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Rabčická heligónka a Stretnutie pri Hviezdoslavovej hájovni

Aj napriek premenlivému počasiu počas celého leta sa posledný
prázdninový víkend vydaril. V rámci XI. Stretnutia pri Hviezdoslavovej hájovni si návštevníci pripomenuli 110. výročie narodenia Mila
Urbana, spisovateľa, ktorý v hájovni vyrastal a svoje zážitky, spomienky, prírodu, vzťahy, zachytil vo svojich dielach. Po sv. omši
divadelníci z Prešova zahrali predstavenie Žabia princezná, potom
si svoje nástroje naladila country skupina Neznámi. Pre deti boli
pripravené rôzne súťaže, ktoré zastrešovalo Oravské múzeum
v Dolnom Kubíne, spoluorganizátor podujatia. Jednou z disciplín bol
aj kvíz o P. O. Hviezdoslavovi a M. Urbanovi, kde sa hravou formou
mohli deti dozvedieť o ich živote a diele. Pre všetkých návštevníkov

bol vstup do expozícií zdarma, rovnako aj guláš, ktorý navarili rabčickí poľovníci. Už XXI. ročník Rabčickej heligónky odštartovalo
vystúpenie rabčickej ľudovej hudby. Hlas heligónky jednotlivých účinkujúcich sa rozliehal v tomto prekrásnom prostredí, ktoré celú atmosféru Rabčickej heligónky ešte viac umocňuje. Heligónka je neodmysliteľnou súčasťou života tunajších ľudí, a aj preto má toto podujatie stále dostatok priaznivcov. Určite je príjemnejšie večer, po práci, keď sa večernou dedinou ozýva hlas heligónky, ako ohlušujúca
hudba z reproduktorov, ktorú, žiaľ, počujeme akosi častejšie. Prajeme tomuto kultúrnemu podujatiu dostatok účastníkov a návštevníkov aj do ďalších ročníkov.
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UZNESENIE č. 2/2014 z riadneho zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 25.04.2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Správu o inventarizácii obce za rok 2013.
3. Správu hlavného kontrolóra obce Rabčice
k záverečnému účtu obce za rok 2013.
4. Správu zo zasadnutia finančnej komisie na
prehodnotenie záverečného účtu obce
Rabčice za rok 2013.
5. Informáciu o pláne hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce a pláne odpadového hospodárstva.
6. Informáciu o usporiadaní benefičného koncertu dňa 27.4.2014 v kostole Šimona
a Júdu v Námestove.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Vons Martin
a Klinovský Milan, overovateľov zápisnice
v zložení: Chromeková Oľga a Káziková
Veronika.

1. Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2013 bez výhrad.
Z dôvodu, že obec ku dňu prerokovania
záverečného účtu za rok 2013 obecným
zastupiteľstvom nemala účtovnú uzávierku za rok 2013 overenú audítorom a audítor bude mať k účtovnej uzávierke nejaké
výhrady, záverečný účet sa ešte raz prejedná na zasadnutí OZ.
2. Použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.
2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na
rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1042,46 €, v sume
59703,35 €, 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 51059,56 €, t.j. prebytok rozpoč-

tového hospodárenia celkom vo výške
110762,91 € 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.
3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:
– príjmy: dotácia 312 001 – MF SR 5 %
dofinancovanie – 6888,00 €
dotácia 312012–MV SR Voľby–1184,00 €
– výdavky: Cesty 04.5.1.3 635 xxx
(rezerva) – 6888,00 €
Voľby 01.6.0 6xxxx – 1184,00 €
4. Finančný príspevok HK Altis Orava o.z.
Námestovo vo výške 300,00 €.
5. Finančný príspevok Valérii Balákovej, Rabčice č. 36 na doplnenie a opravu krojov vo
výške 500,00 € v rámci rozpočtu obce.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce zohnať použitý Notebook
pre TJ Rabčice.

UZNESENIE č. 3/2014 zo zasadnutia OZ,
ktoré sa konalo dňa 27.06.2014 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ – splnené.
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej
uzávierke.
3. Informáciu o programe odpadového
hospodárstva obce Rabčice na roky
2011–2015.
4. Informáciu starostu obce o:
– Žiadosti Ľudovít Kocúr a Gabriela Kobroňová, Rabčice č. 207 ohľadom nedoplatkov za nájomný byt. Nedoplatky za
byt doplatia v júli 2014.
– Založení futbalového mužstva muži
v obci Rabčice.
– Nových nájomníkoch v byte č. 183/2
z Beňadova.
– Žiadosti – Jozef Štefaňák, Rabčice
č. 430, ohľadom prenájmu chaty (kasárne) na účel podnikania.
– O vydaní ďalšieho čísla obecných novín
Hlas Rabčíc v letných mesiacoch.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Slovík Ján,
PaedDr. Borová Margita.
2. Overovateľov zápisnice: Huráková Anna,
Kubík Ondrej.
3. Počet žiakov a počet tried v šk. roku 2014/
2015.
4. OZ schvaľuje vstup do občianskeho združenia Miestna akčná skupina Biela Orava,
so sídlom Beňadovo 66, 029 63 Beňadovo
a zaradenie obce Rabčice do územia tohto
verejno-súkromného partnerstva.
5. Úpravu rozpočtu obce na rok 2014 (rozpočtové opatrenie č. 4/2014):
– príjmy:
bežné: 292012 príjem z dobropisov
1970,00 €
292017 vratky
70,00 €

312012 dotácia MV SR Voľby
857,00 €
311 – Sponzorský príspevok/
Goralova bežka
35,00 €
kapitálové: 231 – predaj požiarneho auta
2500,00 €
– výdavky:
bežné:
01.1.1.6 Obec
63xxxx
2640,00 €
64xxxx
10,00 €
01.6.0 Voľby
63xxxx
857,00 €
04.5.1.3 Cesty/Povodne
63xxxx
8454,00 €
63xxxx /Rezerva
-13064,00 €
63xxx / Rezerva
- 6850,00 €
06.1.0 Byty
63xxxx
2300,00 €
06.2.0 Rozvoj obce/Aktivačné práce
63xxxx
1700,00 €
08.1.0 Telovýchovná jednota
63xxxx
1575,00 €
64xxxx
35,00 €
63xxxx/Záujmová činnosť 192,00 €
63xxxx/Záujmová činnosť -492,00 €
64xxxx/Záujmová činnosť
– príspevok HK Altis
300,00 €
08.2.0.9 Kultúra
63xxxx/Záujmová činnosť
-príspevok folklór
500,00 €
64xxxx/Záujmová činnosť
-príspevok eRko
95,00 €
63xxxx/Záujmová činnosť -595,00 €
63xxxx/Výdaje – sponzorský
príspevok
35,00 €
kapitálové:
01.1.1.6 Obec
717xxx Realizácia nových stavieb/
Multifunkčná budova
2500,00 €

6. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok
2014
a/zmenu kódov zdroja mimorozpočtových
príjmov v zmysle platnej legislatívy zákonov, a to z kódu zdroja 72 (nerozpočtované príjmy) na kód zdroja 41 (rozpočtované príjmy)
b/ príjmy:
bežné: 292012
1179,00 €
312001
16,00 €
312001
88,00 €
výdavky:
bežné: 09.1.2.1 63xxx
1283,00 €
c/presun rozpočtových prostriedkov
v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa
nemenia celkové príjmy a výdavky, a to:
09.6.0.1 61xxx
-2625,00 €
09.6.0.1 63xxx
2625,00 €
09.1.1.1 61xxx
-2330,00 €
09.1.1.1 63xxx
2330,00 €
d/úpravu rozpočtu – navýšenie rozpočtu
na originálne kompetencie
09.1.1.1 63xxx 4850,00 € (maľovanie
strechy)
09.1.1.1 63xxx 2000,00 € (vybavenie
detského ihriska)
7. Namaľovanie strechy na MŠ, ŠJ Rabčice,
ktorú vykoná Lukáš Jozef, Rabčice č. 179.
8. Na základe žiadosti vybavenie školského
dvora v MŠ detskými lavičkami, pieskoviskom a preliezkami.

C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce vypracovať cenovú ponuku na kamerový systém v obci.
2. Starostovi obce prizvať p. Jozefa Štefaňáka, Rabčice č. 430 ohľadom prenájmu budovy kasárne v obci na podnikateľské účely a určenia podmienok prenájmu.
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Výzva občanom
Mnohí z nás sa už stretli s problémami pri dedičskom konaní po zosnulých
príbuzných, a to konkrétne s tým, že
dom notár do pojednávania nezahrnul,
keďže nebol v katastri nehnuteľnosti
zapísaný. Preto chceme dať občanom
do pozornosti, aby si vo verejne prístupnom katasterportali overili, ako je to s
domom každého z vás. Postup pri zapísaní domu do KN je nasledovný:
Stavebník končí stavbu kolaudáciou.
Po kolaudácii príde na obecný úrad,
kde dostane žiadosť o pridelenie súpisného čísla a pokyny, ktoré doklady musí
predložiť (LV na pozemok, GP, a právoplatné Kolaudačné rozhodnutie). Následne OcÚ vydá rozhodnutie o súpisnom čísle.
S rozhodnutím o pridelení súpisného
čísla, ktoré vydá obec, stavebník dostane tabuľku s číslom a rozhodnutie, ktoré preberie od obce si sám doručí na
zápis do katastra. Až keď z KN dostane
informáciu, že stavba je zapísaná na
liste vlastníctva, je skutočne vlastníkom
tejto nehnuteľnosti, a má o tom nespochybniteľný doklad – LV. Naopak, pokiaľ dom nie je zapísaný v KN, z právneho hľadiska neexistuje.
Tieto pokyny platia pre novostavby, na
ktoré bolo vydané stavebné povolenie.
V prípade starých stavieb rodinných
domov (častokrát postavených bez stavebného povolenia) je postup odlišný.

Ak ste postavili dom dávno, a nie je
v KN, treba vyhľadať akýkoľvek doklad
k tejto stavbe (územné rozhodnutie, povolenie k výstavbe, užívacie povolenie
a pod. staré doklady vydané ešte ONV
– Dolný Kubín) a je potrebné ho priniesť na OcÚ. Tiež LV na pozemok, čo
je doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom dom stojí, a nejaký GP.
V prípade, že žiaden takýto doklad občan nemá, na OcÚ si zistí vlastníkov pozemku a ak ide o pozemok, na ktorom
je viac vlastníkov, teda nevysporiadaný, aj v tomto prípade sa dá dom zapísať na základe GP, ktorý si vlastník
domu musí dať vypracovať, ale zapísaný bude len dom, bez pozemku. Ostatné úkony – rozhodnutie o súpisnom čísle sú ako u novostavieb.
V prípade, že ste dom zdedili, napr.
polovicu po otcovi, druhú po mame,
a v KN nie ste ako vlastník vedený, je
potrebné predložiť na OcÚ obe tieto dedičské rozhodnutia, a na ich základe
môže byť vydané rozhodnutie o súpisnom čísle s vaším vlastníctvom.
Na záver ešte skonštatovanie – za
všetky úkony týkajúce sa vlastníctva si
zodpovedá vlastník, a malo by byť
v jeho záujme, aby mal veci v poriadku.
Katasterportal je verejne prístupná
stránka, kde si každý môže overiť veci
svojho vlastníctva.
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Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 1.4. 2014 do 30.7.
2014 sa v našej obci
narodilo 5 detí:
Marcel Kalina
Matej Hálka
Vivien Slovíková
Sebastián Kolčák
Róbert Vorčák
Spolu od 1. 1. 2014 v obci
pribudlo 13 detí.
Zomrelo 5 spoluobčanov:
Helena Brenkusová 79 r.
Justína Bandíková 87 r.
Florián Brenkus 86 r.
Helena Huráková 45 r.
Július Šubjak 66 r.
Prisťahoval sa 1 občan,
odsťahovalo sa 7 občanov.

Futbalový turnaj „O POHÁR STAROSTU OBCE“

K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie od 1.4. 2014 do 31.7. 2014)
80 rokov
Anton Ogurek č. d. 510
75 rokov
Xaver Brenkus č.d. 526
Rudolf Lach č.d. 89
Ignác Grobarčík č.d. 297
70 rokov
Jozef Barút č.d. 107
Ján Sivoň č.d. 127
Ignác Tropek č.d. 403
Emília Slovíková č.d. 57
Anna Grobarčíková č.d. 346
Jozef Bolibruch č.d. 114

Dňa 13. júla 2014 sa uskutočnil v našej obci tradičný futbalový turnaj „O POHÁR STAROSTU OBCE.“ Zúčastnili sa ho futbalové mužstvá z Rabče a naše domáce mužstvo a dorast.

Bolo uzavretých 8 manželstiev,
z toho 7 mimo našej obce.

Na ploche futbalového ihriska predviedli
svoje športové výkony všetky mužstvá
a umiestnili sa nasledovne:
1.
2.
3.
4.

miesto:
miesto:
miesto:
miesto:

Rabča
Rabčice muži
Rabča Stará Pošta
Rabčice dorast

Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Jaroslav Kmošek, najlepším strelcom sa stal Ján
Mucha. Na turnaji nechýbal ani tradičný guláš, ktorý rozvoniaval široko-ďaleko, čapované pivo a kofola. Vôňa guláša prilákala nielen hráčov, ale aj ostatných občanov, ktorí si
ho s pôžitkom vychutnali a pochvaľovali dielo kuchára.

Našu štatistiku rozšírili 2 rozvody
za prvý polrok 2014.
K 31. júlu 2014 má obec Rabčice
1993 obyvateľov.

Informačný KIOSK
Pri budove obecného úradu je nainštalovaný informačný KIOSK (internetové pripojenie), ktorý je verejne prístupný občanom.
KIOSK slúži ako zdroj informácií pre občanov.
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50. výročie manželstva

Krásne životné jubileum – 50. výročie manželstva – oslávili 4. apríla 2014 Albín Slovík a Barbora Slovíková rod. Šubiaková a 25. apríla 2014
Ondrej Kázik a Emília Káziková rod. Slovíková. Pri tejto príležitosti im srdečne blahoželáme a prajeme veľa pekných chvíľ do ďalšieho života.

Stavanie mája v obci

Deň matiek
Pri príležitosti sviatku Dňa matiek sa 11. mája 2014 v kultúrnom
dome uskutočnilo posedenie s kultúrnym programom – spevom, tancom, hudbou a básničkami.
V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť
matky. Ďakujeme všetkým mamách za ich lásku.

„Jej pohladenie,
jej úsmev i jej vráska,
sú ako modlitba,
čo do nej vložil Boh.
Mama je láska.
Pusto by sa nám žilo
bez tých dvoch.“
(Milan Rúfus)
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Práce v obci

Rozšírenie cintorína

10 BJ – prístrešok na smetné koše

Vlečka vyrobená vo vlastnej réžii

Čistenie verejných priestranstiev
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z toho:

ZÁVEREČNÝ ÚČET
obce Rabčice za rok 2013

Zásoby

Rozpočet

Čerpanie

%

(po zmene)

0,00

681,11

998855,81

926019,13

0,00

4,20

Krátkodobé pohľadávky

10311,91

16676,51

Finančné účty

81446,97

116861,87

0,00

0,00

Zúčtovanie medzi

1./ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
OBCE ZA ROK 2013
Názov
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plnenia

subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky

Poskytnuté návratné
Príjmy

1 114 990,00

1 103293,31

99,95

1104205,00

1026393,24

92,96

10785,00

10783,75

99,99

1114990,00

991487,94

88,93

fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

547509,00

424119,71

77,49

Časové rozlíšenie

4079,70

3869,34

567481,00

567481,23

100,00

V tom – obec
– školstvo/príjmy
Výdavky
V tom – obec
– školstvo

fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné

PASÍVA

PRÍJMY

Názov

Bežné príjmy (v €)
Rozpočet na rok 2013

Čerpanie k 31.12.2013

% plnenia

1037902,00

1026393,24

98,90

PS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Vlastné imanie
a záväzky spolu

2463377,48

2485260,95

Vlastné imanie

1544736,89

1640858,02

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0.00

1544736,89

1640858,02

81807,04

63357,14

z toho:

Kapitálové príjmy (v €)
Rozpočet na rok 2013

Čerpanie k 31.12.2013

% plnenia

0,00

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia
Príjmové finančné operácie (v €)

Záväzky

Rozpočet na rok 2013

Čerpanie k 31.12.2013

% plnenia

66303,00

66116,32

99,72

3./ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2013

VÝDAVKY
Bežné príjmy obce
Bežné výdavky (€)

Bežné príjmy RO

Rozpočet na rok 2013

Čerpanie k 31.12.2013

% plnenia

419896,00

3054824,41

72,75

Kapitálové výdavky (v €)
Rozpočet na rok 2013

Čerpanie k 31.12.2013

% plnenia

112510,00

103467,54

91,96

1026393,24
10783,75

Bežné príjmy spolu

1037176,99

Bežné výdavky obce

305482,41

Bežné výdavky RO

564881,23

Bežné výdavky splolu

870363,64

Hospodárenie BR

166813,35

Výdavkové finančné operácie (v €)
Rozpočet na rok 2013

Čerpanie k 31.12.2013

% plnenia

15103,00

15056,76

99,70

2./ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31. 12. 2013

Kapitálové príjmy obce

0,00

Kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové príjmy spolu

0,00

Kapitálové výdavky obce

103467,54

Kapitálové výdavky RO

AKTÍVA

Kapitálové výdavky spolu
Názov

PS k 1.1.2013

KZ k 31.12.2013

Majetok spolu

2463377,48

2485260,95

Neobežný majetok spolu

1368683,09

1414373,46

z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok

3997,45

0,00

Dlhodobý hmotný majetok

1098868,74

1148556,56

Dlhodobý finančný majetok

265816,90

265816,90

1090614,69

1067018,15

Obežný majetok spolu

Hospodárenie KR

2600,00
106067,54
-106067,54

Hospodárenie BR+KR

60745,81

Finančné príjmy obce

66116,32

Finančné výdavky obce

15056,76

Hospodárenie FO

51059,56

Hospodárenie celkom/prebytok

111805,37

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 po úpravách tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 110 762,91 €.
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4./ ZOSTATOK FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
KU DŇU 31. 12. 2013
–
–
–
–
–
–
–

bežný účet č. 4000937002
81578,37 €
TV č.4000937600
33193,80 €
dotačný účet č. 4000933001
371,30 €
účet dotačný II. č. 4000930011
10,80 €
účet rez.fondu – analytika
186,73 €
účet/Fond opráv – analytika
1042,46 €
účet sociálneho fondu: č. 400093003
73,81 €

SPOLU :

PRÍJMY
Bežné príjmy

Poznámka: Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2013
bez výhrad bolo schválené Obecným zastupiteľstvom, konaným dňa
25.4.2014, Uznesením č. 2/2014 pod B/ Schvaľuje: bod č. 2.
Záverečný účet obce za rok 2013 je podrobnejšie zverejnený na stránke
obce: www.rabcice.sk – Dokumenty – Záverečné účty obce.

MONITOROVACIA SPRÁVA
obce Rabčice ku 30. 6. 2014
Čerpanie

%
plnenia

Príjmy

1 087 441,00

564246,50

51,89

V tom– obec

1 076 958,00

558 302,07

51,84

Čerpanie
k 30.6.2014
v EUR

Daňové príjmy

527228,00

527228,00

275521,30

110

Daň z príjmov FO

478120,00

478120,00

239139,05

111

Daň z príjmov FO

478120,00

478120,00

239139,05

11103

Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve

478120,00

478120,00

239139,05

120

Dane z majetku

15388,00

15388,00

13299,22

121 001 Daň z pozemkov

7215,00

7215,00

5931,08

121002 Daň zo stavieb

7998,00

7998,00

7229,18

121003 Daň z bytov

175,00

175,00

138,96

130

33720,00

33720,00

23083,03

133001 Za psa

Dane za špecifické služby

919,00

919,00

792,75

133 013 Za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

32801,00

32801,00

22290,28

200

Nedaňové príjmy – príjmy
z podnikania a z vlastn.maj. 71467,00

73507,00

41881,59

210

Nedaňové príjmy – príjmy
z podnikania
a z vlastníctva majetku

28634,00

28634,00

12009,15

212

Príjmy z vlastníctva

28634,00

28634,00

12009,15

212 002 Príjmy verejného
priestranstva

240,00

240,00

90,40

212 003 Z prenajatých bytov,kult.
Domu, Domu smútku,
kancelárie, ...

20260,00

20260,00

7803,84

10 483,00

5 944,43

56,71

212004 Z prenájmu– STRED s.r.o.
+miestny rozhlas

8134,00

8134,00

4114,91

1 087 441,00

453755,87

41,73

220

496 237,00

192 051,72

38,71

Administratívne
a iné poplatky a platby

42033,00

42033,00

27240,02

591 204,00

261 704,15

44,27

221

Administrat.e poplatky

1700,00

1700,00

2299,00

221004 Správne popl./Over.podpisu,l
istiny,registre,SOcU-pov.,
osvedč.,reg.,...
1700,00

1700,00

2199,00

222003 Príjjem z pokút

0,00

0,00

100,00

40300,00

40300,00

24908,02

40300,00

40300,00

24908,02

33,00

33,00

33,00

– školstvo/príjmy
Výdavky

Upravený
rozpočet
v EUR

100

Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce k 30. 6. 2014
je nasledovný:
Rozpočet
(po zmene)

Rozpočet 2014
v EUR

116 457,27 €

Názov

7

V tom – obec
– školstvo

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných
operácií bolo hospodárenie obce k 30. 6. 2014 nasledovné:
Bežné príjmy obce
Bežné príjmy RO
Bežné výdavky obce

555 739,52
5 944,43
151 995,23

Bežné výdavky RO

261 704,15

Hospodárenie BR

147 984,57

Kapitálové príjmy obce

2 562,55

Kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky obce

0,00
32 528,11

Kapitálové výdavky RO

0,00

Hospodárenie KR

-29 965,56

Hospodárenie BR+KR

118 019,01

Finančné príjmy obce
Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO
Hospodárenie celkom/prebytok

223

0,00
7 528,38
-7 528,38
110 490,63

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2014

Poplatky a platby z nepriem.
a náhodného
predaja a služieb

223 001 Teplo/ZŠ,prefotenie,cint.
popl.,popl.za opatr.službu,
predaj, vykopanie hrobu,
hrobové miesta,
229

Ďalšie administratívne
a iné poplatky a platby

229005 Poplatok za znečisťovanie
ovzdušia

33,00

33,00

33,00

240

Úroky z účtov finančného
hospodárenia

800,00

800,00

547,83

242

Úroky z účtov finančného
hospodárenia

800,00

800,00

547,83

242

Úroky z účtov finančného
hospodárenia

800,00

800,00

547,83

290

Iné nedaňové príjmy

0,00

2040,00

2084,59

292

Ostatné príjmy

0,00

2040,00

2084,59

292012 Príjmy z dobropisov

0,00

1970,00

2015,15

292017 Vratky/vratka pôžičky

0,00

70,00

69,44

300

Granty a transfery

450476,00

473723,00

238336,63

310

Tuzemské bežné granty
a transfery

238336,63

450476,00

473723,00

– bežný účet

91 643,23 €

311

Granty

0,00

35,00

35,00

– termínovaný vklad

70 000,00 €

311

Sponzorské príspevky

0,00

35,00

35,00

– účet rezervného fondu

33 193,80 €

312

Tuzemské dotácie a
transfery

450476,00

473688,00

238301,63

– dotačný účet
– dotačný účet II.
– účet sociálneho fondu
Finančné prostriedky celkom

1 571,63 €
10,80 €
415,99 €
196 835,45 €

312001 Bežné transfery
(mimo preneseného
výkonu štátnej správy)

19714,00

19714,00

9294,50

312001 ÚPSVaR/Prídavky na deti

814,00

814,00

624,52

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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VÝDAVKY/ Podľa programov
Rozpočet 2014

Bežné príjmy

Rozpočet 2014
v EUR

Upravený
rozpočet
v EUR

Čerpanie
k 30.6.2014
v EUR

312 001 Hmotná núdza – Strava

4500,00

4500,00

3354,92

312 001 Hmotná núdza –
Školské pomôcky

1000,00

1000,00

448,20

312001 UPSVaR/
Aktivačné práce 50 j

13400,00

13400,00

473,28

312001 UPSVaR/Aktivačné
práce 50 j – rok 2013

0,00

0,00

4393,58

312012 Bežné transfery-prenesený
výkon štátnej správy
430762,00

453974,00

229007,13

312012 5 % dofinancovanie –
MF SR

6888,00

0,00

0,00

312012 KUCDPK Za-miestne
a účelové komunikácie

104,00

104,00

0,00

312 012 Dotácia zo ŠR/Školstvo
–prenesené kompetencie

399705,00

434354,00

217177,00

312 012 Dotácia zo ŠR/Školstvo
– kreditové príplatky

6881,00

0,00

0,00

312 012 Dotácia zo ŠR/Školstvo
– vzdelávacie poukazy

8056,00

7999,00

4799,00

312 012 KŚU/Dot. Na žiakov zo soc.
znevýhodneného prostredia

2067,00

2255,00

1503,00

312 012 KŠU/Výchova
a vzdelávanie

4397,00

4557,00

2278,50

312 012 Výrub drevín, vodné hospod.
ochrana prírody a krajiny
207,00

207,00

0,00

312 012 Dotácia zo ŠR/Matrika

1807,00

900,96

1807,00

312 012 Dotácia/REGOB-reg.
evidencie obyvateľov

650,00

650,00

328,00

312 012 Dotácia/Voľby

0,00

2041,00

2020,67

Bežné príjmy spolu:

1049171,00

1074458,00 555739,52

Školstvo/RO s právnou subjekt
– ZŠ s MŠ Rabčice

9200,00

10483,00

5944,43

ZŠ/Bežné príjmy

9200,00

10483,00

5944,43

Bežné príjmy spolu:

1058371,00

1084941,00 561683,95

Kapitálové príjmy

Rozpočet 2014

Upravený

v EUR

rozpočet

k 30.6.2014

v EUR

v EUR

230

Kapitálové príjmy

231

Príjem z predaja
kapitálových aktív

0,00

2500,00

2500,00

231

Predaj
požiarneho vozidla

0,00

2500,00

2500,00

233

Príjem z predaja
pozemkov a nehm.aktív

0,00

0,00

62,55

233001 Predaj pozemkov

0,00

0,00

62,55

Kapitálové príjmy spolu:

0,00

2500,00

2562,55

Rozpočet 2014 Upravený

Čerpanie

Finančné operácie - príjmy

Finančné operácie - príjmové spolu:

Bežné príjmy

0,00

2500,00

Čerpanie

2562,55

rozpočet

k 30.6.2014

v EUR

v EUR

v EUR

0,00

0,00

0,00

1058371,00

1084941,00 561683,95

Kapitálové príjmy

0,00

2500,00

2562,55

Príjmové finančné operácie

0,00

0,00

0,00

PRÍJMY SPOLU

1058371,00

1087441,00 564246,50

Výdavky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

PROGRAM 1: Plánovanie,
manažment a kontrola
1
Činnosť obecného úradu
2
Členstvo v organizáciach
a združeniach
3
Vnútorná kontrola
4
Audit
5
Finančná
a rozpočtová oblasť
6
Splátka úrokov z úveru
7
Splátka úveru
PROGRAM 2: Propagácia
a prezentácia obce
1
Propagácia
a prezentácia obce
PROGRAM 3: Interné služby obce
1
Činnosť volených
orgánov samosprávy
2
Plánovanie obce
4
Vzdelávanie zamestnancov
obecného úradu
5
Voľby
PROGRAM 4: Služby občanom
1
Činnosť matriky
2
Rozvoj obce
– aktivačné práce
3
Evidencia obyvateľstva
4
Cintorínske
a pohrebné služby
5
Odpadové hospodárstvo
6
Miestny rozhlas
7
Verejné osvetlenie
8
Ochrana život. prostredia
9
Spoločný obecný úrad
10
Komunikácie
11
Pomoc občanom v hmotnej
a sociálnej núdzi
12
Opatrovateľská služba
13
Teplo/Kotolňa
15
Povodne
16
Obecný vodovod
17
Prídavky na deti
19
Byty - 10 BJ +
Drobná prevádzka
PROGRAM 5: Bezpečnosť
a ochrana
1
Požiarna ochrana
PROGRAM 6: Šport
1
Športové súťaže
a podujatia
2
Podpora šport. klubov
3
Športová infraštruktúra
PROGRAM 7: Kultúra
1
Kultúrny dom
a kultúrne podujatia
2
Obecná knižnica
3
Organizácia
občianskych obradov
4
Záujmová činnosť
PROGRAM 8: Vzdelávanie
1
Základná škola
12
Neformálne vzdelávanie
pre deti a mládež
13
Záujmová činnosť
2
Materská škola
21
Výchova a vzdelávanie
3
Školská jedáleň
41
ÚPSVaR/
Hmotná núdza – strava
42
ÚPSVaR/Hmotná núdza
– školské pomôcky
Výdavky celkom:

Upravený
rozpočet
Výdavky

Čerpanie
k 30.6.2014
Výdavky

226743,00
203060,00

229383,00
205700,00

86878,57
76340,98

2000,00
700,00
1080,00

2000,00
700,00
1080,00

312,49
288,35
720,00

1000,00
3800,00
15103,00

1000,00
3800,00
15103,00

470,51
1217,86
7528,38

3500,00

3500,00

1291,00

3500,00
29700,00

3500,00
8741,00

1291,00
3191,66

2700,00
25000,00

2700,00
2000,00

1038,38
0,00

2000,00
0,00
215689,00
1807,00

2000,00
2041,00
201351,00
1807,00

172,30
1980,98
71434,97
900,96

12500,00
650,00

14200,00
650,00

7175,85
310,50

22000,00
32801,00
1000,00
11500,00
207,00
1390,00
86820,00

22000,00
32801,00
1000,00
16810,00
207,00
1400,00
54708,00

5942,29
14578,96
58,65
9520,32
0,00
1399,30
3482,69

1350,00
5350,00
34500,00
0,00
1500,00
814,00

1350,00
5350,00
34500,00
8454,00
1500,00
814,00

0,00
1782,50
14332,68
8453,61
125,63
624,52

1500,00

3800,00

2746,51

3000,00
3000,00
5065,00

3000,00
3000,00
5065,00

299,60
299,60
935,82

665,00
3900,00
500,00
19662,00

665,00
3900,00
500,00
45197,00

52,40
871,80
11,62
28020,10

3550,00
1000,00

29085,00
1000,00

25511,12
384,44

4112,00
11000,00
555012,00
410153,00

4112,00
11000,00
591204,00
439392,00

635,37
1489,17
261704,15
197654,02

8056,00
10000,00
67346,00
4397,00
49560,00

7999,00
10000,00
74196,00
4557,00
49560,00

4799,00
3980,96
31232,53
215,61
20242,93

4500,00

4500,00

3130,90

1000,00
1058371,00

1000,00
1087441,00

448,20
453755,87
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Školský rok 2013/2014
V školskom roku 2013/2014 prospeli a postúpili do vyšších ročníkov všetci žiaci našej
školy. Deviataci sa s nami rozlúčili pekným
kultúrnym programom. Prajeme im veľa úspechov do ich ďalšieho štúdia.
Tento školský rok sme dosiahli vynikajúce
výsledky vo vedomostných, kultúrnych
i športových súťažiach. Osobitné poďakovanie patrí našim najúspešnejším deviatakom
– Barbarke Vojtašákovej, Kristínke Tropkovej, Andrei Miklušákovej, ktorí reprezentovali našu školu, obec počas celej školskej

dochádzky v okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Ich ocenenia – diplomy, poháre či medaily sú príkladom pre
všetkých žiakov našej školy.

Výborná žiačka a najlepšia športovkyňa školy
– Kristína Tropková.

Literárny talent školy – Barbara Vojtašáková.

Hviezdoslavov Kubín
a Slovenský slávik

Úspešná športovkyňa a reprezentantka školy – Andrea Miklušáková.

Dňa 2. apríla 2014 sa uskutočnila recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín.
Najlepšie v 1. kategórii sa umiestnili títo
žiaci:
Próza
1. miesto – Bianka Boldovjaková (3.A)
2. miesto – Olívia Halková (3.A)
Katarína Motyková (2.A)
3. miesto – Samuel Vojtašák (3.A)
Soňa Glombíková (3.B)
Poézia
1. miesto – neudelené
2. miesto – neudelené
3. miesto – Bianka Ogureková (2.A)
Martin Mordel (1.A)
V 2. kategórii bolo umiestnenie nasledovné:
Próza
1. miesto – Dominika Mordelová (6.A)
2. miesto – Emma Tropeková (6. A)
Tamarka Bolibruchová (4.A)
3. miesto – Ingrid Vnenčáková (4.A)
Laura Vedelová (5.B)
Poézia
1. miesto – Timotea Tropeková (4.B)
2. miesto – Vanessa Garajová (4.B)
3. miesto – neudelené
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V speváckej súťaži Slovenský slávik nás
reprezentovali viacerí žiaci, na prvých miestach sa umiestnili títo:
1. kategória
1. miesto – neudelené
2. miesto – Jakub Tropek (2.A)
Samuel Vojtašák (3.A)
3. miesto – Terézia Brenkusová (3.B)
2. kategória
1. miesto – Eliška Tropeková (4.B)
2. miesto – Timotea Tropeková (4.B)
Tamara Bolibruchová (4.A)
3. miesto – Viktória Borová (4.A)
Emma Tropeková (6.A)
Mesiac jún začal oslavou Dňa detí, kde sa
žiaci zapojili do rôznych súťaží. Zúčastnili sa
módnej prehliadky, ktorú im predviedli
dievčatá z krúžku Mažoretky pod vedením
p. uč. Chlustinovej. Zdá sa, že z niektorých
žiačok vyrastú naozaj krásne modelky.
Žiakom našej školy posledný júnový týždeň predviedli hasiči Dobrovoľného hasičského zboru v Rabčiciach využitie hasičskej
techniky pri hasení požiarov. Na besede
s profesionálnym hasičom z Námestova sa
dozvedeli odpovede na svoje zvedavé otázky.
Zúčastnili sme sa aj viacerých školských
výletov, kde sme spoznali krásy našej krajiny. Prváci a druháci navštívili železničku
v Oravskej Lesnej, kde sa odviezli na historickom vláčiku. V Kinderlande v Námestove
sa ešte na záver výletu vyšantili a užili si
perfektnú zábavu. Tretiaci a štvrtáci si prezreli Demänovskú jaskyňu slobody a jej prekrásne zákutia, potom navštívili Vlkolínec –
pamiatku UNESCO. S výletom boli všetci
spokojní, aj keď trochu zmokli. Tí, ktorí nazbierali najviac tetrapakov navštívili Bojnice,
a prezreli si hrad a ZOO. Ostatní účastníci
zberu boli odmenení peknými cenami.
Posledný deň školského roka sa niesol
v znamení rozlúčky so školou, ktorú si pripravili nielen deviataci. Nedali sa zahanbiť ani
naši štvrtáci, ktorí svoj program predviedli
ostatným žiakom. Na záver dostali žiaci vysvedčenia, s ktorými boli niektorí veľmi spokojní, iní menej.
Pani učiteľky prvého stupňa

Slovensko do toho !
Žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa v sprievode RNDr.
Zlatice Krumpovej a Ing. Angely Bigošovej
a jej manžela Mgr. Slavomíra Bigoša vybrali
v športovej nálade do podtatranského mesta
Poprad. Ich cieľom bol večerný hokejový
zápas Slovensko – Fínsko v rámci prípravy
na Majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konali v máji 2014 v Bielorusku.
Cestou sme z autobusu spoznávali krásu
troch regiónov Slovenska – Oravy, Liptova
a Spiša. Dážď a hmla sťažovali výhľad na
pohorie Choča nad mestami Dolný Kubín
a Ružomberok, či pohoria Nízkych a Západných Tatier okolo Liptovskej Mary, najväčšej
priehrady na Liptove, a to priamo z diaľnice
D1, ktorá má spojiť mestá Bratislavu a Košice. Cestou na Spiš sa však už pomaly otvárala panoráma Vysokých Tatier so zasneženými končiarmi, kde sa týčil najmä najvyšší
vrchol Gerlachovského štítu. A v autobuse
sa so zdvíhajúcou sa hmlou zdvíhala aj športová nálada s nácvikom povzbudzovania slovenského mužstva v duchu slovenského porekadla: „len aby sme v hanbe nezostali“.
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Matematický klokan
Už po druhýkrát sa 28 žiakov z 1. stupňa a 4 žiaci z 2. stupňa ZŠ
zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan.
Dňa 24. marca 2014 si zmerali sily so 7 miliónmi žiakov z celého
sveta. Najúspešnejším žiakom vo svojej kategórii sa stal Jakubko
Tropek z 2. A triedy a získal titul úspešného riešiteľa a taktiež titul
šampióna školy. Bol ocenený peknými cenami. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj Martinko Mordel (1. A), Iňko Bandík (2.A), Alžbetka Bandíková (7.A), Evka Slovíková (7.B). Všetci účastníci súťaže
boli ocenení peknými diplomami. Držíme palce našim žiakom aj
v budúcom ročníku.

Po príchode do Popradu sa žiaci s dozorom zastavili na menších
nákupoch v nákupnom stredisku MAXX na sídlisku Juh, a odtiaľ sa už
pobrali na dlho očakávaný hokejový zápas. Pekne namaľovaný
v slovenských farbách, dresoch a so zástavami a šálmi v rukách.
Dostať sa na vypredaný štadión nebolo jednoduché, pretože sprísnená kontrola pri vstupe na štadión zobrala žiakom všetky fľaše s nápojmi z umelej hmoty. Boli by im vzali aj dáždniky, ak by ich mali so
sebou. Samozrejme z bezpečnostných dôvodov.

Mgr. Milada Fidrová

Celoštátne kolo Geografickej olympiády
v Prešove

Už na úvodnom rozkorčuľovaní a predstavovaní slovenských hráčov znelo skandované „Jano Laco“, či „Miro Šatan“, atmosféra bola
výborná. Po úvodných hymnách zneli rôzne skandovania, ale najviac
„Slovensko do toho“. Po prvom góle, ktoré dalo slovenské mužstvo,
bola už atmosféra priam elektrizujúca, keď na rad prišli mexické vlny
z úst niektorých zaznelo aj: „to som ešte nezažil – nezažila“! Po
záverečnom hvizde rozhodcov sa diváci poďakovali našim hokejistom, a najmä Mirovi Šatanovi – kapitánovi, ktorý rozhodol o víťazstve
SR v pomere 2 : 1.
Záverečné fotenie na krásnom popradskom štadióne s najužším
klziskom v SR bolo akousi „povinnou jazdou“, aby sa umocnili krásne
zážitky z tohto nielen športového, ale aj kultúrneho zážitku. A pred
štadiónom sa akoby z neba zjavil v kruhu našich žiakov slovenský
brankár Jaroslav Janus zo Slovana Bratislava, účastník KHL, a neodmietol zopár spoločných záberov, ktorými sa môžu pochváliť disciplinovaní žiaci našej školy. Patrí im poďakovanie, že dodržiavali všetky
organizačné pokyny počnúc vodičom autobusu, aj všetkých členov
dozoru.
Žiaci si ešte z motorestu urobili posledné fotografie popradského
letiska s pohorím Vysokých Tatier a plní vzrušujúcich zážitkov sa
bezpečne vrátili domov v nočných hodinách. Určite zaspávali s unavenými hlasivkami, ktoré si schuti zaspievali a zaskandovali to krásne – „Slovenskóó, heja, heja, Slovenskóóó..!“ A ďakujeme za predvedený oduševnený výkon, lebo prídeme zas.
RNDr. Zlatica Krumpová a Ing. Angela Bigošová

Andrej Bublák, žiak 8. A triedy, reprezentoval nielen našu školu, ale
i celý Žilinský kraj na celoštátnom kole Geografickej olympiády, ktorá
sa uskutočnila v dňoch 9.–10. mája 2014 v Prešove. Z každého kraja
Slovenska postúpili na celoslovenské kolo len dvaja žiaci. Už samotná účasť na celoslovenskom kole bola odmenou pre najlepších riešiteľov krajského kola. Súťažiaci boli ubytovaní v peknom hoteli Lineas.
Po ubytovaní ich čakalo slávnostné otvorenie, súťaž otváral rektor
Univerzity P. J. Šafárika. Prítomných nielen privítal, ale i ocenil náročnosť tejto vedomostnej súťaže. Usporiadatelia súťaže pripravili pre
žiakov hodnotný program – absolvovali exkurziu okolia Prešova, navštívili slávny Solivar. Sprievodné slovo mal odborný lektor z Fakulty
geografie. Veľmi zaujímavá bola tiež návšteva pútnického miesta Ľutina, kde je bazilika minor a v blízkosti aj skanzen drevených kostolíkov.
Ľutina je v súčasnosti najvýznamnejšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. História tohto miesta sa začala písať
19. augusta 1851, keď sa v lese neďalekej Ľutinskej hory zjavil chudobnej vdove Zuzane sv. Mikuláš. Jeho odkaz nabádal k sväteniu
nedele a sviatkov, k úcte k Matke Božej a k postaveniu kaplnky Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Zjavenia sprevádzalo množstvo zázrakov, takže ich Vatikán uznal za pravé už po štyroch rokoch
a listinou z 11. mája 1855 pápež Pius IX. udelil miestu možnosť získania odpustkov.
Na druhý deň sa uskutočnilo celoštátne kolo priamo na pôde prešovskej univerzity. Súťaž mala praktickú a teoretickú časť a trvala
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dve hodiny. Počas čakania na výsledky sa súťažiaci nenudili. Usporiadatelia im pripravili ďalší výlet – tentoraz po historickom jadre mesta
Prešov s podrobným výkladom. Nasledoval výborný obed a očakávané výsledky. Andrej získal 86 bodov (zo 100), stal sa tak úspešným
riešiteľom a umiestnil sa v prvej desiatke. Od víťaza ho delilo osem
bodov. Je to zatiaľ najväčší úspech našej školy v geografickej súťaži.
Patriť do prvej desiatky na Slovensku v náročnej vedomostnej súťaži
je veľký úspech. Ešte raz blahoželáme!
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Atletika
Dňa 10. júna 2014 sa v Rabči konali Majstrovstvá okresu v atletike
mladších žiačok a žiakov – súťaž jednotlivcov. Na súťaži boli úspešné
– Denisa Pitáková, žiačka 6. A triedy, získala 2. miesto v skoku do
výšky výkonom 130 cm a Gabriela Jendrisková, žiačka 7.A triedy,
obsadila 3. miesto v skoku do diaľky výkonom 394 cm.
Srdečne blahoželáme.
Mgr. Marcela Tropeková

Veľký športový úspech

Medzi oceňovanými najlepšími riešiteľmi celoštátneho kola Geografickej olympiády v Prešove je aj Andrej Bublák.
Na súťaž pripravovala RNDr. Zlatica Krumpová

Najúspešnejšia športovkyňa našej školy Kristína Tropková svoju
športovú kariéru na ZŠ ukončila krásnym výsledkom – 2. miestom na
atletických majstrovstvách Slovenska v skoku do výšky, ktoré sa
konali 20. júna 2014 v Trnave.
Na finále Majstrovstiev Slovenska Kristína postúpila tak ako minulý
rok bez problémov.
Suverénne vyhrala okresnú aj krajskú súťaž skvelými výkonmi
160 a 158 cm. Už druhýkrát nás čakalo finále Majstrovstiev Slovenska žiakov v atletike. Minulý rok ako nováčik sme nazbierali skúsenosti a tentokrát to Kristína rozbalila naplno. Všetky skoky v súťaži
absolvovala bez nervozitys plným sústredením a ľadovým pokojom.
To sa odzrkadlilo aj na výkone. Skokom 162 centimetrov vytvorila
svoj osobný rekord, čím zároveň vyrovnala výkon víťazky. Prvé miesto
jej uniklo o vlások. Veď na rozdiel od víťazky všetky výšky skákala na
prvý pokus, okrem rekordného – ten skočila na druhý a víťazka ho
skočila na prvý pokus. To rozhodlo.

Prírodovedno - dejepisná exkurzia
Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová
Žiaci 5. a 6. ročníka navštívili v piatok 23. mája Múzeum oravskej
dediny v Zuberci, ktoré sa nachádza v prekrásnom prírodnom prostredí
Roháčov. Viac ako 50 stavieb ľudovej architektúry je tu rozostavených v niekoľkých celkoch, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy –
Dolnooravský rínok, Hornooravská ulica, Goralské lazy.
Hlavnou náplňou nášho programu bolo neformálne odovzdanie informácií o tradičnom živote na dedine. Deti sa prostredníctvom lekto-

Tieto pekné úspechy sa dosiahli vďaka talentu a poctivému, pravidelnému tréningu pod vedením p. uč. Rímskeho. Všetci Kristíne srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu školy
a obce.

Koncoročná turistika

rov (v dobových odevoch) zoznámili so spôsobom bývania a vyučovania v minulosti, domácou výrobou ľanového plátna, s prírodou
TANAP-u a jej ochranou. V rámci tvorivých dielní sa dozvedeli o špecializovanej remeselnej výrobe a mali možnosť vyskúšať si jednoduché postupy – hrnčiarstvo, drotárstvo, výroba sviečok z včelieho
plástu, rezbárstvo, podmaľba na skle. Na vyhradenom priestranstve
sa mohli zahrať hry s využitím najjednoduchších pomôcok. Navštívili
sme aj rozlohou najväčší obytný dom v múzeu – Šoltýsky dom z roku
1828 pôvodom z Rabčíc. Tento dom slúžil nielen pre život rodiny, ale
aj pre dedinské spoločenstvo. Deti si zahrali kvíz, v ktorom hľadali
rôzne predmety. Za ich nájdenie boli odmenení sladkou odmenou.
Domov sa deti vracali nielen s rôznymi malými suvenírmi a vlastnoručne vyrobenými sviečkami na pamiatku, ale aj plní dojmov, zážitkov
a nových skúseností.
Ing. Ľ. Belkotiaková, Ing. O. Morozová, Mgr. K. Lubasová

Žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ podnikli zaujímavú výpravu na
„Rio de Klin“, keď sa k soche Krista dostali netradične. V Rabči
v Gaceli sa vybrali cez most na druhý breh Polhoranky. Nie najlepšie
značenými lesnými cestičkami sme prudko stúpali do kopca. Mali
sme dobrého sprievodcu Tobiáša Grobarčíka z 5. ročníka. Cestu si
predtým viackrát prešiel, a my sme mali istotu, že sa nestratíme. Za
krásneho počasia s dobrou viditeľnosťou sme sa dostali k cieľu – Rio
de Klin. Na tomto prekrásnom mieste sme oddychovali, opekali si
špekáčky, či domáce klobásky. Deti sa dosýta vybehali, až som sa
obávala, či im zostanú sily na cestu späť. Cestou v lese sme našli
prekrásne modráky, čo bol zvláštny jav na začiatku júna. Ani sme
nevedeli ako, a boli sme v dedine. Tu nás čakalo ďalšie milé prekvapenie. Tobiášova babka nás pozvala na návštevu. Deti posilnené
sladkosťami a minerálkou už veselo pokračovali na autobusovú zastávku v Gaceli. Tam sme si dali výbornú zmrzlinu ako bodku za
činnosťou krúžku „Mladý cestovateľ“.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová
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Výlet Rio de Klin
Konečne nastal môj vytúžený deň, konal sa výlet z turistického
krúžku cez Rabču do Klina. Plánovali sme tento výlet už veľmi dlho
a zdalo sa, že to do konca roka už nestihneme. Nakoľko som túto
cestu poznal iba ja, tak som robil sprievodcu. Autobusom sme sa
doviezli do Rabče a tam sa začala naša cesta za turistikou.
Z Gaceľa sme
vyrazili okolo chatárskej oblasti do
lesa. Prechádzali
sme striedavo lesom a lúkami.
Keďže cesta je
slabo označená,
trasa mi vypadla
z hlavy a skoro
v polke trasy sme
sa rozdelili lebo
viedli dve cesty
a nebol som si istý
ktorou treba ísť.
Blúdili sme a kričali
sme na seba.
Naše blúdenie trvalo 5 minút, kým
sme našli opäť
správnu cestu.
Keďže sme sa
rozdelili, museli
sme čakať na druhý tím. Po spojení
sme pokračovali
v ceste. Na cestičke bola umiestnená prírodovedná
tabuľa, ktorú sme
si preštudovali,
a spoznali sme
nové rastliny. Do
cieľa sme išli asi hodinu. V Kline sme sa rozhodli, že sa občerstvíme.
Urobili sme si ohník a opekali sme. Popri tom sme sa rozprávali
o veternej kalamite, ktorá urobila v našich lesoch veľké škody. Najedení sme si obzreli celý areál, kde sme videli sochu Krista, sochu
sv. Otca Jána Pavla II. a kaplnku Božieho milosrdenstva. Bolo zaujímavé, že sme tam boli celkom sami, čo sa na tomto mieste nestáva
často, lebo je tam stále veľa návštevníkov.
Cestou naspäť sme už nezablúdili. Pri chatárskej oblasti stojí aj
chatka mojej babky, ktorá bola práve na chate a zavolala nás na
občerstvenie. Spokojní sme sa vracali k autobusovej zastávke
v Gaceli, kde sme si ešte všetci dali zmrzlinu a nastúpili do autobusu.
Týmto výletom sa skončil náš turistický krúžok, ktorý sa nám veľmi
páčil. Ďakujeme našej p. učiteľke za pekné zážitky a dobrú organizáciu pri výletoch. Škoda, že ich nebolo viac. Dúfame, že aj na budúci
školský rok bude fungovať takýto super krúžok.
PS: Našli sme asi 30 hríbov modrákov.
Tobiáš Grobarčík, 5.A

Po stopách baníctva
Žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka v sprievode triednych učiteľov
F. Trúchleho, Ing. A. Bigošovej, RNDr. Z. Krumpovej a Mgr. M. Rímskeho si vybrali za cieľ školského výletu spoznávanie histórie baníctva na Slovensku. Dňa 19. júna 2014 v skorých ranných hodinách
nastúpili žiaci do autobusu plní očakávaní zo vzrušujúcich zážitkov.
Prvou zastávkou bolo slobodné kráľovské mesto Kremnica a múzeum mincí a medailí. Pútavým výkladom pani sprievodkyne sme spoznali históriu ťažby zlata a jeho spracovania v Kremnici, činnosť mincovne , ktorá pôsobí v meste nepretržite od roku 1328 až dodnes
a obdivovali úžasnú zbierku mincí a medailí, ktoré boli vyrazené
v Kremnici za 700 rokov. Na záver sme si prezreli časť sprístupnenej
štôlne. Keďže Kremnica je známa aj Európskym festivalom humoru
a satiry - Kremnické Gagy - prezreli sme si uličku nosov známych
umelcov, ktorí už nie sú medzi nami a Múzeum gýča.
Druhou zastávkou bolo kráľovské mesto Banská Štiavnica, ktoré
je úzko späté s baníctvom už od čias osídlenia Keltmi. Bola tu prvá

vysoká škola technického charakteru na svete a Banská Štiavnica
sa stala centrom rozvoja banskej vedy a techniky v Európe. Históriu
ťažby, vývoj rudného baníctva od stredoveku sme spoznali v banskom múzeu v prírode, kde je najstaršia a tematicky najrozsiahlejšia
banícka expozícia na Slovensku. Prehliadku podzemia sme absolvovali vystrojení prilbou, plášťom a lampou 50 metrov pod povrchom
zeme. Prešli a aj pretlačili sme sa mnohými chodbami, videli banských permoníkov a dozvedeli sa, čo je to banský mesiac. Tento
jedinečný zážitok nám dlho ostane v pamäti.
Treťou zastávkou na našom výlete bol neskorobarokový kaštieľ
bulharského cára Ferdinanda Couburga – Svätý Anton. V nádhernom prostredí anglického parku s jazierkami, kaskádami a umelou
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jaskyňou sme si prezreli vzácne tapety, lustre, majolikové pece, zlatý
nábytok ako svadobný dar od francúzskej kráľovnej Márie Antoinetty
a jedinečnú poľovnícku expozíciu na Slovensku.
Unaveným nohám sme nedali oddýchnuť ani na našej poslednej
zastávke- nákupnom stredisku Európa v Banskej Bystrici. Tu si každý prišiel na svoje – milovníci 5D kina, športu i módy. Tieto zážitky
sme si mohli zopakovať dvakrát, keďže sa nám pokazil autobus,
ktorému sa nechcelo odísť z parkoviska pred obchodným domom.
Po úspešnej oprave sme dorazili domov tesne pred polnocou a zaspávali s pocitom, že sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií z histórie našich predkov – baníkov a ich ťažkého života.
Ing. Angela Bigošová

Školský výlet – 5. a 6. ročník
V stredu 4. júna sa žiaci 5. a 6. ročníka spolu s triednymi učiteľkami
vybrali spoznávať krásy a tajomstvá Liptova. Prvou zastávkou bola
Demänovská jaskyňa slobody. Počas hodinovej prehliadky so sprievodkyňou sa žiaci dozvedeli históriu jaskyne s popisom jednotlivých
častí. Deti boli očarené unikátnou a bohatou kvapľovou výzdobou,
tajuplným podzemným tokom rieky Demänovky i čarokrásnymi jazierkami.
Druhou zastávkou bolo Múzeum Čierny orol v Liptovskom Mikuláši, kde si prezreli unikátnu expozíciu z dejín lovu, poľovníctva a rybárstva na Liptove. Deti sa mohli zahrať aj s vyrobenými bábkami slovenského ochotníckeho divadelníctva. Po vyše hodinovej návšteve
nákupného centra sme sa pustili po stopách Keltov v Havránku pri
Liptovskej Mare. Po krásnom, ale fyzicky náročnom dni sme sa vracali domov síce unavení, ale plní krásnych zážitkov a nových informácií.
Ing. Ľ. Belkotiaková, Ing. O. Morozová, Mgr. K. Lubasová

Absolventi ZŠ s MŠ – Rabčice
V školskom roku 2013/2014 ukončilo ZŠ s MŠ Rabčice 30 žiakov
9. ročníka. V prijímacom konaní sa umiestnili na týchto stredných
školách: gymnázium – 7 žiakov
stredná odborná škola – 12 žiakov
učebný odbor – 11 žiakov.
V štúdiu na vybraných školách im prajeme veľa úspechov a úspešné ukončenie vybraných odborov.
Ing. Oľga Morozová

Literárna súťaž Medziriadky 2014
Do celoslovenskej literárnej súťaže sa tento rok prihlásilo 316 nádejných básnikov, prozaikov i dramatikov z celého Slovenska. Už tretíkrát
sa do tejto súťaže zapojila Barbara
Vojtašáková, žiačka 9. ročníka, ktorá bola spomedzi súťažiacich zaradená medzi najúspešnejších mladých autorov. Odmenou bolo júlové
týždňové literárne sústredenie
v Krahuliach, kde si mladé literárne
talenty vypočuli od porotcov počas
rozborov slovné hodnotenia. Účastníci sa zúčastnili tvorivých dielní
z rôznych oblastí umenia, workshopov, dobrodružných aktivít, aby načerpali inšpiráciu a mohli ďalej literárne rásť.

Výlet do Bojníc
Dňa 26. júna 2014 sa uskutočnil
výlet do Bojníc, ktorého sa zúčastnilo 19 žiakov našej školy – víťazov
v zbere tetrapakov a plechoviek.
Naša škola sa umiestnila na
1. mieste spomedzi všetkých škôl
námestovského okresu. Víťazom
blahoželáme.
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Cirkevná základná škola
v Rabčiciach...

manitými formami spolupráce rodičov s učiteľmi a vedením školy,
najmä však tým, že občania majú účasť na rozhodovaní o prevádzke
školy, ako aj na formulovaní a uplatňovaní výchovných smerníc.
Keďže výchova je základným právom i povinnosťou rodičov, mnohí z nich (vás) si to uvedomujú, a prišli s požiadavkou a túžbou
zriadenia cirkevnej katolíckej školy v Rabčiciach. Po dlhších úvahách, viacerých rozhovoroch, rozpravách na Farskej pastoračnej rade a konzultáciách s biskupským úradom a odborníkmi
v danej oblasti som sa rozhodol predostrieť túto požiadavku po
rozhovore so starostom obce na obecnom zastupiteľstve, kde sa
na jeho poslednom zasadnutí (v piatok 29.8.2014) prijalo uznesenie o vyhlásení referenda v Rabčiciach o transformácii terajšej
Základnej školy s materskou školou na Cirkevnú katolícku základnú školu s materskou školou. Viac informácií sa dozviete neskôr zo strany obce, prípadne z obecného časopisu, letákov, ako
aj v kostole, kde plánujem pozvať p. biskupa, resp. pána riaditeľa
Draveckého, aby vám viac priblížili skutočnosti okolo cirkevnej
školy, aby ste sa vedeli zodpovedne za výchovu svojich detí,
podľa kresťanského svedomia v nastávajúcom referende rozhodnúť za alebo proti cirkevnej škole.

Druhý vatikánsky koncil
„Všetci kresťania majú právo na kresťanskú výchovu, pretože sa
z vody a Ducha Svätého stali novým stvorením... Keďže rodičia dali
život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mať za prvých a hlavných
vychovávateľov svojich detí. Medzi všetkými výchovnými prostriedkami má osobitný význam škola. Rodičia majú prvoradú povinnosť
a neodcudziteľné právo vychovávať svoje deti, a preto majú mať
skutočnú slobodu vo výbere školy. Verejná moc je povinná chrániť
a brániť občianske slobody, a teda súhlasne s požiadavkami distribučnej spravodlivosti sa má postarať, žeby rodičia mohli vybrať pre
svoje deti školy naozaj slobodne, podľa svojho svedomia.“
„Prítomnosť Cirkvi v oblasti školstva sa prejavuje najmä v katolíckych školách. Isteže katolícka škola sleduje tie isté kultúrne ciele
a ľudskú výchovu mládeže ako ostatné školy. Avšak je pre ňu charakteristické, že utvára u svojho žiactva ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia, že umožňuje mladým, aby sa
s vývinom ich osobnosti zároveň vzmáhalo aj nové stvorenie, ktorým
sa stali pri krste a konečne že dáva do súladu ľudskú kultúru vo
svojom celku s posolstvom spásy tak, aby viera osvecovala vedomosti, ktoré si žiaci postupne nadobúdajú o svete, živote a človeku.
Takýmto spôsobom katolícka škola – patrične sa prispôsobujúc podmienkam súčasného vývoja – vychováva svojich žiakov k účinnej
spolupráci na zveľaďovaní pozemskej obce a zároveň ich pripravuje
pre službu na šírení kráľovstva Božieho, aby sa svojím príkladným
a apoštolským životom stali akoby spasiteľným kvasom ľudského
spoločenstva. A teda obrovský význam katolíckej školy zostáva i za
súčasných okolností nezmenený. Lebo katolícka škola môže vo veľkej miere prispieť k tomu, aby ľud Boží plnil svoje poslanie a umožňuje
obojstranne užitočný dialóg medzi Cirkvou a ľudskou spoločnosťou.

Catechesi tradendae
Popri rodine a v úzkom spojení s ňou poskytuje katechéze nie
zanedbateľné možnosti. V krajinách, žiaľ, stále je ich menej, kde sa
výchova k viere môže uskutočňovať v rámci školy, má Cirkev povinnosť zaistiť ju čo najlepším spôsobom. Predovšetkým sa to vzťahuje
– ako je samozrejmé – na katolícku školu. Či by si ešte zaslúžila toto
pomenovanie, keby sa jej aj napriek vysokej úrovni vo výučbe profánnych predmetov odôvodnene mohli vyčítať nedbalosti a odchýlky
práve v náboženskej výchove? Ani nech sa nehovorí, že sa vždy
dáva implicitne alebo nepriamo! Vlastný charakter a hlboký zmysel
katolíckej školy, pre ktorý by ju katolícki rodičia mali uprednostňovať
pred inými, spočíva práve v kvalite náboženského vyučovania, začleneného do výchovy žiakov. Ak majú katolícke inštitúty rešpektovať slobodu svedomia, čiže zvonku nezaťažovať svedomie fyzickým
alebo morálnym nátlakom, najmä čo sa týka náboženských úkonov
dospievajúcich, majú aj vážnu povinnosť predkladať náboženské formovanie, ktoré sa prispôsobí často rozdielnym situáciám žiakov
a pripomenie im volanie Boha slúžiť mu v duchu a v pravde podľa
Božích a cirkevných prikázaní bez donucovania človeka, no predsa
s jeho záväznosťou vo svedomí.

Familiaris consortio
Rodina je teda prvou školou spoločenských čností, ktoré sú potrebné každému spoločenstvu.
Právo a povinnosť rodičov vychovávať sa považuje za základné,
pretože súvisí s odovzdávaním ľudského života; je prirodzené a prvotné, pretože vzhľadom na inú výchovnú činnosť je jediné, čo stojí
na vzťahu lásky medzi rodičmi a deťmi; je nenahraditeľné a neodňateľné, a preto nemožno ním poveriť plne iných, ani iní si naň nemôžu
robiť nárok.
Rodičia majú právo na to, aby ich deti nemuseli chodiť do škôl, ktoré
sú v rozpore s ich morálnym a náboženským presvedčením. Najmä
sexuálna výchova, ktorá predovšetkým patrí rodičom, musí sa vždy
realizovať pod ich starostlivým dohľadom aj doma aj vo výchovných
zariadeniach, ktoré si môžu vybrať a kontrolovať.
Práva rodičov sa porušujú vtedy, ak štát vnucuje povinný systém
výchovy, z ktorého sa úplne vylúči náboženská formácia.
Prednostné právo rodičov na výchovu detí treba podporovať roz-
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Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Rektor – kňaz, ktorý je správcom nejakého kostola
Regula – pravidlá, ktoré upravujú rehoľný život v rehoľnej komunite
Relikviár – schránka zo vzácneho materiálu, v ktorej je uchovávaná relikvia nejakého svätého
Rituál – liturgická kniha na slávenie sviatostí rozdelená podľa jednotlivých obradov
Rocheta – vrchné krátke biele rúcho s kratšími rukávmi ozdobenými krajkou, ktoré si oblieka kňaz
Rehoľník – osoba, ktorá je členom rehoľného spoločenstva, je
viazaný rehoľnými sľubmi (chudoba, čistota, poslušnosť)

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Rabbi (hebr. rab – veľký, znamenitý, vynikajúci) – v SZ sa výraz
nevyskytoval, za Ježišových čias ho Židia používali ako čestné oslovenie pre učiteľa, teda znalca Zákona
Rodinné pravidlá (nem. Haustafeln) – lit. druh – zoznam rodinných a stavovských povinností, ktoré obsahujú zásady o vzájomných vzťahoch rodinného a spoločenského zriadenia – uvádzajú sa
v novozákonných listoch a sú upravené v duchu biblickej a kresťanskej náuky
Rúah (hebr. ruah – vietor, dych, duch, Duch) – má veľa významov
a je používaný skoro vo všetkých v biblickej tradícii – i ako vietor,
i ako Duch a sila božského pôvodu, ktorá všetko napĺňa a premieňa...

Podujatia farnosti
Stalo sa
l

12. júna sme spolu s deťmi z detských sv. omší ako odmenu
a poďakovanie za ich snahu boli na Slanickom ostrove, kde sme
mali po plavbe loďou možnosť zúčastniť sa sv. omše v tamojšom
kostolíku

l

14. júna sme sa zúčastnili púte – výletu do Hniezdneho a na Červený Kláštor, kde sme mali možnosť vidieť múzeum a proces výroby Whisky spojený s jej koštovkou a následne po sv. omši
v Červenom Kláštore sme splavovali Dunajec

l

začiatkom prázdnin sa v našom Farskom pastoračnom centre
uskutočnil eRko tábor, na ktorom sa zúčastnili naše deti, ktoré
chodia na eRko stretnutia, ako aj malí lektori. Deťom sa venovali
mnohí animátori spomedzi našich mladých i hostia z iných farností, ktorým všetkým patrí veľká vďaka; osobitne chcem poďakovať
aj rodičom našich animátorov, že im umožnili pripraviť našim deťom super čas a program
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l

l

Hlas Rabčíc – zo života farnosti

po tomto tábore počas druhého júlového týždňa bolo vyše desať
mladých animátorov na výlete v Prahe, ktorý bol poďakovaním za
ich ochotu a námahu. O týždeň neskôr boli ďalší z partie animátorov na výlete v Tatrách
koncom prázdnin sa uskutočnil trojdňový tábor miništrantov na
našej fare, kde spoznávali chlapci niektoré momenty zo života
patróna miništrantov – sv. Tarzícia, ako aj súťažili medzi sebou
v rôznych disciplínach

Plánujeme
l

na 26.9. stretnutie všetkých lektorov našej farnosti, na ktoré ich
veľmi srdečne pozývam

l

na 5.10. stretnutie rodičov tretiakov, kde začneme spoločnú prípravu na budúcoročné prvé sv. prijímanie, spojenú s katechézou
pre rodičov

l

l
l
l

15

na budúci rok plánujeme začať s prípravou k sv. birmovania (termín sa ešte určí) a preto pozývam na stretnutia animátorov birmovancov, ktoré bude 10.10. nielen tých, ktorí pravidelne chodia, ale
aj všetkých, ktorí by boli ochotní priložiť ruku k dielu príprave mladých na túto sviatosť kresťanskej dospelosti a zodpovednosti za
vieru – viac v oznamoch v kostole
na 26. 10. vysvätenie Kaplnky Božieho Milosrdenstva v Banašoch
na 10. 11. je naplánovaná púť – výlet, pravdepodobne do Trenčína
a na Skalku pri Trenčíne – viac v oznamoch v kostole
po vyhlásení obecným úradom bude v ním určenom termíne referendum o transformácii Základnej školy s materskou školou
v Rabčiciach na Cirkevnú základnú školou s materskou školou
v Rabčiciach

Hlas Rabčíc – detský kútik
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