým, ktorí sa
pričinili o úspešný priebeh tejto akcie. Výborný guláš navarili Ján
Bolibruch, František Grobarčík (Vyšný koniec) a Ing. Jozef Mordel.
Prví v kategóriách získali od starostu obce pohár a súťažiaci na prvých troch miestach aj vecné ceny.
Poradie:
muži:
ženy:
1. Pavol Kolčák – 189 b.
1. Monika Vojtašáková – 171 b.
2. Vladimír Madleňák – 170 b.
2. Lucia Vojtašáková – 171 b.
3. Martin Grobarčík – 165 b.
3. Alena Slovíková – 165 b.
4. Michaela Mordelová – 165 b.
František Trúchly

Uvítanie detí
Dňa 24. 2. 2015 sme v našej obci privítali nových občanov

Deň matiek
Pri príležitosti Dňa matiek sme si pripomenuli akú nezastupiteľnú úlohu majú naše mamy v našom živote. Ďakujeme im za ich obetavosť
a prajeme všetko najlepšie, zdravie, šťastie, lásku a trpezlivosť pri
našej výchove.

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

1, 2 / 2015
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ČINNOSŤ DHZ RABČICE
TAKTICKÉ CVIČENIE V RABČI

ŠPORTOVÝ DEŇ DHZ

V Rabči sa 25. apríla uskutočnilo taktické cvičenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľné hasičské zbory družobných dedín Rabča, Rabčice, Oravská Polhora, Námestovo, Zubrohlava, Bobrov, Klin a Veľká
Lipnica.
Úlohou bolo uhasiť simulovaný požiar senníka v časti Šírava pomocou dopĺňania vody do cisterien kyvadlovou dopravou.
Cieľom bolo upevnenie spolupráce medzi jednotlivými obcami, ale
tiež zistiť a odstrániť nedostatky pri zásahoch.

Družstvá žien, mužov a starých pánov si mohli zmerať svoje sily
počas športového dňa, ktorý sa konal v telocvični 3. januára . Nechýbali ani deti z hasičského krúžku, ktorý začal svoju činnoť v tomto
školskom roku. Po súťažiach si všetci pochutnali na skvelom guláši.

110. VÝROČIE DHZ V ZUBROHLAVE
Pri príležitosti 110. výročia založenia DHZ v Zubrohlave sa 2. mája
2015 členovia DHZ Rabčice zúčastnili slávnostnej sv. omše v Zubrohlave.

ZÁVEREČNÝ ÚČET obce Rabčice za rok 2014
1./ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
OBCE ZA ROK 2014

V tom:
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

a/ 01.1.1.6 Výdavky ver.správy/Obec

237207,00

202091,00

160362,57

b/ 01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť

2080,00

2080,00

1977,81

1807,00

1833,00

1832,87

0,00

3093,00

3092,26

e/ 01.7.0 Transakcia verejného dlhu

3800,00

2800,00

2214,99

f/ 03.2.0 Požiarna ochrana

3000,00

3000,00

2801,66

Názov

Rozpočet
(po zmene)

Čerpanie

%
plnenia

Príjmy

1160740,00

1159233,27

99,87

V tom: - obec

1149236,00

1147729,63

99,87

c/ 01.1.3 Matrika

- Školstvo/príjmy
Výdavky
V tom: - obec
- Školstvo

11504,00

11503,64

100,00

1160740,00

1105633,36

95,26

540406,00

485300,65

89,81

620334,00

620332,71

100,00

d/ 01.6.0 Voľby/Prezidentské I.+II. kolo,
Voľby do EP, Komunálne,
Referendum – obecné

PRÍJMY

g/ 04.3.6 Kotolňa

34500,00

34500,00

34470,45

Bežné príjmy (v €)

h/ 04.5.1.3 Cesty + POVODNE

86820,00

24514,00

24250,00

i/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

32801,00

29701,00

29575,07

Rozpočet na rok 2014

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

1145631,00

1144124,62

99,87

j/ 06.1.0 Bývanie a občianska vybavenosť
/10 BJ a byty/Drob. prev.
k/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktiv. práce

Kapitálové príjmy (v €)

1500,00

3591,00

2740,54

12500,00

21011,00

19617,59

l/ 06.3.0 Zásobovanie vodou

1500,00

2500,00

1953,28

m/ 06.4.0 Verejné osvetlenie

11500,00

10500,00

10198,40

n/ 08.1.0 Bežné transfery na šport
OTJ – príspevok, športové podujatia,
ihrisko, klzisko, tribúna
O Záujmová činnosť/Športové aktivity

5065,00

3806,00

3786,44

7000,00

7994,00

1945,54

o/ 08.2.0.5 Obecná knižnica

1000,00

1130,00

970,27

VÝDAVKY

p/ 08.2.0.9 Kultúrne služby+ kult.dom
OZáujmová činnosť/Kultúrne aktivity

7662,00
4000,00

5522,00
4096,00

5134,40
2029,90

Bežné výdavky (€)

r/ 08.3.0 Miestny rozhlas

Rozpočet na rok 2014

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

2563,00

2562,55

99,99

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

1042,46

100,00

Príjmové finančné operácie (v €)
Rozpočet na rok 2014
1042,00

Rozpočet na rok 2014

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

373707,00

318654,59

82,27

s/ 08.4.0 Náboženské a iné služby
/Cintorín, Dom smútku
OČlenské príspevky

1000,00

64,00

61,41

19000,00

3090,00

2918,19

5000,00

881,00

880,34

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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t/ 09.5.0.2 Centrum voľného času

0,00

28,00

28,00

u/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia

2000,00

415,00

406,90

v/ 10.1.2.1 Jednoráz. dávka/Príspevok

1350,00

0,00

0,00

x/ 10.2.01 Opatrovateľská služba

5350,00

3955,00

3893,35

814,00
0,00

1462,00
50,00

1462,36
50,00

y/ 10.4.0.5 Rodina a deti - Prídavky na deti
OPríspevok/Komunita Kráľovnej pokoja

PASÍVA
Názov

PS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Vlastné imanie a záväzky spolu

2485260,95

2549475,93

Vlastné imanie, z toho:

1640858,02

1769242,05

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0.00

0,00

1640858,02

1769242,05

63357,14

54607,91

7369,18

1080,00

Výsledok hospodárenia

Kapitálové výdavky (v €)

Záväzky, z toho:

Rozpočet na rok 2014

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

151596,00

151589,30

100,00
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Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00

0,00

114,74

98,11

Krátkodobé záväzky

12188,09

24801,43

Bankové úvery a výpomoci

43685,13

28628,37

781045,79

725625,97

Dlhodobé záväzky
Výdavkové finančné operácie (v €)
Rozpočet na rok 2014

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

15103,00

15056,76

99,70

Časové rozlíšenie

3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2014

1b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU
– Základná škola s MŠ Rabčice

Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO

1144124,62
11503,64

PRÍJMY

Bežné príjmy spolu

1155628,26

Bežné príjmy (v €)

Bežné výdavky obce

318654,59

Bežné výdavky RO

620332,71

Bežné výdavky splolu

938987,30

Hospodárenie BR

216640,96

Rozpočet na rok 2014

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

11504,00

11503,64

100,00

V tom: – príjmy z prenájmu telocvične (1000,00 €), príjmy z prenájmu
bufetu (117,00 €), poplatky za MŠ (918,00 €), poplatok réžia/Školská
jedáleň (7370,08 €), cudzie zdroje ( 2098,56 €)
VÝDAVKY

Kapitálové príjmy RO

Čerpanie k 31.12.2014

% plnenia

620334,00

620332,71

100,00

Kapitálové výdavky obce

151589,30

AKTÍVA
PS k 1.1.2014

KZ k 31.12.2014

Majetok spolu

2485260,95

254947,93

Neobežný majetok spolu, z toho:

1414373,46

1510046,03

0,00

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1148556,56

1244229,13

Dlhodobý finančný majetok

265816,90

265816,90

1067018,15

1035542,30

681,11

1837,35

932794,46

857634,70

4,20

0,00

Dlhodobý nehmotný majetok

Obežný majetok spolu, z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

16676,51

6726,13

116861,87

169344,12

Poskytnuté návratné fin. výpom. dlh.

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpom. krát.

0,00

0,00

3869,34

3887,60

Finančné účty

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO
Hospodárenie celkom

0,00
151589,30
-149026,75
67614,21
1042,46
15056,76
-14014,30
53599,91

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2014 po uvedených úpravách tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 52400,27 €.

2/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2014

Názov

Hospodárenie KR
Hospodárenie BR+KR

V tom: – prenesené kompetencie – ZŠ (462648,69 €), vzdelávacie poukazy (7975,00 €), výchova a vzdelávanie -príspevok pre 5 ročné deti
(5045,00 €), dotácia/žiaci sociálne znevýhodnené prostredie (2221,00 €,
MŠ + Školská jedáleň-originálne kompetencie (115382,97 €),záujmová
činnosť (10000,00 €), dotácia UPSVaR – hmotná núdza – Strava (4677,30
€), učebné pomôcky (879,80 €)

0,00
2562,55

Kapitálové výdavky spolu

Rozpočet na rok 2014

2562,55

Kapitálové príjmy spolu
Kapitálové výdavky RO

Bežné výdavky (v €)

Časové rozlíšenie

Kapitálové príjmy obce

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2014
221 – Bežné účty
– bežný účet č. 4000937002

64804,28 €

– TV č.4000937600

33193,80 €

– dotačný účet č. 4000933001
– účet dotačný II. č. 4000930011
– účet rez.fondu – analytika
– účet/Fond opráv – analytika
– účet sociálneho fondu: č. 400093003
SPOLU:

275,46 €
10,80 €
186,73 €
1042,46 €
52,85 €
168507,87€

Poznámka: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2014
bez výhrad bolo schválené Obecným zastupiteľstvom, konaným dňa
27.2.2015, Uznesením č. 1/2015 pod B/ Schvaľuje: bod č. 5.
Záverečný účet obce za rok 2014 je podrobnejšie zverejnený na stránke
obce: www.rabcice.sk – Dokumenty – Záverečné účty obce a je k nahliadnutiu na nástenke obecného úradu.
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Aktivity a úspechy ZŠ
Dvojnásobné víťazstvo našich žiakov
na Technickej olympiáde
V priestoroch SOŠ technickej v Námestove sa 3. decembra 2014
konalo okresné kolo piateho ročníka Technickej olympiády, ktorého
sa zúčastnili aj naši žiaci. Na olympiáde súťažili družstvá z okresov
Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
V kategórii mladších
žiakov nás reprezentovala Barbora Bandíková (7.A). V kategórii
starších žiakov súťažili
vo dvojici Alžbeta Bandíková (8.A) a Matej
Mordel (9.B). Olympiáda pozostávala z teoretickej a praktickej
časti, kde žiaci podľa
technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci mali
vyrobiť
raketoplán
z dreva a Barborka to
zvládla na plný počet
bodov – čo jej s druhým
najvyšším počtom bodov za teoretickú časť
zaistilo suverénne prvé
miesto (7,5 bodový náskok). Starší žiaci
v praktickej časti mali
podľa technického výkresu vyrobiť držiak
vidlicových
kľúčov
z dreva a pozinkovaného plechu, čo bola náročná úloha na zostrojenie, aj na čas. Výrobok Alžbetky a Mateja bol
druhý najlepší a s najviac zodpovedanými otázkami v teoretickej časti im to zabezpečilo víťazstvo (18 bodový náskok).
Radosť z víťazstva bola veľká a za vynaložené úsilie a poctivú prípravu na olympiádu pod
odborným vedením Ing. Angely Bigošovej si hrdo

odniesli medaily, víťazné
poháre, diplomy a vecné ceny.
Víťazi sa zúčastnili
krajského kola, ktoré sa
konalo 12. februára
2015 v Ružomberku. Na
vypracovanie teoretickej časti mali súťažiaci 30 minút a 90 minút na zvládnutie praktickej
úlohy, v ktorej sami vytvárali rapkáč a vtáčiu búdku. V nižšej vekovej
kategórii B dosiahla najvyšší počet bodov Barbora Bandíková. Je
veľká škoda, že v tejto kategórii sa nepostupuje na celoslovenské
kolo. Veríme, že o rok sa to splní.
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Tešíme sa, že máme takýchto šikovných a zanietených žiakov,
ktorí chcú dokázať, že sú najlepší a odhodlane idú za týmto cieľom.
V kategórii starších žiakov sa Alžbete Bandíkovej a Matejovi Mordelovi nepodarilo získať cenu, z čoho boli sklamaní. Nevadí, pre nás ste
najlepší a sme na VÁS VŠETKÝCH hrdí.
Ing. Angela Bigošová

Všetkovedko
V decembri sa žiaci našej školy zúčastnili 6. ročníka celoslovenskej
vedomostnej súťaže Všetkovedko. O titul Všetkovedka zabojovalo
38 žiakov 2.– 5. ročníka spolu s viac ako 12 000 deťmi z celého
Slovenska. Svoje sily si mohli zmerať vo vedomostiach zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy, informatickej, dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy. Titul Všetkovedko

získali: Jakub Tropek (3.A), Michaela Vojtašáková (4.B), Soňa Glombíková (4.B) a Timotea Tropeková 5.B) a boli odmenení diplomom
a peknými cenami. Ostatní súťažiaci získali diplom Všetkovedkov učeň
a záložku.

Mgr. Milada Fidrová

Rozprávkové vretienko
Dňa 3. februára 2015 sa uskutočnila recitačná súťaž „Rozprávkové
vretienko“, ktorej sa zúčastnilo 15 žiakov 2. – 4. ročníka.
Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:
1. miesto – Bianka Boldovjaková (4. A)
2. miesto – Olívia Halková (4. A)
Ivana Pitáková (4. A)
3. miesto – Katarína Motyková (3. A)
Tatiana Mordelová (2. B)
Mgr. I. Glombíková

Hlas Rabčíc – základná škola informuje
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Zápis do 1. ročníka
Zápis do školy je deň, ktorý zanechá v každom dieťati nezabudnuteľné spomienky. Tento školský rok sa zápis konal10. februára 2015
a zúčastnilo sa ho 36 detí.
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z nich. Preto si každý z karnevalu odniesol sladkú odmenu, malý
darček, úsmev na tvári a výbornú náladu umocnenú radosťou z nastávajúcich jarných prázdnin. Všetci si skvelú zábavu užili do sýtosti
a pri odchode si sľúbili, že aj o rok sa zamaskovaní opäť stretnú
a roztancujú celú školu.
Mgr. Janka Tropeková

Hviezdoslavov Kubín
Dňa 31.3. 2015 sa uskutočnila súťaž v prednese poézie a prózy –
Hviezdoslavov Kubín.
Najlepšie sa umiestnili v 1. kategórii títo žiaci:
Próza
1. miesto – Katarína Motyková (3.A)
2. miesto – Peter Mordel (2.B)
Iveta Branická (3.A)
3. miesto – Martin Fider (2.B)
Poézia
1. miesto – Jakub Tropek (3.A)
2. miesto – Bianka Ogureková (3.A)
3. miesto – Lenka Stelinová (2.A)
Budúcich prváčikov čakalo Kráľovstvo Abecedy, v ktorom sa deti
učia čítať, písať, počítať. Do tohto kráľovstva môžu v septembri vstúpiť
len tie deti, ktorým sa podarilo splniť úlohy, ktoré pre nich pripravil Kráľ
Abecedár. Každé dieťa preukázalo svoje vedomosti v krajine Číselkovo, Písmenkovo a Farbičkovo.

V školskom kole 2. kategórie bolo umiestnenie nasledovné:
Próza
1. miesto – Klaudia Kolčáková (6.A)
2. miesto – Bianka Boldovjaková (4. A)
Ivanka Pitáková (4.A)
3. miesto – Eliška Tropeková (5.B)
Vanesa Garajová (5.B)
Poézia
1. miesto – Timotea Tropeková (5.B)
2. miesto – Sabína Portalová (6.A)
3. miesto – Petra Klinovská (6.A)
V 3. kategórii – próza, boli udelené tieto miesta:
1. miesto – Dominika Mordelová (7.A)
2. miesto – Emma Tropeková (7.A)
Všetkým blahoželáme!

Dejepisná olympiáda

Po úspešnom splnení úloh prešli budúci prváci bránou, a za odmenu dostali medailu, diplom zo zápisu, sladkosť a malý darček, ktorý
pre nich pripravili štvrtáci. Celým
zápisom sprevádzali deti rozprávkové postavy, ktoré prispeli k príjemnej atmosfére.
Mgr. Iveta Glombíková,
Mgr. Renáta Hadárová

Karneval
V rámci každoročnej karnevalovej tradície, sa naša škola
13. februára premenila na „Rozprávkovú krajinu“, ktorú navštívilo veľké množstvo rozprávkových
bytostí od výmyslu sveta. Masky
boli aj tento rok veľmi nápadité
a pestré. Počas karnevalu panovala veselá atmosféra. Deti sa zabávali, promenádovali, súťažili
a spoločne tancovali. Do tanca
strhli aj svoje pani učiteľky, ktoré
karnevalovú diskotéku spestrili
svojimi maskami. Vďaka rodičom,
ktorí svojim deťom vymysleli a pripravili kreatívne masky plné fantázie, bolo ťažké určiť najlepšie

Na okresnom kole Dejepisnej olympiády, ktorá sa uskutočnila
12. februára 2015 v Námestove, našu školu reprezentovali František
Kmošek (6.A), František Živčák (6.A), Dominika Mordelová (7.A),
Emma Tropeková (7.A), Patrícia Vonsová (8.B), Natália Halková (9.A).
Súťaž bola náročná. Najúspešnejší bol František Živčák, ktorý obsadil vynikajúce 1. miesto.
Mgr. Kristína Lubasová
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Biblická olympiáda

Biblická olympiáda sa konala 12. marca 2015 v Katolíckom dome
v Námestove. Reprezentovali nás dievčatá: Laura Vojtašáková (8.B),
Erika Huráková (9.A), Lucia Kormanová (9.A). Zo Svätého písma boli
na štúdium vybraté knihy Skutky apoštolov, Tobiáš a Jozue. Dievčatá
sa umiestnili na štvrtom mieste.
Mgr. Kristína Lubasová

Geografická olympiáda 2014/2015
Žiaci ročníkov 5. – 9. sa aj v tomto školskom roku pripravovali na
náročnú vedomostnú súťaž – Geografickú olympiádu. Najväčší záujem prejavili piataci. Víťazi školského kola reprezentovali našu školu
na obvodnom kole 5. februára 2015 v Námestove. Súťaž sa skladá
z troch častí. V prvej časti žiaci riešia test z Oravy bez pomoci mapy,
v druhej časti sú teoretické otázky z učiva príslušného ročníka
a ročníkov predchádzajúcich rozšírené o monotematickú časť. V tom-

Meno
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Trieda

Počet bodov

Umiestnenie
v školskom kole

Matúš Bublák

V.A

91

1. miesto

Timotea Tropeková

V.B

86

2. miesto

Vanessa Garajová

V.A

77

3. miesto

Okresné kolo v Námestove – 5. 2. 2015
Našim žiakom sa podarilo školu úspešne reprezentovať. Žiaci
5. ročníka získali nad 75 bodov a stali sa úspešnými riešiteľmi. Najlepšie sa darilo Andrejovi Bublákovi z IX. A triedy, ktorý sa umiestnil na
okresnom kole na krásnom 2. mieste s počtom bodov 92. S víťazom
mal rovnaký počet bodov, ale rozhodla monotematická časť, kde mal
o bod menej.
Krajské kolo v Žiline – 21. 4. 2015
Na krajskom kole Andrej Bublák získal 7. miesto z 53 zúčastnených
žiakov Žilinského kraja. S počtom bodov 82 (na víťaza stratil 6 bodov)
sa stal úspešným riešiteľom. Mal neskutočnú smolu, lebo po prvom
kole bol na prvom mieste s počtom bodov 59 zo 60 bodov. V druhej –
praktickej časti sa mu darilo menej, a stratil body, ktoré ho v umiestnení obrali o medailovú pozíciu. Andrejovi blahoželáme o to viac, že si
v najťažšom ročníku základnej školy našiel čas a pripravoval sa na
túto náročnú súťaž. Verím, že nadobudnuté vedomosti využije na strednej škole.
Všetkým žiakom, ktorí reprezentovali našu školu v Geografickej
olympiáde ešte raz blahoželáme.
Žiakov pripravovala RNDr. Zlatica Krumpová

Slávik Slovenska 2015

to školskom roku to bola téma: „Poľnohospodárstvo“. Je to náročná
téma, ktorá v sebe zahŕňa poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo
a rybolov sveta. Informácie sme čerpali z odbornej literatúry a internetu. Novinkou boli v zozname povinnej literatúry na krajské kolo
stránky na internete písané v angličtine. Tu sa žiaci prejavili ako mimoriadne zruční a samostatní. V tretej časti
Geografickej olympiády žiaci pomocou atlasu riešia
praktické úlohy –
určujú polohu miest,
vzdialenosti podľa
mierky mapy, cestujú s použitím azimutu a preukazujú
zručnosť s narábaním rôznych druhov
máp. Žiaci môžu
získať maximálne
100 bodov. Do krajského kola postupujú len tí najlepší, ak
získali 85 bodov
a viac.
Výsledky školského kola v 5. ročníku:

Dňa 5. mája 2015 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže „SLÁVIK SLOVENSKA 2015“.Tento rok sa konal už jej 25. ročník.
Do súťaže sa zapojili žiaci 3. až 7. ročníka. Súťažili v 3. kategóriách.
Boli povinní spievať dve piesne. Podmienkou súťaže bolo, aby jedna
z piesní pochádzala zo Spevníčka Slávik Slovenska 2015 a mala
aspoň dve slohy. Druhú pieseň si súťažiaci zvolili podľa vlastného
výberu. Prevažne to boli piesne z nášho regiónu, teda piesne goralské. K jednej piesni mali žiaci hudobný sprievod, o ktorý sa postaral
p. uč. A. Mordel hrou na akordeóne, za čo mu patrí vďaka. Víťazi
jednotlivých kategórií našu školu reprezentovali na okresnom kole
v Námestove. Víťazom blahoželáme a prajeme, aby ich spev prinášal
radosť nielen im samým, ale aj nám ostatným. Už teraz sa tešíme na
ďalší ročník tejto súťaže, na stretnutia s piesňami a na chvíle, na ktoré
sa nezabúda, lebo budú stále hriať pri srdiečku.

Výsledky súťaže:
I. kategória: žiaci 1. – 3. ročníka
2. miesto: Jakubko Tropek (3.A)
3. miesto: Jazmínka Mordelová (3.A)
II. kategória: žiaci
1. miesto:
2. miesto:
3. miesto:

4. – 6. ročníka
Timotea Tropeková (5.B)
Eliška Tropeková (5.B)
Olívia Halková (4.B)

III. kategória: žiaci 7. – 9. ročník
1. miesto: Emma Tropeková (7.A)
2. miesto: Dominika Mordelová (7.A)
Mgr. Janka Tropeková

Volejbalistky vyhrali obvod
Po odchode p. uč. M. Tropekovej na MD naše žiačky pokračovali
v tréningu na Volejbalovom krúžku pod vedením p. uč. Trúchleho.
Veľkú radosť mali, keď v obvodnom kole 6. marca v Oravskej Polhore
zvíťazili a postúpili do okresného kola. Tam sa stretli s vynikajúcimi
družstvami z okolitých škôl a vlaňajšími víťazkami krajského kola
z Novoti. Naše dievčatá Z. Vojtasová, A. Fidrová, V. Motyková,
A. Slovíková (všetky z 9.B), V. Vronková, A. Bandíková (obe z 8.A)
a D. Pitáková, E. Bolibruchová 7.roč. obsadili 4. miesto a favorizované súperky značne potrápili, keďže im zobrali aspoň set.
František Trúchly
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Hokejové a iné zážitky naživo !

Žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ v sprievode s RNDr. Z. Krumpovou, Ing. A. Bigošovou a Mgr. S. Bigošom sa 18. apríla 2015 zúčastnili
prípravného hokejového zápasu Slovensko-Bielorusko, aby tak mohli

1, 2 / 2015

nách sa halou ozývali skandovania, ale asi najviac – „Slovensko do
toho“ a „Jaaanó Laaacó“. Mimochodom, chytal vynikajúco. Po prvých štyroch góloch v prvej tretine, ktoré vsietilo slovenské mužstvo, bola atmosféra fantastická, a keď prišli na rad mexické vlny,
priam elektrizujúca, a tá sa veru nedá zažiť pri telke. Z úst niektorých
zaznelo: „Ako dobre, že som sem
šiel, šla! Čo by som doma robil, robila?“ Po záverečnom hvizde rozhodcov sa diváci poďakovali našim hokejistom za víťazstvo v pomere 5 : 2.
Bol to úžasný pocit všetko toto zažiť! Všetky zážitky sme sa snažili zachytiť na spoločných fotkách. Pred
štadiónom sa niektorí žiaci mohli odfotiť napr. s Lacom Nagym, či Michalom Miklíkom.
Plní vzrušujúcich zážitkov sme sa
v poriadku vrátili domov v nočných
hodinách. Určite mnohí zaspávali
s unavenými hlasivkami od skandovania – Slovenskóó, heja, heja, Slovesnkóóó. Už minulý rok sme chlapcom poďakovali za predvedený oduševnený výkon a dali sme si prísľub,
že prídeme do Popradu zas. Dúfame, že na budúci rok prídeme aj
s tými, ktorým sme aj týmto spôsobom sprostredkovali naše zážitky,
ktoré stojí za to prežiť na vlastnej
koži.
RNDr. Zlatica Krumpová
a Ing. Angela Bigošová

zažiť pravý hokejový zážitok a osobne sa stretnúť s našimi reprezentantmi. To je zároveň aj odpoveď na otázku spolužiakov, kamarátov
a iných, ktorí sa nás pýtali, prečo tam ideme, a či nie je lepšie zapnúť
si telku, otvoriť čipsy a piť kolu v teplúčku svojej izby…
Áno, v ten deň sme síce zažili všetky štyri ročné obdobia od slniečka až po sneženie, avšak to umocnilo ešte viac náš osobný zážitok
nielen zo športu, ale aj z krás Slovenska, ktoré sme cestou autobusom do Popradu spoznávali. Prešli sme tri krásne regióny Slovenska
– Oravu, Liptov a Spiš okolo vrchu Choč nad mestami Dolný Kubín
a Ružomberok, termálnych kúpalísk v Lúčkach a Bešeňovej,
uprostred pohorí Nízkych a Západných Tatier okolo Liptovskej Mary,
najväčšej priehrady na Liptove, diaľnicou D1, ktorá ešte stále nie je
prepojená od Bratislavy po Košice, ale ktorá sa buduje v úseku Hubová – Ivachnová spolu s cestným tunelom Čebrať. V meste Ružomberok sme videli, a aj „pocítili“, veľké priemyselné centrum SCP Mondi,
ktoré vyrába papier a celulózu s výrobnou kapacitou 560 tisíc ton
nenatieraného papiera, 66 tisíc ton obalového papiera a 100 tisíc ton
vysušenej buničiny určenej na predaj. Cestou na
Spiš sa pomaly otvárala panoráma Vysokých
Tatier so zasneženými končiarmi, najmä
najvyšším vrcholom Gerlachovského štítu. No
a v autobuse sa so zdvíhajúcou hmlou zdvíhala
aj športová nálada s nacvičovaním povzbudzovania slovenského mužstva v duchu pripravených transparentov: „Aj Orava pozdravuje hokejové Slovensko“.
Po príchode do Popradu sme sa zastavili v nákupnom centre MAX, kde prebiehala akcia pod
názvom „Študentská Apriliáda“, ktorú organizovali popradskí študenti. Predviedli sa ako „živé
sochy“ pred jednotlivými predajňami a odprezentovali tak trendy v obliekaní na jar a leto 2015.
Odtiaľ sme sa presunuli na štadión – samozrejme pekne pomaľovaní v slovenských farbách,
dresoch, so zástavami, šálmi a transparentmi.
Dostať sa na vypredaný štadión nebolo jednoduché. Sprísnená kontrola pri vstupe zobrala, z bezpečnostných dôvodov, žiakom fľaše s nápojmi
z umelej hmoty.
Už pri úvodnom rozkorčuľovaní a predstavovaní slovenských hráčov bolo najviac počuť fanúšikov a fanúšičky Martina Réwaya, rodáka
z Dolného Kubína, ktorý sa stal najúspešnejším
nováčikom v českej extralige. Po úvodných hym-

Deň Zeme
Žiaci ZŠ s MŠ v spolupráci s obecným úradom sa aj tento rok
zapojili do akcie skrášlenia a vyčistenia obce od odpadu. Hoci sme
prešli len okolo ciest, odpadu sa nazbieralo po nezodpovedných občanoch dosť. Žiaci naplnili odpadom mnoho vriec, a tak prispeli
k čistejšej obci a zdravšiemu životu v nej. Povedomie občanov stúplo
oproti iným rokom, ale žiaľ, stále sa nájdu takí, ktorí nevedia, kde
odpad patrí.
Veríme, že každému občanovi záleží na kvalitnom živote v Rabčiciach. Preto vás vyzývame, aby vám nebolo ľahostajné životné
prostredie našej obce a jej okolia. Smeti patria do koša, nie do prírody!
Všetkým, ktorí prispeli k vyčisteniu obce od odpadu patrí veľká vďaka.
Ing. Oľga Morozová
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Exkurzia po chránených miestach na Orave
Na Deň zeme sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie organizovanej CHKO Horná
Orava po chránených miestach Hornej Oravy.
Najskôr sme sa vybrali na Náučný chodník Slaná voda – Babia hora. V tejto lokalite je
cez rašelinisko vybudovaný podvalový chod-

ník. Žiaci sa tu oboznámili ako rašelinisko vzniká a učili sa
rozpoznávať vyskytujúce sa druhy rastlín a živočíchov. Na
konkrétnom mieste
žiaci videli rozdiel
medzi slatinou a vrchoviskom.

Na okresnom kole Matematickej pytagoriády nás úspešne
reprezentovala žiačka 4. A triedy Olívia Halková, ktorá získala pekné 3. miesto. Blahoželáme.
Mgr. Renáta Hadárová

Potom sme sa premiestnili na chránené územie, v ktorom sme
pozorovali život bobra. Videli sme ako žije, ale aj ohryzené stromy,
ktoré prezrádzali jeho výskyt. Živého bobra sa nám nepodarilo zazrieť, len jeho stopy v prírode.
Touto zážitkovou formou vyučovania si žiaci rozvíjajú svoje poznatky a zručnosti z environmentálnej výchovy a pestujú si pozitívny
vzťah k prírode.
Ing. Oľga Morozová

Majstrovstvá okresu a kraja v atletike

DIPLOM

Na okresnom kole
Majstrovstiev v atletike
starších žiačok, ktoré
sa konalo 3. júna 2015
v Rabči prvé miesto vo
vrhu guľou výkonom
9,22 m vybojovala Daniela Kubíková (9.B).
Zabezpečila si tak postup na krajské kolo,
ktoré sa konalo v Rabči
11. júna 2015. S výkonom 9,36 m obsadila
v silnej konkurencii súťažiacich
výborné
5. miesto a úspešne reprezentovala školu na
tomto športovom podujatí.

Umiestnenie žiakov po ukončení
9-ročnej dochádzky na ZŠ s MŠ Rabčice
V školskom roku 2014/15 ukončí 9-ročnú dochádzku 30 žiakov.
Títo žiaci boli v prvom kole prijímacích pohovorov prijatí na stredné
školy, kde budú pokračovať v odbornom vzdelávaní.
ROZMIESTNENIE:
gymnázium ....................... 9 žiakov
študijné odbory .............. 17 žiakov
učebné odbory .................... 4 žiaci
Prajeme všetkým úspešné pokračovanie vo vzdelávaní na stredných školách, aby sa im podarilo dosiahnuť dané ciele.
Ing. Oľga Morozová
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Náučný chodník pod Pilskom
Žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ podnikli poslednú turistiku v školskom roku 2014/2015 do oblasti pod Pilskom.
Lesnícky náučný chodník sa nachádza v masíve vrchu Pilsko.
Autobusom sme sa dostali do Oravského Veselého ku chate Randová, kde chodník začína. Sprievod nám robil pán Kšenzulák, lesník
z lesnej správy Mútne. Dĺžka chodníka je 4,7 km a formou informačných tabúľ má návštevník možnosť zoznámiť sa s tým ako človek
v lese hospodári. Les je nielen zdrojom dreva, lesných plodov, ale tiež
zdrojom pitnej vody. Videli sme tiež časti lesa, ktoré majú charakter
pralesa. Jeho vývoj je ponechaný len na prírodu. Zaujímavé boli informácie o škodcoch – biotických a abiotických. Chodník je novovybudovaný a za povšimnutie stojí zbierka samorastov – drevených ano-

málií na kmeňoch stromov, ktoré sú umiestnené popri chodníku. Zaujímavá je lesná studnička vyvierajúca spod klobúka dreveného hríba. Veľmi sme ocenili dva drevené kryté altánky, kde sme si oddýchli
a občerstvili sa.
Lesný náučný chodník Pilsko je príjemné miesto na oddych, ale
i poučenie pre tých, ktorí majú radi tiché miesta bez zhonu a veľkého
počtu turistov. Pán lesník pochválil našich žiakov ako výborných
poslucháčov a v budúcom školskom roku sme sa dohodli na ďalšej
návšteve, kde by sme sa zúčastnili aj na brigáde pri údržbe náučného chodníka.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

Matematický klokan 2015
Súťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku.
Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa
inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii.
Matematický klokan je najväčšia matematická súťaž na svete.
Z našej školy sa do nej zapojilo 45 žiakov.
24 žiakov súťažilo z ročníkov 1.–4. (v kategórii Klokanko 1,2,3 a 4).
Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili Tánička Mordelová z 2.B triedy a Sonička Glombíková zo 4.B. Dosiahli hodnotenie 5 klokanov.
21 žiakov z ročníkov 5.–9. súťažilo v kategórii Školák a Benjamín.
Šampiónom našej školy sa stal Timotej Bandík zo 7.A triedy. Zo
100 bodov získal 88 bodov. V kategórii Benjamín 7 malo 91,6 %

všetkých zúčastnených žiakov na Slovensku menej bodov ako Timotej. Vynikajúci výsledok dosiahla aj Barborka Bandíková – 87 bodov.
Najúspešnejšou z 8. ročníka sa stala Alžbetka Bandíková, ktorá
získala 88 bodov. Získané body zaradili T. Bandíka, B. Bandíkovú
a A. Bandíkovú medzi 20 % najúspešnejších žiakov Slovenska. Je to
vynikajúci výsledok!
Blahoželáme úspešným riešiteľom a tešíme sa, že aj v matematike
preukazujú naši žiaci výborné výsledky.
Cieľom našej školy je podporovať všetky talentované deti.
Súťaž zabezpečujú RNDr. Zlatica Krumpová a Mgr. Milada Fidrová
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Hlas Rabčíc – zo života farnosti

Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Sakrárium – diera za oltárom (môže byť zakrytá poklopom (alebo
vyzerá aj ako malé umývadlo lievikovej formy)), umožňujúca priamy
kontakt s pôdou, na ktorej stojí kostol a ktorá je požehnaná biskupom
pri kladení základného kameňa. Doňho sa vylieva všetko, čo bolo
požehnané alebo posvätené, aby sa vrátilo do prírody vytvorenej
Bohom a tak sa konzumovalo
Sédes – sedadlo kňaza, odkiaľ predsedá liturgickému zhromaždeniu
Silentium – posvätné ticho, čas na vnútorné sústredenie sa
a modlitbu
Superpelícia (superka) – biela skladaná košeľa so širokými rukávmi a hranatým výrezom okolo krku. Vznikla skrátením alby
z praktických dôvodov a preto sa používa tam, kde alba nie je potrebná; symbolika superpelície je rovnaká ako u alby – čistota duše
Sakristia – miestnosť pre kňaza (a miništrantov), kde sa pripravuje
na slávenie liturgie
Sviece – symbolizujú Krista, Svetlo sveta. Pôvodne boli z včelieho
vosku, dnes sa používajú aj olejové sviece. Ich spaľovanie – strácanie sa – symbolizuje Kristovu obetu na kríži, keď zomrel, stratil svoj
život, aby sme my získali večný život. Sú ozdobou a umocňujú slávnosť sv. omše. Keď svätú omšu slávi kňaz, v presbytériu má horieť
párny počet sviec, ak liturgii predsedá biskup, ich počet má byť nepárny
Sandále – pôvodne kožená obuv. Neskôr hodvábna podľa liturgických farieb. Prvé zmienky o zvláštnej liturgickej obuvi sú už z 5. stor.
Neskôr sa zvláštna liturgická obuv rezervovala biskupom a biskupské sandále alebo biskupské črievice sa pokladali za významnú insígniu. Iba pápež mohol nosiť črievice zdobené krížom. Súčasné liturgické knihy nepredpisujú používanie zvláštnej liturgickej obuvi

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Sanhedrín (hebr. – rada, veľrada) – židovská veľrada; (herb. –
trestné právo) – traktáty mišny, prvej autoritatívnej zbierky nariadení,
predpisov a ústnych tradícií Zákona
Seder (hebr. – poriadok) – názov na označenie náboženského
obradu, ktorý sa v židovských domoch konal večer na začiatku sviatku Paschy (Veľkej noci)
Septuaginta (lat. – sedemdesiat) – najstarší a najdôležitejší preklad Starého zákona do gréčtiny; vznikol v 3. – 2. storočí pred Kristom v Alexandrii a bol určený pre Židov v diaspore, ktorí už nerozumeli starozákonným spisom napísaným v hebrejčine
Sobota – šabat (hebr. – prestať, ustať, odpočívať) – siedmy deň
v týždni, ktorý bol určený na odpočinok tak pre človeka ako aj pre
zvieratá; podľa Biblie siaha pôvod šabatu až do čias Mojžiša
a z teologického hľadiska ide o zasvätenie dňa Pánovi, ktorý na
siedmy deň po stvorení odpočíval, je to deň radosti a prinášania obetí
Stéla (gr. – stĺp) – v staroveku samostatne stojaci náhrobný kameň, stĺp alebo tabuľa s nápisom
Symbolum (lat. – znak vierovyznania) – v teológii a exegéze sa
týmto pojmom označuje vyznanie viery, obsahujúce stručný súhrn
základných právd kresťanskej viery
Synagóga (gr. – zhromaždisko i zhromaždenie) – termín na označenie miesta, kde sa Židia zhromažďovali na slávenie mimochrámového kultu

Jubilejný rok milosrdenstva
Pápež František 13. 3. 2015 oznámil slávenie Jubilejného roku milosrdenstva. Svoje rozhodnutie zverejnil počas homílie kajúcej pobožnosti v Bazilike sv. Petra pri príležitosti otvorenia pôstnej iniciatívy
„24 hodín pre Pána“, keď povedal:
„Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev
mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva.
Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať
touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne
jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude
to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo
svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). A toto zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva!
Tento Svätý rok sa začne na nastávajúcu slávnosť
Nepoškvrneného počatia Panny Márie [pozn. 8. decembra 2015], a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej
tváre Otcovho milosrdenstva.“
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Mons. Fisichella k Jubileu vysvetľuje: „Pápež si praje, aby toto
jubileum bolo prežívané v Ríme rovnako ako v miestnych cirkvách.
Táto skutočnosť upriamuje osobitnú pozornosť voči životu jednotlivých cirkví a voči ich potrebám“ – poznamenal a upozornil na niekoľko momentov, ktoré budú v tejto súvislosti výnimočné:
„Prvýkrát v histórii jubileí bude daná možnosť otvoriť Svätú bránu
milosrdenstva aj v jednotlivých diecézach, predovšetkým v katedrále
alebo v zvlášť významnom kostole alebo sanktuáriu významnom pre
pútnikov.“ Podľa slov Mons. Fisichellu ide o viditeľné znamenie získania odpustenia. Pre pútnikov v Ríme bude zabezpečená osobitná
možnosť prejsť Svätou bránou milosrdenstva v atmosfére stíšenia
a modlitby, aby neboli rušení ostatnými turistami.
Kalendár slávení v rámci Svätého roku milosrdenstva zahŕňa
podujatia, ktoré predpokladajú veľkú účasť ľudí. Prvou udalosťou bude
púť od 19. do 21. januára 2016, aby bolo zrejmé, že Svätý rok je
skutočná púť a ako taký by mal byť prežívaný. Pútnikom sa odporúča, aby vykonali úsek púte pešo, a tak sa pripravili na prejdenie
Svätou bránou v duchu viery a nábožnosti.
Ďalšia udalosť sa bude týkať tých veriacich, ktorí majú osobitným
spôsobom účasť na skúsenosti milosrdenstva. Preto sa 3. apríla uskutoční slávenie pre hnutia, združenia a rehoľné inštitúty, ktoré žijú spiritualitu milosrdenstva.
Mladým birmovancom bude vyhradená nedeľa 24. apríla, mládeži
rozličných vekových kategórií budú venované Svetové dni mládeže
v júli v Krakove.
Diakoni, osobitne povolaní k službe kresťanskému spoločenstvu
cez skutky milosrdenstva, budú sláviť jubileum 29. mája.
Následne 3. júna pri príležitosti 160. výročia sviatku Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho sa bude sláviť jubileum kňazov.
Mimoriadnym dňom pre chorých, pre osoby so zdravotným postihnutím a tých, ktorí sa o nich starajú, bude v rámci Roku milosrdenstva
12. jún.
Charitatívnym dobrovoľníkom bude venované osobitné stretnutie
4. septembra.
Nedeľa 25. septembra bude vyhradená pre katechétov, ktorí skrze
svoj záväzok odovzdávania viery podporujú život kresťanských komunít v našich farnostiach.
Svetu mariánskej spirituality bude patriť 9. október ako slávenie
Matky milosrdenstva.
V programe udalostí Roku milosrdenstva sa počíta aj s osobitným
slávením spolu s väzňami, a to 6. novembra.
Pre pútnikov, ktorí prídu do Ríma v rámci jubilea, budú k dispozícii
niektoré kostoly v historickom centre, a to najmä na chvíle modlitby
a prípravy na prechod Svätou bránou.
Všetky informácie sú prístupné na internetovej stránke venovanej
Roku milosrdenstva – www.iubilaeummisericordiae.va alebo jednoducho www.im.va.

Modlitba pápeža Františka
pre Svätý rok milosrdenstva
Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal samaritánke,
ako keby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar!”
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil byť očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby Jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu a slepým prinavrátiť zrak.
Na príhovor Panny Márie, matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.
Boh sa nikdy neunaví odpúšťať nám. My sa neunavme prosiť
o milosrdenstvo. (pápež František)
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