Hlas Rabčíc
OBECNÉ NOVINY - OBČASNÍK

ČÍSLO 3, 4 /2015

ROČNÍK 13

Vianočné trhy v Rabčiciach
V adventnom predvianočnom čase sa neodmysliteľnou súčasťou
kultúrnych podujatí stávajú vianočné trhy, ktoré svojím programom
prispievajú k vianočnej atmosfére a nálade všetkých, ktorí ich navštívia. V Rabčiciach sa táto akcia konala po prvýkrát 5. decembra 2015.
Počasie bolo na toto ročné obdobie celkom priaznivé, a tak sme tu
mohli stretnúť všetky vekové kategórie.

chýbať rôzne pochúťky ako vianočná kapustnica, pečený baran, pečená klobása, posúchy... Na zahriatie bol pripravený teplý punč.

K dobrej nálade určite prispeli svojou hudbou a spevom aj členovia
folklóru, ktorí zároveň prišli s nápadom usporiadať Vianočné trhy
v Rabčiciach. Organizačne zabezpečovali podujatie v spolupráci
a s podporou obecného úradu.

V jednotlivých stánkoch nechýbala bohatá ponuka výrobkov, ktoré
boli ukážkou šikovnosti a tvorivosti ich výrobcov. Mohli sme obdivo-

vať dekoračné vianočné stromčeky, venčeky a ozdoby z rôznych
materiálov, drevené výrobky, medovníky a iné. Samozrejme nemohli

Príjemnú predvianočnú atmosféru občasne narúšali petardy, či svetlice, ktoré sa tu veľmi nehodili, nehovoriac o tom, že podobné výrobky
nepatria do rúk detí a mladistvých. V budúcnosti pri organizovaní
podobných podujatí môžeme niektorým chybám predísť.
Obec Rabčice ďakuje všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnému priebehu vianočných trhov.

Vážení spoluobčania,
opäť tu máme koniec roka, kedy sa stretávajú rodiny, príbuzní,
známi a priatelia, kedy si sadneme k spoločnému stolu, aby sme sa
porozprávali, oddýchli a upevnili rodinné puto. Vianoce a príchod
nového roka má svoje čaro, na ktoré sa všetci tešíme, sme k sebe
úprimnejší, viac si pomáhame, viac sa tolerujeme a uvedomujeme si
silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty, ktoré
sú symbolické pre každého z nás. Tieto hodnoty majú veľký význam
aj pre celú našu obec.
Žijú medzi nami ľudia, ktorí netúžia po drahých darčekoch, ale
majú skromné prianie, aby aspoň tieto vianočné dni nezostali sami.
Nezabúdajme preto na svojich rodičov, priateľov, známych, s ktorými by sme chceli byť pri spoločnom štedrovečernom stole. Dajme im
pocítiť, že na nich myslíme, máme ich stále radi, napriek rôznym
nepríjemnostiam, ktoré nás zastihli počas roka. Každý má pri šted-

rovečernom stole iné zvyky, ale myslím si, že väčšina začína večeru s modlitbou a prianím pokoja pre všetkých.
Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým občanom, za prácu
vykonanú vo vašich domácnostiach, na vašich pracoviskách ako aj
za prácu, ktorú ste vykonali v prospech našej obce.
Želám Vám požehnané a príjemné vianočné sviatky, aby sa Vám
splnili Vaše sny, predsavzatia a priania. Do nového roka 2016 Vám
prajem hlavne pevné zdravie, šťastie, lásku, rodinnú pohodu a porozumenie.

Jozef Slovík
starosta obce
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UZNESENIE č.4/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa26.06.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej
uzávierke za rok 2014.
3. Informáciu Materskej školy Rabčice o letnej prevádzke.
4. Prehodnotenie poplatku na žiaka v predškolskom zariadení.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2015 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 (súčasťou je aj zmena rozpočtu Základnej školy
s MŠ Rabčice):
Celkové príjmy – na sumu: 1 220 901,00 €
(+11 756,00 €)
z toho - obec:
1 219 901,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 220 901,00 €
(+11 756,00 €)
z toho - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

619 699,00 €
601 202,00 €

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Margita Borová a Milan Klinovský.
2. Program rokovania obec. zastupiteľstva.
3. Prevod ciest od občanov na obec Rabčice

na základe kúpno-predajných zmlúv, obsahujúcich GP č. 41962249-46/2015, GP
č. 41962249-62/2015, GP č. 41962249-63/
2014, GP č. 41962249-79/2014 a GP
č. 41962249-93/2014.
4. Počet tried v školskom roku 2015/2016
v zmysle zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.
5. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 2.2 OP
KaHR na realizáciu projektu Verejné osvetlenie v obci Rabčice, ktorý je realizovaný
obcou Rabčice.
a) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
b) Zabezpečenie finančných prostriedkov
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
6. Zrušenie bodu B číslo 3 z uznesenia
č. 2/2015.
7. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2015 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 – na sumu: 1 209 145,00 €
(+3508,00 €)
z toho - obec:
1 208 145,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €

Celkové výdavky - na sumu: 1 209 145,00 €
(+3508,00 €)
z toho - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

609 054,00 €
600 091,00 €

8. Použitie prostriedkov rezervného fondu
na bežné výdavky vo výške 10 000 € na
úpravu chodníkov 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.
9. Použitie prostriedkov rezervného fondu
na bežné výdavky vo výške 2000 € –
komunálny odpad 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.
10.Použitie prostriedkov rezervného fondu na
kapitálové výdavky vo výške 5 500 € –
z toho 2 500 € na úpravu cesty pri p. Skočíkovi a 3 000 € na preasfaltovanie cesty
pri cintoríne v zmysle ustanovenia § 15 odsek 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zák.
v znení neskorších pred.
C/ Doporučuje:
1. Príprava VZN č. 2/2015 o poplatku na žiaka v predškolskom zariadení.

UZNESENIE č. 5/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 28.08.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Monitorovaciu správu Obce Rabčice
k 30.6.2015.
3. Výročnú správu Obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2014.
4. a/ Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2014.
b/ Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou uzávierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. §23 odsek 5.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 7/2015 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 – na sumu: 1 228 186,00 €
(+7 285,00 €)
z toho - obec:
1 227 186,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 228 186,00 €
(+7 285,00 €)
z toho - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

626 987,00 €
601 202,00 €

6. Žiadosť Cyrila Brenkusa, bytom Rabčice
č. 237, o umiestnenie zrkadla, vysporiadanie cesty, odvoz komunálneho odpadu.
7. Sťažnosť Martiny Gorbačíkovej, bytom
Rabčice č. 333, na Dušana Kolčáka, bytom Rabčice č. 331.
8. Informáciu starostu obce o Rabčickej Heligónke, ktorá sa uskutoční dňa 30.8.2015.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení Ľubomír Bublák, Oľga Chromeková.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2015 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 – na sumu: 1 228 186,00 €
z toho - obec:
1 227 186,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 1 228 186,00 €
z toho - obec:
- ZŠ s MŠ Rabčice:

626 987,00 €
601 202,00 €

4. Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Rabčice.
5. Žiadosť Súkromnej základnej umeleckej
školy HEURÉKA, ZŠ s MŠ Nová 361, Bobrov, o súhlasné stanovisko so zriadením
elokovaného pracoviska SZUŠ v obci Rabčice v priestoroch ZŠ s MŠ Rabčice, za
účelom poskytovania umeleckého vzdelávania detí.
6. Zapojenie Obce Rabčice do projektu mikroregiónu Biela Orava „Nakladanie s biologickými odpadmi – 5 % spoluúčasť na projekt v sume maximálne do 4000,00 €.
7. Zapojenie Obce Rabčice do národného
projektu Dátové centrum obcí a miest
(DCOM) realizovaného združením DEUS.
8. Nákup vibračnej žaby pre obec od Stotka
Petra v sume 2600,00 €.
C/ Doporučuje:
1. Komisii verejného poriadku preriešiť sťažnosť Martiny Grobarčíkovej, bytom Rabčice č. 333.
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UZNESENIE č. 6/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 30.10.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 9/2015 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 :
1 802 937,00 €
(+ 574 718,00 €)
z toho - obec:
1 801 937,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1000,00 €
Celkové výdavky :
1 802 937,00 €
(+ 574 718,00 €)
z toho - obec:
1 201 735,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 601 202,00 €
3. Informácie starostu obce o :
– spílení, poprípade opílení, stromov – lipy na
starom cintoríne, po úspešnom vypracovaní projektu
– zrealizovaných a pripravovaných projektoch – „Inštalácia nízkoemisných zdrojov
pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne“ a „Obnova verejného osvetlenia v obci Rabčice.“
3. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Margita Borová a Jozef Hálka.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
2. Overovateľov zápisnice: Veronika Káziková, Anna Huráková.
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2015 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 : 1 803 087,00 € (vrátane
úpravy rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice)
z toho - obec:
1 801 937,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 1150,00 € (+ 150,00 €)
Celkové výdavky:
1 803 087,00 €
z toho - obec:
1 201 735,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 601 352,00 € (+ 150,00 €)
5. Obecnú kroniku za rok 2014.
6. Finančné prostriedky vo výške 4000,- Eur
na úpravu priestorov (prestavbu ) v budove kotolne na garáže – pre obecný úrad
a hasičov.
7. Schvaľuje prehodnotenie platu starostu
obce v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z.
o platových pomeroch starostov vo výške
2.345,- Eur.
8. Spolufinancovanie na pripravovanom projekte zberného dvora v obci Rabčice
a súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie.
9. Finančný príspevok vo výške 30,- Eur na
zakúpenie vecnej ceny do tomboly pre

Spojenú školu internátnu, M. Urbana
160/45, 029 01 Námestovo.
10.Finančný príspevok vo výške 50,- Eur na
projekt „Noc splnených prianí“ pre žiadateľa Patrícia Brenkusová, Rabčice č. 528.
11.Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice vo výške 150,- Eur /navýšenie/ na prenájom telocvične.
12.Finančný príspevok 100,- Eur na jubilejný
volejbalový turnaj v telocvični z príležitosti osláv jubilea farnosti, ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2015.
13.Na základe žiadosti občanov Kuchta Peter, Rabčice č. 549, Kuchtová Jana, Rabčice č. 486 a Borový František, Rabčice
č. 480 o príjazdovú cestu - -obecnú cestu
v zmysle GP č.41962249-209/2014 vyhotoveného Ing. Jozefom Revajom, Námestovo, dňa 27.11.2014 a to C-KN par.č.
6512/2, 6512/3, 6513/6, 6513/7, 6513/8,
avšak za podmienky, že žiadatelia, ktorí
darujú obci prístupovú cestu, prepracujú
GP a cesta, ktorá bude prijatá na obec,
bude v šírke 6 m minimálne.
14. Finančný príspevok vo výške 250,- Eur
na zorganizovanie Vianočných trhov
v obci dňa 5.12.2015.
15. Zakúpenie vianočnej výzdoby pre obec
v sume 1000,- Eur.
C/ Doporučuje:
1. Prejednať prenájom budovy Kasárne
v obci s Ing. Katarínou Turacovou, Rabčice č. 419.

UZNESENIE č. 7/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 15.11.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení PaedDr. Margita Borová a Jozef Hálka.
2. Overovateľov zápisnice: Veronika Káziková, Anna Huráková

3. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Žiadosť občanov Kuchta Peter, Rabčice
č. 549, Kuchtová Jana, Rabčice č. 486
a Borový František, Rabčice č. 480 o prístupovú
cestu
vytvorenú
GP
č. 41962249-209/2014 vyhotoveného Ing.
Jozefom Revajom, Námestovo, dňa
27.11.2014 a to parcely C-KN č. 6512/2,

6512/3, 6513/6, 6513/7, 6513/8, ktorá
bude prijatá do majetku obce – na obec.
5. Zmluvu o prenájme budovy Kasárne v obci
s Ing Katarínou Turacovou, Rabčice
č. 419 od 20.11.2015.
C/ Ruší:
1. Prijaté uznesenie č. 6/2015 zo zasad. OZ
dňa 30.10.2015 pod B/Schvaľuje bod č. 13.

UZNESENIE č. 8/2015 zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 15.12.2015 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ.
3. Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 11/2015 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.
4. Rozpočet obce na roky 2017 a 2018 na
úrovni programov a podprogramov na
úrovni funkčnej klasifikácie (vrátane rozpočtu Základnej školy s MŠ Rabčice).
5. Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra
obce k 1.1.2016.

6.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Ku-

7.

2.
3.
4.
5.

bík a Veronika Káziková a overovateľov
zápisnice v zložení: PaedDr. Margita Borová a Oľga Chromeková.
Program rokovania obec. zastupiteľstva.
VZN č. 2/2015 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa do základnej školy.
VZN č. 3/2015 o prijímaní detí do materskej školy /na predprimárne vzdelávanie.
Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2014 o určení
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
dieťa materskej školy a na žiaka školskej
jedálne so sídlom na území obce Rabčice
a na záujmové vzdelávanie detí s trvalým
pobytom na území obce zo dňa
12.12.2014.
VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opat-

rením č. 12/2015 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 /súčasťou zmeny rozpočtu je úprava
rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice.
8. Rozpočet obce na rok 2016 s výhľadom
na r. 2017–2018 na úrovni programov
a podprogramov na úrovni funkčnej klasifikácie (súčasťou je aj rozpočet ZŠ s MŠ
Rabčice).
- príjmy vo výške
1 512 825 €
v tom: bežné príjmy
1 317 890 €
kapitálové príjmy
194 935 €
príjmové finančné operácie
0€
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
príjmy (bežné) vo výške
1000 €
- výdavky vo výške
1 512 825 €
v tom: bežné výdavky
1 499 023 €
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kapitálové výdavky
0€
výdavkové finančné operácie 13 802 €
z toho rozpočet ZŠ s MŠ:
výdavky (bežné) vo výške
698 553 €
9. Žiadosť o navýšenie rozpočtu na rok 2015
– originálne kompetencie pre Základnú
školu s materskou školou Rabčice 194
vo výške 5 148,- €.
10.Starostovi obce v priebehu rozpočtového
roka vykonať zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného
rozpočtu, a to v rámci jednotlivých kapitol
(funkčnej klasifikácie) a položiek (na úrovni kategórii) v rámci jednotlivých programov a podprogramov, pričom sa nemenia
celkové príjmy a výdavky, ale len v rámci
bežných výdavkov, o čom oboznámi poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
11. Štatutárovi RO – ZŠ s MŠ Rabčice v priebehu rozpočtového roka vykonať zmeny
rozpočtu rozpočtovými opatreniami v rámci schváleného rozpočtu, a to v rámci jednotlivých kapitol (funkčnej klasifikácie)
a položiek (na úrovni kategórií) v rámci
jednotlivých programov a podprogramov,
pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky, ale len v rámci bežných výdavkov,
o čom oboznámi starostu obce a starosta
o tom oboznámi poslancov na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
12.Prihlášku obce Rabčice za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2016.
13.Prihlášku Základnej školy s MŠ Rabčice
za člena združenia Regionálneho vzdelávacieho centra Martin na rok 2016.
14.Plán zasadnutí OZ na rok 2016.
26.02.2016
29.04.2016
24.06.2016
26.08.2016
28.10.2016
16.12.2016
Zasadnutie bude zvolané v posledný piatok každého druhého kalendárneho mesiaca v roku o 15.30 h. V prípade potreby
bude zasadnutie obecného zastupiteľstva
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien aj
predpisov, zvolané aj v inom termíne.
15.Finančnú podporu k Vianociam 2015 vo
výške 30,- €. Komunite Kráľovnej pokoja,
Radošina pre Matúša Tyralu, trvale bytom Rabčice č. 326.
16.Použitie rezervného fondu vo výške
112 722 € na úhradu faktúr za práce
v zmysle projektu „Verejné osvetlenie obce
Rabčice“.
17.Sponzorský dar do tomboly pre I. ročník
Poľovníckeho plesu, ktorý predstavuje
bezplatný dovoz paliva pre výhercu.
18.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach školy za
školský rok 2014/2015.
C/ Doporučuje:
1. Riaditeľke Základnej školy vypracovať štatút Školského klubu detí spolu so záväznými prihláškami.
2. Starostovi obce J. Slovíkovi osadiť tabuľu
zákaz zastavenia mimo zásobovania pri
Základnej škole – stupeň 1-4.
D/Vyhlasuje:
1. Voľbu hlavného kontrolóra obce na deň
26.2.2016.

3, 4 / 2015

Programový rozpočet na rok 2016
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Hlavné investičné akcie realizované v obci v r. 2015
Projekt „Inštalácia nízkoemisných
zdrojov tepla v obci Rabčice“ –
Rekonštrukcia obecnej kotolne
– v septembri a októbri boli prevedené rekonštrukčné prá-

Zakrytie priekop
Počas letného obdobia boli prekryté priekopy vedľa cesty, v smere
Nižný koniec – Frančáky, v celkovej dĺžke 1250 m. Práce vykonávali
pracovníci obecného úradu a občania zamestnaní na aktivačných
prácach. Na materiál obec preinvestovala z vlastných zdrojov
23 085,00 €.

ce v obecnej kotolni v celkovej výške 660 086,00 €

– vymenili sa kotly a rozvody z dotácie Ministerstva životného prostredia SR vo výške 627 082,00 €, z toho už
bolo obci poukázaných z MŽP SR celkom 574 718,00 €

Cesta ku Skočíkovi
Na uvedenej ceste bola urobená skrytka pôdy. Vrchné teleso cesty
bolo navezené skalnou drťou a vybudované priekopy aj s priepustmi.
Preinvestované náklady sú vo výške 1131,00 €.

Údržba a modernizácia
verejného osvetlenia v obci
V rámci uvedenej akcie bola osvetlená cesta od obecného úradu
smerom k futbalovému ihrisku a odbočka na časť Sroky. Verejné
osvetlenie sa tak rozšírilo o 850 m. Tieto práce boli hradené z dotácie
z Ministerstva financií SR, ktorá bola obci poskytnutá vo výške
7100,00 €. Preinvestovalo sa celkom 8448,00 €, z toho obec použila
z vlastných zdrojov 1348,00 €.

Projekt
„Verejné osvetlenie v obci“

– sklad uhlia bol prebudovaný na garáže, obec tu preinvestovala cca 5000,00 €
– urobili sa teplovodné rozvody do ZŠ a MŠ, ktoré boli
rozdelené na dve samostatné vetvy
– staré nepotrebné potrubia boli odpojené – Rekonštrukcia obecnej kotolne

Uvedený projekt sa má realizovať na základe Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, ktorú má obec podpísanú s Ministerstvom hospodárstva SR. Ide o zmluvu vo výške 204 500,91 €.
Vo verejnom obstarávaní vyhrala firma IMAO Považská Bystrica,
ktorá bude projekt realizovať.

Rozšírenie cintorína
V priebehu roka bola dokončená spodná časť cintorína – navážanie a planírovanie. Na uvedené práce v r. 2015 obec použila
3100,00 €. Celkom tu bolo preinvestovaných 36805,00 €.

3, 4 / 2015
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Športové popoludnie
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Zaujímavým spestrením programu bolo vystúpenie Ťažkej muziky
z Terchovej.

ktoré zorganizoval obecný úrad spolu s TJ Slávia Rabčice, sa konalo
26. júla na futbalovom ihrisku v Rabčiciach. Vo vzájomných futbalových zápasoch sa stretli štyri družstvá: Rabčice – muži, Rabčice –
dorast, Rabčice – žiaci, Rabča – žiaci. Súčasťou podujatia bolo pred-

Trochu iné spracovanie rozprávky „O Snehulienke“ pobavilo deti aj
dospelých. Postupne sa na pódiu vystriedali všetci účastníci 22. ročníka Rabčickej heligónky.
vedenie hasičskej techniky a ukážka zásahu mladých požiarnikov pri
požiari. Všetci si mohli pochutiť na výbornom guláši a v horúcom

počasí uhasiť smäd pivkom, či kofolou. Záver popoludnia patril futbalovému zápasu zmiešaných družstiev, vyhodnoteniu a odovzdávaniu
cien. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii športového
popoludnia.

XII. Stretnutie pri Hviezdoslavovej
hájovni a XXII. ročník Rabčickej
heligónky

Samozrejme nechýbali súťaže pre deti, konské záprahy, občerstvenie. Novinkou boli posúchy upečené ako kedysi, ktoré sa rýchlo
míňali.

50. výročie manželstva
Pri príležitosti tohto významného a krásneho životného jubilea starosta obce osobne zablahoželal oslávencom a zaželal im veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov spoločného života.

Stretnutie pri hájovni, ktoré sa tento rok konalo 30. augusta, ponúka
návštevníkom niekoľko možností, z ktorých si môžu vybrať. Niekoho
priláka netradičná sv. omša v prírode, iní prídu kvôli hudbe, divadlu,
gulášu alebo len tak. V príjemnom prostredí každý z nich však môže
prežiť pekný deň. A to je určite cieľom nielen tohto spoločensko-kultúrneho podujatia, ktoré Obec Rabčice organizuje v spolupráci s Oravským múzeom v Dolnom Kubíne.
V úvodnej sv. omši v kázni prítomných povzbudil Martin Taraj, bývalý kaplán z Or. Polhory. O hudbu a spev sa postarali členovia speváckeho zboru z Rabčíc.

Alojz Košút a Mária rod. Ľudmová

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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Údaje z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 26.5.2015 do 30.11.2015
sa v našej obci narodilo 13 detí:

Milan Jagnešák a Anna rod. Slovíková

Uvítanie detí
Našim najmenším spoluobčanom, ktorých sme 20. októbra privítali
na pôde obecného úradu prajeme pevné zdravie, aby vyrastali
v dobrých podmienkach, a spolu s rodičmi a blízkymi prežívali pekné
a príjemné chvíle.

Deborah Chromeková
Samuell Ratulovský
Andreas Kramarčík
Lea Pavčiaková
Lucas Kriš
Rebeka Bandíková
Alica Slovíková
Marko Kolčák
Jonáš Kertys
Patrik Bublák
Oliver Kobroň
Adam Grobarčík
Peter Bugaj
Patrik Brenkus
zomreli 4 spoluobčania:
Martin Bandík 39 r.
Angela Kolčáková 79 r.
Mária Jendrisková 82 r.
Cyril Košút 70 r.
Prisťahovalo sa 7 občanov, odsťahovalo sa 14.
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
85 rokov
Jana Kocúrová č. d. 215
80 rokov
Ľudovít Košút č. d. 14
Ján Kuchtiak č. d. 380

Posedenie dôchodcov
Stretnutie, ktoré už pravidelne organizuje obec a obecné zastupiteľstvo, je milou príležitosťou na stretnutie a strávenie príjemných chvíľ
v kruhu svojich priateľov a rovesníkov. Úvod kultúrneho programu,

75 rokov
Anna Maťaťová č.d. 204
Margita Turacová č.d. 340
Emanuel Slovík č.d. 1
Margita Glombíková č.d. 464
Ondrej Kázik č.d. 284
Emília Brenkusová č.d. 461
70 rokov
Mária Slovíková č.d. 49
Melánia Slovíková č.d. 103
Margita Košútová č.d. 38
Mária Slovíková č.d. 257
50 rokov manželstva oslávili:
Milan a Anna Jagnešákovci č.d. 308
Alojz a Mária Košútovci č.d. 29

ktorý sa konal 15. októbra v kultúrnom dome, patril najmenším deťom.
Ich vystúpenie vystriedal spev a tanec detí z Folklórneho súboru
Kašunka a nechýbali ani naši Mladí heligonkári. Dôchodcovia si posedeli a zaspomínali pri dobrom občerstvení a vínku a pri odchode nechýbala ani malá pozornosť.

Bolo uzavretých 13 manželstiev,
z toho 4 v Rabčiciach a 9 mimo našej obce.
Celkom za r. 2015 bolo uzavretých 23 manželstiev,
z toho 5 v Rabčiciach a 18 mimo našej obce.
K 30.11.2015 má obec Rabčice 1997 obyvateľov.

3, 4 / 2015
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ČINNOSŤ DHZ RABČICE

Športový deň

Jarné taktické cvičenie – Rabča

Dňa 17. mája sme pre mladých členov nášho krúžku pripravili
športový deň. Zúčastnili sa ho aj ostatní členovia DZH. Počas dňa
jednotlivé generácie súťažili medzi sebou v požiarnom útoku. Starší
hasiči predviedli a vysvetlili mladším ako fungujú stroje, či vodné
delo, ktoré si mohli aj sami vyskúšať.

Dňa 2.mája sme sa zúčastnili medzinárodného taktického cvičenia,
ktoré bolo zamerané na zlepšenie spolupráce pri hasení požiaru
a nácvik kyvadlovej dopravy.

Okresná súťaž – Rabča
Dňa 31.mája sme sa zúčastnili, spolu s družstvami z celej Oravy,
Okresnej súťaže v Rabči. Súťažili aj ženské družstvá, ale naše nespĺ-

ňalo vekový limit. Naše družstvo mužov sa v celkovom počte 49,
umiestnilo v hornej časti tabuľky.

Jesenné taktické cvičenie –
Oravská Polhora

Protipovodňový vozík
Dňa 25. októbra sme od ministra vnútra dostali protipovodňový
vozík. Nová špeciálna technika DHZ pomôže účinnejšie reagovať na
povodne, eliminovať spôsobené škody a zabezpečiť lepšiu ochranu

občanov. Vozík je vybavený motorovým kalovým čerpadlom, elektrocentrálou, plávajúcim čerpadlom, prenosnou protipovodňovou zábranou.

Družobná súťaž – Bobrov
Dňa 6. septembra sa konala družobná súťaž O putovný pohár
v Bobrove. Zúčastnili sa všetky obce z našej družby, pozvanie prijali

Dňa 10. októbra sme sa zúčastnili taktického cvičenia v Oravskej
Polhore, v časti Slaná voda. Účelom tohto cvičenia bolo zlepšiť spoluprácu pri požiaroch v lese kombináciou hasičky a PS12.

aj poľské družstvá. Súťaž začala tradične svätou omšou. Súťažilo sa
v požiarnom útoku a v štafetovom behu.

Požiar – Babia hora
Dňa 31. augusta začalo horieť rúbanisko nad Hviezdoslavovou hájovňou. DHZ pomáhal pri likvidácii požiaru, na tretí deň sa pridali
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k haseniu aj dobrovoľníci z našej obce, za čo im patrí veľká vďaka.
Ďakujeme aj všetkým zasahujúcim členom DHZ.
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Srdečne Vás pozývame
na tieto podujatia

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Za rok 2015 bolo v našej obci evidovaných celkom 9 požiarov.

Obec Rabčice sa touto cestou chce poďakovať všetkým požiarnikom, občanom ako aj dobrovoľníkom, ktorí dňa 31. augusta 2015 a ďalšie dni pomáhali pri hasení požiaru na rúbanisku na Babej hore.
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V školskom roku 2015/2016 navštevuje našu školu 267 žiakov z toho 158 žiakov na ročníkoch 5.-9. a 109 žiakov na ročníkoch 1. - 4.
Naši žiaci sa zúčastňujú rôznych kultúrnych, športových
a vedomostných súťaží.

Poďakovanie
Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Rabčice vyslovuje poďakovanie všetkým, ktorí v šk. roku 2014/15 poskytli svoje 2% z dane pre
rodič. združenie. Získali sme tak čiastku vo výške 750 €. Tieto
finančné prostriedky budú použité na nákup školských pomôcok.
M. Vojtašáková

Majstrovstvá okresu v streľbe žiakov
Odvtedy, ako bola dokončená v Rabčiciach telocvičňa, usporadúva Majstrovstvá okresu žiakov v streľbe naša škola. V tomto šk. roku
2015/16 sa táto športová súťaž konala 18. novembra.
Každý rok sa súťaže zúčastní okolo 40 strelkýň a strelcov. Od šk.
roku 2012/13 sú družstvá rozdelené na starších a mladších žiakov.
Nedelia sa na chlapcov a dievčatá. Naša škola dosahuje priebežne
dobré výsledky. Vlani mladší žiaci obsadili na kraji 3. miesto. Keďže
v júni odišli s deviatakmi všetci dobrí starší strelci, v tomto roku súťažili naši siedmaci s deviatakmi ostatných škôl. Aj napriek tomu je
umiestnenie našich žiakov potešujúce:
Starší žiaci v zložení:
Y Adam Laštiak – 7.B – 165 bodov
Y Mário Zošák – 7.A – 160 bodov
Y Peter Borový – 7.A – 155 bodov
Spolu 480 bodov a umiestnili sa na 3. mieste.
Mladší žiaci v zložení:
Y Milan Klinovský – 6.B – 153 bodov
Y Matúš Ďubek – 6.B – 148 bodov
Y Miloš Slovík – 7.B – 128 bodov
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Naši žiaci opäť úspešní
na Technickej olympiáde
Aj tento rok sa Naši žiaci sa v tomto šk. roku zúčastnili na
VI. ročníku Technickej olympiády. Okresné kolo súťaže sa konalo
2. decembra v SOŠ technickej v Námestove. Na olympiáde súťažilo
16 družstiev z okresov Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to mladší a starší žiaci. V kategórii mladších žiakov našu školu reprezentoval Tobiáš Grobarčík
(7. A) a v kategórii starších žiakov, kde sa súťažilo vo dvojiciach,
súťažili Barbora Bandíková (8. A) a Alžbeta Bandíková (9. A).
Olympiáda pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej, kde
žiaci podľa technickej dokumentácie zostrojovali výrobok. Mladší žiaci mali vyrobiť drevenú uholnicu a Tobiáš to vzhľadom na krátkosť
prípravy na olympiádu (zúčastnil sa ako náhradník) zvládol veľmi
dobre a s druhým najvyšším počtom bodov v silnej konkurencii mu to
zaistilo 2. miesto. Starší žiaci v praktickej časti mali podľa technického výkresu vyrobiť svietnik z dreva a oceľovej tyče, čo bola náročné
úloha na zostrojenie, ale aj na čas. Výrobok Alžbetky a Barborky bol
najlepší, a zároveň s najviac správne zodpovedanými otázkami
v teoretickej časti im to zabezpečilo suverénne víťazstvo.
Na olympiádu sa pripravovali pod odborným vedením Ing. Angely
Bigošovej. Za vynaložené úsilie a poctivú prácu si hrdo odniesli víťazné poháre, diplomy a knihy. Pripájame sa ku gratuláciám a želáme im
veľa úspechov na krajskej súťaži, ktorá sa uskutoční dňa 3. februára
2016 v SOŠ technickej v Námestove.
Ing. Angela Bigošová

Prvý výlet krúžku „Mladý cestovateľ“
Počas Babieho leta sa nám podarilo zrealizovať výlet, ktorý sme
chceli uskutočniť už vlani, ale pre nepriaznivé počasie sme ho na
poslednú chvíľu zrušili. Počas slnečného sobotného rána sme mali
krásne pohľady na krajinu striedavo zahalenú hmlou a zaliatu slnkom. Z hodín geografie vieme, že tento jav sa nazýva inverzia.

Spolu 429 bodov. Ich družstvo sa umiestnilo na 2. mieste a Milan
Klinovský ešte pridal 2. miesto v jednotlivcoch.
František Trúchly

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2015
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.“
Európa sa môže pochváliť bohatstvom jazykov: používa sa tu viac
ako 200 európskych jazykov.
V školskom roku 2015/2016 sme si tento deň pripomenuli 28. 10.
2015. Žiaci deviateho ročníka za pomoci učiteľov anglického jazyka
si pripravili množstvo súťaží, od spievania anglických piesní, cez kvízy a hry zamerané na vedomosti z anglického, ale aj zo slovenského
Vrch Zvolen – 1402,5 m nm.
Prvou zastávkou boli Donovaly. Toto lyžiarske a turistické centrum
Slovenska je deťom známe ako miesto, kde sa nachádza rozprávkové mestečko Habakuky. Našim cieľom bol najvyšší vrch Zvolen, na

jazyka. Zaujímavou aktivitou bolo oblečenie každej triedy do rovnakých farieb. Súťažilo sa aj vo vyrezávaní najkrajšej tekvice. Žiaci boli
odmenení sladkými dobrotami. Počas celého dňa vládla príjemná atmosféra. Veríme, že sa nám podarilo motivovať účastníkov Európskeho dňa jazykov k tomu, aby sa zaujímali nielen o svetové, ale i iné
jazyky Európy, pretože sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.
Učiteľky anglického jazyka

Unikátny banský orloj.
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ktorý vedie sedačková lanovka. Väčšina detí sa lanovkou neviezla,
tak som zvolila tento spôsob dopravy. Deti boli nadšené, ako kabínky
naberali výšku. S niektorými sa v kabínke viezli aj paraglidisti s obrovskými batohmi, v ktorých mali zbalený padákový klzák. Po vystúpení z lanovky sme si prezreli panorámu krajiny a podľa panoramatic-

3, 4 / 2015

Obec má mnoho kultúrnych pamiatok. Nachádza sa v malebnom
údolí pod banskou haldou. V okolí sú pozostatky banskej činnostištôlne a šachty. Pôvodné drevenice a technické budovy čakajú na
zaradenie do zoznamu UNESCO. Zaujímavosťou sú slnečné hodiny
na mnohých budovách a úplnou osobitosťou je banský orloj, ktorý
nemá na Slovensku konkurenciu.
Plní nezabudnuteľných zážitkov sme sa vrátili v neskorších večerných hodinách domov. Žiakov chcem pochváliť za dochvíľnosť a disciplinovanosť – osobitne piatakov, ktorí boli prvýkrát s našim krúžkom.
Týmto chcem poďakovať Obecnému úradu v Rabčiciach a pánovi
starostovi Jozefovi Slovíkovi, že podporili činnosť nášho krúžku finančne a preplatili žiakom vstupenky na lanovku na Donovaloch.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

DFS KAŠUNKA, FS RABČIČANKA
A ĽH ROVŇAN

Námestie v Španej Doline – začiatok náučného chodníka.
kej mapy sme si pomenovali vrchy, ktoré sme videli. Babiu horu nebolo vidieť, ale Roháče a Kriváň áno. Potom nás čakalo divadlo vo
vzduchu. Paraglidisti sa v dosť silnom vetre predvádzali a samozrejme deťom kývali. Pri krajšom počasí ich tu býva veľmi veľa a je možné
zaplatiť si takýto let s inštruktorom.
Druhou zastávkou bolo pútnické miesto „Staré hory“. Bola prvá
sobota v mesiaci a tá býva vyhradená pre pútnikov – Fatimské soboty. Svätá omša bola v prírodnom areáli na Studničke. Boli sme prekvapení, aké tu bolo množstvo pútnikov.

Prechádzka po halde v výhľadom na Španiu Dolinu.
Treťou zastávkou bola banícka obec Špania Dolina. Na námestí
nás čakala pani sprievodkyňa, ktorá s nami prešla celý areál obce po
náučnom chodníku. Dominantou obce je kostol Premenenia Pána
vysvätený v roku 1254. V kostole sú krásne maľby od J. Hanulu.
Z kostola vedie kryté drevené schodisko so šindľovou strechou
162 schodmi, ktoré sú pamiatkou na časy silnej evanjelizácie. Každá
katolícka rodina, ktorá sa do obce prisťahovala postavila jeden schod.
Špania Dolina bola preslávená pre svoje náleziská medenej rudy,
ktorá obsahovala aj striebro. Nálezisko bolo známe v celej Európe.
Zlaté časy ťažby boli v 15. a 16. storočí. Baníci hĺbili šachty niekoľko
sto metrov hlboké. Najhlbšia šachta Ludovika mala hĺbku 440 m.
Vyťažená hlina sa ukladala na obrovské hromady – haldy. Po najväčšej halde vedie aj náučný chodník, ktorý sme prešli s našou sprievodkyňou. Majitelia baní z rodu Turzovcov boli veľmi pokrokoví a zavádzali najmodernejší spôsob ťažby. Prácu koní, ktoré ťahali banské
stroje nahradili kolesá poháňané vodou. Do doliny viedol unikátny
vodovod dĺžky 36 km, ktorý privádzal povrchovú vodu až spod Prašivej v Nízkych Tatrách. V druhej polovici 18. storočia boli miestne
ložiská vyťažené. Miestni obyvatelia si začali privyrábať ťažbou
a spracovaním dreva a ženy paličkovaním povestných špaňodolinských čipiek. Bola tu otvorená škola paličkovania (r.1883). V roku
1957 boli snahy o získavanie medenej rudy spracovaním vyťaženej
haldovej suroviny. Pre nerentabilnosť sa s ťažbou a výrobou medi
prestalo.

Svojím účinkovaním reprezentovali v roku 2015 našu obec i región
v rôznych súťažiach a na folklórnych prehliadkach.
DFS KAŠUNKA vystúpila na týchto podujatiach:
Y Deň matiek
Y FS v Sihelnom
Y PFS v Zuberci
Y Deň dôchodcov
Y Uvítanie detí na OÚ
FS RABČIČANKA a ĽH ROVŇAN venovali veľa svojho voľného
času na prípravu na účinkovanie na viaceré podujatia u nás i v zahraničí.

Zúčastnili sa týchto folklórnych podujatí:
P Vidiečanova Habovka – Krajská súťažná prehliadka, na ktorej
získali ZLATÉ PÁSMO
P Deň pre všetkých – vystúpenie v Námestove
P Dni slovenskej kultúry v Podvilku – Poľsko
P PFS v Sihelnom
P Medzinárodný folklórny festival, 40. ročník PFS Zuberec
P Posedenie dôchodcov Rabčice
P Vystúpenie s kolegami v Babíne, v Rabčiciach
P Vystúpenie v Oravskej Lesnej
Chceme aj naďalej šíriť kultúrne bohatstvo, ktoré nám zanechali
naši predkovia.

Poďakovanie za reprezentovanie našej obce i regiónu patrí všetkým
členom folklórneho súboru. Ďakujeme obecnému zastupiteľstvu za
schválenie príspevku na doplnenie krojov pre našich nových členov.
Valéria Baláková, vedúca
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Výstava TITANIC vo vianočnej Bratislave
Dňa 12. decembra žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ navštívili hlavné mesto Slovenska – Bratislavu. Našim cieľom bola prehliadka Výstavy TITANIC, ktorá bola pre veľký úspech predĺžená do 16. januára
2016. Výstava bola veľmi zaujímavá. Na začiatku nás milo privítali
a vysvetlili, ako máme používať audioguide zariadenie. Po stlačení
čísla, ktorým bol každý exponát označený sme si vypočuli podrobný
výklad. Malo to veľké výhody. Každý mohol postupovať svojím tempom, mohol sa dlhšie zdržať pri tom,
čo ho zaujímalo. Pred samotnou prehliadkou sme si
pozreli autentický dokumentárny film o samotnej
stavbe gigantickej lode Titanic. Potom sme obdivovali stovky originálnych
predmetov, nábytok, porcelán i osobné predmety cestujúcich. Vďaka dokonalej
rekonštrukcii sme sa dostali do kajút, jedálne, ale
i do strojovne lode. Zvuková kulisa výborne dokresľovala atmosféru, aká vládla na lodi. Počas výstavy
sme prežívali príbehy skutočných cestujúcich, ktoré
sme si čítali zo zápiskov v ich denníkoch. Titanic bol vo svojej dobe
najväčšou osobnou loďou, ktorá predstavovala vrchol technickej revolúcie začiatku 20. storočia. Počas výstavy sa nás dotkol prepych,
sláva, ale i smútok a beznádej posledných hodín plavby tejto lode.
V závere sme na vlastnej koži pocítili chlad ľadovca, ktorý spôsobil
potopenie Titanicu. Každý účastník výstavy mal vstupenku, ktorá
bola kópiou lodného lístka na Titanicu, ktorý obsahoval okrem mena
aj ďalšie údaje o pasažierovi. V poslednom oddelení výstavy bol menný zoznam zachránených, nezvestných, a tých ktorí neprežili. Deti
húževnato hľadali, do ktorej kategórie patril majiteľ ich vstupenky,
a veľmi sa tešili, keď „prežili“. Po prehliadke výstavy sme sa pešo
presunuli do obchodného centra, kde sme sa občerstvili a mali možnosť dokúpiť chýbajúce vianočné darčeky. Potom nás autobus previezol z Petržalky, cez most SNP, na Hlavnú železničnú stanicu, kde
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sme mali objednanú historickú – vianočne vyzdobenú električku. Prišla presne, a o 16.00 sme
začali hodinovú cestu po
historickom centre mesta, po nábreží Dunaja,
cez tunel pod hradom
a späť. Vodič električky
a sprievodca nás oboznámili s princípom chodu
električky a jej vývojom
po dnešné moderné typy.
Električka bola super
a bola iba pre nás. Trošku hrkotala, ľudia na uliciach nás so záujmom
sledovali a často aj zakývali. Bol to tiež kus histórie, ktorý sa objavuje
v meste len pri určitých
príležitostiach, a takou je
aj čas Vianoc. Po skončení prehliadky električkou sme nastúpili do
nášho autobusu a pokračovali domov. Cestu
v autobuse nám spríjemnil pán šofér hudbou
a komédiami .
Žiakom, učiteľom a rodičom sa zájazd, ponúkajúci jedinečný zážitok
a návrat do minulosti veľmi páčil.
Chcela by som sa ešte
raz poďakovať sponzorom p. Jánovi Slovíkovi
(Roľnícke družstvo Babia
Hora) a p. Ondrejovi Kubíkovi za ich finančné príspevky, vďaka ktorým je
cestovanie pre našich
žiakov dostupnejšie.
vedúca krúžku RNDr.
Zlatica Krumpová
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V šk. roku 2015/16 navštevuje Materskú školu v Rabčiciach 65 detí,
ktoré sa vyučujú v troch triedach
Naša materská škola sa zameriava na rozvoj enviromentálneho
cítenia, zdravý životný štýl a ochranu prírody. Chceme, aby naše deti
dokázali pochopiť zákonitosti prírody, vedeli vnímať
krásu, objavovať nové pre
nich nepoznané javy.
Chceme učiť deti a pripravovať ich na život v slobodnej spoločnosti, v duchu
porozumenia, znášanlivosti, tolerancie, priateľstva
medzi národmi, etnikami
a náboženstvami.
V septembri sa deti oboznamovali s prostredím materskej školy,
poznávali kamarátov, tešili sa na hry v kolektíve a vytvárali si medzi
sebou vzťahy.
V októbri sme poznávali farebnú jeseň, zmenami v prírode, zbierali
prírodný materiál a vyrábali rôzne výrobky. Takto sme urobili šarka-

V novembri sme objavovali a poznávali funkcie ľudského tela, dôležité životné orgány, zdravé stravovacie návyky, čo je dôležité pre

zdravý rast, ako sa ja starám o seba a význam pohybu. Mali sme
besedu s pracovníčkou RÚNZ o správnom čistení zubov.

nov a z ovocia a zeleniny zvieratká. Pozvali sme našich starkých do
škôlky, kde im deti zaspievali, recitovali básne a odovzdali svoj obrázok.

Čo všetko robíme v materskej škole
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Spolu s mamičkami striháme a lepíme
ozdoby na vianočný stromček
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Tešíme sa, že aj k nám prišiel Mikuláš

3, 4 / 2015

Biely pán
Rozhodol sa snehuliak,
že to už nebude tak.
Nechce už na brehu stáť,
s deťmi sa chce sánkovať.
Vybral si najväčšie sane
a rýchlo si sadol na ne.
A už dole brehom letí…
Zrazu: „Pozor!“ kričia deti.
Dolu kopcom už sa gúľa,
prvá, druhá, tretia guľa…
Už je tomu veru tak,
rozsypal sa, neborák!
Ale deti nelenili,
na pomoc mu priskočili.
A odteraz dobre vie,
už sa z miesta nepohne!

Vianoce
Čože je to za deň divný?
Jáj! To začal cirkus zimný!
Postav stromček, pridaj lampičky,
zaves gule aj vianočné postavičky.
Večerné napätie sa stupňuje:
„Aké prekvapenie pod stromčekom je?“
Mama našla voňavku,
otec dostal vŕtačku.
Brat odbalil traktor veľký,
ja dve autíčka do svojej zbierky.
Každý našiel, čo si želal,
Ježiškovi za darčeky poďakoval.
Pekný bol to večer zimný,
chýbať mi bude tento cirkus divný!
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Brána milosrdenstva

„Jeho milosrdenstvo je večné“ (Ž 136)
V „plnosti času“ (Gal 4, 4), keď bolo všetko pripravené podľa
Božieho plánu spásy, poslal svojho Syna narodeného z Panny
Márie, aby nám definitívne zjavil svoju lásku. Kto vidí jeho, vidí
Otca (porov. Jn 14, 9). Ježiš z Nazareta svojimi slovami, gestami
i celou svojou osobou zjavuje Božie milosrdenstvo.

V čase adventu, očakávania príchodu Mesiáša, sme aj v našom
Kostole Všetkých svätých slávnostne 13. 12. 2015 pri rannej
sv. omši otvorili Bránu milosrdenstva. Vďaka milostiam, plynúcim
z tohto mimoriadneho daru našej farnosti, môžeme premieňať naše
srdcia, naše životy, naše rodiny i celú našu farnosť. Môžeme sa
stať novým stvorením v Kristovi, ktorého príchod na svet v tieto
dni slávime.

Boh sa skláňa k človeku a stáva sa jedným z nás, maličkým
dieťaťom v jasliach, ľudsky bezmocným na dreve kríža, no v tom
všetkom víťaziaci láskou a milosrdenstvom. Otvoril svoju náruč
človeku, otvára nám svoje srdce a celých nás túži objať a preniknúť sebou. Stáva sa najväčším darom Otca pre človeka a pozýva
aj v tomto vianočnom čase človeka, aby sa stal darom pre Boha.
Jeho milosrdenstvo je večné a volá nás stať sa milosrdnými.
Jeho láska je nekonečná a volá nás mať na nej účasť. Jeho dar
presahuje všetko a volá nás stať sa darcami a darom podľa jeho
vzoru.
Otvorme v tieto dni, ako aj v priebehu celého Svätého roku
milosrdenstva svoje srdcia na jeho lásku a milosti, ktoré nám
ponúka, ako aj k darovaniu lásky a milosrdenstva ľuďom okolo
nás. Nezatvárajme si svoje srdcia, ale obnovme sa zmenou zmýšľania a otvorenosťou na Božiu lásku, ktorá prišla na svet.
Požehnané vianočné sviatky ako aj celý budúci rok
d. o. Jaroslav
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Misericordiae vultus
bula, ktorou sa vyhlasuje mimoriadny Svätý rok milosrdenstva (niektoré myšlienky)
František,
biskup Ríma, sluha sluhov Božích;
tým, ktorí budú čítať tento list,
milosť, milosrdenstvo a pokoj.
Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva. Zdá sa, že v týchto
slovách je zhrnuté tajomstvo kresťanskej viery. Milosrdenstvo sa
totiž stalo živým, viditeľným a dosiahlo svoj vrchol v Ježišovi z Nazareta. Po tom, ako sa zjavil Mojžišovi pod menom „milostivý a láskavý
Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34, 6), zjavoval Otec,
„bohatý na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), neprestajne, rôznymi spôsobmi
a veľakrát v dejinách svoju božskú povahu. V „plnosti času“
(Gal 4, 4), keď bolo všetko pripravené podľa jeho plánu spásy, poslal
svojho Syna narodeného z Panny Márie, aby nám definitívne zjavil
svoju lásku. Kto vidí jeho, vidí Otca (porov. Jn 14, 9). Ježiš z Nazareta svojimi slovami, gestami i celou svojou osobou zjavuje Božie milosrdenstvo.
Stále potrebujeme kontemplovať tajomstvo milosrdenstva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou našej spásy. Milosrdenstvo je slovo, ktoré odhaľuje tajomstvo Najsvätejšej Trojice.
Milosrdenstvo je posledný a najvyšší akt, ktorým nám Boh ide
v ústrety. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý prebýva v srdci
každého človeka, keď s úprimnými očami hľadí na brata, ktorého
stretá na svojej životnej ceste. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája
Boha s človekom, lebo otvára srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť navždy milovaní.
Existujú chvíle, keď sme ešte mocnejšie vyzývaní, aby sme svoj
zrak upreli na milosrdenstvo a mohli sa tak sami stať účinným znamením Otcovho konania. Práve preto som vyhlásil mimoriadny Svätý
rok milosrdenstva, ktorý má byť pre Cirkev blahodarným časom, aby
sa svedectvo veriacich stalo mocnejším a účinnejším.
„Jeho milosrdenstvo je večné.“ Tento refrén sa opakuje za každým
veršom Žalmu 136, ktorý rozpráva o dejinách Božích zjavení. Vďaka
milosrdenstvu majú všetky udalosti Starého zákona hlbokú spásnu
hodnotu. Milosrdenstvo robí z dejín Boha s Izraelom dejiny spásy.
Neustále opakovanie refrénu – „jeho milosrdenstvo je večné“ – ako je
to v spomínanom žalme, akoby chcelo prelomiť kruh priestoru a času
a všetko vsadiť do večného tajomstva lásky. Akoby sa tým chcelo
povedať, že nielen v dejinách, ale aj vo večnosti bude človek neustále
pod milosrdným pohľadom Otca. Preto nie náhodou chcel izraelský
ľud vložiť tento žalm – „veľký hallel“, ako ho nazývajú – do najdôležitejších liturgických sviatkov.
Ježiš sa modlil tento žalm milosrdenstva pred svojím umučením.
Dosvedčuje to evanjelista Matúš, keď hovorí, že Ježiš a učeníci,
„potom [ako] zaspievali chválospev“ (Mt 26, 30), vyšli na Olivovú
horu. Keď Ježiš ustanovil Eucharistiu ako trvalú pamiatku na seba
a svoju Veľkú noc, vložil toto najvyššie gesto Zjavenia symbolicky do
svetla milosrdenstva. V tej istej perspektíve milosrdenstva prežíval
Ježiš aj svoje umučenie a smrť, vedomý si veľkého tajomstva lásky,
ktoré sa uskutoční na kríži. Poznanie, že sám Ježiš sa modlil tento
žalm, robí ho pre nás kresťanov ešte dôležitejším a zaväzuje nás
prijať tento refrén do našich každodenných modlitieb chvály: „Jeho
milosrdenstvo je večné.“
V podobenstvách venovaných milosrdenstvu Ježiš odhaľuje povahu Boha ako Otca, ktorý sa nikdy nevzdáva, až kým neodstráni
hriech a svojím súcitom a milosrdenstvom nezvíťazí nad odporom.
Poznáme tieto podobenstvá, zvlášť tri z nich: o stratenej ovci, o stratenej drachme a o otcovi a dvoch synoch (porov. Lk 15, 1 ? 32).
V týchto podobenstvách sa zdôrazňuje Božia radosť najmä vo chvíli,
keď odpúšťa. Nachádzame v nich jadro evanjelia i našej viery, pretože milosrdenstvo sa v nich predstavuje ako sila, ktorá všetko premáha, napĺňa srdce láskou a utešuje odpustením.
V inom podobenstve nás okrem toho poúča vzhľadom na náš kresťanský životný štýl. Ježiš, vyprovokovaný Petrovou otázkou, koľkokrát treba odpustiť, odpovedá: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz“ (Mt 18, 22), a rozpovie podobenstvo o „nemilosrdnom sluhovi“. Toho si Pán zavolá a žiada ho, aby mu vrátil vysokú sumu. No on ho na kolenách prosí, aby mu pozhovel. Vzápätí nato
stretá svojho spolusluhu, ktorý mu dlhuje pár denárov. Ten mu padne
k nohám a úpenlivo ho prosí o zľutovanie, no on to odmietne a dá ho
uväzniť. Keď sa to pán dozvie, veľmi sa rozhnevá a dá si zavolať
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onoho sluhu a povie mu: „Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím
spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?“ (Mt 18, 33). A Ježiš
končí slovami: „Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte
zo srdca každý svojmu bratovi“ (Mt 18, 35).
Podobenstvo obsahuje hlboké ponaučenie pre každého z nás. Ježiš potvrdzuje, že milosrdenstvo nie je len spôsob, akým koná Otec,
ale stáva sa kritériom na pochopenie, kto sú jeho skutoční synovia.
Skrátka, sme povolaní žiť milosrdenstvo, pretože najprv bolo milosrdenstvo preukázané voči nám.
Osobitným znakom svätého roka je putovanie, pretože tento rok je
obrazom cesty, ktorú každý človek uskutočňuje svojím životom. Život je putovaním a ľudská bytosť je viator, pútnik kráčajúci cestou do
vytúženého cieľa. Rovnako ak chceme dôjsť k svätej bráne v Ríme či
na ktoromkoľvek inom mieste, musíme každý podľa svojich síl vykonať istú púť. Táto púť symbolizuje, že aj milosrdenstvo je cieľom, ktorý
treba dosiahnuť a ktorý si vyžaduje námahu a obetu. Púť nech je teda
popudom na obrátenie: prostredníctvom svätej brány sa dáme objať
Božím milosrdenstvom a zaviažeme sa, že budeme milosrdní voči
druhým, ako je Otec milosrdný voči nám.
V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme v každodennom živote prežívať milosrdenstvo, ktoré Otec zosiela na nás od
večnosti. Nechajme sa počas tohto jubilea prekvapiť Bohom. On nikdy
neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa s nami deliť o svoj život.
Dané v Ríme pri svätom Petrovi 11. apríla 2015, na vigíliu Druhej
veľkonočnej nedele – Nedele Božieho milosrdenstva, v treťom roku
môjho pontifikátu.
František

Niektoré slávenia
vo Svätom roku milosrdenstva
27. decembra (sviatok Sv. rodiny) – Jubileum rodiny
2. februára – jubileum zasväteného života
10. februára – poslanie misionárov milosrdenstva – vybratí kňazi z celého sveta, ktorí budú mať právomoc rozhrešiť hriechy
rezervované sv. stolici
4. – 5. marca – kajúca pobožnosť „24 hodín pre Pána“
...a iné podujatia nájdete v minulom čísle Obecného časopisu,
resp. na internete
V našej farnosti budú putovať po rodinách dva obrazy Božieho
milosrdenstva (zoznam a harmonogram je v kostole), pri ktorých
sa budú modliť jednotlivé rodiny a vyprosovať sebe ako aj celej
farnosti Božie milosti a požehnanie. Všetkých srdečne pozývam
zapojiť sa do tejto reťaze modlitieb, prosieb a požehnania.
27. decembra bude spomínané Jubileum rodiny, k čomu KBS na
základe výzvy a odporúčania sv. otca Františka vypracovala
návrh na duchovný program, ktorý je tu v skratke ponúknutý
a ktorý môžete v rámci rodiny absolvovať a rodinu požehnávať.

Jubileum rodiny – Svätý rok milosrdenstva
27. 12. 2015
možnosť vysvetliť deťom význam putovania (aj doma)
pred vstupom cez Bránu milosrdenstva sa spoločne prežehnať
s chvíľou ticha
vysvetliť deťom zmysel svätej brány a dôvod, prečo sme tu
vyznanie – modlitba chvály (za udalosti, ktoré Pán urobil pre nás –
možnosť pripraviť doma a pred bránou sa pomodliť)
vyznanie života - čo by sme si mali navzájom odpustiť a prepáčiť
(tiež možno pripraviť doma) – navzájom si odpustíme a prosíme
Boha o odpustenie
prejdeme svätou bránou, zahľadíme sa na kríž (môžeme si dať
navzájom krížik na čelo)
na záver sa dohodneme celá rodina na konkrétnom skutku
milosrdenstva, ktorý čo najskôr vykonáme
Amen.
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Jubilejný rok postavenia a požehnania
Kostola Všetkých svätých
1.11.2015 -1.11.2016
Súbežne so Svätým rokom milosrdenstva slávime v našej farnosti
200 rokov od postavenia a požehnania kostola a 360 rokov od vzniku
farnosti Rabčice.
Pri príležitosti tohto výročia prebiehajú a sú naplánované rôzne
podujatia a akcie. Jubilejný rok kostola bol otvorený sv. omšou
1.11.2015 na odpustovú slávnosť Všetkých svätých. V odpustovej
kázni sa hovorilo o význame a dôležitosti odpustkov.
Počas celého roka sa konajú detské sv. omše, ktorých hlavná
myšlienka je zameraná na kostol, farnosť a ich výročia. Deti získavajú medené, strieborné a zlaté mince - „rabčičáky“ – s motívom výročia.
Od adventu je možnosť prevzatia a zakúpenia pamätných medailí v
kostole.
Súčasťou programu bol aj Jubilejný volejbalový turnaj 21. 11. v
Rabčiciach, ktorého sa zúčastnili tímy z farností, ktoré v minulosti
patrili pod správu našej farnosti.
Víťazom sa stalo zmiešané družstvo zložené zo súťažiacich jednotlivých obcí (z Rabčíc dvaja), druhé miesto obsadili volejbalisti z Or.
Veselého a tretie skončili Rabčice.
Do naplánovaných akcií sú zaradené aj sv. omše so slávnostným
príhovorom kňazov, ktorí pochádzajú z Rabčíc alebo tu pôsobili. Na
prvú adventnú nedeľu, 29. novembra, sa veriacim v kázni prihovoril
vdp. Peter Brenkus, ktorý hovoril o potrebe mať otvorené srdce pre
milosrdenstvo a o dôležitosti preukázať ho konkrétnemu človeku v
každej dobe.
Podľa možností by mal program týchto slávnostných kázní vyzerať
nasledovne:
24. január 2016 (nedeľa) – sv. omša s príhovorom vdp. Ľubomíra
Vojtašáka
6. marec 2016 (nedeľa) – sv. omša s kázňou vdp. Viliama Marettu,
ktorý tu pôsobil
4. apríl 2016 (nedeľa) – sv. omša s účasťou rodáka vdp. Štefana
Mordela.
Najbližším podujatím v rámci jubilejného roku bude Jasličková slávnosť 25. decembra, s vianočnou tombolou pre deti.
Zaujímavou novinkou sú plánované púte k hrobom kňazov. Prvú
púť by sme, podľa možností a záujmu, chceli zrealizovať 23. apríla
2016, po trase Zubrica – Bobrov – Námestovo.
Zo Zubrice pochádzal Michal Monyak, ktorý v Rabčiciach pôsobil v
r.1795–1818. Počas jeho pôsobenia bol postavený nový kostol (1804).
V Bobrove je pochovaný Augustín Klinovský, rodák z Rabčíc a v
Námestove Ján Miklušica, ktorý bol rabčickým farárom v r.1898–
1911.
Okrem týchto podujatí máme možnosť využiť duchovný program s
možnosťou získania odpustkov ako sú adorácie a čítanie Božieho
slova.
Zúčastniť sa adorácie môžeme najbližšie v uvedených termínoch
vždy po sv. omši: 14. január 2016
11. február 2016
10. marec 2016
14. apríl 2016.
Termíny čítania Božieho slova budú zverejňované priebežne.

Slovníky farskej knižnice
BIBLICKÝ SLOVNÍK
Talmud (hebr. talmud - učenie, štúdium) – zbierka zákonov a
náboženských tradícií postbiblického judaizmu vydaná v písomnej forme
Teizmus (gr. theós - Boh) – nábožensko-filozofické učenie
uznávajúce a vyznávajúce existenciu osobného Boha ako
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Hlas Rabčíc – zo života farnosti

transcendentálnej bytosti s rozumom a vôľou, ktorá mimoriadnym spôsobom riadi všetko, čo sa odohráva vo svete a vedie
ľudstvo i jednotlivcov k spáse
Teofánia (gr. theós -Boh a pháinó - zjaviť sa) – termín, ktorým
sa v biblických vedách označuje mimoriadne zjavenie sa Boha,
sprevádzane osobitnými prirodzenými a mimoprirodzenými
javmi
Tóra (hebr. toráh - náuka, zákon) – týmto názvom Židia označujú s osobitným významom Pentatauch (päť kníh Mojžišových), ktoré obsahujú základnú náuku o ich náboženskom živote
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LITURGICKÝ SLOVNÍK
Tabernákulum – bohostánok, miesto uschovávania Eucharistie v kostole, kaplnke
Tymian – aromatická hmota, ktorá vyteká z narezanej kôry
stromu Boswellia sacra; má sladkú vôňu a v čase narodenia
Ježiša tento vzácny strom rástol v púšti v Arábii, Indii a Etiópii
(biely dym symbolizuje modlitby a poďakovania veriacich
a symbolizuje tiež sväté meno Boha)
Turifer – miništrant, ktorý má na starosti kadidlo
Turíce – slovenský názov kresťanského sviatku označeného grécko-latinským menom Pentakostes; je to synonymum
názvu liturgickej slávnosti Zoslania Ducha Svätého

Aj napriek nedostatku snehu sa sv. Mikuláš na stretnutie s deťmi 5. decembra
dostavil načas. Spolu s anjelom priniesli a rozdali všetkým sladké balíčky

Liturgické slávenia počas vianočného obdobia
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Hlas Rabčíc – detský kútik
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