Hlas Rabčíc
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ČÍSLO 2-3/ 2016

ROČNÍK 14

Výročia a oslavy v Rabčiciach

Jubileum Kostola Všetkých svätých

V roku 2016 si v rámci obce pripomíname niekoľko významných
výročí.
V lete sa konali oslavy 400. výročia založenia obce Rabčice.
Nadačnú listinu, ktorou boli obci stanovené práva a povinnosti, udelil
29. septembra 1616 Juraj Turzo, vtedajší pán Oravského hradu. Tento
dátum sa uvádza ako oficiálny dátum vzniku obce.
Katolícka farnosť v Rabčiciach bola zriadená v roku 1656.
Prvým kňazom bol Vojtech Borovič a dokončil aj stavbu dreveného
kostola.
Nový murovaný kostol sa začal stavať v roku 1804, v čase
pôsobenia Michala Monyaka a bol dokončený v roku 1816.
Pri oslave 200. výročia Kostola Všetkých svätých si zároveň pripomíname 360 rokov od založenia farnosti.
Najmladším jubilantom je Dobrovoľný hasičský zbor v Rabčiciach, ktorý v máji oslavoval 90 rokov od svojho vzniku.

Zároveň so Svätým rokom milosrdenstva vrcholí aj náš Jubilejný rok
200-tého výročia postavenia Kostola Všetkých svätých. Kdesi spievame: „Čas mizne, letia hodiny, ktože ich zastaví...“ V oceáne času mizne
čas osláv a prežívania Jubilea, ale ostáva tu čas prítomného okamihu,
a čas „kairos“, ktorým sa v našom čase spájame s Božou večnosťou
a rozhodujeme sa, dúfam, pre Božie veci.

Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva
Sv. Otec František otvorením Svätej brány na Bazilike sv. Petra
8. decembra 2015 otvoril zároveň Mimoriadny rok milosrdenstva, ktorý
sme prežívali v rámci cirkvi. Či chceme alebo nie, blíži sa záver mimoriadneho milostivého obdobia a brána na Bazilike sv. Petra apoštola
bude 20. novembra 2016 zatvorená. Týždeň predtým sa zatvoria ostatné Brány vo svete, aj tá naša v kostole v Rabčiciach.

Pár dní pred ukončením milostivého roku si môžeme položiť otázku,
či sme naozaj dostatočne zúročili mimoriadnu možnosť získania odpustkov a milostí, ktoré nám otvorenie Brány v našej farnosti umožnilo.
Či nám toto všetko vošlo do srdca a do života, a premietlo sa v našich
životoch, v našich vzťahoch, v našich rodinách.
Sv. Otec František v úvode Milostivého roku napísal: „Prial by som si,
aby jubilejné odpustky zasiahli každého ako ozajstná skúsenosť Božieho milosrdenstva. Je naozaj mojou túžbou, aby bolo Jubileum živou
skúsenosťou blízkosti Otca, môcť sa takmer dotknúť rukou jeho nehy,
aby sa upevnila viera každého veriaceho, a aby sa tak ich svedectvo
stávalo čoraz účinnejším.“
Sme teraz viac svedkami dotknutými Božou milosťou, než sme boli
predtým? Využime posledné dni možnosť na získanie milostí a odpustkov prechodom cez Svätú bránu po dobrej a dôkladnej sv. spovedi,
prijatím Eucharistického Krista a s rozhodnutím, že chceme byť iní, že
chceme byť svedkami Ježiša, že chceme milovať a odpúšťať, že chceme nezištne konať dobro...
Nechajme sa ešte aj v závere tohto mimoriadneho času milosti prekvapiť Bohom a jeho fantáziou lásky. On nikdy neprestáva otvárať dvere svojho Srdca dokorán, aby nám zopakoval, že nás má rád a chce sa
s nami deliť o svoj život a nás pozvať k zdieľaniu tohto života s inými
okolo nás.
(Bula Misericordiae vultus, s. 25)

Naozaj zo srdca ďakujme za
svedectvo viery našich otcov a za
ich dedičstvo, a zároveň buďme
hodnými potomkami, na ktorých
budú hrdé naše deti a vnúčatá.
Nech viera v Boha formuje naše
srdcia, životy a postoje, a aj v našom chráme ju ponúkajme a dávajme ďalej. Nech neostane len
v chráme z kameňa, ale nesme ju
v chráme nášho tela na každé
miesto, kde nás pošle Božia prozreteľnosť. Žime náš čas na Božiu
oslavu, aby sme mohli prejsť do
večnosti Božej slávy.
Na Sviatok všetkých svätých
uplynie presne 200 rokov, ako bol
1. novembra 1816 slávnostne požehnaný náš kostol a ja Vás
všetkých srdečne pozývam na vyvrcholenie osláv tohto Jubilea.
d. otec Jaroslav
Q Nikto z ľudí si nič nezaslúži. Je to najláskavejší Pán, ktorý nám

Q
Q

Q
Q

vo svojej nekonečnej dobrote všetko dáva, lebo všetko odpúšťa.
(P. Pio)
S absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva.
(P. Pio)
Človek nepotrebuje nič viac ako Božie milosrdenstvo – túto
lásku, ktorá je dobrotivá, ktorá je súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha.
(Ján Pavol II.)
Prosím Vás, neunavte sa v prejavovaní milosrdenstva.
(pápež František)
On sa nikdy neunaví odpúšťať, ale my sa unavíme žiadať o odpustenie. Nikdy sa neunavme! On je milujúci Otec, ktorý vždy
odpúšťa a má milosrdné srdce pre každého z nás. Aj my sa
učme byť milosrdní so všetkými.
(pápež František)
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UZNESENIE č.2/2016
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 29.04.2016 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu nezávislého auditora k účtovnej uzávierke obce za rok 2015.
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie na
prehodnotenie záverečného účtu obce Rabčice za rok 2015.
4. Správu hlavného kontrolóra obce Rabčice
k záverečnému účtu obce za rok 2015.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 3/2016 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:
1 443 385,00 € (+3 918,00)
z toho: obec 1 442 385,00 € (+3 918,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 €
Celkové výdavky na sumu: 1 443 385,00 €
z toho: obec 817 524,00 € (+2 543,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 625 861,00 € (+1375,00 €)
6. Informácie o príprave plánovaných osláv 400.
výročia založenia obce Rabčice.
7. Vypovedanie zmluvy o nájme nehnuteľnosti
(budova Kasární) medzi organizáciou Občianske združenie pod Babou horou v zastúpení
predsedom združenia Ing. Katarínou Turácovou a Obcou Rabčice, v zastúpení starostom
obce Jozefom Slovíkom.
8. Sťažnosť Ignáca Grobarčíka, Rabčice č. 297,
ktorá bola postúpená na prešetrenie
Komisii na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková a Ľubomír Bublák.
2. Overovateľov zápisnice: Milan Klinovský
a Anna Huráková.
3. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
4. Žiadosť Základnej školy s MŠ v Rabčiciach
o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie o 1700 € pre materskú školu na nákup postieľok, matracov a učebných pomôcok.
5. Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad.
6. 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 1 089,42 €
a prijatých preddavkov od nájomcov 10 BJ vo
výške 338,32 €, celkom vo výške 86 148,10 €
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.
7. Navýšenie rozpočtu Dobrovoľného hasičského zboru na bežné výdavky vo výške 3 000 €
na nákup požiarnej techniky a prípravu oslavy
90. výročia založenia DHZ.
8. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 4/2016 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: 1 446 327,00 €
(+2 942,00 €)
z toho: obec 1 445 327,00 € (+2 942,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 €
Celkové výdavky na sumu 1 446 327,00 €
z toho: obec 818 766,00 € (+1 242,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 627 561,00 € (+1 700,00 €)
9. Na základe žiadosti občanov prístupovú cestu
k pripravovaným stavebným pozemkom v obci
a to C-KN parc. č. 6513/15 o výmere 1490 m2,
ttp, ktorá je zobrazená v GP č.

41962249-55/2016 vyhotovený Ing. Jozefom
Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo, dňa
12.4.2016 a C-KN parc. č. 6512/5 o výmere
142 m2, zast. plocha, ktorá je zobrazená v GP
č. 41962249-78/2015 vyhotovený Ing. Jozefom
Revajom, Hviezdoslavova 45, Námestovo, dňa
10.6.2015. Uvedené parcely budú zaevidované ako cesta.
10. Na základe žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku na akciu Deň radosti detských
a mládežníckych spoločenstiev v obci, finančný príspevok vo výške 100 €.
11. Kúpnu zmluvu, uzatvorenú v zmysle ust. § 588
a násl. Občianskeho zákonníka, kde predávajúci Antónia Grobarčíková, Jozef Kubík a Štefan Kubík odpredávajú Obci Rabčice nehnuteľnosť zapísanú v k.ú. Rabčice na LV 2626
E-KN parc.č. 2440, TTP o výmere 1753 m2 pod
B1 na meno: Antónia Grobarčíková v podiele
6/12-in účasti, pod B2 na meno: Štefan Kubík
v podiele 3/12-iny účasti a pod B3 na meno:
Jozef Kubík v podiele 3/12-iny účasti. Cena je
stanovená na 1€.
C/ Doporučuje:
1. Poslancom OZ predložiť návrhy na prísediaceho Okresného súdu Námestovo z radov občanov obce.

UZNESENIE č.3/2016
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 24.06.2016 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2. Správu o príprave osláv 400. výročia založenia obce Rabčice.
3. Správu o výsledku prieskumu Komasácie
v katastrálnom území Rabčice.
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 5/2016 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 1 446 327,00 €
(+0,00 €)
z toho: obec 1 445 327,00 €
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 €
Celkové výdavky – na sumu 446 327,00 €
(+0,00 €)
z toho: obec 818 766,00 €
ZŠ s MŠ Rabčice 627 561,00 €
5. Zvýšenie poplatkov za kopírovanie – formát A4
z 0,10 € na 0,20 €, formát A3 0,20 € na 0,40 €,
ktoré sú stanovené internými predpismi.
6. Sťažnosť Margity Kormanovej, trvale bytom
Rabča, č. d. 100.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Margita Borová
a Milan Klinovský.
Overovateľov zápisnice v zložení: Ondrej Kubík a Jozef Hálka.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce č.2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rabčice.
4. Poplatky obce Rabčice.
5. Finančný príspevok v celkovej výške 100 € na
akciu Letný tábor detských a mládežníckych
spoločenstiev v obci.
6. Finančnú čiastku v celkovej výške 2 170 €
(30 %) pre ZŠ s MŠ Rabčice na spolufinancovanie zriadenia jazykového laboratória v ZŠ.
C/ Doporučuje:
1. Zvolanie verejného hovoru ohľadom Komasácie pri 50 % súhlase vlastníkov pozemkov.
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UZNESENIE č.4/2016
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 26.08.2016 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Monitorovaciu správu ku 30.6.2016.
3. Výročnú správu konsolidovanú za rok 2015.
4. Správu nezávislého auditora ku konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2015.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 6/2016 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 1 446 627,00 €
(+300,00 €)
z toho: obec 1 445 627,00 € (+300,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 € (+ 0,00 €)
Celkové výdavky na sumu 1 446 627,00 €
(+ 0,00 €)
z toho: obec 818 957,00 € (+191,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 627 561,00 € (+109,00 €)
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková a Jozef Halka.
a overovateľov zápisnice: Margita Borová
a Anna Huráková.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Prevádzkový poriadok školského klubu detí.
4. Štatút ŠKD Rabčice.
5. Počet žiakov na školský rok 2016/2017.
6. Dodatok č.1 k Školskému poriadku MŠ – o odchádzaní a preberaní detí z MŠ.
7. Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku –
materská škola a školské prázdniny.
8. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 7/2016 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 1 446 627,00 €
(+0,00 €)
z toho: obec 1 445 627,00 € (+0,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 1 000,00 € (+0,00 €)
Celkové výdavky na sumu 1 446 627,00 €
(+0,00 €)
z toho: obec 818 957,00 € (+0,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice 627 561,00 € (+0,00 €)
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce uverejniť článok v obecných
novinách o kontajneroch na odpad.
2. Starostovi obce pozvať na OZ kompetentnú
osobu, ktorá poskytne informácie o projekte
Fitnes ihrisko.
3. Starostovi obce podpísať rámcovú zmluvu
k odberu drobného stavebného odpadu.

VZN o zriadení Školského klubu
detí pri ZŠ s MŠ v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach uznesením č. 1/2016 schválilo dňa 26.2. 2016 VZN
o zriadení školského zariadenia – Školského
klubu detí pri Základnej škole s MŠ v Rabčiciach. ŠKD ako organizačná zložka ZŠ sa zriaďuje ku 1.9. 2016. Jeho predmetom je zabezpečenie výchovy, prípravy na vyučovanie a oddychu pre žiakov školy mimo vyučovania
a v čase školských prázdnin. Financovanie činnosti ŠKD je zabezpečené formou dotácií od
zriaďovateľa a príspevkov od zákonných zástupcov žiakov. Riaditeľ základnej školy je povinný vyhotoviť štatút ŠKD, v ktorom budú stanovené podmienky týkajúce sa prijímania detí
do klubu, určenia minimálneho a maximálneho počtu detí, organizácie a prevádzky ŠKD.
Štatút prerokuje a schváli obecné zastupiteľstvo.
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Podrobný všeobecne zrozumiteľný popis systému

nakladania s komunálnymi odpadmi
vrátane triedeného zberu v obci Rabčice

1. Komunálny odpad sa zbiera do 110 l zberných
nádob. Kalendár vývozu je na webovej stránke obce/kalendár do domácnosti/úradnej tabuli.
2. Na území obce sa zavádza množstvový zber
drobných stavebných odpadov – za poplatok.
Drobný stavebný odpad je možné odovzdať
v stanovený deň odplatne do pristavenej zbernej nádoby určenej obcou.
3. Papier sa zbiera do modrých plastových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci
a prostredníctvom školského zberu.
a) Do papiera patria: noviny, časopisy, knihy,
zošity, lepenka, kancelársky papier, reklamné letáky, kartón, papierové tašky, listy, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice,
obálky, letáky, katalógy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier a pod.
b) Do papiera nepatria: samoprepisovací
a voskovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, plastové obaly, tetrapaky,
znečistený papier, mastný papier, kopírovací
papier, mokrý papier, alobal a pod.
c) Krabice resp. obaly z papiera je potrebné
poskladať a vhadzovať do nádob tak aby zaberali čo najmenej miesta.
4. Plasty sa zbierajú do vriec (ktoré domácnosti
dostávajú). Plasty sa zbierajú spoločne s kovovými obalmi a VKM (tetrapakmi).
a) Do plastov patria: fólie, plastové obaly z domácnosti, plastové tašky, plastové vrecká,
plastové vedrá, fľaše od kozmetických a čistiacich prípravkov, plastové fľaše, hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky.
b) Do plastov nepatria: podlahové krytiny,
guma, plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, plasty znečistené biologickým odpadom, a pod.
c) Obaly z plastov je potrebné stlačiť a do vriec
ukladať tak, aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
5. Kovy sa zbierajú do čiernych plechových kontajnerov a do vriec spolu s VKM a plastmi.
a) Do kovových obalov patria: čisté plechovky
a konzervy, kovové súčiastky, drôty, kovový
šrot, oceľ, farebné kovy, obaly z kovov očistené o ich obsah.
b) Do kovových obalov nepatria: hrubo znečistené kovové obaly.
c) Konzervy a plechovky pred odovzdaním do
nádoby je potrebné vypláchnuť, aby v nich
nezostali zvyšky jedál a nápojov.
6. VKM ( tetrapaky ) sa zbierajú do vriec spolu
s kovmi a plastmi.
a) Do VKM (tetrapakov) patria: viacvrstvové
obaly od mlieka alebo džúsov, smotany
a iných potravinárskych výrobkov, kozmetiky.
b) Do VKM (tetrapakov nepatria: znečistené
VKM (tetrapaky), viacvrstvové obaly od
kávy, vreckových polievok.
c) VKM (tetrapaky) je potrebné umyť a stlačiť,
aby sa zmenšil ich objem a zaberali čo najmenej miesta.
7. Sklo sa zbiera do zelených plechových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené v obci.
a) Do skla patrí: sklenené fľaše, sklenené nádoby, obaly zo skla, sklenené poháre, okenné sklo a pod.
b) Do skla nepatrí: keramika, porcelán, zrkadlá, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (farbami, potravinami) a pod.
8. Biologický odpad sa kompostuje v kompostovacom zásobníku na svojom pozemku. Bioodpad nepatrí do nádob na komunálny odpad.
Taktiež sa zakazuje bioodpad spaľovať.
a) Do bioodpadu patrí: tráva, lístie, piliny, drev-

ná štiepka, burina, pozberové zvyšky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina
a biologický odpad z kuchyne: napr. zvyšky
z čistenia ovocia a zeleniny, kávové zvyšky,
čajové vrecúška, škrupiny z vajec atď.
b) Do bioodpadu nepatrí: komunálny odpad,
papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, uhynuté zvieratá, zvyšky z jedál, kosti,
mäsové výrobky a mliečne výrobky.
9. Prevádzkovateľ kuchyne zodpovedá za svoj
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. Zakázané je dávať tento odpad do
nádob určených na zber komunálnych odpadov v obci, skrmovanie, používanie drvičov
a vypúšťanie do obecnej kanalizácie.
10. Jedlé oleje a tuky sa zbierajú do plastových
fliaš s funkčným uzáverom, ktoré si občania
zabezpečujú samostatne. Jedlé oleje a tuky je
možné odovzdať do zbernej nádoby, ktorá je
umiestnená v areáli drobnej prevádzky.
a) Do jedlých olejov a tukov patria: oleje a tuky
z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných
olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
b) Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové,
hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli
pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
c) Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov
a tukov vypúšťaním do kanalizácie.
11. Objemný odpad sa zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitných kontajnerov.
a) Medzi objemný odpad patrí starý nábytok,
sedačky, kreslá, koberce atď.
b) Medzi objemný odpad nepatrí: komunálny
odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, biologický odpad, konáre, elektroodpad, baterky atď.
12. Odpad z domácností s obsahom škodlivých
látok sa zbiera 2x ročne po vyhlásení do veľkokapacitného kontajnera na mieste určenom
obcou.
a) Medzi odpad z domácností s obsahom škodlivých látok patrí: použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, laky,
handry a rukavice znečistené olejom, farbami a obaly znečistené nebezpečnými látkami.
13. Textil a šatstvo sa zbiera do špeciálnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci.
a) Medzi textil a šatstvo patrí: odevy, deky, prikrývky, záclony, posteľná bielizeň, topánky,
klobúky, čiapky, šále, rukavice, prípadne iné
druhy šatstva a textilu. Textil sa odovzdáva
do nádoby čistý a zabalený do igelitovej tašky.
b) Medzi textil a šatstvo nepatrí: komunálny odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, tetrapaky, bioodpad a iný odpad.
14. Elektroodpad môžu občania prostredníctvom
mobilného zberu v stanovený deň určeným
spôsobom bezplatne odovzdať na určenom
mieste. Elektroodpad je možné odovzdať aj
v rámci spätného odberu do predajní elektrospotrebičov – kus za kus pri všetkých elektrospotrebičoch (napr. pri kúpe novej práčky –
odovzdám starú práčku), pri malých elektrospotrebičoch rozmer do 25 cm (napr. fén, kanvica) a žiarovky a žiarivky je možné odovzdať
do predajní elektrospotrebičov aj bez zakúpenia nových elektrozariadení.
a) Medzi elektroodpad patria: televízory, rádiá,
elektronické hračky, počítačová technika, telekomunikačná technika, videá, žiarovky,
žiarivky, lampy, mobily, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky, elektromotory, ručné
elektrické náradie, predajné automaty a pod.
b) Medzi elektroodpad nepatria: plynové vari-
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če, vypínače a zásuvky, svetelné reklamy,
svetelná signalizácia, kovy, plasty, papier,
drevo, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
15. Použité batérie a akumulátory ktoré sú súčasťou elektroodpadu z domácností sa zbierajú
spolu s týmto odpadom. Použité batérie a akumulátory sa zbierajú spoločne s odpadom
z domácností s obsahom škodlivých látok –
2x ročne. Malé tuškové baterky a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať
aj v rámci spätného zberu do predajní, ktoré
predávajú dané druhy bateriek.
a) Do použitých batérií a akumulátorov patria:
prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory.
b) Do použitých batérií a akumulátorov nepatria: priemyselné batérie a akumulátory, iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako sú
samotné batérie a akumulátory, odpady,
zmesový komunálny odpad, či iné odpady.
16. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je potrebné odovzdať do verejných lekární.
17. Drobná prevádzka obce nie je oprávnená odoberať odpadové pneumatiky. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po
tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou,
odovzdať distribútorovi pneumatík (autoservis,
pneuservis).
18. Drobná prevádzka je otvorená:
pondelok – piatok: 7:00 – 15:00
sobota: 8.00 – 12.00.
Nachádza sa v oplotenom areáli obce Rabčice 183.
19. Je prísny zákaz vytvárať čierne skládky na
území našej obce a aj iných obcí.
20. Sankcie za nedodržanie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Rabčice
je pokuta do 1500 € pre občana a pre podnikateľa do výšky 6638 €.

Šetrite miesto v kontajneri
Ušetríte aj v peňaženke

Obaly zošliapnite, stlačte, rozložte.
Stlačením odpadu pred jeho vyhodením
ušetríme nielen v kontajneri.
Na Slovensku sa ročne predajú stovky nápojov a produktov zabalených v nápojových
kartónoch a PET fľašiach. Skôr než ich vyhodíme do triedeného zberu, mali by sme vedieť,
že:
– nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný
a rozložený na plocho
– pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím
– kartónový obal (krabicu) rozoberte, dosiahnete tak výrazné úspory v kontajneroch,
zníži sa frekvencia ich vývozu, čím sa ušetria
aj financie.

OZNAM
Obec Rabčice žiada občanov, ktorí by mali
záujem poskytnúť obci miesto pre umiestnenie zberného kontajnera na triedený odpad,
aby prišli na obecný úrad, kde sa následne
dohodnú podmienky a vyhotoví sa zmluva
o nájme pre tento účel.

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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ZÁVEREČNÝ ÚČET obce Rabčice za rok 2015
1a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV
OBCE ZA ROK 2015
Názov

Rozpočet
(po zmene)

Príjmy

2 000 610,00

2 009 784,08

1 999 410,00

1 996 331,07

99,85

1 200,00

13 453,01

1 121,09

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

Čerpanie

%
plnenia

100,46

2 000 610,00

1 922 208,24

1 358 820,00

1 268 164,99

93,33

641 790,00

654 043,25

101,91

- školstvo

96,09

PRÍJMY
Bežné príjmy (v €)
Rozpočet na rok 2015

Čerpanie k 31.12.2015

% plnenia

1 220 919,00

1 217 840,09

99,75

Rozpočet na rok 2015

Čerpanie k 31.12.2015

% plnenia

627 064,00

627 064,11

99,99

Kapitálové príjmy (v €)

Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

561 057,00

561 057,36

Dotácia/Inštalácia nízkoemisných
zdrojov tepla/Kotolňa - EU

0,00

Dotácia/Inštalácia nízkoemisných
zdrojov tepla/Kotolňa - ŠR

0,00

66 007,00

66 006,75

Celkom

0,00

627 064,00

627 064,11

Príjmové finančné operácie (v €)
Rozpočet na rok 2015

Čerpanie k 31.12.2015

151427,00

151426,87

% plnenia
100,00

(Dokončenie z predchádzajúceho stĺpca)

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

p/ 08.3.0 Miestny rozhlas

1 000,00

1 400,00

1 001,87

r/ 08.4.0 Náboženské a iné
služby/Cintorín, Dom smútku
· Členské príspevky

8 000,00

6 000,00

1 977,42

1 500,00

1 500,00

979,09

0,00

35,00

35,00

1 500,00

1 500,00

674,35

s/ 09.5.0.2 Centrum voľného času
t/ 09.8.0 Vzdelávanie/Školenia
u/ 10.2.0 Opatrovateľská služba

5 050,00

5 050,00

4 088,10

v/ 10.4.0.5 Rodina a deti -Prídavky
na deti
· Príspevok/Komunita Kráľovnej pokoja

1 676,00

1 676,00

1 675,68

0,00

30,00

30,00

x/ 10.1.2.1 Jednoráz. dávka/Príspevok

1 350,00

1 350,00

121,64

Kapitálové výdavky (v €)
Rozpočet na rok 2015

Čerpanie k 31.12.2015

% plnenia

881 823,00

879 883,15

99,78

V tom:
01.1.1 Obec
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

714xx Nákup – vibračná žaba

0,00

2 600,00

2 600,00

Celkom

0,00

2 600,00

2 600,00

04.3.6 Kotolňa
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

18 600,00

18 600,00

716 Prípravná a projektová dokumentácia

0,00

717xx Rekonštrukcia a modernizácia

0,00

650 183,00 650 182,88

Celkom

0,00

668 783,00 668 782,88

04.5.1.3 Správa a údržba ciest

VÝDAVKY
Bežné výdavky (€)

Názov

Rozpočet na rok 2015

Čerpanie k 31.12.2015

% plnenia

461 940,00

373 225,08

80,80

V tom:
Schválený
rozpočet
a/ 01.1.1 Výdavky ver.správy/Obec

235 142,00

Upravený
rozpočet

Čerpanie

2 080,00

2 080,00

1 782,87

c/ 01.1.3 Matrika

1 832,00

2 983,00

2 932,74

d/ 01.6.0 Voľby/Referendum
e/ 01.7.0 Transakcia verejného dlhu
f/ 03.2.0 Požiarna ochrana
g/ 04.3.6 Kotolňa
h/ 04.5.1 Cesty + Chodníky
i/ 05.1.0 Nakladanie s odpadmi

0,00

544,00

543,89

2 500,00

1 500,00

1 337,44

3 000,00

3 408,00

3 335,50

34 500,00

37 914,00

37 376,98

162 189,00

49 951,00

31 969,30

Upravený
rozpočet

Čerpanie

716 Miestne komunikácie – geometrický plán

0,00

480,000

480,000

717xx Realizácia nových stavieb/Cesta ku MS

0,00

2 500,00

1 130,98

Celkom

0,00

2 980,00

1 610,98

06.4.0 Verejné osvetlenie
Názov

231 524,00 186 371,44

b/ 01.1.2 Finančná a rozpočt. oblasť

Schválený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

717xx Rekonštrukcia verejného osvetlenia

0,00

201 960,00 201 960,00

Celkom

0,00

201 960,00 201 960,00

08.4.0 Výstavba cintorína - rozšírenie
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

717xxCintorín – rozšírenie

0,00

5 500,00

4 929,29

Celkom

0,00

5 500,00

4 929,29

32 168,00

35 294,00

35 018,14

j/ 06.1.0 Bývanie a občianska
vybavenosť/10 BJ a byty/Drob. prev.

3 000,00

3 350,00

1 901,62

k/ 06.2.0 Rozvoj obcí /Aktiv. práce

1 000,00

17 569,00

17 230,54

Rozpočet na rok 2015

Čerpanie k 31.12.2015

% plnenia

l/ 06.3.0 Zásobovanie vodou

2 500,00

2 500,00

1 550,96

15103,00

15056,76

99,70

m/ 06.4.0 Verejné osvetlenie

12 000,00

25 448,00

24 041,24

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

4 600,00

4 600,00

4 445,51

7 000,00

7 288,00

1 322,45

Názov

o/ 08.2.0 Kultúrne služby+ kult.dom
· Obecná knižnica
· Záujmová činnosť/Kultúrne aktivity

7 200,00
1 300,00
8 965,00

7 720,00
1 300,00
8 426,00

7 132,20
878,35
3 470,76

821005 Splátka úveru/DEXIA
Celkom

(Pokračovanie v nasledujúcom stĺpci)

Výdavkové finančné operácie (v €)

V tom:
01.7.0 Splácanie verejného dlhu
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

15 103,00

15 103,00

15 056,76

15 103,00

15 103,00 15 056,76

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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3/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2015

1b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU ZA ROK 2015
– Základná škola s MŠ Rabčice
PRÍJMY

Bežné príjmy obce

Čerpanie k 31.12.2015

% plnenia

1200,00

13 453,01

1 121,09

Z toho:
Vlastné príjmy: 10 082,48 € (v tom: príjmy z prenájmu telocvične, budovy,
poplatky za MŠ, poplatok réžia/školská jedáleň, úroky)
Cudzie príjmy: 3 370,53 €
(v tom: sponzorstvo, refundácia praxe, refundácia mzdy Chránená dielňa)
VÝDAVKY
Bežné výdavky (v €)

1 231 293,10

Bežné výdavky obce

373 225,08

Bežné výdavky RO

654 043,25

Bežné výdavky spolu

1 027 268,33

Hospodárenie BR

204 024,77

Kapitálové príjmy obce

627 064,11

Kapitálové príjmy RO

0,00

Kapitálové príjmy spolu

627 064,11

Kapitálové výdavky obce

879 883,15

Kapitálové výdavky RO
Čerpanie k 31.12.2015

641790,00

654 043,25

% plnenia
101,91

2/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2015

PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

Majetok spolu

2 549 475,93

34 021 914,64

Neobežný majetok spolu, z toho:

1 510 046,03

2 462 268,74

Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu, z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

0,00

0,00

1 244 229,13

21 964 514,84

265 816,90

265 816,90

1 035 542,30

935 292,92

1 837,35

2 671,18

857 643,70

817 490,34

0,00

0,00

6 726,13

9 599,07

169 344,12

105 532,33

0,00

0,00

0,00

0,00

3 887,60

4 629,98

PASÍVA
Názov

PS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015

Vlastné imanie a záväzky spolu

2 549 475,93

3 402 191,64

Vlastné imanie, z toho:

1 769 242,05

2 101 705,07

Oceňovacie rozdiely

0,00

0,00

Fondy

0,00

0,00

1 769 242,05

2 101 705,07

54 607,91

33 953,80

1 080,00

1 080,00

0,00

0,00

Výsledok hospodárenia
Záväzky, z toho:
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS

0,00
879 883,15
-252 819,04

Hospodárenie BR+KR

-48 794,27

Finančné príjmy obce

151 426,87

Finančné výdavky obce
Hospodárenie FO

15 056,76
136 370,11

Hospodárenie celkom

87 575,84

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 po prevedených úpravách
tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 86 148,10 €.
Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2015

AKTÍVA
Názov

Kapitálové výdavky spolu
Hospodárenie KR

Z toho:
Základná škola spolu: 512 768,91 €
(v tom: prenesené kompetencie, vzdelávacie poukazy, dotácia/Žiaci soc. znevýh. prostredie, Dotácia/Príspevok na učebnice, Záujmová činnosť, Hmotná
núdza – Dotácia strava a školské pomôcky)
Materská škola spolu: 88 546,62 €
(v tom: originálne kompetencie, príspevok pre 5-ročné deti, poplatok MŠ)
Školská jedáleň spolu: 52 727,72 €
(v tom: originálne kompetencie, réžia/ZŠS)

98,11

437,61

Krátkodobé záväzky

2 4801,43

18 864,58

Bankové úvery a výpomoci

2 8628,37

13 571,61

725 625,97

1 266 532,77

Časové rozlíšenie

13 453,01

Bežné príjmy spolu

Rozpočet na rok 2015

Dlhodobé záväzky

1 217 840,09

Bežné príjmy RO

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2015
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Banka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka
Primabanka

číslo účtu
4000937002 – bežný
4000937600 – termínovaný k Rf
Účet rezervného fondu – analytika
Účet rezervného fondu celkom
4000933001 – dotačný I.
4000930011 – dotačný II.
400093003 – účet sociálneho fondu
Účet – Fond opráv – analytika

Spolu

Suma v €
90 918,49
33 193,80
-20 804,00
12 389,80
23,59
0,00
403,05
1 089,42
104 824,35

Internetová tržnica FARMIČKA.sk
Pre malých gazdov, pestovateľov a domácich výrobcov je určený
internetový portál www.farmicka.sk, kde môžu ponúkať vlastné výrobky spotrebiteľom po celom Slovensku. Farmička.sk je internetová tržnica venovaná inzercii všetkého, čo s vidiekom a gazdovaním
súvisí – predovšetkým ovocia, zeleniny, rôznych druhov jedla a nápojov, ale aj remeselných výrobkov, zvierat a služieb. Pridávanie
ponúk je bezplatné. Po vyplnení niekoľkých povinných polí sa ponuka automaticky zobrazí pod kategóriu, ktorú predajca zvolil. Záujemca o produkt, či službu, môže predajcu kontaktovať telefonicky alebo
prostredníctvom jednoduchého formulára na stránke. Nájdete tu aj
zaujímavé pozvania na podujatia v regiónoch a články o gastronomických a regionálnych zaujímavostiach.

Komasácia v Rabčiciach
O komasácii v Rabčiciach môžeme reálne uvažovať pri 75 % súhlase vlastníkov pozemkov. Na vybavenie dotácií a zvolanie verejného hovoru je potrebný súhlas 50 % majiteľov pozemkov, zatiaľ
súhlasí iba 42 %. Z tohto dôvodu bola lehota sčítavania posunutá
do konca roka. Občania, ktorí by ešte mali záujem o vyjadrenie sa
ku komasácii, nech si do konca roka vyzdvihnú tlačivo na Obecnom
úrade v Rabčiciach. Zatiaľ sa jedná len o vybavenie dotácie.

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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MONITOROVACIA SPRÁVA obce Rabčice ku 30.6.2016
Rozbor plnenia príjmov a výdavkov obce ku 30.6.2016 je nasledovný:
%
plnenia

V členení na bežné a kapitálové hospodárenie a hospodárenie finančných
operácií bolo hospodárenie obce ku 30.6.2016 nasledovné:

Názov

Rozpočet
(po zmene)

Čerpanie

Príjmy

1 446 327,00

677 932,79

46,88

Bežné príjmy RO

V tom: - obec

1 445 327,00

656 673,70

45,44

Bežné výdavky obce

193 232,57

Bežné výdavky RO

325 092,94

Hospodárenie BR

159 607,19

- školstvo/príjmy
- rozpočtované
- nerozpočtované
Výdavky

1 000,00
0,00

- školstvo

58,10

656 673,70
21 259,09

526 420,85

36,40

Kapitálové príjmy obce

818 766,00

201 327,9

24,59

Kapitálové príjmy RO

627 561,00

325 092,94

51,81

Kapitálové výdavky obce

1 446 327,00

V tom: - obec

581,00
20 678,09

Bežné príjmy obce

0,00
0,00
566,96

Kapitálové výdavky RO

0,00

Hospodárenie KR

Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 30.6.2016
- bežný účet
133 567,02 €
- účet rezervného fondu
98 537,90 €
- dotačný účet
3 626,69 €
- účet sociálneho fondu
978,82 €
+ pokladňa/zostatok
1 815,43 €

-566,96

Hospodárenie BR+KR

159 040,26

Finančné príjmy obce

Finančné prostriedky celkom 238 525,86 €

0,00

Finančné výdavky obce

7 528,38

Hospodárenie FO

7 528,38

Hospodárenie celkom/prebytok

151 511,88

PRÍJMY
Bežné príjmy (v € )

Rozpočet 2016

Upravený

Čerpanie

rozpočet

k 30.6.2016

100

Daňové príjmy

654056,00

654056,00

360069,66

110

Daň z príjmov FO

600392,00

600392,00

317599,15

111

Daň z príjmov FO

600392,00

600392,00

317599,15

11103

Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve

600392,00

600392,00

317599,15

120

Dane z majetku

19162,00

19162,00

17345,07

121 001

Daň z pozemkov

10554,00

10554,00

9252,71

121002

Daň zo stavieb

8433,00

8433,00

7944,04

121003

Daň z bytov

175,00

175,00

148,32

130

Dane za špecifické služby

34502,00

34502,00

25125,44

133001

Za psa

133 013

Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

955,00

955,00

840,00

33547,00

33547,00

24285,44

200

Nedaňové príjmy-príjmy z podnikania a z vlastn.maj.

72636,00

74137,00

33436,13

210

Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

28594,00

28594,00

11936,72

212

Príjmy z vlastníctva

28594,00

28594,00

11936,72

212 002

Príjmy verejného priestranstva

160,00

160,00

92,00
9618,72

212 003

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

20300,00

20300,00

212004

Z prenájmu -STRED s.r.o.+miestny rozhlas

8134,00

8134,00

2226,00

220

Administratívne a iné poplatky a platby

43092,00

43092,00

19617,22

221

Administratívne poplatky

3059,00

3059,00

2455,50

221004

Správne popl./Over. podpisu, listiny, registre, SOcU-pov., osvedč., reg.,...

3059,00

3059,00

2455,50

222003

Príjjem z pokút

0,00

0,00

0,00

223

Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb

40000,00

40000,00

17128,72

40000,00

40000,00

17128,72

223 001

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

229

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby

33,00

33,00

33,00

229005

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia

33,00

33,00

33,00

240

Úroky z účtov finančného hospodárenia

950,00

950,00

380,96

242

Úroky z účtov finančného hospodárenia

950,00

950,00

380,96

242

Úroky z účtov finančného hospodárenia

950,00

950,00

380,96

290

Iné nedaňové príjmy

0,00

1501,00

1501,23

292

Ostatné príjmy

0,00

1501,00

1501,23
(Pokračovanie na str. 6)
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(Pokračovanie zo str. 6)

Bežné príjmy (v € )

Rozpočet 2016

Upravený

Čerpanie

rozpočet

k 30.6.2016

292012

Príjmy z dobropisov

0,00

1501,00

292017

Vratky/vratka pôžičky

0,00

0,00

1501,23
0,00

300

Granty a transfery

590198,00

522199,00

263167,91

310

Tuzemské bežné granty a transfery

590198,00

522199,00

263167,91

311

Granty

0,00

30,00

30,00

311

Sponzorské príspevky

0,00

30,00

30,00

312

Tuzemské dotácie a transfery

590198,00

522169,00

263137,91

312001

Bežné transfery (mimo preneseného výkonu štátnej správy)

37153,00

41108,00

14573,33

312001

ÚPSVaR/Prídavky na deti

1676,00

1911,00

908,40

312 001

Hmotná núdza-Strava

3500,00

3500,00

1515,51

600,00

600,00

182,32

0,00

0,00

0,00
4441,25

312 001

Hmotná núdza-Školské pomôcky

312001

UPSVaR/Aktivačné práce par. 52

312001

UPSVaR/Aktivačné práce 50 j - rok 2015

3000,00

4441,00

312001

UPSVaR/Aktivačné práce 50 j - rok 2016

18810,00

19089,00

5525,85

312001

Dobr. pož. ochrana SR-Dotácia-Požiarnici

0,00

2000,00

2000,00

312001

Dotácia/Verejné osvetlenie-ŠR

8132,00

8132,00

0,00

312001

Dotácia/Verejné osvetlenie-ESF

1435,00

1435,00

0,00

312012

Bežné transfery-prenesený výkon štátnej správy

553045,00

481061,00

248564,58

312012

KUCDPK Za-miestne a účelové komunikácie

312 012

Dotácia zo ŠR/Školstvo-prenesené kompetencie

312 012

Dotácia zo ŠR/Školstvo-učebnice

86,00

86,00

0,00

533651,00

454795,00

227398,00

0,00

1375,00

1375,00
4948,00

312 012

Dotácia zo ŠR/Školstvo-vzdelávacie poukazy

8070,00

8246,00

312 012

KŠU/Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

1767,00

581,00

581,00

312 012

KŠU/Výchova a vzdelávanie

5696,00

5045,00

3363,00

312 012

KŠU-Lyžiarsky výcvik

0,00

4050,00

4050,00

312 012

KŠU-Škola v prírode

0,00

2400,00

2400,00

312 012

Výrub drevín, vodné hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny

186,00

187,00

187,16

312 012

Dotácia zo ŠR/Matrika

2933,00

2950,00

2916,18

312 012

Dotácia/REGOB-reg. evidencie obyvateľov

656,00

660,00

660,33

312 012

Dotácia/Register adries

0,00

12,00

12,20

312 012

Dotácia/Voľby

Bežné príjmy spolu:
Školstvo/RO s právnou subjekt-ZŠ s MŠ Rabčice
ZŠ/Bežné príjmy
Bežné príjmy spolu:

0,00

674,00

673,71

1316890,00

1250392,00

656673,70

1000,00

1000,00

21259,09

1000,00

1000,00

21259,09

1317890,00

1251392,00

677932,79

0,00

Kapitálové príjmy
230

Kapitálové príjmy

194935,00

194935,00

320

Dotácie

194935,00

194935,00

0,00

322001

Dotácia/Verejné osvetlenie-ŠR

165695,00

165695,00

0,00

29240,00

29240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

322001

Dotácia/Verejné osvetlenie-ESF

233

Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív

233001

Predaj pozemkov

Kapitálové príjmy spolu:

0,00

0,00

0,00

194935,00

194935,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1317890,00

1251392,00

677932,79

194935,00

194935,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie - príjmy
454001

Prevod prebytku z rez. Fondu

Finančné operácie - príjmové spolu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

PRÍJMY SPOLU

1512825,00

1446327,00

0,00

677932,79
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VÝDAVKY
VÝDAVKY/Podľa programov

Rozpočet 2016
rozpočet

Upravený
k 30.6.2016

Čerpanie

PROGRAM 1:

Plánovanie, manažment a kontrola

233215,00

235656,00

92556,28

1

Činnosť obecného úradu

228020,00

229461,00

89674,61

2

Členstvo v organizáciach a združeniach

1500,00

2500,00

1411,57

3

Vnútorná kontrola

1015,00

1015,00

276,33

4

Audit

1080,00

1080,00

720,00

5

Bankové poplatky

800,00

800,00

135,49

6

Splátka úrokov z úveru

800,00

800,00

338,28

PROGRAM 2:

Propagácia a prezentácia obce

3500,00

3500,00

931,99

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 životného prostredia

9

Spoločný obecný úrad

10

Komunikácie

11

Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

12

Opatrovateľská služba

3500,00

3500,00

931,99

29880,00

30554,00

8485,03

3680,00

3680,00

987,72

25000,00

25000,00

6203,40

1200,00

1200,00

620,20

0,00

674,00

673,71

490109,00

486458,00

78761,73

2933,00

2950,00

1630,17

21300,00

21579,00

11869,17

656,00

672,00

408,27

5000,00

5000,00

597,27

36547,00

36547,00

19708,06

1000,00

2000,00

1728,16

12000,00

12540,00

5054,47

186,00

187,00

5,00

1400,00

1400,00

1396,50

356361,00

350622,00

19328,38

1350,00

1350,00

0,00

5200,00

5200,00

2019,08

13

Teplo/Kotolňa

39000,00

39000,00

11972,97

15

Obecný vodovod

2500,00

2500,00

679,47

16

Prídavky na deti

1676,00

1911,00

908,40

19

Byty - 10 BJ + Drobná prevádzka

3000,00

3000,00

1444,16

20

Register adries

PROGRAM 5:

Bezpečnosť a ochrana

1

Požiarna ochrana

PROGRAM 6:

Šport

1

Športové súťaže a podujatia

200,00

200,00

22,98

2

Podpora športových klubov

3100,00

3100,00

880,21

3

Športová infraštruktúra

300,00

300,00

0,00

PROGRAM 7:

Kultúra

36666,00

36696,00

5806,50
2286,49

0,00

0,00

12,20

3500,00

8500,00

6354,81

3500,00

8500,00

6354,81

3600,00

3600,00

903,19

1

Kultúrny dom a kultúrne podujatia

18700,00

18730,00

2

Obecná knižnica

1100,00

1100,00

534,31

3

Organizácia občianskych obradov

4000,00

4000,00

1203,06

4

Záujmová činnosť

12866,00

12866,00

1782,64

PROGRAM 8:

Vzdelávanie

592636,00

601602,00

284677,99

1

Základná škola

450000,00

449359,00

217396,94

12

Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

8000,00

8130,00

761,87

13

Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež

5000,00

11000,00

3682,62

74458,00

76058,00

36175,66

4145,00

6022,00

2522,03

45533,00

45533,00

21638,15

2

Materská škola

21

Výchova a vzdelávanie

3

Školská jedáleň

41

ÚPSVaR/Hmotná núdza-strava

4500,00

4500,00

2168,72

42

ÚPSVaR/Hmotná núdza-školské pomôcky

1000,00

1000,00

332,00

Finančné operácie
PROGRAM 1:

Plánovanie, manažment a kontrola

13802,00

13802,00

7528,38

7

Splátka úveru

13802,00

13802,00

7528,38

1406908,00

1420368,00

486005,90

Výdavky celkom:

2-3 / 2016

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu

9

Práce uskutočnené v rámci obce
– navozili a zasypali sa priekopy okolo cesty
v časti od Križovatky po Kasárne, pričom
úsek pri Briliante nie je dokončený z dôvodu
nesúhlasu vlastníkov pozemku
– bola vyrobená pojazdná tribúna na podujatia v obci
– vybudovaný bezbariérový vstup na faru
– upravil a obnovil sa hrob ruského vojaka
V. S. Lukjanova, ktorý v Rabčiciach zahynul
počas 2. svetovej vojny

Vandalizmus v našej obci
Vandalizmus je svojvoľné poškodzovanie
a ničenie verejného alebo súkromného majetku. Je smutné, keď si mladí ľudia potrebujú
svoju silu odskúšať na verejnom majetku, kto-

rý slúži všetkým občanom. Po takejto „sebarealizácii“ bola v areáli materskej školy zničená
krytina nad pieskoviskom, na preliezačkách,
a tiež poškodená fasáda na budove jedálne.

Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 11. marca do 31. augusta
2016 sa v našej obci narodilo 15 detí:
Alexej Večerek
Filip Bejdák
Tadeáš Lach
Tiana Dendysová
Laura Bubláková
Kristína Stelinová
Filip Bandík
Nicolas Chudiak
Nina Grobarčíková
Tomáš Vorčák
Leo Laštiak
Jozef Tropek
Lujza Vedelová
Chiara Lussi Bandíková
Ela Lachová

WOMEN INSTITUTE SLOVAKIA o. z.

Zomrelo 8 spoluobčanov:
Anna Kocúrová 67 r.
Drahotín Hadár 72 r.
Karol Ogurek 64 r.
Margita Glombíková 75 r.
Angela Košútová 82 r.
Peter Ogurek 41 r.
Monika Sirková 39 r.
Mária Bolibruchová 69 r.

Women Institute Slovakia – Občianske združenie pomáhajúce
ženám a deťom zažívajúcim násilie

Prisťahovalo sa 8 občanov,
odsťahovalo sa 6 občanov.

Poskytujeme odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo ženám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Bezplatne a diskrétne, ambulantnou formou, osobne aj telefonicky na krízovej linke. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného grantu a doba jeho
realizácie je do 30.apríla 2017. V rámci Slovenska spolupracujeme s viacerými odbornými
partnermi, ktorý sú súčasťou projektu „Slovensko bez násilia páchaného na ženách“.
Mnoho žien svoju situáciu chce riešiť, ale nevie ako. Rodina ani priatelia často pomôcť
nemôžu alebo nechcú. Práve kvôli takýmto prípadom vznikli organizácie poskytujúce pomoc na odbornej úrovni. Je dôležité, aby pomoc bola profesionálna a dostupná.
Domáce násilie bolo v našej spoločnosti dlho tabuizované a podceňované. Po zmene
systému na Slovensku vznikli organizácie zamerané na pomoc ženám, obetiam domáceho
násilia, a ich deťom. Medzi tieto inštitúcie patrí aj naša organizácia. Financovaní sme z projektových finančných prostriedkov, pomáhajú nám dobrovoľníci a iní ľudia ochotní pomôcť.
Veľmi potrebná a užitočná je aj spolupráca s mestom a zamestnávateľmi, tiež
s políciou a lekármi.
Naša pôsobnosť je v celom Žilinskom samosprávnom kraji, ale samozrejme kontaktovať
nás môžu aj ženy z iných krajov. Ak aj vy poznáte niekoho, kto takúto pomoc a podporu
potrebuje, neváhajte nás kontaktovať. Nebuďme ľahostajní k utrpeniu iných a násilie prestaňme tolerovať.

K okrúhlym životným jubileám
blahoželáme:
85 rokov Emília Gluchová č.d. 397
80 rokov Vilma Kolčáková č.d. 6
Emília Vojtašáková č.d. 554
75 rokov Mária Košútová č.d. 29
František Vojtašák č.d. 23
Jozef Tropek č.d. 477
Margita Turácová č.d. 277
70 rokov Milan Lukašák č.d. 337
Anna Jagnešáková č.d. 308
Ferdinand Slovík č.d. 164

Náš kontakt: 0919 200 302, info@beznasilia.sk

Uzavretých bolo 23 manželstiev,
z toho 11 mimo našej obce.
K 31.8.2016 má obec Rabčice
2000 obyvateľov.
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OSLAVY 400. výročia ZALOŽENIA OBCE
Oslavy pri príležitosti výročia sa konali 10. júla 2016 a ich súčasťou boli viaceré podujatia. Všetko začalo slávnostnou svätou omšou v Kostole Všetkých svätých, ktorý tiež oslavuje svoje jubileum
– 200 rokov. Ďalším bodom programu bolo otvorenie Pamätnej izby
folklórneho súboru
v Rabčiciach, v ktorej sa nachádzajú
kroje, dobový nábytok, ocenenia folkloristov a celá história
súboru. Pásku slávnostne prestrihli zástupcovia Žilinského samosprávneho
kraja – Igor Janckulík, poslanec NR SR
a MUDr. Juraj Popluhár, primár oddelenia Detskej ortopédie v Žiline.
Na slávnostný
obed sa pozvaní
hostia, medzi ktorými boli aj všetci členovia obecného zastupiteľstva od roku
1991, presunuli do
kultúrneho domu.
Pri príležitosti výro-

Po skončení zápasov na futbalovom ihrisku začal oficiálny program
v areáli základnej školy, ktorý otvoril príhovorom starosta obce Jozef Slovík.

Ako prví v programe vystúpili domáci účinkujúci – DFS Kašunka,
ĽH Rovňan, FS Rabčičanka, DĽH Bystrina a Mladý heligón. Po ich
vystúpení sa o hudobný program postarala skupina Oldies Band,
pre mladšiu vekovú kategóriu bolo určené vystúpenie superstaristu Pavla Kovalíčka.

čia im starosta obce odovzdal pamätné medaily. V kultúrnom programe vystúpili FS Rabčičanka, DFS Kašunka aj DĽH Bystrina. V sprievode ĽH Rovňan hosťom zaspievala najstaršia členka folklórneho
súboru pani Anna Tropeková, ktorá má 88 rokov.

Na záver určite všetkých prebrala hudba skupiny ARZÉN. Na vystúpenia obec pripravila pódium, ktoré bude využívať aj pri ďalších
podujatiach. Najväčšou atrakciou pre väčšinu detí boli určite kolotoče, ktoré sa krútili na parkovisku nad kostolom. Deti sa mohli vyšantiť aj na detskom rozprávkovom hrade a v stánkoch nakúpiť hračky, balóny a iné drobnosti od výmyslu sveta.
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V budove základnej školy si návštevníci mohli pozrieť výstavu
prác žiakov, prelistovať fotoknihy o minulosti a prítomnosti obce, či
pozrieť prezentačné DVD o Rabčiciach.

Poľovníci pripravili pre všetkých kotlíkový guláš, od smädu dobre
padlo čapované pivo a kofola, návštevníci mohli ochutnať aj čerstvo upečené osúchy s rôznou náplňou. Občerstvenie ponúkali tiež
predajcovia v jednotlivých stánkoch.

Pripravené bolo aj malé občerstvenie. Všetky akcie a kultúrny
program sa snažili nielen prilákať a zabaviť návštevníkov, ale zároveň dôstojne si pripomenúť toto okrúhle výročie, ktoré sme mohli
spoločne prežiť a osláviť.

DHZ oslavoval 90. výročie
Oslavy 90. výročia založenia DHZ v Rabčiciach
sa konali 15. mája 2016. Slávnosť začala svätou
omšou, na ktorej bola posvätená socha sv. Floriána a ostatné predmety spojené s výročím. Pri
tejto príležitosti bol posvätený aj protipovodňový

v o z í k
a hasička.
V kultúrnom dome sa prítomným prihovorili starosta obce Jozef Slovík
a predseda DHZ Milan Klinovský. Poďakovali hasičom za ich
úsilie a zodpovednú prácu, ktorou pomáhajú nielen v prípade

požiaru. Na oslavách sa zúčastnili aj členovia DHZ zo susedných obcí, pre všetkých bol pripravený slávnostný obed.
Súčasťou osláv bolo ocenenie a povýšenie jednotlivých členov zboru. Ocenenia im odovzdal Peter Sršeň, podpredseda a riaditeľ ÚzV DPO v Dolnom Kubíne. O kultúrny program
sa postarali Mladí heligonkári.

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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Stavanie obecného mája
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Deň matiek
Druhú májovú nedeľu sa naše mamy, maminky, staré mamy, babky
a starké stretli v kultúrnom dome pri príležitosti oslavy sviatku Dňa matiek.

Kedysi stavali máje mládenci dievčatám, ktoré boli súce na vydaj
a tento zvyk bol prirodzenou súčasťou života na dedine. Postavenie
obecného mája má aspoň trochu pripomínať tradíciu, ktorá sa pomaly,
ale isto vytráca. Svojím spevom a hudbou sa o príjemnú atmosféru pri
tejto akcii postarali naši folkloristi.

Uvítanie detí

Kultúrny program otvoril príhovorom starosta obce Jozef Slovík. Svojimi piesňami, spevom a tancom potešili všetkých prítomných deti z DFS
Kašunka aj Mladí heligonkári. Malým prejavom vďaky za všetku prácu,
obetavosť a starostlivosť pre naše mamy bol kvietok, ktorý dostali po
skončení vystúpenia.

Po krátkom kultúrnom
programe v zasadačke
obecného úradu starosta
obce privítal našich nových
občanov. Zaželal im hlavne veľa zdravia, a tiež aby
mohli vyrastať v dobrých
podmienkach, ktoré sa
v obci snažíme zabezpečovať.
Miestna samospráva poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý deti dostanú pri uvítaní. Zápis do
pamätnej knihy a fotografia pri vyrezávanej drevenej kolíske je malou pamiatkou na tento deň.

XXIII. ročník Rabčickej heligónky
Rabčická heligónka sa tento rok konala
28. augusta 2016 v priestoroch základnej školy. Nádherné počasie prilákalo nielen milovníkov folklóru.
Slávnostným príhovorom otvoril podujatie
starosta obce Jozef Slovík. O príjemnú atmosféru sa postarali naši folkloristi - FS Rabčičanka a ĽH Rovňan, DĽH Bystrina. Po ich vystúpení nasledovala prehliadka detských heligonkárov - sólistov a skupiny Mladý heligón.
Po tomto pásme si všetci detskí účinkujúci zahrali spoločnú pieseň.
V programe pre dospelých ako prvá vystúpila hudba zo Sihelného. Po nej sa na pódiu vystriedali – Ignác Tropek s dcérou Timeou a Miroslav Tropek s dcérou Erikou a synom Tomášom. Potleskom si diváci opätovne vyžiadali
Jozefa Glombíka, rodáka z Rabčíc, ktorý prišiel z Martina. Pozvanie prijal aj súbor z Poľska - Spod Kycek, vystúpenie ktorého na záver programu roztancovalo divákov.

Po týchto vystúpeniach svoju hru na
gajdách predviedli
p. Skurčák, Blažej
Sivoň zo Sihelného
a Martin Bugaj z Beňadova. Okrem nich
vystúpili aj Peter Kozoň s heligonkármi
zo súboru Helizuš
a tiež heligonkári
z Kysúc – Božena
Rejdová a Martin
Galuščák.
Pre návštevníkov
bol pripravený guláš, čapované pivo
a kofola a tiež občerstvenie formou
bufetu. Deti sa mohli povoziť na koňoch p. Jozefa Kubíka.

Ďakujeme sponzorom a všetkým, ktorí pomohli s prípravami tejto akcie.

Hlas Rabčíc – základná škola informuje

2-3 / 2016

13

AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Dejepisná olympiáda

Biblická olympiáda
Na Biblickej olympiáde 9. marca 2016 v Námestove našu školu reprezentovali Dominika
Mordelová, Emma Tropeková, Daniela Bolibruchová a Laura Vojtašáková. V rámci prípravy dievčatá študovali zo Svätého písma
Evanjelium podľa Lukáša a Prvú knihu Samuelovu. Na olympiáde obsadili 5. miesto.

Na okresnom kole Dejepisnej olympiády
12. februára 2015 v Námestove, našu školu reprezentovali Matúš Bublák (6.A), Matej Kocúr (6.B), František Živčák (7.A) a Zuzana
Vojtašáková (8.A). V náročnej súťaži nenašiel
konkurenciu František Živčák a obsadil

1. miesto, Matúš Bublák skončil na 4. mieste.
V krajskom kole, ktoré sa konalo na Gymnáziu
Viliama P. Tótha v Martine, František Živčák
nesklamal a obsadil vynikajúce 2. miesto. Blahoželáme!
Mgr. Kristína Lubasová

Krôčik od medaily na celoslovenskom kole Technickej olympiády
Po niekoľkoročnom úsilí a príprave v predmete Technika, cez víťazstvá v okresnom
a krajskom kole, sa žiačky 8. a 9. ročníka,
a zároveň sestry - Alžbeta a Barbora Bandíkové - dostali až do celoslovenského kola Technickej olympiády.
Šiesty ročník sa konal v dňoch 4.– 5. mája
2016 v priestoroch Strednej priemyselnej školy J. Murgaša v Banskej Bystrici. V teoretickej
a praktickej časti súťažilo osem dvojčlenných
družstiev. Praktickú časť – zapojenie tranzistorového blikača do svorkovnice – zvládla iba
dvojica zo ZŠ v Sabinove a získala najviac
bodov. Na druhom a treťom mieste sa umiestnili družstvá s rovnakým počtom bodov zo ZŠ
Margecany a ZŠ Prievidza.
Aj keď bolo naše družstvo tretím najlepším
v poradí podľa počtu bodov, obsadili sme štvrté miesto. Dievčatá boli trochu sklamané, veď
bronzovú medailu mali na dosah.
„Najťažšia bola pre nás praktická časť,“ priznali zhodne obe sestry. „Za pekné štvrté
miesto však ďakujeme aj našej pani učiteľke

Techniky A. Bigošovej, ktorá nás na súťaž pripravovala na Technickom krúžku, počas voľných hodín, ale aj vo voľnom čase,“ doplnili.
Veľké uznanie patrí dievčatám nielen za
umiestnenie a účasť vo finále, ale aj za to, že

Jazykový kurz v Rabčiciach
V priestoroch základnej školy sa v máji konal týždenný jazykový kurz z anglického jazyka, ktorého
sa zúčastnilo 40 žiakov našej školy. Vyučovanie
viedol americký lektor Ray Sikorski, ktorý pôsobí
na Slovensku. Keďže so žiakmi komunikoval iba
v angličtine, mohli si overiť úroveň svojich komunikačných vedomostí. Žiaci sa zapájali do jednotlivých aktivít počas kurzu a zaznamenal u nich pozitívny ohlas. Aj takýmto spôsobom vyučovania
chceme rozvíjať úroveň výučby anglického jazyka
na našej škole.
Mgr. Jana Barčáková

Školský výlet žiakov
3. a 5. ročníka
Dňa 15. júna 2016 na záver školského roka sa žiaci 3. a 5. ročníka so
svojimi triednymi učiteľmi zúčastnili
školského výletu. Spoznávali krásy
a minulosť Slovenska na hrade Strečno, ako aj nádherné výšivky, život obyvateľov a dreveničky s unikátnymi ornamentami v dedinke Čičmany. Z výletu si priniesli nielen suveníry, ale aj
množstvo nových informácií a zážitkov. V budúcnosti sa už tešia na ďalšie spoznávanie nových miest nášho
krásneho Slovenska.
Mgr. Milada Fidrová

na súťaži boli jediným dievčenským družstvom
medzi samými chalanmi! Dokázali tak, že poznatky z predmetu Technika vedia využiť v praxi
nielen chlapci, ale aj dievčatá.
Ing. Angela Bigošová
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Škola v prírode
Konečne nastal DEŇ D a 20. júna 2016 sme prvýkrát vyrazili na dlho
očakávaný pobyt v Škole v prírode. Zúčastnili sa ho žiaci štvrtého ročníka našej školy.
Po príchode do krásneho prostredia Malej Fatry, na Martinské hole,
sme sa ubytovali v horskom hoteli s rovnakým názvom. Hotel sa nachádzal v nadmorskej výške 1223 m. Okrem útulných izieb sme mali
k dispozícii spoločenskú miestnosť – herňu, bazén. V prípade potreby
sme sa mohli obrátiť na ochotný personál.
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V tomto príjemnom prostredí deti prežili týždeň plný hier, zábavy, súťaží a spoznali veľa nových vecí. Vyučovanie prebiehalo v dopoludňajších hodinách, ale bolo trochu odlišné od toho bežného, ktoré poznajú
zo školy. Žiaci napríklad písali list rodičom, mohli si overiť svoje vedomosti v testoch zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré boli zároveň
prípravou na monitor v piatom ročníku. V rámci spoznávania okolitej
prírody vypracovali prírodovedno-vlastivedný pracovný list.

Popoludňajší program bol venovaný výletom do okolia, hrám a zábave. Absolvovali sme nenáročnú túru, na ktorej sme mesto Martin, aj
susedné dediny, mohli vidieť ako na dlani. Zažili sme popoludnie plné
športových súťaží a hier. Nechýbala ani dobrodružná nočná hra plná

napätia, ktorá priniesla radosť všetkým, pretože jej vyvrcholením bol nájdený poklad.
Každý večer sme zakončili pobytom v bazéne. Posledné popoludnie patrilo karnevalu,
kde žiaci ukázali svoju zručnosť a fantáziu pri
výrobe masiek. Samozrejme ich snaha nezostala bez odmeny. Vyhodnotili sme súťaž
v čistote izieb a pokračovali rozlúčkovou diskotékou. Na posledný piatkový deň sme si
naplánovali výlet do Martina, kde sme navštívili Partizánsky cintorín, Múzeum Andreja
Kmeťa, a tiež si prezreli budovu Matice slovenskej a Martinského divadla. Nemohla chýbať ani návšteva nákupného centra a výlet
sme ukončili chutnou pizzou.
Čo dodať na záver? Prežili sme krásny týždeň v prírode bez mobilov, internetu, televízie a počítačov. Dnes je tento čas už len radostnou spomienkou na pekné chvíle prežité
v škole v prírode. Pobyt v Škole v prírode organizovala základná škola z prostriedkov, ktoré na tento účel vyčlenilo Ministerstvo školstva.
Mgr. Janka Tropeková a žiaci 4.A triedy
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žiakov I. stupňa v II. polroku školského roka 2015/2016

Na konci školského roka boli najúspešnejší žiaci za svoju snahu
a výsledky odmenení diplomami a cenami, ktoré im odovzdali pani
riaditeľka a pani zástupkyňa ZŠ.

Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto v próze získala Iveta Branická
(4. A), 1. miesto v poézii nebolo udelené a na 2. mieste sa umiestnila
Samantha Kolčáková (2. A).
Slávik Slovenska – najúspešnejší v jednotlivých kategóriach boli
Alexandra Ogureková (1. A), Daniela Marlengová (4. A) a Emma Tropeková (8. A).

Víťazi súťaže v zbere tetrapakov boli odmenení výletom do Trenčína. Žiaci v jednotlivých triedach, ktorí nazbierali najviac tetrapakov, získali tiež malú odmenu. Chlapci sa určite potešili futbalovej
lopte a dievčatá dostali peknú kabelku.
Mgr. I. Glombíková, Mgr. R. Hadárová

Výsledky speváckych a recitačných súťaží

Školský rok 2016/2017

V tomto školskom roku navštevuje našu školu 261 žiakov, ktorí sú rozdelení do 14 tried.
Na prvom stupni máme 111 žiakov, z toho 58 chlapcov a 53 dievčat.
Na druhom stupni je 150 žiakov, z toho 79 chlapcov a 71 dievčat.

Jazykové laboratórium
Vyučovanie anglického jazyka sme v školskom roku 2016/2017 začali v novej jazykovej učebni. Technické vybavenie miestnosti umožňuje žiakom jednoduchšie a efektívnejšie komunikovať v cudzom jazyku
medzi sebou navzájom, ale aj s vyučujúcim. Žiaci používajú slúchadlá
a mikrofóny, a pri práci nie sú vyrušovaní okolím. Pomocou ovládacieho panela vstupuje učiteľ do dialógu bez toho, aby o tom žiaci vedeli.

Odbúrava sa tým tréma a strach z hovoreného slova. Učiteľ tiež môže
objektívnejšie posúdiť úroveň jazykového prejavu žiaka. Výhodou zariadenia je možnosť používať interaktívnu tabuľu, CD, ale aj internet.
Jazyková učebňa zodpovedá súčasnému vzdelávaciemu trendu.
Za vytvorenie jazykového laboratória chceme poďakovať neinvestičnému fondu Sami sebe a firme Support Q, ktorá fond finančne podporuje. Ďakujeme tiež starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva.
Mgr. Jana Gergišáková

Školský klub detí
Základná škola v Rabčiciach, na
základe schválenia Štatútu ŠKD
obecným zastupiteľstvom, zriadila od 1. septembra 2016 Školský
klub detí pre žiakov I. stupňa základnej školy.
Školský klub sa nachádza v budove, kde sa vyučujú nižšie ročníky. Je otvorený denne po skončení vyučovania (11.30–16.00 hod.),
navštevuje ho 20 detí.
V rámci pobytu v klube si deti
môžu napísať domáce úlohy, pripraviť sa na vyučovanie, ale tiež
sa venovať hrám, či voľnočasovým
aktivitám. Dozor zabezpečujú pani
učiteľky, ktoré vyučujú nižšie ročníky.

Každý z nás v niečo verí... Verí v Boha, verí v ľudí, a možno verí
v pomoc v ťažkej chvíli. V našej dedinke vznikol fond, v ktorom sa
zhromažďujú finančné prostriedky na pomoc ľuďom v obci.
Pomôžme druhým, pomôžme SAMI SEBE. Ak viete o niekom, kto by
potreboval akúkoľvek formu pomoci, prosím, kontaktujte nás.

Sami sebe n. f.
infolinka: 0910 164 886, 0948 007 548, 0902 485 344
e-mail: info@samisebe.sk

Hlas Rabčíc – materská škola informuje
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AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY
Matematická olympiáda
Luskáčik a naši šikovní
počtári

V marci sa predškoláci, Vikinka Košútová
a Filipko Vorek, popasovali na matematickej
súťaži s úlohami, ktoré rozprávkovému kráľovi
pomohli v skrášľovaní jeho kráľovstva. V MŠ
Zákamenné sa z nich stali krajčíri, mlynári,
kuchári, šperkári, stavebníci, kľúčiari, pokladníci, záhradníci... Vyučili sa mnohým remeslám,
vyskúšali si svoju logiku a matematickú predstavivosť. Vikinka a Filipko reprezentovali našu
MŠ s ľahkosťou a úsmevmi im vlastnými.
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Náš
úspešný
športovec

Paťko
Ďubek

sa zúčastnil
Okresnej športovej olympiády materských
škôl, na ktorej
v disciplíne
Hod kriketovou
loptičkou pre
nás vybojoval
2. miesto.

Divadelné
predstavenie
Našu materskú školu navštívila v máji členka Bábkového divadla v Žiline. Rozprávka O Jankovi Polienkovi, s nádherným príbehom rodinnej lásky deti naplno
pohltila. V rámci predstavenia si
zároveň zopakovali a pripomenuli, že veľa sladkostí škodí a je
potrebné jesť viac ovocia a zeleniny.

Počas týždňa
venovaného
NAŠEJ ZEMEGULI
sme spoločne zisťovali ako žijú ľudia na celom svete. Na chvíľu sa z nás stali obyvatelia rôznych svetadielov. Vyskúšali sme si, ako je byť napríklad Japoncom a jesť paličkami, dievčatá sa ovievali vejármi a chlapci zas „oháňali“ samurajskými mečmi.
Boli sme aj Indiánmi, Eskimákmi (Inuitmi) a samozrejme Európanmi. Zistili sme, že svet je rozmanitým a nádherným miestom.

Za tieto krásne reflexné vesty, vďaka ktorým nás je na
vychádzkach lepšie vidieť, chceme poďakovať p. Petrovi
Vonsovi.
Zároveň ďakujeme aj za sponzorský dar pre triedu
Včielok, ktorý sme využili na nákup magnetických skladačiek a didaktických pomôcok.

Mgr. Emília Sireková
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Veľká noc v MŠ

Deň matiek – vystúpenie
pre naše mamičky
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Deň detí – hry, zábava, súťaže a sladké odmeny

Našich starých rodičov sme pozvali 21. októbra na malú besiedku
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Hlas Rabčíc – detský kútik
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