Hlas Rabčíc
OBECNÉ NOVINY – OBČASNÍK

ČÍSLO 3-4/ 2018

Vážení občania,
opäť sa k vám prihováram v najkrajšom čase, čase
vianočnom, kedy hodnotíme celý rok a spoločne
sa tešíme blížiacim sa sviatkom.
Chcem touto cestou poďakovať všetkým občanom, ktorí mi vo voľbách odovzdali svoj hlas,
ale chcem poďakovať aj tým občanom, ktorý
mi svoj hlas neodovzdali, lebo je to pre mňa
výzva, aby som sa o to viac zaujímal aj
o ich názory a podnety, ako krajšie a lepšie zveľaďovať našu obec. Veľmi jednoducho sa to rozpráva a píše, ale aby sme
mohli uskutočniť svoje predstavy a plány na to musíme mať v prvom rade
finančné prostriedky, z ktorými môžeme narábať. Aj keď využívame finančné prostriedky z eurofondov
tak ako sa dá a ako to dovoľuje
situácia a okolnosti, budem sa
snažiť ešte viac využívať mož-
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nosti o získanie finančných prostriedkov pre našu obec.
V tomto volebnom období by som rád dokončil čo
som začal, týka sa to hlavne novej budovy kultúrneho domu a obecného úradu. Popri tom však budeme spoločnými silami uskutočňovať v obci aj naďalej rozbehnuté projekty a činnosť ako doteraz,
aby sme boli hrdí, že žijeme v krásnej obci pod
Babou horou.
Prajem vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, osobných
úspechov a radosť z dobre vykonanej práce, aby ste sviatky prežili v pokoji, vzájomnom porozumení a tolerancii jeden
druhého. Iba vtedy môžeme spoločne
budovať naše sny, predstavy a tak prispieť k skrášľovaniu našej obce ale
aj kvalitnému životu všetkých nás.
Jozef Slovík
starosta Obce Rabčice

Zámer novozvoleného starostu obce Jozefa Slovíka na rok 2019
– skolaudovať a zariadiť kultúrny dom a presťahovať obecný úrad, aby ho mohli
využívať občania
– reagovať na výzvy z eurofondov na modernizáciu a obnovu našej obce
– pokračovať v budovaní infraštruktúry v obci
– postupná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
– podporovať kultúrne akcie v obci a folklór, ktorý prezentuje našu obec
– naďalej podporovať rodiny pri narodení dieťaťa
– zviditeľniť našu obec a podporovať agroturistiku
– pomoc občanom pri vybavovaní čiastkovej komasácie poľnohospodárskej
pôdy (po dohode vlastníkov v 100 % účasti)
– venovať sa postupnej realizácii schválených projektov:
O

O

O

O

„Mojou prioritou je
pokračovať
v začatej práci“

Oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice v sume 29 297,40 €
(dotácia z Ministerstva vnútra SR)
Rekonštrukcia telocvične v sume 23 093 €
(dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR)
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom moderného vybavenia učební (zriadenie učební IKT, fyzika a jazyková) v sume 78 635,50 €
(NFP z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)
Športová výbava – prostriedok rozvoja osobnosti – v sume 4000 €
(dotácia z Úradu vlády SR)

Y riešiť podané projekty a dotiahnuť ich do úspešného konca – Mechanizácia
zberného dvoru a Sprístupnenie kultúrneho a prírodného dedičstva medzi
obcami Rabčice, Bobrov, Zubrohlava a Lipnica Wielka – cykloturistický chodník

Y pomôcť znevýhodneným občanom pri riešení ich každodenných problémov
(staroba, choroba, v hmotnej núdzi)

Y úspešne viesť plynulý chod obce v rámci možností.
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tešila oravská ľudová umelecká skupina
Oräfci. Po nich sa predstavili heligonkári nielen domáci ale aj z okolia.
V závere programu nás roztancovala skupina Hrdza, ktorá zožala veľký úspech. Pre
občanov bolo pripravené občerstvenie a voľná zábava. Tešíme sa, že naši občania na-

Ing. Karol Sahúľ Rabčice, Tlačiareň Kubík,
s.r.o. Námestovo, VONS s.r.o., Martin Vons
Rabčice č. 306, Support Q, a.s. Peter Vons
Rabčice č. 623, Ing. Vladislav Moroz Rabčice č. 244, Stavebný podnik, s.r.o., Námestovo, DKL-Trans, s.r.o. Rabča, Brilant Anna
Briliaková, Rabčice 582, Pekáreň s.r.o., Štefan Plutinský, Zubrohlava, Katarína Turácová, Rabčice č. 419, Poľovnícke združenie
Rabčice) a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o zdarný priebeh

vštevujú vo veľkom počte túto obecnú akciu, ktorá sa vždy teší z pestrého programu
a krásneho slnečného počasia.
Ďakujeme sponzorom (COOP Jednota
Námestovo, Autoservis Bubliak s.r.o. Rabčice č. 409, AUTODOPRAVA, s.r.o., Anton
Bublák, Rabčice č. 329, Briliant a DVOJKA

podujatia. Bez tejto pomoci by sa takáto
akcia nemohla uskutočniť.
Obec ako usporiadateľ sa v maximálnej
miere snaží vyhovieť všetkým vekovým kategóriám, aby si na tejto akcií každý našiel
niečo pre seba a potešil sa. Organizovanie
akcie je dosť náročné a preto by sme uvítali
pomoc ako aj nápady, podnety zo strany
ostatných občanov. Takto by sme si spoločne vychutnali pocit z dobre vykonanej práce.

Dni Obce Rabčice
Druhú júlovú nedeľu, sa konali Dni obce
Rabčice v areáli školskej záhrady. Úvod
začal sv. omšou, ktorú celebroval p. farár
Blažej Dibdiak. Počasie ako vždy prialo, preto sa zišlo mnoho naších občanov, ktorí takto
strávili príjemnú nedeľu. Pre deti boli pripravení rozprávkoví maskoti Mimoň a Mycke

Mouse a nafukovacie hrady. Po výbornom
guľáši, ktorí uvarili naši poľovníci, program
pokračoval v altánku. Oslávili sme s folklóristami 45. výročie založenia FS Rabčičanka, ktorý pod vedením p. Valérie Balákovej
preslávil našu obec nielen na Slovensku ale
aj v zahraničí. Potom nás svojou hudbou po-
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45. výročie FS Rabčičanka a ĽH Rovňan
V tomto roku uplynulo už 45 rokov od vtedy, keď p.uč. Valéria Lachová a primáš
Ján Kolčák oživujú prvky piesňovej kultúry a zakladajú FS Rabčičanka, ktorá neskoršie pracovala aj s hudobnou vložkou pod vedením Antona Mordela, ktorý vykonával v obci funkciu osvetára.

me Ing. Viliama Grusku – rodáka z Rabčíc,
nahrali 2 LP platne a účinkovali v československom rozhlase. K skupine patrili aj najstarší manželia Ján Torpek a Angela Tropeková (ktorá v roku 2018 oslávila svoje 90-te
narodeniny), ktorí účinkovali aj samostatne
aj so skupinou Rabčičanka.
Pokračovateľkou tohto krásneho kultúrneho dedičstva sa stáva v roku 1982 Valéria
Baláková, ktorá je po smrti otca primáškou
ĽH Rovňan a vedie aj FS Rabčičanka do
dnes. Hlavným poslaním bolo vyhľadávanie
a uchovávanie a zveľaďovanie ľudových
piesni, tradícii a viesť aj najmladšiu generáciu k ich poznaniu.
V roku 2018 vyhrala skupina v Zuberci celoštátnu súťaž folklórnych skupín s pásmom
„Zelený vienoček čo som ťa uvila“ krásne
ocenenie, ZLATÉ PÁSMO, čo je najvyšší
úspech vo folklórnych súťažiach.

Začala sa pekná práca, ale aj úspechy
z rôznych vystúpení na regionálnych aj celoštátnych súťažiach, folklórnych festivaloch
– Východná, Zuberec. Nahrávala v Československom rozhlase a televízii.
Zakladajúcimi členmi
boli: Valéria Lachová,
Oľga Bubláková, Jana
Klinovská, Marta Kormanová, Angela Lukašáková, Margita Slovíková,
Jozefína Šubjaková, Valéria Vojtašáková.
V tomto zložení skupina účinkovala do roku
1979, kedy zomrel huslista Ján Kolčák. Nahradili ho
Ignác Gluch a František
Slovík. V roku 1976 sa
folklórna skupina nazvala
Rabčičanka. Pribudol jej
nový člen Jozef Jagelka
s hrou na heligónke. Vystupovali na rôznych regionál-

nych aj celoslovenských podujatiach
a umiestňovali sa na popredných miestach.
V Slovenskej televízií účinkovali v progra-

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej obce a za to, keď obec potrebuje zabezpečiť kultúrny program. Na pripravovaných akciách sú vždy nápomocní a ochotní vystúpiť so svojim programom.
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90 rokov života
V mesiaci október sa krásneho
životného jubilea dožila naša
spoluobčianka Angela Kolčáková
a v novembri náš spoluobčan
Jozef Kolčák.
Vedenie obce našich vitálnych deväťdesiatnikov navštívilo a starosta
obce im poprial veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov
života a odovzdal malý darček.

50. výročie manželstva
Tento rok sa zlatej svadby dožili tri manželské páry. Manželom boli popriať všetko najlepšie aj pracovníci
obecného úradu. Starosta im poprial veľa lásky a ešte veľa rokov spoločného manželského nažívania.

Rudolf Motyka a Margita rod. Bandíková

Anton Turác a Cecília rod. Ogurková

Posedenie dôchodcov
18. októbra sa konalo v kultúrnom dome v Rabčiciach posedenie s našimi dôchodcami, pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Slávnosť začala sv. omšou na ktorej dostali
dôchodcovia pomazanie chorým. Po podpise do pamätnej knihy obce, sa usadili v kultúrnom dome, kde bolo pripravené občerstvenie, vypočuli si príhovor starostu obce,
spoločne sa pomodlili a vychutnali si pripravený obed, ktorý chutne uvarili naše pani
kuchárky v školskej jedálni. Popri tom im atmosféru spríjemňovali vystúpenia našich
detí. Dôchodcovia si zaspomínali, porozprávali sa o svojich radostiach i starostiach a pri
odchode dostali malý darček.

Ignác Bandík a Anna rod. Vojtašáková
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Uvítanie detí
V mesiaci jún a september bolo
uvítanie detí do života našich najmenších spoluobčanov. Privítal ich
starosta obce a po kultúrnom programe sa prihovoril mamičkám. Slávnostne im odovzdal finančný príspevok pri narodení dieťaťa a podpisom
do pamätnej knihy a spoločným fotením sa skončila oficiálna časť. Po
nej sa mamičky občerstvili a vymenili si vzájomné skúsenosti o svojich
materských radostiach i starostiach.
V slávnostnom uvítaní do života plánuje miestna samospráva aj naďalej pokračovať.

Údaje z evidencie
obyvateľov
Za obdobie od 24.4.2018
do 27.11.2018 sa v našej
obci narodilo 15 detí:
Adam Kolčák
Lara Bubláková
Adam Rehm
Sofia Turácová
Diana Bubliaková
Matej Joščák
Matias Korman
Michaela Tropeková
Viktória Bubláková
Martin Brišák
Nikolas Kováč
Tomáš Vorek
Nina Laštiaková
Dušan Slovík
Anton Strýček
zomreli 7 spoluobčania:
Ján Kocúr
František Tropek
Jozef Briliak
Daniel Grobarčík
Alojz Grobarčík
Angela Briláková
Ignác Kocúr
Prisťahovaní: 8 občania
Odsťahovaní: 16 občania
Bolo uzavretých 28 manželstiev
z toho 15 v obci Rabčice.
Obec eviduje 1 rozvod.
V roku 2018:
– sa narodilo 26 detí
– zomrelo 12 spoluobčanov
– prisťahovalo sa 13 občanov
– odsťahovalo sa 21 občanov
– bolo uzavretých 30 manželstiev z toho 16 v obci Rabčice
– obec eviduje 3 rozvody.
K 27.11.2018 má obec Rabčice
2019 obyvateľov.

Hlas Rabčíc
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Práce v obci
O
O
O
O
O

O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

pomocné práce pri dokončení multifunkčnej
budovy
rekonštrukcia obecnej a školskej žumpy
odstraňovanie porúch na vodovodnom potrubí
výmena svetiel v triedach v budove základnej školy blok C
rekonštrukcia cesty Mordelovskej smerom
k novostavbám Bublák a Tropek a vybudovanie priekopy popri ceste
rekonštrukcia cesty na gonšorovke s osadením novej priekopy okolo nej a vybudovanie prejazdov z dvora na ulicu
pomoc pri rekonštrukčných prácach pri kostole
kosenie a úprava miestneho cintorína
zber plastov a iného odpadu (pneumatík,
elektronického odpadu)
likvidovanie čiernych skládok v obci
udržiavanie verejného priestranstva, miestneho rozhlasu a osvetlenia obce
údržba školských priestorov, oprava vodovodných zvodov na budove ZŠ
prístavba altánku v školskej záhrade a úprava terénu
pomocné práce na príprave Dni obce a rozmiestnenie lavičiek
čistení priekop v obci na všetkých cestách
dokončenie a zatrávnenie nových priestorov na hrobové miesta na cintoríne.

Harmonogram vývozu plastov
v roku 2019
24.01.2019
22.02.2019
22.03.2019
24.04.2019
23.05.2019
20.06.2019

23.07.2019
20.08.2019
19.09.2019
22.10.2019
20.11.2019
18.12.2019

Vývoz plastov je poznačený aj v obecnom kalendári.

Novela zákona č. 39/2006 o veterinárnej
starostlivosti – chov ošípaných
Chov ošípaných – teda aj tie, ktoré chovajú len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované. Znamená to, že každý chovateľ ošípanej je povinný registrovať každé zviera
v centrálnom registri hospodárskych zvierat
Žilina. Tlačivo na registráciu je možné získať cez internet (www.pssr.sk), alebo u plemenárnej organizácii. V prípade nových fariem vyplnené tlačivo je potrebné priložiť
k žiadosti o registráciu chovu hospodárskych
zvierat a následne doručiť na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.
Ďalšou zmenou je povinnosť nahlasovania zabíjania zvierat pre súkromné domácu

Vandalizmus v obci
Tak ako v minulosti, aj v tomto roku sa naša obec musí postarať
o odstránenie dôsledkov vyčíňania vandalov, ktorí ničia obecný
majetok a tak znepríjemňujú ostatným občanom život, čoho dôkazom sú aj táto fotografie.
Buďme ostražití a takýto vandalizmus odmietajme! Ak budete
vidieť a vedieť kto takéto škody spôsobuje, nahláste to na políciu
alebo obecný úrad.

spotrebu a to hovädzieho dobytka, ošípaných,
oviec, kôz a zveri z farmového chovu na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu
aspoň jeden pracovný deň vopred. Chovateľ
je povinný telefonicky, alebo mailom, listom
nahlásiť adresu chovateľa, ušné číslo zvieraťa, dátum narodenia a dátum a čas zabíjania
zvieraťa.
Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že odpad z domácej zabíjačky (hov. dobytka, oviec
a kôz) t.j. lebka vrátane mozgu, očí a miechy
zvierat starších 12 mesiacov musí byť odstránený len v príslušnom kafilerickom zariadení. Viac informácií nájdete v zákone č. 39/
2006.

Hlas Rabčíc
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Výstavba multifunkčnej budovy
Obec sa od roku 2013 pokúšala dostať
finančné prostriedky na výstavbu tejto
budovy cez rôzne výzvy a dotácie, ktoré neboli schválené. V máji 2017 sa
začalo s výstavbou Multifunkčného
obecného úradu a multifunkčnou sálou
v obci Rabčice z vlastných zdrojov.
Stavbu realizoval Stavebný podnik, a.s.
Námestovo, ktorý vo verejnom obstarávaní vyšiel ako víťaz. Pri realizácií
drobných stavebných prác boli nápomocní aj zamestnanci obce. Nakoľko na
túto výstavbu nepostačovali vlastné finančné zdroje, obec požiadala o úver
na dostavbu a zariadenie budovy. Do
konca tohto roka bude budova Multifunkčného obecného úradu a multifunkčná sála v obci Rabčice skolaudovaná. Obec predpokladá, že od budúceho roku bude k dispozícií našim občanom.
Počas výstavby sme sa stretli s nejedným problémom, ktorí sme zvládli
a vďaka tomu sa naša obec môže pochváliť najkrajším kultúrnym domom a
obecným úradom v blízkom okolí.

Za úspešnú realizáciu výstavby multifunkčnej budovy obec vyslovuje poďakovanie zhotoviteľovi danej stavby.

Čipovanie psov
Obec Rabčice v súlade s § 19 ods.
11 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších
predpisov oznamuje vlastníkom psov
chovaných na území SR povinnosť:
– zabezpečiť trvalé označenie psa
podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov, transpondérom,
pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku
– vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa v prechodnom období
- najneskôr do 31. októbra 2019, to sa
nevzťahuje na psa narodeného do 31.
augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh,
prevádza do vlastníctva alebo držby inej
osoby, umiestňuje sa do karanténnej
stanice alebo útulku pre zvieratá.
– uviesť identifikačné údaje psa
a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom
registri spoločenských zvierat
Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007
Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov označiť zviera
transpondérom môže len súkromný veterinárny lekár, ktorý je oprávnený požadovať úhradu najviac 10 €, ktorú
u psov narodených do 31. októbra 2019,
vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej
núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.
Orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 €, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie
psa v zmysle zákona o veterinárnej starostlivostí.

8

3-4/2018

UZNESENIE č.3/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.6.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Zmenurozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 6/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, 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: 2029592,00 €
(+4213,00 €)
z toho: - obec: 1978202,00 € (+4213,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 51390,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2029592,00 €
(+4213,00 €)
z toho: - obec: 1283989,00 € (+4213,00 €)
ZŠ s MŠ Rabčice: 745603,00 €
3. Informáciu starostu obce o:
-vyhlásení predsedu ZMOS k podpisu Memoranda sociálnych partnerov,
-prípravách na akciu: Dni obce.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Bublák Ľubomír,
Chromeková Oľga a overovateľov zápisnice
v zložení: Halka Jozef, Káziková Veronika.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva
s tým, že bod 6. „Úprava rozpočtu obce Rabčice na rok 2018“ sa presunie do bodu „Rôzne“.
3. Dodatok č. 5 k VZN č. 1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rabčice.
4. Dodatok č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obe Rabčice.
5. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie o 400,00 € na zakúpenie
vecných darov na konci školského roku pre žiakov ZŠ s MŠ Rabčice, ktorí sa zapájali v školskom roku 2017/2018 do separovaného zberu v škole.
6. Pomoc a súčinnosť obce Rabčice Dušanovi
Kolčákovi, bytom Rabčice č. 331 pri prácach
pri odvodnení pozemkov službami - poskytne
stroje a chlapov za podmienky, že p. Kolčák
donesie písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku.
7. Žiadosť o spoluúčasť financovania projektov
a navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na originálne kompetencie o:
-200,00 € na spolufinancovanie projektu: Rozvoj zdravotnej gramotnosti.
-100,00 € na spolufinancovanie projektu: Odkaz goralskej kultúry pre mladých.
8. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 7/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice 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: 2038995,00 €
(+9403,00 €)
z toho: - obec:
1987605,00 €
(+9403,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 51390,00 €
Celkové výdavky – na sumu: 2038995,00 €
(+9403,00 €)
z toho: - obec:
1292692,00 €
(+8703,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:746303,00 €
(+ 700,00 €)
9. Zámennú zmluvu na pozemok uzavretú medzi Obcou Rabčice a Roľníckym družstvom
„Babia hora“ Rabčice podľa § 611 zákona č.

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov a podľa geometrického
plánu č. 37048201-51/2018 zo dňa 20.4.2018,
vyhotoveným Ing. Jaroslavom Genšorom na
zámenu pozemkov, a to: C-KN 1582/43 TTP o
výmere 19 m2, C-KN 1582/42 TTP o výmere
114 m2, C-KN 3212/2 zastavaná plocha o
výmere 203 m2, C-KN 3212/5 ostatná plocha
o výmere 32 m2, C-KN 3474/7 ostatná plocha
o výmere 82 m2 za parcelu C-KN, parc. č. 9128
o výmere 558 m2, zapísaná na LV č. 165, v k.
ú. obce Rabčice. Cena uvedených nehnuteľností bola vyčíslená v zmysle znaleckého posudku vypracovaného znalcom v odbore odhadu hodnoty nehnuteľnosti Ing. Jánom Kaderom č. 80/2018 zo dňa 7.6.2018.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce dať vypracovať 2-3 cenové
ponuky na úver na stavbu „Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“.
2. Sociálnej komisii navštíviť Darinu Tyralovú,
Rabčice č. 326 ohľadom prehodnotenia jej
nepriaznivej sociálnej situácie a zlého zdravotného stavu .
D/ Určuje:
1. V súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Rabčice: 9.
2. V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na celé
nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022
rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný
rozsah funkcie .
3. V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.
z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov pre voľby do orgánov samosprávy obce Rabčice na funkčné
obdobie 2018 – 2022: jeden volebný obvod.

UZNESENIE č.4/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 17.8.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
2. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 8/2018 a č. 9/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, 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: 2083274,00 €
(+21113,00 €)
z toho: - obec: 2011774,00 € (+1003,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 71500,00 € (+20110,00)
Celkové výdavky - na sumu: 2083274,00 €
(+21113,00 €)
z toho: - obec: 1292811,00 €
- ZŠ s MŠ Rabčice: 769350,00 €
(+21113,00 €)
3. Výročnú správu obce Rabčice ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017.
4. Monitorovaciu správu obce Rabčice ku
30.6.2018.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík a
Jozef Hálkaa overovateľov zápisnice v zložení: Milan Klinovský a Anna Huráková.
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva.
3. Žiadosť Milana Vojtašáka, bytom Rabčice
č. 378 a Františka Živčáka, bytom Rabčice

č. 379 o preklad pozemku v k.ú. obce Rabčice, parc. č. C-KN 10111/5 o výmere 162 m2,
zastavaná plocha (prístupová cesta k rodinným domom súp. č. 378 a súp. č. 379) z vlastníkov do vlastníctva obce Rabčice.
4. a/ Prijatie návratných zdrojov financovania –
dlhodobého investičného úveru vo výške
500 000,00 € (slovom: päťstotisíc EUR) Obcou Rabčice, Adresa:029 45 Rabčice č. 196,
IČO: 00314846, ktorý bude poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s., s lehotou splatnosti
5 rokov.
b/ Investíciu, ktorá bude financovaná z prijatého úveru:
- „Dokončenie stavby „Multifunkčný obecný
úrad a multifunkčná sála v obci Rabčice“ a jej
zariadenie.
5. Navýšenie rozpočtu pre ZŠ s MŠ Rabčice na
originálne kompetencie - Školskú jedáleň pri
Základnej škole s MŠ Rabčice na rok 2018 vo
výške 4000,00 € na zakúpenie elektrickej pece,
robota, sušičky prádla a prietokového ohrievača.
6. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 10/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice 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: 2347274,00 €
(+264000,00 €)
z toho: - obec: 2275774,00 € (+264000,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 71500,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2347274,00 €
(+264000,00 €)
z toho: - obec: 1552811,00 € (+260000,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794463,00 €
(+4000,00 €)

UZNESENIE č.5/2018
z riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 26.10.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ
2. Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2018
3. Správu nezávislého audítora ku účtovnej závierke za rok 2017
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 11/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, 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: 2347476,00 €
(+202,00 €)
z toho: - obec: 2275976,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 71500,00 €
Celkové výdavky - na sumu: 2347476,00 €
(+202,00 €)
z toho: - obec: 1553013,00 € (+202,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 794463,00 €
5. Informáciu starostu o analýze stavu a návrhu
riešenia pozemkových úprav podľa zákona č.
66/2009 Z.z. a o pripravovanej novele zákona
o pozemkových úpravách tzv. komasácii pôdy
v nasledujúcich rokoch
B/ Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr.Margita
Borová, Oľga Chromeková a overovateľov zápisnice: Ondrej Kubík, Veronika Káziková
2. Program rokovania obecného zastupiteľstva
3. Žiadosť o preklasifikovanie navýšenia rozpočtu
pre Školskú jedáleň, Rabčice č. 194 na rok
2018 vo výške 2520,00 Eur na zakúpenie elektrickej pece z bežných na kapitálové výdavky
4. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením
č. 12/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice, v súlade s § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 583/2004
Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-

9

3-4/ 2018
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
Celkové príjmy – na sumu: 2352438,00 €
(+4962,00 €)
z toho: - obec: 2279735,00 € (+3759,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 72703,00 €
(+1203,00 €)
Celkové výdavky - na sumu: 2352483,00 €
(+4962,00 €)
z toho: - obec: 1556772,00 € (+3759,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 795666,00 €
(+ 1203,00 €)
5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk.
rok 2017/2018
6. Kroniku obce za rok 2017
7. Zmluvu o zriadení vecného bremena uzatvorenú podľa § 151 n až § 151 p Občianského
zákonníka medzi Stredoslovenskou distribučnou, a.s. Žilina a Obec Rabčice, spočívajúceho v práve umiestnenia a uloženia inžinierských sietí a k nim prislúchajúcim ochranným
pásmam v zmysle platných právnych predpisov za účelom prevádzky, údržby a rekonštrukcie so vstupom v ktoromkoľvek čase a ročnom
období na pozemky zapísané na LV č. 2177
a LV č. 630, k.ú. obce Rabčice, v zmlysle zmluvy o zriadení vecného bremena na zrealizovanú stavbu RABČICE – Stred – Prepojenie
NN siete.
8. Žiadosť Spojenej školy internátnej, M. Urbana
160/45, Námestovo o poskytnutie finančného
príspevku, vo forme vecného daru, na 18-ty
repezentačný ples na podporu vzdelávania žiakov s mentálnym a kombinovaným postihnutím vo výške 30,- Eur.
9. Finančnú sumu vo výške 4210,- Eur bez DPH
na vypracovanie záverečnej správy na povolenie odberu podzemnej vody v zmysle zákona č. 364/2015 Z.z. par. 21 bod 7b z 15.11.2015
na základe cenovej ponuky.
10. Kúpnu zmluvu na cestu vo Frančákoch , (obecná cesta Bolibruch) kupujúcej obci Rabčice,
Rabčice č. 196, podľa GP č. 41962249 - 46/
2015, vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom zo
dňa: 29.4.2015, na vysporiadanie pozemkov
C-KN 3460/4 o výmere 130 m2, C-KN 3460/6
o výmere 330 m2, C-KN 3604/2 o výmere 97
m2 zapísaných na LV č. 2150 a LV č. 2226
a na LV č. 2226 kde sú predávajúci: na LV č.
2226 pod B8 na meno Jozef Slovík v podiele10/496, pod B 10 Košútová Margita v podiele 224/1488, pod B 12 na meno Laštiaková
Margita v podiele 76/496, pod B 14 Piták Milan v podiele 12/496, pod B 15 na meno Pitáková Ľudmila v podiele 12/496, pod B 16 na
meno Oleš Ivan v podiele 12/496, pod B 17 na
meno Remešová Miroslava v podiele 311/744,
pod B 18 na meno Puváková Mária v podiele
20/496, pod B 19 na meno Van Der Steen Lenka v podiele 20/496 na LV č. 2150 pod B 1 na
meno Jozef Masničák v podiele 1/1 za cenu
1,-€ .
11. Kúpnu zmluvu na cestu Vojtašák, Živčák kupujúcej obci Rabčice, Rabčice č. 196, nehnuteľnosť zapísanú v k.ú. Rabčice č. LV č. 2520
pod A : C KN parc.č. 10111/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, pod B1 na
meno František Živčák v podiele 1/2-vica, pod
B 2 na meno Vojtašák Milan v podiele 1/2 –
vica za cenu 1,-€ .
12. Kúpnu zmluvu na cestu Živčák podľa GP č.
41962249-166/2018, vyhotoveným Ing. Jozefom Revajom zo dňa 27.09.2018, na vysporiadanie pozemkov: C-KN 10220/14 TTP o
výmere 111 m2, C-KN 10220/15 TTP o výmere
35 m2, C-KN 10220/16 TTP o výmere 60 m2,
C-KN 10443/17 zast. plocha o výmere 6 m2,
C-KN 10443/18 zast. plocha o výmere 150 m2,
C-KN 10443/19 zast. plocha o výmere 78 m2,
C-KN 10443/20 zast. plocha o výmere 89 m2,
C-KN 10443/21 zast. plocha o výmere 122 m2,
10443/22 zast.plocha o výmere 166 m 2 ,
C-KN 10443/23 zast.plocha o výmere 74 m2,
C-KN 10443/24 zast.plocha o výmere 35 m2,
C-KN 10443/25 zast. plocha o výmere 65 m2,
C- KN 10443/26 zast.plocha o výmere 15 m2,
C-KN 10443/27 zast.plocha o výmere 69 m2,
C-KN 10443/28 zast.plocha o výmere 14 m2,
C-KN 10443/30 zast. plocha o výmere 26 m2,

C-KN 10443/31 zast.plocha o výmere 20 m ,
C-Kn 10443/32 zast.plocha o výmere 94 m2,
C-KN 10443/33 zast.plocha o výmere 143 m2,
C-KN 10443/34 zast.plocha o výmere 50 m2,
C-KN 10443/35 zast. plocha 43 m 2, C-KN
10443/36 zast. plocha o výmere 27 m2, C-KN
10443/37 zast. plocha o výmere 12 m2, C-KN
10443/38 zast.plocha o výmere 1 m 2 ,
C-KN 10443/42 zast.plocha o výmere 79 m2,
C-KN 10535/17 orná o výmere 5 m2, C-KN
10535/18 orná o výmere 71 m2, C-KN 10545/
33 TTP o výmere 29 m2, C-KN 10545/34 TTP
o výmere 69 m2, C-KN 10545/35 TTP o výmere 70 m2, C-KN 10545/36 o výmere 104 m2,
C-KN 10545/37 TTP o výmere 103 m2, C-KN
10545/38 TTP o výmere 45 m2, C-KN 10545/
39 TTP o výmere 7 m2, C-KN 10545/40 TTP
o výmere 298 m2, C-KN 105545/41 TTP o výmere 13 m2, C-KN 10545/42 TTP o výmere
47 m2, C-KN 10545/43 TTP o výmere 22 m2,
C-KN 10545/44 TTP o výmere 4 m2 zapísané
na uvedených LV č. 1414, 2709, 1423, 1424,
1415, 2713, 1411, 1413, 2706, 1410, 1435,
1551 kde sú predávajúci: Stelina Augustín,
Rabčice 382, Milan Vojtašák, Rabčice č. 378,
Lach Rudolf, Rabčice č. 89, Stelinová Emília
rod. Bandíková, Rabčice 381, Stelina Štefan,
Rabčice 381, Turácová Margita rod. Tatarková, Rabčice 342, Margita Borová rod. Lachová, Rabčice 214, Bublák Tomáš, Rabčice 471,
Živčák Jozef a Jolana rod. Vronková, Rabčice
379, Laščáková Ľudmila rod. Košútová, Rabčice 411, Kolčák Dušan, Rabčice 331, Kolčák
Ján, Rabčice 314, Kolčák Miroslav, Rabčice
314, Kozáková Božena rod. Kolčáková, Rabčice 332, Sučáková Elena rod. Kolčáková,
Oravská Polhora 527 a parc. C-KN 10220/12
TTP o výmere 20 m2, C-KN 10443/7 zastavané plochy o výmere 42 m2, C-KN 10535/14
orná pôda o výmere 4 m2 kde sú predávajúci:
Vojtašák Peter a Marta rod. Murínová, Oravská Polhora č. 912 a kupujúca Obec Rabčice,
Rabčice č. 196 za cenu 1,-€.
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C/ Doporučuje
1. Prešetriť komisii na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona prevod
pozemkov do vlastníctva obce Rabčice, ako
prístupovú cestu k pozemkom v časti Kolčákovka vytvorenú GP č. 17883369-128/2016
a to vytvorených parciel: na LV 1216 - C-KN
7080/9, 7080/10, 7081/6, na LV 2500 –C - KN
7072/6, 7072/7, na LV 4056 – C-KN 7080/11,
na LV 4165 – C-KN 7146/5 a posúdiť či bude
vlastníkom vyhovené.
V Rabčiciach dňa: 31.10.2018

C/ Zriaďuje:
1. Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení komisie, a to:
- finančnú,
- sociálnu,
- na ochranu verejného poriadku
a dodržiavanie stavebného zákona,
- na ochranu verejného záujmu
(majetkové priznanie starostu obce).
D/ Volí:
1. Podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení členov komisie:
a/ finančnej: Ondrej Kubík – predseda,
PaedDr. Margita Borová, ThLic. – člen,
Dana Bubláková – člen,
b/ sociálnej: Veronika Káziková – predseda,
Anna Huráková – člen,
Marta Chromeková, člen,
c/ na ochranu verejného poriadku a dodržiavanie stavebného zákona:
Ing. Jozef Mordel – predseda, Ing. Vladislav
Moroz – člen, Karol Ogurek- člen,
d/ na ochranu verejného záujmu: Oľga Chromeková – predseda, Milan Klinovský - člen,
Ľubomír Bublák – člen.
2. Zástupcu starostu obce: Ľubomír Bublák.
E/ Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík
a Ing. Jozef Mordel a overovateľov zápisnice:
Milan Klinovský a Karol Ogurek.
2. Vykonávanie civilných sobášov v obci
v priestoroch zasadačky obecného úradu
v Rabčiciach nasledovne:
v pracovné dni: bez poplatku
v nepracovné dni: poplatok 20 €
mimo zasadačky obecného úradu: poplatok
50,- €.
3. Na základe § 11 ods. 4 písm. i/ Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, 2. veta zák. č. 253/
1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest
v z. n. p. – zvýšenie minimálneho platu starostu o 45 %.
F/ Poveruje:
1. Oľgu Chromekovú, ktorá bude zástupcom sobášiaceho, na uzatváranie civilných sobášov
v obci v prípade neprítomnosti starostu a zástupcu starostu obce.
2. Podľa § 12 ods. 2,3,5 a 6 Zákona o obecnom
zriadení poslankyňu PaedDr. Margitu Borovú,
ThLic. za podmienok v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať
a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Jozef Slovík, starosta obce

UZNESENIE z ustanovujúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 29.11.2018 na
Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V RABČICIACH:
A/ Berie na vedomie:
1. Správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
2. Príhovor novozvoleného starostu.
B/ Konštatuje, že:
1. Novozvolený starosta obce Rabčice Jozef Slovík zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.
2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
Obecného zastupiteľstva v Rabčiciach:
1. PaedDr. Margita Borová, ThLic.
2. Ľubomír Bublák
3. Anna Huráková
4. Oľga Chromeková
5. Milan Klinovský
6. Ondrej Kubík
7. Ing. Jozef Mordel
8. Karol Ogurek.

Oznam
ku miestnym
daniam

Do konca januára 2019 je termín podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti a tiež hlásenie akýchkoľvek
zmien – kúpa, predaj a darovanie nehnuteľnosti, dedičské konanie, stavebné pozemky a kolaudáciu, odstránenie
stavby a zmena užívania. Ako príloha
k daňovému priznaniu sa dokladá rozhodnutie z katastra, rozhodnutie zo stavebného úradu a geometrický plán pri stavbách.
Daňovník, ktorý si zaobstaral psa
v roku 2018 je povinný podať priznanie
k dani za psa a tiež zmenu – úhyn, predaj alebo kúpa. Podľa prijatého VZN č. 6/
2009 o miestnych daniach: Daňovník oznamuje vznik daňovej povinnosti po dosiahnutí 6 mesiacov veku psa a je povinný oznámiť to na obci, kde si daňovník vyzdvihne
registračnú známku pre psa a zabezpečí,
aby pes túto známku nosil.

Hlas Rabčíc
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FARSKÝ ÚRAD
Kresťanský letný tábor detí
Počas letných prázdnin sa deti a mládež našej farnosti zúčastnili kresťanského tábora pod vedením FÚ Rabčice v spolupráci s miestnym strediskom eRko v pastoračnom centre v Liptovských Revúcach. Témou tábora
bolo spoznávanie prírody a jej ochrana.

Počas piatich dní účastníci tábora pod vedením svojich animátorov prežili veľa krásnych
chvíľ. Zabavili sa v zábavnom centre Obrovo
pri Ružomberku, navštívili mariánske pútnické
miesto Staré hory, mohli spoznať a dozvedieť
sa veľa zaujímavosti z ríše vtáčikov v Rozprávkovej vtáčej záhrade pána Sanigu, zmerali si
svoje vedomosti a sily v rôznych súťažiach
a aktivitách. Zažili krásne spoločenstvo počas
modlitieb, sv. omší, piesní a tancov. Nadviazali
nové priateľstvá a určite si odniesli veľa krásnych nezabudnuteľných spomienok.
Organizátori veľmi pekne ďakujú duchovnému otcovi Blažejovi Dibdiakovi, p. farárovi Milanovi Holíkovi z Liptovských Revúc,
všetkým animátorom a sponzorom a dobrodincom, s pomocou ktorých sa mohol zrealizovať tento tábor.

Malí lektori
Kto sme? Sme malé spoločenstvo detí od
4. ročníka po 7. ročník ZŠ a animátorov. Slúžime vo farnosti čítaním prosieb a rastieme vo
viere v Boha a v službe blížnym. Stretávame
sa raz za 2-3 týždne na fare počas 10 mesiacov školského roka. Stretnutia máme vždy zamerané na nejakú tému. Tento rok spoznávame Božie mená. Počas stretnutí chceme viac
spoznávať Pána Boha, rásť v bratskej láske.
Raz za rok máme nocovačku na fare, napríklad

tento rok sme si cez rôzne aktivity pripomenulili život bl. Anky Kolesárovej a vraveli sme si,
ako nás každého P. Boh volá po mene. Na konci
školského roka sa stretávame na opekačke, kde
si okrem opekania a hier vyhodnotíme naše
služby a stretká. Pozývame všetkých, ktorí majú
ochotu slúžiť čítaním prosieb a spoznávať seba
a druhých v kresťanskom duchu, na naše stretnutia. Príďte medzi nás! Čakajú na vás malí lektori a ich animátorky.

Hlas Rabčíc

3-4/ 2018

P

11

Vianoce 2018

očas tohtoročných vianočných sviatkov budeme, tak ako už mnohokrát, spievať: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“. Vianoce sú predovšetkým
sviatkami pokoja. Počas nich chceme viac ako inokedy prežívať pokoj a myslím, že sa nám
to aj darí. Pokoj je jedná z najväčších a najdôležitejších hodnôt. Je synonymom šťastia.
Môžeme mať všetko, ale ak nemáme v duši pokoj, nemáme vlastne nič. Vianoce nám pripomínajú, že pokoj je Boží dar a Boh nám ho chce štedro dávať. Aby sme ho však mohli prijať
a prežívať, musíme splniť jednu podmienku. Musíme byť ľuďmi dobrej vôle. „Pokoj ľuďom
dobrej vôle“, tak spievali anjeli. Len ľudia dobrej vôle sú schopní prežívať ozajstný pokoj.
Byť človekom dobrej vôle znamená z celého srdca priať aj robiť druhým dobre. Ak teda
chceme prežívať ozajstný pokoj a šťastie nielen cez Vianoce snažme sa byť ľuďmi dobrej
vôle. Usilujme sa vychádzať druhým v ústrety, nebojme sa že utrpíme nejakú škodu na
hmotných veciach, nebojme sa poslúžiť bez nároku na odmenu, nebojme sa dať zo svojho,
nebojme sa zrieknuť precitlivenosti na svoje veci, nebojme sa byť dobrými voči druhým.
Pán Boh za to sľubuje odmenu, ktorá prevyšuje všetky hmotné dobrá – svoj pokoj. Všetci
túžime po šťastí. Uverme Božiemu návodu na šťastie, lebo ten je najspoľahlivejší. Buďme
ľuďmi dobrej vôle, vychádzajme druhým v ústrety a presvedčme sa, že Boh je vo svojich
prísľuboch verný.
Prajem nám všetkým, aby sme cez rozhodnutie byť ľuďmi dobrej vôle boli tvorcami aj
prijímateľmi pokoja.
Blažej Dibdiak, farár

Odpustová slávnosť v našej obci
1. novembra sa miestny cintorín zmenil na rozkvitnutú záhradu
a večer pripomínal rozžiarené jazero. Toto pietne miesto v tento
deň, ktorý je zároveň aj odpustovým dňom, našej farnosti, ktorej
kostol je zasvätený Všetkým svätým.
navštívilo veľa návštevníkov. Krásne
počasie, príjemná atmosféra podfarbená jemnou hudbou, sa postarali aby si
každý v tichu spomenul na svojich blízkych. V tieto dni sme si viac ako inokedy spomínali na našich najbližších, ktorí

nás už opustili a spia spánkom pokoja. Naša farnosť 1. novembra
slávi odpustovú slávnosť, ktorú celebroval náš rodák
doc. ThDr. ICLic. Štefan Mordel PhD.

30 rokov kňazstva

V nedeľu 19. júna 1988. V Dóme
sv. Martina v Bratislave ležalo
pred oltárom štyridsať sedem mladíkov v bielom, medzi nimi aj náš
terajší pán farár Blažej Dibdiak.
Odvtedy ako bol vysvätený na
kňaza ubehlo už 30 rokov.
Srdečne blahoželáme nášmu
pánu farárovi a vyprosujeme mu
veľa zdravia a Božieho požehnania do ďalších rokov jeho služby,
a ďakujeme Bohu za obrovský dar
jeho prítomnosti v našej farnosti.

Spoločná modlitba na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, pri kaplnke v Končinách.
Toto miesto v prírode slúži nielen na oddych a prechádzky, ale aj na modlitby pre našich
farníkov. Spoločné modlitby sa organizujú aj pri ďalších kaplnkách v obci pri príležitosti ich
posvätenia.
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Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2018
Počet voličov zapísaných do zoznamu voličov
1501
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní
944
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku
942
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva
916
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce
929
Účasť voličov v percentách
62,87 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na funkciu starostu obce:
1. Jozef Bandík, nezávislý kandidát
2. Jozef Halka, Nova
3. Jozef Korman, Kresťanskodemokratické hnutie
4. Jozef Slovík, Smer-sociálna demokracia
5. Jozef Turac, Ing. , MBA, Slovenská národná strana

212
170
47
387
113

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých
kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Milan Klinovský, Smer – sociálna demokracia
2. Margita Borová,PaedDr., ThLic., Kresťanskodemokratické hnutie
3. Ondrej Kubík, Smer – sociálna demokracia
4. Ľubomír Bublák, Smer – sociálna demokracia
5. Jozef Halka, Nova
6. Oľga Chromeková, Smer – sociálna demokracia
7. Jozef Mordel, Ing., Slovenská národná strana
8. Anna Huráková, Smer – sociálna demokracia
9. Karol Ogurek, Kresťanskodemokratické hnutie

Zaujímavosť
v obci

Začiatkom leta našli žiaci základnej školy pri prechádzke uhynutého bobra pri rieke Všianka pod
cintorínom. Výskyt tohto zvieraťa je
veľmi ojedinelý. Bobrovi vyhovuje
kombinácia stojatých a tečúcich
vôd v nížinách a podhorských oblastiach. Na brehoch musí byť dostatok tzv. mäkkých drevín: vŕb, jelší, briez a topoľov. Voda musí byť
dostatočne hlboká aby v lete nevysychala a v zime nepremŕzala až
na dno. Na miesto boli zavolaní členovia Ochrany prírody a uhynutého bobra odniesli, aby zistili príčinu jeho úhynu. Bobor uhynul na
starobu.

640
441
437
399
368
347
313
290
280

Náhradníci – kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Veronika Káziková, Smer – sociálna demokracia
2. Karol Slovík, Smer-sociálna demokracia
3. Ján Slovík, Slovenská národná strana
4. Jozef Slovík, Smer – sociálna demokracia
5. Janka Slovíková, Nova
6. Jozef Turac, Ing., MBA, Slovenská národná strana
7. Ľubomír Slovík, Slovenská národná strana
8. Jozef Korman, Kresťanskodemokratické hnutie
9. Marta Pitáková, Mgr., Kresťanskodemokratické hnutie
10. Marcela Skočíková, PaedDr., PhD., Slovenská národná strana
11. Jozef Tropek, Nova
12. Matúš Ogurek, Sme rodina – Boris Kollár
13. Jozef Povala, Kresťanskodemokratické hnutie
14. Zuzana Bušková, Nova
15. Lukáš Košút, Kotleba-ľudová strana naše Slovensko
16. Daniela Genzorová, Nova

268
259
249
231
226
195
193
192
187
184
184
164
159
147
81
73
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Mladý heligón
Skupina „Mladý heligón“ pod vedením
Miroslava Tropeka sa prezentovala na
rôznych vystúpeniach a súťažiach.
V mesiaci jún vystupovali v Srbsku
v Kovačici na medzinárodnej súťaži vo
varení a jedení bryndzových halušiek, kde
reprezentovali Slovensko svojím spevom
a hrou na heligónku. Ďalej vystupovali
v Krompachoch, v Poľsku, v Liptovskom
Mikuláši, Starej Bystrici, v Trstenej a na
mnohých iných miestach pri rôznych príležitostiach. V obci svojími vystúpeniami podporili obecné akcie ako: Goralovu bežku, Deň matiek, Posedenie dôchodcov aj Dni obce. V decembri ich čaká
vystúpenie v kostoloch okolo Piešťan
a tiež vystúpenie na koncerte pre postihnuté deti v Košiciach.
Ďakujeme mladému heligónu za ich
reprezentáciu našej obce doma i vo svete.
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Vianočné trhy

8. decembra sa uskutočnili v našej obci voril. Po ňom sme pozvali na pódium sv. Mivianočné trhy. Na úvod privítal všetkých prí- kuláša s dvoma anjelmi a strašným čertistomných starosta obce ku ktorým sa priho- kom. Deti sa veľmi tešili z príchodu sv. Miku-

láša a tí odvážnejší mu zarecitovali aj básničky. Sv. Mikuláš zišiel ku deťom, rozdával
darčeky. Deti si zasúťažili v spievaní, básničkovaní a naháňaní čerta. Dokonca sa našli aj dvaja odvážní oteckovia, ktorí si dali
súboj v znalostiach o sv. Mikulášovi. Po prestávke, počas ktorej sa mohli naši občania
občerstviť na výbornom guláši, pečenej klobáse alebo kapustnici, dať si teplý čaj alebo
varené víno, program pokračoval kultúrnymi vystúpeniami dievčat z Mladého heligónu, DĽH Bystrina a vianočnými piesňami,
DFS Kašunka pod vedením Valérie Balákovej a Jakuba Skočíka. Starosta na záver
symbolicky rozsvietil vianočný stromček poďakoval za účasť vystupujúcim aj zúčastneným stankárom, ktorí ponúkali svoje vianočné ozdoby, občerstvenie a oblátky. Aj vďaka
nim mala táto akcia príjemnú vianočnú atmosféru. Základná škola s materskou školou Rabčice predávali výrobky, ktoré vyrobili naše deti v škole, a výťažok z tohto predaja bude použitý na nákup pomôcok na výtvarnú výchovu.
Ďakujeme všetkým, ktorí takýmto spôsobom podporili našu školu. Obec Rabčice
ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na zdarnom priebehu tejto akcie, bez ktorých by sa
táto krásna vianočná akcia nemohla konať.
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Volejbalový turnaj O pohár starostu obce Rabčice
Prvú decembrovú sobotu sa uskutočnil
v miestnej telocvični volejbalový turnaj O pohár starostu obce, za účasti 5 mužstiev (Čierne bandy, Rýchly koniec, Hruštín, Suchánkovia a Veteráni).
Na akcií sa varil výborný guláš, ktorého
šéf kuchárom bol Peter Grobarčík.

Suchánkovia

Medzi družstvami sa odohrávali zápasy, ktoré mali nasledovné poradie:
1. miesto Čierne bandy
2. miesto Suchánkovia
3. miesto Hruštín
4. miesto Veteráni
5. miesto Rýchly koniec

Turnaj zorganizoval p. František Grobačík
s manželkou. Sponzorom bola Obec Rabčice.
Po odohraných zápasoch sa podávalo malé občerstvenie a posedenie pri vianočnom punči.
Turnaj ma v našej obci už dlhú tradíciu a tešíme sa, že sa vždy nájdu nadšenci tohto športu a prídu sa spoločne zabaviť.

Veteráni
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A K T I V I TY M AT E R S K E J Š K O LY

Deň s hasičmi

Deň detí
Lienky
- hry detí

Súťaž Hviezdoslavček
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Hlas Rabčíc
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Lienky - hry detí

Besiedka pre starkých u Sovičiek

Jeseň a tekvice
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Včielky - besiedka pre starých rodičov
Divadlo o princezne Rozmarínke

Poznávanie lesa s pani Kertysovou z CHKO Horná Orava

Včielky v lese

Prechádzka ku kaplnke - Včielky
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Mikuláš v materskej škole
Po roku opäť zavítal sv. Mikuláš s dvoma pomocníkmi – anjelikmi a veľkým červeným vrecom, do
materskej školy, aby sa presvedčil, či tu máme poslušné a šikovné deti. Pre túto vzácnu návštevu si
deti pripravili program, v ktorom mu recitovali básničky a zaspievali pesničky. Keďže sa mu program
veľmi páčil, odmenil usilovnosť našich detí darčekmi.
Každé dieťa dostalo sladký balíček a každá trieda bola
odmenená novými hračkami. Sv. Mikuláš sa tu cítil
veľmi dobre, ale povinnosti ho volali do ďalších krajov. Preto sa s deťmi rozlúčil a sľúbil im, že ak budú
poslúchať pani učiteľky, príde opäť o rok. Pri odchode
bol pozrieť sv. Mikuláš aj naše pani kuchárky.

Hlas Rabčíc
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AKTIVITY A ÚSPECHY ZÁKLADNEJ ŠKOLY
ZŠ s MŠ Rabčice – školský rok 2018/ 2019
V školskom roku 2018/2019 navštevuje
našu školu 250 žiakov, ktorí sú rozdelení do
14 tried. V ročníkoch 1. – 4. máme 112 žiakov, z toho 58 chlapcov a 54 dievčat. Žiaci
prvého stupňa môžu aj tento rok navštevovať školský klub. Na druhom stupni je 138
žiakov, z toho 71 chlapcov a 67 dievčat.
Materskú školu navštevuje 56 detí. Naďalej
pokračujeme v rozvíjaní mimoškolskej činnosti. Záujmové útvary si žiaci vyberajú podľa zamerania a ich činnosť prebieha každoročne od 1. októbra.

V mesiaci október:
Projekt: „Živá kultúra“
S cieľom podporiť regionálne tradície a
goralský folklór sa dňa 17. 10. 2018 uskutočnilo edukačné pásmo Goralská kultúra
– dedičstvo predkov v priestoroch ZŠ s MŠ
Rabčice a v Pamätnej izbe rabčického fol-

Plníme stanovené strategické ciele:
1. Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania.

Európska noc
výskumníkov
V obchodnom centre Europa Shopping
Center v Banskej Bystrici sa dňa 28.9.2018
konal 12. ročník festivalu vedy „Európska noc
výskumníkov“. Banská Bystrica bola jedným
z piatich miest Slovenska, ktoré sa na jeden
deň stali centrom vedy. Motto tohto ročníka
„Výskumníci v nás“ inšpirovalo malých aj
veľkých objaviteľov. Prilákal tisícky návštevníkov a medzi nimi aj našich žiakov 8. a 9.
ročníka a členov Amavet klubu zo ZŠ s MŠ
Rabčice v sprievode učiteľov Ing. Angely
Bigošovej, Mgr. Michala Rímskeho
a Mgr. Kristíny Lubasovej.

2. Zvyšovanie dostupnosti kvalitnej výchovy a vzdelávania.
3. Modernizácia výchovy a vzdelávania.
ZŠ s MŠ Rabčice aj v tomto školskom
roku pokračuje v realizácii rôznych projektov a zapája sa do grantov. Projektovými
aktivitami rozvíjame zdravotnú gramotnosť
žiaka na 3 úrovniach:
• funkčná – rozvoj tradičnej zdravovedy,
• interaktívna – zvyšovanie vnútornej
motivácie k pravidelnému pohybu,

Jakub Tropek – ĽH Bystrina

klóru. Na podujatí vystúpili folklórne súbory:
Kašunka, Rabčičanka a ĽH Bystrina. Súčasťou edukačného pásma bola aj výstava goralských krojov, ktorá je prístupná širokej
verejnosti.

• kritická – rozvoj schopnosti kriticky komunikovať o zdraví a aktívne sa spolupodieľať pri tvorbe zdravého sociálneho prostredia.
Mladí ľudia, ktorí sa zúčastnili projektových aktivít, získali nové prenosné zručnosti, ktoré budú aplikovať vo svojom živote.
V mesiaci november:
Projekt: „Rozvoj zdravotnej gramotnosti žiaka ZŠ“, prináša ucelený systematický plán zostavený s dôrazom na nesúťažné športovanie a pre radosť zo samostatné- Originálny pruclík
ho pohybu.
Počas workshopu sa zážitkovou formou
vzdelávania žiaci dozvedeli, aké sú rozdiely
medzi sviatočným krojom a krojom určeným
Projekt je
na bežné nosenie. Nové poznatky zúročili pri
spolufinancovaný
vypĺňaní metodických materiálov, ktoré boli
Žilinským
pripravené ako súčasť edukačného pásma.
samosprávnym
krajom.
Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Navštívili sme vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity v Žiline, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov
a výskumníkov z rôznych oblastí. V sálach
CINEMAXU v obchodnom centre sa uskutočnili viaceré vedecko-popularizačné prednášky na atraktívne témy.
V rámci tohto vedeckého festivalu sme si
vyskúšali simulátor prevrátenia vozidla, prácu 3D tlačiarne, preverili vedomosti z geografie a techniky, dozvedeli sa zaujímavosti
z práce pri detekcii stôp zločincov, bezpečnej jazdy vozidlom a dodržiavania bezpečnej vzdialenosti vozidiel. Taktiež sme sa zúčastnili zábavných vedomostných súťaží.
Odchádzali sme nadšení z objavovania tajov vedy a s predsavzatím, že na budúci rok
si ďalší ročník festivalu vedy nenecháme ujsť.
Ing. Angela Bigošová

Hlas Rabčíc
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Európska noc výskumníkov na Slovensku – Žilina
Žiaci 6. a 7. ročníka v sprievode triednych
učiteľov sa zúčastnili 12. ročníka projektu –
festivalu vedy a techniky „Európska noc výskumníkov“. Prebiehal posledný piatok septembra 2018 v piatich slovenských mestách.
My sme si vybrali najbližšie z nich – Žilinu.
Projekt je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Paralelne sa
organizuje v 24 štátoch Európy.
Mottom tohtoročného festivalu je „Výskumníci v nás“. Snahou usporiadateľov bolo
presvedčiť verejnosť, že veda nie je
v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna či príliš komplikovaná oblasť a práca. Práve naopak, hoci vyžaduje veľa trpezlivosti, odhodlania a disciplíny, ponúka zároveň dobrodruž-

stvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú ho
k novým objavom a neustále podnecujú ľudskú myseľ. Na účastníkov projektu čakalo 24
vedeckých stánkov, ktoré boli umiestnené
v Aupark Shoping Centre. Našich žiakov najviac zaujal elektromobil, 3D tlačiareň, roboty, elektrická 4-kolka, virtuálny svet, výroba
platobných kariet, daktyloskopia, ako sa určujú rozmery našej Zeme a iné. Vo všetkých
stánkoch si mohli niečo vyskúšať, zhotoviť
alebo sa súťažne zapojiť. Mnohí si takto „zarobili“ tričká, ruksaky, šiltovky a odznaky.
Veríme, že projekt splnil cieľ a naši žiaci si
vyberú na štúdium školu s technickým zameraním.
RNDr. Zlatica Krumpová

Exkurzia k pamätníku SNP v Banskej Bystrici
Dňa 28. septembra 2018 žiaci 8. a 9. ročníka a tiež členovia Amavet klubu zo ZŠ s MŠ
Rabčice pri príležitosti 74. výročia SNP absolvovali dejepisnú exkurziu k pamätníku SNP
v Banskej Bystrici. Cieľom
bolo spoznať vojensko–politický vývoj Slovenska od roku
1918, protifašistický odboj
a jeho vyústenie do SNP
v roku 1944 prostredníctvom
autentických exponátov.
V exteriéri múzea, v skanzene ťažkej bojovej techniky,
žiaci obdivovali tanky, guľometné vozne, pancierový vlak,
sovietske dopravné a bombardovacie lietadlo v sprievode
učiteľov Ing. Angely Bigošovej, Mgr. Michala Rímskeho
a Mgr. Kristíny Lubasovej.
Ing. Angela Bigošová
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Medzinárodný projekt „Vtáky Babiohorského pohraničia“
Žiaci 6. a 7. ročníka sa v mesiaci september 2018 zúčastnili medzinárodného projektu, ktorý organizovala Krakowská univerzita. V neskorých večerných hodinách sme sa
presunuli v sprievode poľských ornitológov
a zástupcov CHKO Horná Orava do oblasti
Malej Babej hory. Na základe zaujímavej
prednášky na úvod boli žiakom poskytnuté
informácie o tom, aké sovy sa vyskytujú

livé druhy sov. Nakoľko bolo
nepriaznivé počasie na pozorovanie, nepodarilo sa
nám vidieť žiadnu sovu zblízka. Bol to veľmi silný a nezabudnuteľný zážitok.
Týmto chceme zúčastnených žiakov pochváliť za disciplinované správanie. Tešíme sa na ďalšie pozorovanie, ktoré plánujú pracovníci
CHKO Horná Orava v jarných mesiacoch nasledujúceho roka.

v danej oblasti. Dozvedeli sa o živote týchto
nočných dravcov a mohli si vypočuť zvuky,
ktoré tieto dravce vydávajú a zároveň slúžia
na ich vábenie.
Neskôr sa v skupinách a v sprievode ornitológov vybrali hlbšie do lesa, kde bola
úplná tma. Tu vábničkami privolávali jednot-

Žiaci 6. a 8. ročníka sa zúčastnili jedinečného vzdelávacieho projektu „Svet okolo nás“. Koordinátori a skúsení cestovatelia Ivan Panák a Martin Hríb nám premietli
dokumentárny film „Kuba – dve tváre slobody“. Dejiskom siedmeho dielu vzdelávacieho projektu je tentoraz Mexický záliv, karibský raj, najväčší ostrov Veľkých Antíl, krajina s bohatou a pohnutou históriou, krajina kontrastov a farieb, a jedna z posledných bášt komunizmu... Kuba.

Vyučujúci:
Ing. Oľga Morozová
a RNDr. Zlatica Krumpová

Očarila nás pestrá príroda, priezračná
voda pri koralových útesoch v Karibskom
mori. Videli sme tabakové plantáže a výrobu povestných cigár. Boli sme svedkami kladenia vajec korytnačiek. Neodmysliteľnou
súčasťou Kuby je karneval. Zaujala nás aj
zručnosť kubánskych mechanikov, ktorí donekonečna opravujú staré autá.
Po premietnutí filmu nasledovala beseda, kde sa zúčastnení žiaci pýtali na to, čo
ich zaujalo.

Na projekte sme sa zúčastnili už piatykrát. Je to veľmi zaujímavé spestrenie vyučovania geografie, lebo cestovatelia prinášajú vlastné zážitky, postrehy a skúsenosti. Vedia zaujať diváka a je predpoklad,
že takto získané vedomosti žiakom umožnia si o danej krajine vytvoriť reálny obraz.
Tešíme sa na budúci školský rok. Podľa výsledku hlasovania jednotlivých škôl
bude vybratá Čína, Austrália alebo Severná Amerika.
Učiteľka geografie RNDr. Zlatica Krumpová
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Roháčsky vodopád a Brestovská jaskyňa
Žiaci z krúžku „Mladý cestovateľ“ začali svoju činnosť v novom
školskom roku 2018/2019 turistikou v Roháčoch. Využili jeden
z posledných slnečných dní babieho leta. Veľkým lákadlom pre
všetkých bola návšteva Brestovskej jaskyne, ktorú sme všetci navštívili po prvýkrát. Brestovská jaskyňa je prvou sprístupnenou jaskyňou na Orave a v Západných Tatrách. Vznikla v druhohornom
vápencovo-dolomitovom súvrství. Vyznačuje sa pozoruhodnými

Druhá skupina bola zatiaľ v Múzeu oravskej dediny v Zuberci Brestovej. V skanzene sa nachádza viac ako 50 stavieb ľudovej
architektúry, ktoré pripomínajú jednotlivé časti Oravy. Nás samo-

priestormi, ktoré vznikli podzemnou činnosťou Studeného potoka
v stredných a mladších štvrtohorách. Dĺžka jaskyne je 1890 m. Na
jej dne sa nachádza aktívne riečisko so siedmimi sifónmi. Táto oblasť je prístupná len pre skúsených potápačov – speleológov. V jaskyni sa nachádzajú mikroskopické jaskynné živočíchy, ktoré sú endemitmi danej oblasti. Prezimuje v nej deväť druhov netopierov. Jaskynnú výzdobu tvoria stalaktity, stalagmity a duté brká.
Najväčším zážitkom pre nás bolo to, že jaskyňa nie je osvetlená.
Všetci sme dostali prilby s čelovkami, ktoré nám poskytovali svetlo.
Sprievodca veľkou baterkou osvetľoval zaujímavé útvary. Adrenalínová bola aj cesta po kovových rebríkoch v dvoch poschodiach jaskyne. Spoločne sme sa tak vžili do kože jaskyniarov objavujúcich
tajomstvá podzemia. Do jaskyne môže vstúpiť na jeden vstup len
15 ľudí.
zrejme najviac zaujal najväčší objekt – dom richtára z Rabčíc. Prekrásny bol aj drevený kostol sv. Alžbety Uhorskej s funkčným prenosným orgánom.
Posledným cieľom turistického
výletu bol Roháčsky vodopád. Tento skvost oravskej prírody sa nachádza v nadmorskej výške 1340 m n.
m. Jeho dĺžka je 23 metrov a pretečie ním 500-1200 litrov vody za jednu sekundu. Po fotení pri vodopáde
sme sa vrátili na parkovisko, kde
nás čakal autobus. Unavení, ale
šťastní a plní dojmov sme sa vrátili
domov.
Na záver chceme poďakovať pánovi starostovi Jozefovi Slovíkovi za
finančný príspevok na vstupenky.
Vedúce krúžku:
RNDr. Zlatica Krumpová
a Mgr. Beáta Ogureková
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DHZ Rabčice v roku 2018
Tohto roku sme sa prvýkrát v spolupráci s obcou zapojili do organizovania Dňa deti 25.5. na Hrbíku v Rabči. Bola to pekná a vydarená akcia, kde deti videli prácu hasičov a množstvo techniky
v spolupráci z obcami Rabča, Or. Polhora a Sihelné.

Tohto roku sa nám podarilo zorganizovať Jánsku vatru na ihrisku. Táto akcia mala dobrú odozvu u zúčastnených, mládež sa bavila do rána, preto by sme ju chceli zorganizovať aj do budúcna.
Táto činnosť je veľmi náročná na voľný čas , ale vďaka aktívnym
členom našu prácu môžete zhodnotiť aj vy občania.
Tohto roku sme mali dva malé požiare, pre nás hasičov je lepšie keď sa nič nedeje.
Pri príležitosti záveru roka sa chcem poďakovať
všetkým naším aktívnym členom za prácu v našom zbore vďaka ktorým napredujeme. Zároveň
chcem poďakovať vedeniu obce za dobrú spoluprácu, ale aj naším sponzorom, ktorý nás podporujú materiálne alebo finančne a to sú firmy:
Support Q Námestovo, Tlačiareň Martin Vons Námestovo, Tlačiareň Kubík Námestovo, Autodoprava Bublák Anton Rabčice, Autoservis Bubliak Ján
Rabčice, Urbár obce Rabčice pozemkové spločenstvo.
Milan Klinovský – predseda DHZ

Po dlhých rokoch sa nám podarilo zostaviť
z detí z krúžku Mladý hasič družstvo Plameň.
S deťmi sme sa zúčastnili súťaže Plameň, ktorá
sa konala v Rabči 9. júla. Vytvorili sme zmiešané družstvo. Tejto súťaže sa zúčastnilo 52 družstiev z celej Oravy, naše deti skončili na 21. mieste.
Konečne sa začalo dariť aj naším družstvám
mužov a žien, ktoré sa zúčastnili okresnej súťaže v Zákamennom. Ich náročné a časté nácviky
a dobrá partia priniesli ovocie. Prekvapili najmä
ženy, ktoré skončili na druhom mieste a naši muži
deviaty. Naším družstvám sa darilo aj na družobnej súťaži v Sihelnom kde ženy skončili tretie a muži piaty.

V Sihelnom

Zo Dňa detí na Hrbíku
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