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Malé portugalské mestečko Fatima nebolo ničím zvláštne,
ani výnimočné. Ale len do 13. mája 1917, kedy sa tu trom
malým pastierikom v údolí Cova da Iria zjavila Panna Mária. Desaťročnej Lucii, deväťročnému Františkovi a sedemročnej Hyacinte sa predstavila ako Ružencová Panna Mária. Už rok predtým sa im niekoľkokrát zjavil Boží anjel
a žiadal ich, aby sa modlili a modlitby obetovali za seba
a za celý svet. Krásna Pani z neba predpovedala koniec
I. svetovej vojny a sľúbila pomoc tým, ktorí sa budú modliť
a konať pokánie. Ak sa ľudia nepolepšia, príde omnoho
horšia vojna. Hyacinte a Františkovi predpovedala, že si
ich čoskoro vezme do neba.
Panna Mária zjavila deťom aj duchovné zbrane, ktorými môže
ľudstvo zvíťaziť proti komunizmu, ktorý sa v roku zjavenia začal
šíriť z Ruska: ruženec, zmierne sväté prijímanie na prvé soboty
v mesiaci a predovšetkým zasvätenie sa jej Nepoškvrnenému
Srdcu. Deti dostali viacero posolstiev, tretie z nich bolo uverejnené len nedávno.
(Pokračovanie na 2. str.)

Návrh projektu multifunkčnej budovy,
v ktorej má byť kultúrny dom aj obecný úrad

O výstavbe novej budovy obecného úradu a kultúrneho domu sa hovorí už niekoľko rokov. Súčasná budova obecného úradu bola postavená v roku 1921 a pôvodne slúžila ako obecná škola. Pred niekoľkými
rokmi v nej boli zrekonštruované podkrovné priestory, ktoré obec využíva na niektoré podujatia. Budovu však nemožno ďalej rozširovať ani
robiť nejaké veľké stavebné úpravy.
Podobne je to aj s kultúrnym domom. Jeho statika je narušená a problémom je aj skutočnosť, že časť pozemku pod budovou obci nepatrí.
"Bolo treba hľadať iné riešenie. Preto sa ešte pred rokmi členovia samosprávy dohodli, že sa postaví nová stavba, v ktorej bude všetko pokope. Vykúpil sa pozemok oproti fare, pripravil projekt a vydalo stavebné povolenie. Výzva, ktorá by bola vhodná pre takýto projekt však neprišla, všetky boli zamerané len na rekonštrukciu. A tak obec začala
šetriť, aby mohla výstavbu pokryť čiastočne z vlastných zdrojov. Zvyšok
by sme chceli vykryť úverom", uviedol Jozef Slovík, starosta obce. Ešte
nie je známe, koľko peňazí si obec bude musieť požičať, o tom bude
obecné zastupiteľstvo rozhodovať podľa potreby. Predpokladá sa, že
výstavba by mala stáť okolo 1 400 000 eur.
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UZNESENIE č.1/2017
zo zasadnutia OZ,
konaného dňa 24.02.2017 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
1/2017 v súlade s od. 2 písmenom b) § 14
ods. zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov nasledovne (súčasťou je aj úprava rozpočtu Základnej školy
s MŠ Rabčice):
Celkové príjmy na sumu:
1 979 204,00 € (+1 888,00 €)
z toho - obec:
1 978 204,00 € (+1 888,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
1 000,00 €
Celkové výdavky na sumu:
1 979 204,00 € (+1 888,00 €)
z toho - obec:
1 328 332,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice:
650 872,00 € (+1 888,00 €)
2. Informácie o projektoch.
3. Zápisnicu zo zasadnutia zvolaného na podnet
Dušana Kolčáka, Rabčice č.331.
4. Zrušenie Zmluvy o nájme hrobového miesta
s Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Rabčice.
5. Poďakovanie za príspevok k Vianociam 2016
od Komunity Kráľovnej pokoja Radošina.
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Goralova bežka
9. ročník Goralovej bežky sa túto zimu niesol v znamení snehu a mrazu. Účastníci pochodu sa 21. januára 2017 stretli pri základnej
škole, kde sa zapísali a mohli vyraziť. Kto absolvoval celú trasu, prešiel zhruba 25 km.
Prestávku s občerstvením si mohli urobiť
u Ratičákov – v Banašoch a pokračovať ďalej
ku hájovni. Po príchode do cieľa všetkých zohriala výborná kapustnica, ale aj varené vínko.
K dobrej nálade v kultúrnom dome prispeli aj
Mladí heligonkári, ktorí zahrali na ľudovú nôtu.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli podujatie
pripraviť.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková a Jozef Halka.
Overovateľov zápisnice v zložení: Anna Huráková a Milan Klinovský.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Spolufinancovanie projektu Rozvoj kľúčových
kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební vo výške 5 % z celkových nákladov projektu.
3. Finančný príspevok na zriadenie knižnice
s učebňou v priestoroch ZŠ s MŠ Rabčice,
vo výške 2 000 €.
C/ Zamieta:
1. Žiadosť Jozefa Boldovjaka, trvale bytom Rabčice č.24 o vydanie záväzného stanoviska
k výmene pozemkov.

FATIMA – 100 rokov od zjavení
(Dokončenie z 1. str.)

Panna Mária sa deťom zjavovala do
13. októbra, vždy 13. v mesiaci. Posledný deň sľúbila, že urobí zázrak pre
všetkých. Na zázrak sa prišlo pozrieť asi
70 tisíc ľudí. Bola zima, pršalo a fúkal silný vietor. Okolo poludnia prestalo pršať
a údolie zaliali farby dúhy. Slnko sa začalo po oblohe rýchlo pohybovať, poskakovalo sem a tam. Ľudia sa báli, kľačali
a plakali. Rotujúce slnko akoby padalo na
zem. Úkaz trval asi desať minút. Na pozadí slnka, ktoré sa prestalo točiť sa ukázala Panna Mária. Ľudia zistili, že ich šaty
sú suché aj napriek silnému dažďu. Tieto
udalosti videli aj ľudia, ktorí sa nachádzali niekoľko kilometrov od miesta zjavenia.
V roku 1939 prehlásil Vatikán zjavenie
za zázrak.
Hyacinta a František zomreli krátko po
zjaveniach, ako im to Panna Mária predpovedala. Posledná z troch detí, Lucia,
svoj život zasvätila Bohu. Zomrela v roku
2005.

Na tieto miesta začali putovať ľudia najskôr z Portugalska a okolia, neskôr z celého sveta. Aj po 100 rokoch tu prichádzajú
ľudia prosiť za zdravie, poďakovať za milosti, ale aj modliť sa za obrátenie celého
ľudstva. Na chodníku pred nádhernou
bazilikou, v ktorej sú pochovaní Hyacinta
a František, vidieť ľudí na kolenách ako
sa pomaly, sami alebo s pomocou blízkych, posúvajú k bazilike. Ich kolená sa
odierajú o tvrdý povrch, ale nedbajú na
bolesť a únavu a idú ďalej, s dôverou
a nádejou v Božiu pomoc na príhovor Panny Márie.
V stánkoch roztrúsených po meste možno počas dňa kúpiť ružence, sošky, medailóniky, náramky, obrazy a iné pamiatkové predmety. Večer všetko utíchne
a ľudia prichádzajú na priestranstvo pred
bazilikou, kde je kaplnka so sochou Panny Márie na mieste zjavení. Začína večerná modlitba posvätného ruženca pred sochou Panny Márie, v rôznych jazykoch
sveta, s procesiou s Oltárnou Sviatosťou,

ktorá žiari do hlbokej tmy.
Panna Mária sa zjavila deťom vo Fatime pred sto rokmi. Zjavuje sa ľudstvu aj
v tejto dobe, aj keď mnohé zjavenia nie
sú ešte uznané Cirkvou. Znamená to, že
ich naozaj potrebujeme. Asi nežijeme podľa Svätého Písma, ktoré má byť našou
"knihou života". Panna Mária ako Ježišova i naša Matka nechce naše zatratenie.
Svojimi zjaveniami a posolstvami nás
chce nasmerovať k Ježišovi. Ježiš je náš
Spasiteľ a Ježišova Matka, ako každá
matka, chce svojim deťom pomáhať, s láskou ich napomínať a priviesť svoje deti
k svätosti.
Pri príležitosti 100-tého výročia
zjavenia Panny Márie vo Fatime
13. mája 2017 pápež František vyhlásil blahoslavených Hyacintu
a Františka za svätých. Svojou osobnou prítomnosťou poukázal na naliehavosť výziev Ružencovej Panny Márie.
Je to výzva aj pre nás, aby sme aj my
putovali v tomto jubilejnom roku k našej
Nebeskej Matke a prosili o mnohé milosti
pre seba i celý svet.
-kk-

Hlas Rabčíc

1-2/ 2017

3

Práce uskutočnené v rámci obce

O

O

odstránenie snehu zo striech obecných budov

O

úprava terénu pred obecným úradom

O

údržba priestorov drobnej
prevádzky

O

oprava oplotenia pri základnej škole

oprava stien v budove základnej školy

O

oprava a údržba strojov a vozidiel

Ako sme na tom s triedením odpadu

Aprílové dažde odkryli nedostatky

Podľa slov starostu obce sa ľudia postupne učia a na triedení si dajú
záležať. Aj keď sa ešte nájdu aj takí, ktorým je to jedno, situácia je
lepšia ako kedysi. V obci sú od minulého roka na 15-tich miestach rozmiestnené 1100 litrové kontajnery na plast, kovové obaly, sklo a papier.
Kontajnery boli zakúpené s podporou recyklačného fondu. Veľkoobjemové kontajnery zostali len na cintoríne a obecnej prevádzke.
Zvýšiť úroveň separovania odpadu v obci chce samospráva dosiahnuť vybudovaním zberného dvora v areáli obecnej prevádzky. Na tento
účel získala dotáciu 295-tisíc z eurofondov a 15-tisíc eur použije z vlastného rozpočtu. S prácami by sa malo začať ešte tento rok. Väčšinu
peňazí chce obec investovať do technického vybavenia dvora. Mal by
sa kúpiť traktor s nakladačom, malý nakladač, drvič odpadu, príves na
prepravu VOK, dvojosí príves za traktor, metla.

Téma zasypávania rigolov je v našej obci po intenzívnych jarných
dažďoch ešte aktuálnejšia ako doteraz. Už predtým tu boli dva názory.
Ako to už býva jeden bol za, druhý proti. Celý apríl sme márne čakali,
že príde jar. Chladné a daždivé počasie oddialilo jarné práce na poliach
a v záhradách. Intenzívne prívalové dažde odkryli tiež niektoré nedostatky pri prácach, ktoré boli prevedené pri jesennom zasypávaní rigolov pri ceste.
Ako sa píše v článku uverejnenom v denníku "Naša Orava", obec
odstránila kritické miesta, kadiaľ prechádzajú chodci aj autá a zasypaním rigolov sa tak rozšírila cesta. Podľa vyjadrenia starostu obce "... je
všetko urobené poriadne, aby nás nevytápalo. Úpravy sa osvedčili,
zvýšila sa bezpečnosť chodcov, najmä detí, aj premávka je lepšia."
A čo majú povedať tí, ktorých aj napriek týmto opatreniam vytápa
a majú problém s odtekajúcou vodou? Ťažko budeme od nich očakávať, aby boli spokojní. Aj keď pôvodný zámer bol určite dobrý, nemôžeme sa tváriť ,keď vzniknú komplikácie, že tieto neexistujú. Je teda namieste povedať, že niektoré práce zrejme neboli urobené dostatočne
kvalitne a poriadne. Je pravda, že keď sa niečo robí, tak sa aj niečo
pokazí. Ale tváriť sa, že u nás je vždy všetko super a všetci sú so všetkým
spokojní? Áno, prečo sa nepochváliť, keď je niečo urobené dobre
a funguje to.
Ale tak, ako je potrebné zviditeľňovať tie dobré veci, treba vedieť prijať aj objektívnu kritiku, keď je na mieste, a snažiť sa veci urobiť tak, aby
boli urobené naozaj poriadne.
Mgr. K. Kubíková

Chceli by sme touto cestou vyzvať občanov, aby dávali odpad
do kontajnerov, ktoré sú na to určené. Keď vedľa seba stoja nádoby napr. na plast a sklo, logicky dám sklo ku sklu a plast ku
plastu. Určite to nie je až taký problém. Podobne aj pneumatiky je
lepšie pri zbere vyložiť pred dom alebo doviezť na obecnú prevádzku ako ich hodiť do VOK na cintoríne. Využime teda možnosti, ktoré máme a každý tak prispejme k tomu, aby naša obec bola
krajšia a čistejšia.

Komplexné poradenstvo v oblasti

Poistenia: profesná zodpovednosť
úrazové poistenie
domov a bytov
vozidiel aj C –EČ
Úverov:
spotrebné
hypotekárne
refinančné
leasing
SDS:
II. dôchodkový pilier
Sporenia a Investovania:
Kontaktujte nás denne od 8. do 18. hod.
0948 062 228, 0918 215 145
Refinancovanie úverov z iných bánk a nebankoviek

DHZ Rabčice
Pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, sa členovia
DHZ Rabčice 7. mája zúčastnili na slávnostnej sv. omši v kostole
v Rabčiciach.
Najnovšou novinkou DHZ je, že koncom apríla odviezli cisternovú
Tatru 148 na celkovú repasáciu. Tento silnejší a výkonnejší stroj,
s lepšou dostupnosťou v teréne, kúpili pred niekoľkými rokmi od Poliakov. Tatra bola pojazdná, ale potrebovala väčšiu rekonštrukciu ako
je výmena nadstavby, generálka podvozku a oprava nádrže. Oprava
by mala trvať dva až tri mesiace. Všetky náklady budú hradené
z Ministerstva vnútra SR.
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Významné jubileá
90 rokov života

60. výročie sobáša

oslávila v kruhu svojej rodiny Johana Slovíková. Srdečné blahoželanie a kyticu kvetov
jej v mene svojom, aj v mene pracovníkov obecného úradu, odovzdal starosta obce.

si pripomenuli
Jozef a Mária Bublákovci

ŠTEFAN MORDEL oslávil 70 rokov života
Narodil sa 1. apríla 1947 v Rabčiciach ako štvrtý
z deviatich detí. Jeho detstvo poznačili ťažké povojnové roky. Ako väčšina detí aj on spolu so svojimi
súrodencami pomáhal rodičom pri všetkých prácach
doma i na poli. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1971.
Od roku 1985 pracuje na Cirkevnom súde Spišskej
diecézy. V roku 1993 získal titul licenciát teológie
(ThLic.) a v roku 1995 doktorát teológie (ThDr.). Na
Katolíckej univerzite v Lubline študoval externe cirkevné právo a svoje štúdium zavŕšil ziskom titulu licenciát kánonického práva (ICLic.). V roku 2003 na
Katolíckej univerzite v Ružomberku získal vedeckopedagogický titul docent (doc.). Od 1. januára 1978
pôsobil vo farnosti Vysoké Tatry, kde strávil 35 rokov
svojej kňazskej činnosti. Z jeho iniciatívy a jeho pričinením bol v mieste jeho
pôsobiska, v Novom Smokovci, postavený Kostol sv. Petra a Pavla. Stavba kostola začala 13. júla 1997 a slávnostne bol posvätený 13. júla 2002. Celý priebeh
stavby kostola, všetky práce a udalosti, ktoré súviseli s jeho výstavbou zdokumentoval v knižnej publikácii "Farský Kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci". Kniha vyšla v roku 2012 pri príležitosti 10. výročia posvätenia kostola.
Z Vysokých Tatier odchádza na Oravu a od 1. augusta 2012 je farárom v Kline.
Prinášame niektoré jeho myšlienky, názory, ale aj spomienky, o ktoré sa podelil
v rozhovore pri príležitosti svojho jubilea.
Máte rád žarty, vzhľadom k Vášmu dátumu narodenia?
Narodenie človeka nie je vtip, je to vážna
existenciálna skutočnosť. Aj keď sa narodí
prvého apríla. Ale áno, vtipy a žarty mám
rád. A mám aj radosť z toho, keď v spoločnosti pomocou žartu, či vtipnej udalosti dokážem rozosmiať ľudí. Vraví sa predsa, že
smiech je elixír života.
Čo a kedy ovplyvnilo Vaše rozhodnutie stať sa kňazom?
Nedá sa presne povedať, že to bolo práve toto a práve vtedy, ale bolo to veľmi skoro. V prvej triede sa nás pani učiteľka opýtala, kto z nás by chcel byť kňazom. Vtedy
sa nás prihlásilo pomerne veľa, ale iba mne
zo všetkých spolužiakov sa ten sen uskutočnil. Od detstva som chodil do kostola. Pán
farár bol pre mňa veľkým vzorom, chcel som

sa mu podobať, byť ako on. A toto u mňa
pretrvávalo počas celého detstva. Prišli aj
obdobia, kedy som si myslel, že pre mňa to
nie je reálne, že budem ako všetci ostatní,
ožením sa a budem mať rodinu. Myšlienka
na kňazstvo však bola oveľa silnejšia.
Aký máte vzťah k svojmu krstnému
a birmovnému patrónovi?
Pri krste som dostal meno Štefan, meno
Kristovho služobníka, diakona, ktorému Boh
dal múdrosť aj výrečnosť. Dokázal presviedčať svojich súkmeňovcov, že Ježiš je Mesiáš - predpovedaný Vykupiteľ, v ktorom sa
naplnili všetky starozákonné predpovede.
Páči sa mi tento nebojácny svätec, ktorý bol
verný Kristovi, a jeho pravde, až po vyliatie
krvi. No a ku sviatosti birmovania som si
vybral meno Jozef, po spravodlivom a vernom mužovi, ochrancovi Svätej rodiny. Svätý
Jozef môže človeka inšpirovať pre prácu
v skrytosti, bez veľkých slov, avšak preniknutú Božou bázňou a hlbokou láskou k prav-

de a spravodlivosti. Okrem týchto svätcov
mi učaroval ešte sv. Cyprián, verný a nebojácny biskup, ktorý nám vo svojich listoch
zanechal úžasné svedectvo o viere prvých
kresťanov. Zomrel v Kartágu, v roku 285, ako
biskup, ktorý vo svojom meste prináša obeť
života, aby dal všetkým príklad statočnosti.
Odsúdili ho na smrť sťatím mečom počas
druhého prenasledovania kresťanov za cisára Valeriána.
Čo by ste mohli povedať o pápežoch,
ktorých ste zažili počas Vašej kňazskej
služby?
Pápež stelesňuje učiteľský úrad Cirkvi.
Preto sme vždy prijímali jeho slová, zverejňované pápežské dokumenty - encykliky,
exhortácie a dekréty, ako niečo úplne samozrejmé. Vedel som, že napr. encykliku
Humanae vitae určité kruhy vo vnútri Cirkvi
neprijali alebo aspoň relativizovali jej záväznosť. Malo to veľmi vážne dôsledky. Aj dokumenty Jána Pavla II. podávali jednoznačne katolícku náuku. Nebolo možné o nich
pochybovať. Vo Familiaris consortio podal
tento pápež precíznu náuku o posvätnosti
manželstva a hodnote rodinného spoločenstva, pričom neprehliada ani problémy.
Emeritný pápež Benedikt XVI. si všíma
problémy súčasného sveta a s veľkou erudíciou ich analyzuje a poukazuje na riešenia. Pápež František sa od svojich predchodcov odlišuje. Má odvahu vydať sa na nové,
neprebádané chodníky. Preto nie div, že
mnohých ľudí uvádza do úžasu. Jeho exhortácia Amoris laetitia je dokument, ktorý
sa netají tým, že hľadá nové cesty. Pritom
však zdôrazňuje, že náuka sa nemení, ale
zostáva stále platná. To pastoračná prax sa
môže zmeniť kvôli človeku, lebo človek má
prednosť pred literou zákona, čiže pred náukou. Táto skutočnosť však vyvoláva veľké
napätie vo vnútri Cirkvi, a treba len dúfať,
že sa spor vyrieši pre dobro celého spoločenstva.
Pôsobíte aj ako cirkevný právnik. Aké
prípady posudzujete najčastejšie?
Väčšinou sú to práve manželské kauzy, pri
ktorých sa posudzuje skutočnosť, či manželstvo bolo uzavreté platne, alebo nie. Žiaľ,
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nízka mravná úroveň a mravné povedomie
mladých ľudí vedie k tomu, že manželstvo
môže byť uzavreté neplatne. Toto dokazovanie je ťažká a náročná úloha, ale treba to
robiť, pretože tu ide o spravodlivosť.
Je dnes medzi mladými záujem o kňazstvo či o rehoľný život?
Tento interes o kňazské a rehoľné povolanie značne ochabol. Zapríčiňuje to nedostatok duchovného života. Akoby nám chýbal kyslík, nemyslím ten materiálny, ale duchovný. Ak život mladého človeka nie je preniknutý modlitbou a oddanou službou, ak tu
chýba zbožnosť, len veľmi ťažko sa dá predstaviť, že sa tam môže zrodiť duchovné povolanie. Zbožnosť by som si predstavil tiež
ako zamilovanosť, že ten človek je do čohosi, alebo do kohosi zamilovaný. To ho potom motivuje, aby tento vzťah rozvíjal, prehlboval. Bol som v Heiligenkreuzi v Rakúsku,
kde študujú bohoslovci za kňazov. Tam som
cítil niečo z toho nadšenia. Mladí rehoľníci,
cisterciti, nosia habit, vstávajú včas ráno na
modlitby, na sv. omši sa nijako neponáhľajú, konajú úkony s veľkou dôstojnosťou. Tam
možno cítiť, že títo chlapci sú skutočne „zamilovaní“, že ich motivuje a pobáda láska
k Bohu a predovšetkým, že toto pre nich nie
je žiadna fráza.
Aký by, podľa Vás, mal byť dobrý kňaz
či dobrý katolík?
To je vážna otázka. Ježiš hovorí: "Zachovávajte prikázania...“, a ďalej hovorí: ... „ak
chceš byť dokonalý, choď, predaj čo máš,
daj to chudobným, a potom príď a nasleduj
ma.“ Prvým krokom je teda byť verným a poslušným, čiže zachovávať Desatoro Božích
prikázaní. Od nich nikto nemôže byť dišpenzovaný. My sme však povolaní k dokonalosti. Ježiš k tomu vyzýva svojich učeníkov:
„Vy však buďte dokonalí, ako je dokonalý
váš Otec na nebesiach“. Snaha kňaza o dokonalosť znamená, že robí to, k čomu sa pri

vysviacke zaviazal. Že mu záleží na spáse
ľudí, ktorí sú mu zverení, že ich vedie k dobrému životu. V tom všetkom čo robí dobre
pre druhých, sa napĺňa dobrom aj jeho srdce. Takto sa stáva dobrým a verným kňazom. To isté platí aj pre laika, katolíka. Má si
uvedomiť, k čomu sa zaviazal pri svojom krste: že bude žiť podľa Božích prikázaní a bude

na svojom mieste svedčiť o Kristovi a o svojej nádeji v neho. Keď si toto uvedomia katolícki laici, veľa sa môže v našom svete
zmeniť k lepšiemu.
Myslíte si, že je rozdiel ako ľudia vnímajú vieru u nás a v západných krajinách Európy?
Mám viacerých priateľov v Rakúsku i v Nemecku. O tých rozdieloch by sa dalo veľmi
veľa hovoriť. Základnou líniou bolo, že biskupi v západnom svete po II. Vatikánskom
koncile chceli rýchlo vybudovať novú, modernú cirkev, zbavenú všetkého stredovekého balastu. Nový kresťan mal byť prístupný všetkým krásnym ideám humanizmu
a pokroku, ktorý mal priniesť svetu nové
možnosti porozumenia a tiež aj hmotný blahobyt. Mám dojem, že zdôrazňovaním horizontálnej roviny sa až príliš rýchlo zabudlo
na vertikálu, čiže smerovanie človeka
k Bohu. To potom zapríčinilo veľký duchovný úpadok, a v neposlednom rade aj stratu
viery. V súčasnosti je veľmi smutné, že v Nemecku, vo Francúzsku, ale i v ostatných štátoch západnej Európy sa mnohé kostoly
zatvárajú, premieňajú na rôzne kultúrne centrá, či dokonca búrajú. Bohužiaľ, taká je realita dnešných dní.
Ako si spomínate na Vaše pôsobenie
vo Vysokých Tatrách?
Vo Vysokých Tatrách som pôsobil 35 rokov. Je to veľmi dlhá doba. Aktívny kňazský

život som vlastne prežil tam. Na Tatry si spomínam ako na svoj domov. Dokonca som
dostal aj čestné občianstvo, čo si veľmi vážim, a preto sa stále tak trochu cítim byť Tatrancom.
Významnou mierou ste sa tu pričinili o vybudovanie nového farského kostola aj fary.
Bolo to odvážne a veľké riziko, ale nerozmýšľal som o tom. Kostol tam bol potrebný,
preto som za týmto cieľom šiel bez kompromisu. Bolo treba od samého začiatku prekonávať mnohé prekážky. Ale išlo to. Postupne sa výstavba nového kostola stala záležitosťou prevažnej väčšiny farníkov. Tešil som
sa z každého múrika, na ktorý sa prikladala
tehla ku tehle. Žil som vo vízii, že raz sa to
predsa len podarí a kostol sa dokončí. Výsledkom snaženia a mnohých obetí je Kostol sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci.
V kostole sa tak k svojmu Stvoriteľovi a Pánovi môžu priblížiť, prihovoriť, poďakovať
a tiež poprosiť o nové dary nielen miestni
farníci, ale všetci, ktorí tu prichádzajú za oddychom a pod štítom našich veľhôr obdivujú krásu stvoriteľského diela. Ježiš, ktorý je
v Eucharistii prítomný v každom chráme nás
pozýva slovami: "Poďte ku mne všetci, ktorí
sa namáhate a ste preťažení a ja vás občerstvím..."
Mgr. K. Kubíková
(Zdroj: časopis Ratolesť)

Hlas Rabčíc
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Mladý heligón krstil nové CD
Tesne pred Vianocami Mladý heligón predstavil a pokrstil svoje nové
CD. Krstilo sa 17. decembra 2016 na Vianočných trhoch v Rabči a krstným otcom bol spevák Tomáš Bezdeda. Prezradil na seba, že na základnej škole štyri roky tancoval vo folklórnom súbore.
O novom CD Miroslav Tropek povedal: „Nahrávanie trvalo skoro rok.
Okrem heligóniek sa na CD-čku nachádza aj skladba so saxofónom a
pesničky sú cirkevné.“

Aj keď tematicky teraz nie je veľmi aktuálne, pretože sú na ňom vianočné koledy, môžete si CD zakúpiť na Ocú v Rabčiciach alebo priamo
u Miroslava Tropeka. Veď Vianoce budú čo nevidieť.
V marci sa Mladý heligón zúčastnil na medzinárodnej súťaži Horné
Súhvezdie, ktorá sa konala v Liptovskom Mikuláši. Na súťaži sa spomedzi 85 súťažiacich umiestnil na 1. mieste.

II. ročník Poľovníckeho plesu

V Kultúrnom dome v Rabči sa 14. januára 2017 plesalo a zabávalo do bieleho rána. Organizátorom plesu bolo PZ Rabčice.

1 -2/2017

Údaje z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 13. decembra 2016 do 31. marca 2017
sa narodilo 6 detí:
Peter Lašťák
Peter Fiták
Natália Voreková
Vanessa Pišiaková
Matej Vorčák
Boris Hadár
Zomreli 3 spoluobčania:
Margita Branická 96 r.
Cyril Brenkus 53 r.
Jozef Laščák 83 r.
Prisťahovali sa 3 občania,
odsťahovalo sa 8 občanov.
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
90 rokov Jana Slovíková
85 rokov Jozef Bublák
80 rokov Veronika Kolčáková
75 rokov Margita Žembová
Margita Hálková
70 rokov Jana Bolibruchová
V obci boli uzavreté 2 manželstvá.
Obec Rabčice eviduje 1 rozvod.

II. ročník mariášového turnaja
„O pohár starostu obce“

zorganizoval Ľudovít Kocúr v spolupráci s Obcou Rabčice. Víťazný pohár si 23. apríla odniesol Dušan Kováč z Lokce. Organizátor ďakuje všetkým sponzorom za poskytnuté ceny.
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Uvítanie detí
marec 2017

Majstrovstvá dospelých v streľbe
V nedeľu 26. marca sa na súťaži "O pohár
starostu" zúčastnilo 11 žien a 18 mužov. Výkony boli pomerne vyrovnané, o poradí rozhodovali jeden, dva body. Poháre pre víťazov zaobstaral starosta obce Jozef Slovík.
Prípravu gulášu zabezpečili Ján Bolibruch
spolu s Martinom Grobarčíkom a Františkom
Grobarčíkom. Michal Rímsky už tradične počítal body. Organizátor súťaže František
Trúchly ďakuje všetkým za pomoc pri príprave a organizovaní súťaže.

Výsledky
ženy:
1. miesto: Alena Slovíková - 160 b
2. miesto: Michaela Mordelová - 158 b
3. miesto: Nina Bolibruchová - 156 b
muži:
1. miesto: Peter Grobarčík - 179 b
2. miesto: Martin Grobarčík - 175 b
3. miesto: Pavol Kolčák - 167 b

AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
Biblická olympiáda
Na Biblickú olympiádu sa pod vedením
Mgr. K. Lubasovej v tomto školskom roku pripravovali: Daniela Bolibruchová (9.A), Dominika Mordelová (9.A), Emma Tropeková (9.A)
a náhradníčka Michaela Vojtašáková (6.B).
Dievčatá si museli naštudovať niekoľko kníh zo
Svätého písma – Knihu Genezis, Knihu Daniel, Knihu Sudcov a List apoštola Pavla Efezanom. Okresné (dekanátne) kolo olympiády sa
konalo 21. marca 2017 v Katolíckom dome
v Námestove. V konkurencii súťažiacich z jedenástich škôl získali dievčatá 1. miesto.
Na krajské (diecézne) kolo cestovali 25. apríla do Spišského Podhradia, kde sa umiestnili
na 6.mieste. O tom, že jednotlivé družstvá boli
vedomostne vyrovnané svedčí iba šesť bodový rozdiel medzi prvým a šiestym miestom. Na
krajskom kole súťažili žiaci zo štrnástich škôl.

Karneval
Možno aj preto je karneval taký obľúbený,
lebo sa koná iba raz za rok. Deti môžu popustiť uzdu svojej fantázii a na chvíľu sa stať niekým úplne iným. Namiesto žiakov tu počas
karnevalu stretneme filmových a rozprávkových hrdinov a množstvo originálnych postáv
a masiek. Nechýba dobrá nálada, ani ceny.
„U nás vyhráva každá maska“, napísala
Mgr. Renáta Hadárová. Už niekoľko rokov vedie krúžok Šikovné ruky, na ktorom spolu
s deťmi pripravili výzdobu na karneval, ktorá
prispela k jeho výnimočnosti.
„Celý karneval prebiehal veľmi dobre“, zhodnotili deviataci, ktorí mali možnosť zorganizovať karnevalové dopoludnie pre žiakov druhého stupňa. Mohli tak prejaviť svoje nadanie,
talent a tiež si vyskúšať svoje organizačné
schopnosti.

Dejepisná olympiáda
Žiaci, ktorí sa zúčastnili na Dejepisnej olympiáde, museli okrem ročníkového učiva zvládnuť ešte tri knihy doplnkovej literatúry. Výsledkom ich svedomitej prípravy bolo vynikajúce
umiestnenie v jednotlivých kategóriách.
Okresné kolo sa konalo 14. februára 2017
na Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove.
Našu školu reprezentovali: Soňa Glombíková
(6.B) v kategórii F, ktorá obsadila 2. miesto,
Alžbeta Mordelová (7.A) a Soňa Káziková (7.A)
v kategórii E obsadili 1. a 2. miesto a Franti-

šek Živčák (8. A) v kategórii D opäť zvíťazil.
Na krajské kolo olympiády, ktoré sa konalo
27. marca 2017 v Martine, na Gymnáziu Viliama Paulínyho-Tótha, postúpili A. Mordelová,
S. Káziková a F. Živčák. Dievčatá v konkurencii 21 žiakov z celého kraja obhájili svoje
umiestnenie z okresného kola – Alžbeta Mordelová obsadila 1. miesto a Soňa Káziková
2. miesto. František Živčák skončil ako úspešný riešiteľ.
Žiakov pripravovala Mgr. Kristína Lubasová.

Hlas Rabčíc
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DFS Kašunka na súťaži Oravské krpčeky 2017
V Dome kultúry v Nižnej sa 23. marca konala regionálna súťažná prehliadka detských
folklórnych súborov Oravské krpčeky, ktorú organizuje Oravské kultúrne stredisko v Dolnom

Kubíne v spolupráci s Obecným úradom v Nižnej.
V programe vystúpilo osemnásť detských
folklórnych súborov, čo je dôkazom záujmu
o tradičné kultúrne symboly regiónu. Na súťaži
sa predstavil aj Detský folklórny súbor KAŠUNKA s novým programom pod názvom „Kjek maľučko byla“. Folklórne pásmo tanca, piesní
a hier pri potôčiku svojou hudbou doprevádzala ĽH Bystrina. Pri výbere finalistov mala porota neľahkú úlohu. Deti sa určite úprimne zaradovali, keď sa pri vyhlásení výsledkov dozvedeli, že DFS KAŠUNKA postupuje na krajskú
prehliadku do Dolného Kubína. Najlepšie súbory z Oravy si tak 30. apríla zmerali sily s folkloristami z horného Považia, Kysúc, Turca a
Liptova. Prehliadky sa zúčastnilo 15 súborov,
DFS Kašunka sa umiestnila v striebornom
pásme.

Exkurzia v Námestove – Ako vzniká kniha
Mesiac marec všetci už akosi
samozrejme spájame s knihami
a so všetkým, čo s nimi súvisí.
Pre žiakov 1.– 4. ročníka zorganizovali triedne učiteľky exkurziu do tlačiarne spojenú s návštevou knižnice. Navštívili Tlačiareň Kubík v Námestove a
Mestskú knižnicu v Námestove.
Vo výrobnej hale tlačiarne
mohli deti vidieť, koľko rôznych
strojov treba zapnúť a použiť,
aby sa kniha stala knihou a
mohli sme si ju kúpiť alebo požičať v knižnici. Počas prehliadky pátrali aj po tlačiarenskom
škriatkovi, ktorý býva v každej
tlačiarni a vie niekedy narobiť
poriadnu neplechu.
Následne si deti v knižnici
mohli prezrieť a prelistovať
množstvo kníh a časopisov, ktoré tu usporiadané v regáloch
čakajú na svojich čitateľov. Dozvedeli sa tiež niečo o práci knihovníka, ktorý
má všetky knihy na starosti a vie návštevníkom knižnice poradiť. Zaujímavým a novým zážitkom pre deti bolo aj počúvanie poviedky z
audioknihy. Audiokniha je určite dobrou po-

môckou pre tých, ktorí si z nejakých dôvodov
knihu nemôžu prečítať.
Deti sa na exkurzii v tlačiarni oboznámili s
poslednou fázou výroby knihy. Čo všetko však
predchádza tomu, aby sa kniha mohla vytla-

čiť? Samozrejme najskôr musí niekto napísať
príbeh, článok, rozprávku... Ak je to kniha s obrázkami, treba ich nakresliť. Všetko treba potom preniesť do digitálnej podoby, do počítača, kde sa každá strana budúcej knihy upraví
do formátu, s ktorým sa ďalej
pracuje. Táto úprava a príprava
zaberie desiatky hodín a trvá
oveľa dlhšie ako samotná tlač.
Čím lepšia príprava, tým kvalitnejšia tlač. Keď sa zanedbá, ani
najlepší stroj potom neurobí zázraky. Mnohí ľudia majú predstavu, že je jedno akú majú
predlohu, počítač všetko upraví a stroj všetko vytlačí. Čo sa
týka knihy najskôr sa na tlačiarenskom stroji vytlačia jednotlivé hárky, ktoré sa následne
skladajú na knižné zložky. Potom prejdú ešte niekoľkými
strojmi ako sú znášačka, šička,
lepička, rezačka, ... Nakoniec
sa kniha vlepí (zavesí) do knižných dosiek, vloží do lisu, kde
sa dosuší. Kniha sa ešte zabalí
a je pripravená na expedíciu.

Hlas Rabčíc
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Centrum rozvoja folklóru

Leonardo 2017

Úprava a skrášlenie prostredia v areáli školy je cieľom ďalšieho projektu, ktorý má byť zrealizovaný s grantovou podporou Nadácie VÚB.
Projekt má názov Centrum rozvoja folklóru. Na takto upravenej ploche
by sa mali konať vystúpenia folklórnych skupín a tiež ukážky výchovnovzdelávacích programov, ktorých cieľom je motivovať mládež k uchovávaniu ľudových tradícií.
Základná škola pripravuje alternatívny výchovno-vzdelávací program,
ktorý je úzko zviazaný s regionálnymi tradíciami a zameraný na komplexný rozvoj osobnosti žiaka.
Plán činnosti Centra rozvoja folklóru bude uverejnený na webovej
stránke školy a edukačné programy budú prístupné širokej verejnosti.

Zúčastnila som sa na medzinárodnej súťaži Leonardo 2017, ktorá sa
konala 21. marca v Poľsku. Súťaž pozostávala z dvoch častí - písomnej a ústnej. V písomnej časti sa otázky týkali všeobecného prehľadu
zo všetkých predmetov. Desať najlepších súťažiacich postúpilo do druhej časti. Prvé miesto obsadili súťažiaci z Poľska. Všetci súťažiaci sa
opäť stretneme na spoločnom výlete, na ktorý sa veľmi tešíme.
Barbora Bandíková( 9.A)

Máme víťazný návrh
V rámci projektu "Zelená pre zmenu", ktorý základná škola realizuje s
podporou Nadácie Volkswagen Slovakia, vybrala odborná porota päť
finálnych návrhov. Z týchto návrhov žiaci v hlasovaní vybrali víťaznú
kresbu, ktorú nakreslila Tatiana Borová, žiačka 7. ročníka.

Exkurzia žiakov v Spišskej Kapitule
Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili na poznávacej exkurzii, ktorú pre
nich v rámci vyučovania náboženskej výchovy zorganizoval Mgr. Dominik Vojtašák. Pri príležitosti Roku sv. Martina, ktorý je patrónom spišskej diecézy, navštívili 20. marca kňazský seminár v Spišskej Kapitule.
Po skončení sv. omše v Katedrále sv. Martina, ktorú celebroval prefekt
seminára Mgr. Martin Majda, si žiaci bližšie prezreli interiér katedrály a
oboznámili sa so životom sv. Martina. Určite zaujímavá bola aj prehliadka
priestorov seminára, kde budúci bohoslovci študujú, ale tiež trávia chvíle
voľna. Život seminaristov počas štúdia žiakom priblížil rektor seminára
ThDr. Peter Majda, PhD. Žiaci navštívili aj okolie Spišského hradu a
cestou naspäť sa zastavili v nákupnom centre v Liptovskom Mikuláši.

Lyžiarsky kurz – 8. marec 2017
Aj napriek tomu, že túto zimu boli snehové podmienky oproti ostatným rokom viac než priaznivé, deviataci si na lyžiarsky kurz počkali a
mohli si tak vychutnať posledné zvyšky snehu, ktoré na svahoch ešte
ostali. Podľa vyjadrenia kompetentných sa lyžiarsky výcvik posunul na
začiatok marca z dôvodu neskoršieho termínu jarných prázdnin, a tiež
v dôsledku zdravotných problémov viacerých žiakov 9. ročníka.

Kresba sa stane predlohou pre ďalšiu realizáciu projektu. Podľa slov
riaditeľky PaedDr. Viery Balákovej by učebňu v otvorenej prírode, ktorú
škola vybuduje, mohli žiaci využívať od začiatku júna.

Kurz bol financovaný zo štátneho rozpočtu a rovnako ako minulý
rok ho žiaci absolvovali v lyžiarskom stredisku v Krušetnici. Podľa vyjadrenia žiakov aj učiteľov boli všetci spokojní s podmienkami na lyžovanie aj s počasím. Za zodpovedný prístup, usilovnosť a disciplínu poďakoval žiakom vedúci výcviku Mgr. Michal Rímsky.

Šaliansky Maťko

Hviezdoslavov Kubín

V prednese povesti sa v kategórii žiakov 2.– 3. ročníka, ktorá sa konala 20. decembra 2016, najlepšie umiestnili:

Na školskom kole recitačnej súťaže
v prednese poézie a prózy sa 23. marca
v I. kategórii umiestnili:

1. miesto – Ema Vojtašáková (3.A)
2. miesto – Alexandra Ogureková (2.A)
Simona Vonsová (2.B)
3. miesto – Nela Dzureková (2.A)
Veronika Káziková (2.A)

Poézia
Na druhom mieste skončila Lenka Bejdáková (2.A), prvé a tretie miesto neboli
udelené.

Výsledky v kategórii žiakov 4.- 5. ročníka, ktorí súťažili 19. januára 2017:
1. miesto – Iveta Branická (5.A)
2. miesto – Tatiana Mordelová (4.A)
3. miesto – Rafael Vnenčák (4.A)

Próza
1. miesto – Sofia Laštiaková (4.A)
2. miesto – Alexandra Ogureková (2.A)
Martin Fider (4.A)
3. miesto – Nela Dzureková (2.A)
Vivien Briliaková (2.B)

Nová grantová výzva
Malá technická olympiáda
Riaditeľka základnej školy, PaedDr. Viera
Baláková, predstavila na stránke školy niekoľko projektov, ktoré škola zrealizuje s finančnou
podporou viacerých grantových nadácií.
Vďaka grantu Nadácie Volkswagen Slovakia
škola zakúpila technické stavebnice, ktoré podporujú rozvoj žiakov v oblasti technického vzdelávania. Na základe súčasného vývoja v oblasti trhu práce organizuje rôzne aktivity, ktoré
rozvíjajú kompetenčný profil žiaka. Jednou
z nich je nová súťaž – Malá technická olympiáda, ktorá vznikla na pôde našej školy.
Svoje zručnosti si žiaci otestovali v školskom
kole, ktoré sa konalo 16. mája 2017. V jednotlivých kolách sa ďalej stretnú, a preveria úroveň svojich zručností, aj so žiakmi z okolitých
škôl.

Hlas Rabčíc
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Tatranský ľadový dóm
„Mladí cestovatelia“ na konci januára vyrazili do Vysokých Tatier, aby si prezreli ľadové
kráľovstvo na Hrebienku. Navštívili tiež ľadový
betlehem, ktorý pri Rainerovej chate postavil
chatár Peter Petrás spolu so synom. Betle-

hem vysoký 3,5m a široký 5m stavali tri týždne.
Svojimi rozmermi bol najväčší na Slovensku.
Tatranský ľadový dóm na Hrebienku v sezóne
2016/17 vybudoval sochár Adam Bakoš v štýle spišskej gotiky. Sochy umiestnené v prvej

budove vytvorili šikovné ruky viacerých autorov z Európy. Dominantou ľadového kostola bol
krídlový oltár, centrom ktorého bola socha Panny Márie so žehnajúcim Ježiškom. Bočné krídla
zdobili ľadové sochy vyrobené podľa sôch zo

„Technický šikula“ preveril zručnosť školákov
Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne-Kňažej, v spolupráci so strojárskymi firmami MIBA Sinter Slovakia a KLAUKE Slovakia, zorganizovali súťaž pod názvom
"Technický šikula". Jej cieľom bolo preveriť
technickú zručnosť žiakov.
Zúčastnilo sa jej 47 chlapcov a 7 dievčat zo
14-tich škôl z celej Oravy, ktorí súťažili v dvojčlenných tímoch. Medzi nimi nechýbali súťažiaci zo ZŠ Rabčice, ktorú reprezentovali dve
súťažné dvojice. Tobiáš Grobarčík a Matej Mordel, žiaci 8. ročníka, obsadili 3. miesto so stra-

tou dvoch bodov na prvé miesto. Ingrid Vnenčáková (7.r.) a Peter Borový (8.r.) skončili na
4. mieste. V spomínanej konkurencii to nie je
zlý výsledok.
Členovia jednotlivých tímov museli najskôr
vyriešiť 14 úloh z oblasti logiky, elektrotechniky, strojárstva, matematiky, ale aj angličtiny. Na
každú úlohu mali časový limit dve minúty. Potom už stačilo zostrojiť drevený hlavolam – kocku, podľa technického výkresu, a to za 90 minút. Dvojica musela hlavolam ešte poskladať
pred porotou.
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spišských kostolov. Sklenené vitráže vytvoril
Achilkeas Sdoukos. Na stavbu dómu bolo použitých 90 ton ľadu. (Pre porovnanie - v sezóne 2013/14 spotrebovali "len" 30 ton ľadu.)
Vedúce krúžku, Z. Krumpová a B. Ogureková,
ďakujú RD Babia hora Rabčice za finančný príspevok na výlet.

Krajské kolo
Technickej olympiády
Na súťažiach zameraných na technickú zručnosť dosahujú žiaci ZŠ Rabčice viac než uspokojivé výsledky, dôkazom čoho sú aj ich umiestnenia na Technickej olympiáde. Na súťaže sa
pripravujú pod odborným vedením Ing. A. Bigošovej. Víťazi obvodných kôl jednotlivých regiónov Slovenska sa stretli 2. februára 2017
na VII. ročníku Krajského kola Technickej olympiády v Spojenej škole v Martine. V kategórii

starších žiakov obsadili Barbora Bandíková
(9.r.) a Tobiáš Grobarčík (8.r.) výborné 2.
miesto, so ziskom 166,5 bodov. Vo vedomostnej časti získali najväčší počet bodov. V praktickej časti pri zostrojovaní drevenej debničky
na náradie prišli len o jeden bod, no v konečnom výsledku o prvé miesto. Napriek tomu je
získané umiestnenie výborným výsledkom.
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Strelecký krúžok – súťaž
„Tradícia streľby v našom okrese zomiera“, vyjadril sa František Trúchly, dlhoročný vedúci Streleckého krúžku na základnej škole v Rabčiciach.

„Štyridsať rokov vediem strelecký krúžok na našej škole. Vychoval
som veľa dobrých strelcov a strelkýň. Stovky detí sa naučilo strieľať.
V každom ročníku sme získali popredné umiestnenia v rámci okresu aj
kraja. Štyridsiaty rok krúžku – šk. rok 2016/17 – sa po prvýkrát neuskutočnilo okresné kolo v našom okrese! Žiaci preto nemali motiváciu, ani
záujem zlepšovať sa. Dokonca prestávajú chodiť na krúžok. Centrum
voľného času v Námestove, ktoré malo okresné kolo organizovať, by
táto súťaž stála dve krabičky nábojov. Terče by dodala naša škola (dokonca aj tie náboje) a cestovné platí vysielajúca škola!“
František Trúchly

Všetkovedko
Do 8. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO
sa zapojilo 25 žiakov 2.- 5. ročníka. Svoje vedomosti si preverili v testoch zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, vlastivedy a prírodovedy, informatiky a tiež dopravnej, hudobnej a výtvarnej výchovy.
Titul Všetkovedko získali: A. Ogureková (2. A), E. Vojtašáková (3. A)
a J. Tropek(5. A). V rámci celého Slovenska súťažilo 17 500 žiakov.
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Na základe týchto skutočností si ZŠ Rabčice zorganizovala súťaž
v streľbe starších a mladších žiakov aspoň v rámci krúžku. Víťazi boli
odmenení diplomami a cenami.
Mladší žiaci:
1. miesto – Matej Grobarčík
2. miesto – Boris Bubliak
3. miesto – Peter Tatarka

Starší žiaci:
1. miesto – Peter Borový
2. miesto – Adam Lašťák
3. miesto – Milan Klinovský
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AKTIVITY MATERSKEJ ŠKOLY

Q Prvé zimné mesiace nám dopriali veľa snehu, silný mráz, vietor, chlad,
ktorý išiel pod kožu... Bŕ, ale deti z MŠ si vychutnávali každodenné šmýkanie
na lopároch, brodenie sa v hlbokom snehu, guľovačku, stavanie snehuliakov,
vytváranie „anjelov“ do snehu, kotúľanie sa dolu zasneženým briežkom, či
prechádzky zimnou prírodou.

Q
QDeti spoznali nielen radosti, ale aj strasti zimy, ktorým čelia
predovšetkým lesné zvieratká. Aby pomohli prekonať krutosť zimy
hladným a vysileným zvieratkám, priniesli k lesu gaštany, mrkvu,
jablká, zemiaky i suchý chlieb.

Q Jar nezadržateľne lomcuje dverami a snaží sa dostať medzi nás. Z ulíc
vymizli zimné kabáty, čiapky a konečne aj čľapkanice topiaceho sa snehu.
Marcové slnko jemne hreje a pozýva všetkých užívať si teplo a pozorovať krásy prebúdzajúcej sa prírody. Škôlkári samozrejme prijali s obrovským nadšením toto pozvanie a rozbehli sa zbierať podbele, skúmať lienky, húsenice, dážďovky, mravce, včely, chrobáky.
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Q Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy, hodovania. Neodmysliteľnou súčasťou tohto prechodného obdobia medzi zimou a jarou je fašiangový karneval. Materská
škola sa v
tento
deň
zmenila na
čarovnú rozprávkovú krajinu, v ktorej
súťažili aj sa
zabávali princezny, kovboji, piráti, hasiči, indiáni, superhrdinovia,
včielky, lienky,
čarodejnice,
víly, anjeli,
operenci, ry-
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tieri, korytnačky a mnohé ďalšie rozprávkové
bytosti. Za nádherné masky boli deti odmenené darčekom.
Ivana Tatarková

Hlas Rabčíc
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Matematika a geometrické tvary

Maľované čítanie
rozprávali sme si o troch prasiatkach

Pekárky

Oznam o prijímaní detí do materskej školy

Formulár na prijatie dieťaťa do materskej školy si rodič môže prevziať v materskej škole do 31. mája 2017.
Tento potom spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára odovzdá v materskej škole spolu
s prefoteným zdravotným preukazom dieťaťa.
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušnej
pedagogicko-psychologickej poradne.
Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy:
• Prijímajú sa prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti narodené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
• Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
• Deti vo veku spravidla od troch rokov.
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