Hlas Rabčíc
OBECNÉ NOVINY - OBČASNÍK

ČÍSLO 2, 3 /2013

ROČNÍK 11

Rabčice majú 2000 obyvateľov
Tempo akým sa naša
obec rozrastá, čo sa týka
počtu obyvateľov, nie je
vysoké. Preto sa tešíme, keď do našej obce
pribudne nový občan.
Radostnou udalosťou
bolo narodenie dvetisíceho občana, ktorým sa
stala Emma Tropková.
Narodila sa 26. júna
2013. Starosta obce
a pracovníci OcÚ ju
osobne navštívili a privítali. Pri tejto príležitosti
jej odovzdali finančný
príspevok 500 € aj malý
darček. Prajeme malej
Emme veľa šťastia a radosti v živote.
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Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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U Z N E S E N I E č. 3/2013 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 26. 04. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
2 . Správu hlavného kontrolóra obce Rabčice
k záverečnému účtu rozpočtového hospodárenia za rok 2012.
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie na
prehodnotenie záverečného účtu obce
Rabčice za rok 2012.
4. Informáciu starostu obce – o vydaní knižky „Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu a možnosti zlepšenia dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu
v Poľsko-slovenskom pohraničí.“
- o výzve na voľby členov do Rady školy –
Základnej školy s materskou školou, Rabčice č. 194.
5. Správu nezávislého audítora obecnému
zastupiteľstvu obce Rabčice k 31.12.2012.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Anton Bublák.
2. Overovateľov zápisnice: Anna Huráková,
Veronika Káziková.
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.
4. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:
- príjmy: prevod z rezervného fondu: 4 810 €
- výdavky: - kapitálové výdavky: 4 810 €
(doplatok JCB, zateplenie 10 b.j., rolety
do telocvične)
- cesty / rezerva: - 2 500 €
obec / kúpa osobného auta: 2000 €
príspevok pri narodení dieťaťa: 50 €.
5. Ručenie združeniu Biela Orava (ručí za
prípadný budúci záväzok) pre všestranný
rozvoj obcí regiónu Biela Orava o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu
č. P 11506/2012 „Zvýšenie efektivity zberu a triedenie separovaných zložiek“.
6. Nákup a montáž roliet na zakrytie terasy
balkónu v telocvični (cca 3000 €).

7. Uteplenie 10 b.j. na základe obhliadky bytu
Stavebným podnikom, s.r.o., Námestovo,
pre p. Rentkovú z dôvodu vysokej vlhkosti v byte (cca 1500 €).
8. Finančný príspevok vo výške 500 € pri
narodení dvetisíceho občana v našej obci.
9. Nákup osobného automobilu do ceny
2000 € na Obec Rabčice.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce prejednať preloženie kanalizačnej prípojky ku fare.
2. Starostovi obce pripraviť podklady pre vydanie územného rozhodnutia k rozšíreniu
cintorína.
3. Starostovi dať vypracovať štúdiu na výstavbu viacúčelovej budovy.
D/ Zamieta:
1. Na základe žiadosti finančnú pomoc na
zakúpenie vývoznej kolesovej súpravy pre
Strednú odbornú školu lesnícku, Medvedzie 135, Tvrdošín.

U Z N E S E N I E č. 4/2013 z riadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 28. 06. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Sťažnosť p. Ľudovíta Kocúra na rušenie
nočného kľudu návštevníkmi Goral pubu.
3. Informáciu starostu obce o kanalizačnej
prípojke resp. žumpe ku fare.
4. Informáciu starostu obce o výstavbe viacúčelovej budovy – vypracovanie štúdie.
5. Informáciu starostu obce o stave ROEP.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: PaedDr. Borová Margita a Slovík Ján.
Overovateľov zápisnice v zložení: Bublák
Anton, Chromeková Oľga.
2. Zmenu programu o doplnenie bodu č. 2a/
Žiadosť o riešenie nevyhnutných opráv
v 10 bytovej jednotke.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
3. Vyčlenenie z rozpočtu obce čiastky 10000 €
na výstavbu cintorína (pre začiatok prác).
4. Navážku miestnych komunikácií (Vyšný
koniec a Potoky) bridlicovým kameňom
z lomu
- bágroviska na Vyšnom konci (nad Briliakom Jozefom).
5. Dodatok č. 3 k prevádzkovému poriadku
pohrebiska v Rabčiciach.
6. Finančný príspevok na základe žiadosti
p. Pavlovi Borovému na zriadenie sprchovacieho kúta do výšky 1000 €.
7. Rekonštrukciu školskej jedálne (obklad
a 8 ks radiátorov) max. do výšky 4000 €.
8. Úpravu rozpočtu Obce Rabčice na r. 2013:
príjmy – prevod z rezervného fondu +
14 000 €
výdavky: – použitie rezervného fondu na

kapitálové výdavky – kapitola 08.4.0 výstavba cintorína 10 000 €.
9. Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na
r. 2013:
– bežné výdavky – použitie rezervného
fondu Obce Rabčice na riešenie havarijného stavu v školskej jedálni
– rekonštrukcia (obklad + 8 ks radiátorov)
4 000 €.
C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce zabezpečiť namaľovanie
sokla v spoločných priestoroch 10 byt. jednotky.
2. Starostovi obce vyžiadať od nového prenajímateľa Goral pubu predloženie otváracích hodín v tomto pohostinstve a zaujať
k ním stanovisko.

U Z N E S E N I E č. 5/2013 z mimoriadneho zasadnutia OZ, konaného
dňa 16. 07. 2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
A/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík
a Anna Huráková a overovateľov zápisnice v zložení: Oľga Chromeková a Martin
Vons.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
2. Zmluvu na dodávku projektovej dokumentácie multifunkčnej budovy s projektantom
Maxtor, s.r.o. Turčianska Štiavnička.
3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:

- výdavky: obec – špeciálne služby:
- 25000,00 €
- výdavky: kultúrny dom – kapitálové výdavky – projektová dokumentácia:
+ 25000,00 €

D O D A T O K č. 3 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 28. júna 2013 schválilo uznesením
č. 4/B5 návrh na pochovávanie zosnulých
„na seba“, t. j. prvý zosnulý z partnerskej
dvojice bude pochovaný hlbšie a druhý
z dvojice bude pochovaný nad neho.
Dôvod tohto návrhu je
– šetrenie miestom v cintoríne
– šetrenie na poplatkoch /nájom takéhoto
dvojhrobu na 20 rokov bude 17,- €
– vyžaduje sa aj menší (a finančne menej
náročný) pomník

Vychádzajúc zo zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, § 19 ods. 1 ide o tzv. prehĺbený
hrob, ktorého hĺbka musí byť 2,2 m sa dopĺňa
aj bod č. 3a/ v článku IX Prevádzkového poriadku pohrebiska v znení „prehĺbený hrob pre
dospelú osobu musí mať hĺbku 2,2 m“
Vzhľadom k tomu, že sa čoraz častejšie
objavujú pomníky, okolo ktorých sú vybetónované 30-50 cm široké chodníky, upozorňujeme nájomcov hrobových miest, že takýmto betónovaním porušujú Prevádzkový poriadok pohrebiska, ktorý jednoznačne určuje, že

medzi jednotlivými hrobovými miestami musí
byť 30 cm na chodník. Pri takomto zabetónovanom pomníku sa susedný nájomca právom sťažuje, že na jeho pomník ostáva málo
miesta. Preto dôrazne upozorňujeme, že takýto postup, či už zo strany nájomcu alebo
zhotoviteľa pomníka (kamenárskej firmy) je
neoprávnený a nájomca môže byť v zmysle
§ 32 ods.1, písm. c/ zákona č. 131/2010 Z.z.
O pohrebníctve aj sankcionovaný až do výšky 663,- €.
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Výzva nájomcom
hrobových miest
Obec Rabčice, ako správca pohrebiska
(rozumej cintorín) v Rabčiciach touto cestou
dôrazne vyzýva všetkých nájomcov hrobových miest, aby pri objednávaní si pomníkov
pre svojich príbuzných zosnulých dbali na to,
aby kamenárska firma, ktorá pomník zhotovuje dodržiavala rozmery hrobového miesta
tak, ako sú uvedené v prevádzkovom poriadku pohrebiska a to: jednohrob 100 x 245 cm
dvojhrob 225 x 245 cm
trojhrob 300 x 245 cm.
Medzi jednotlivými hrobovými miestami (pomníkmi) musí byť chodník 30 cm.
Keďže pribúdajú prípady, keď si nájomcovia nechajú vybetónovať okolo pomníka obrubu práve v tejto šírke, právom sa nájomca
susedného hrobového miesta sťažuje, že pre
jeho potreby po vynechaní miesta na chodník
ostáva málo miesta. Z tohto dôvodu Obecné
zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prijalo
dodatok č. 3 k prevádzkovému poriadku pohrebiska v Rabčiciach, ktorý túto povinnosť
(zachovať rozmery) prakticky uzákoňuje so
všetkými možnými postihmi za jeho nedodržanie.
Citovaný dodatok taktiež uzákoňuje pri nových hrobových miestach pochovávanie „nad
sebou“. T.z. že prvý z partnerského páru bude
pochovaný hlbšie (dno hrobu je 2,20 m) a druhý na neho. K tomuto kroku obec pristúpila
z dôvodu šetrenia jednak miestom, a taktiež
týmto spôsobom sa znížia i náklady napr. na
pomník (potrebný je ako na jednohrob) a tiež
poplatok za hrobové miesto (nájomné) za dvojhrob o rozmeroch 220x245 cm je 33 €, kým
dvojhrob nad sebou je prakticky i vzhľadom
ako jednohrob o rozmeroch 100x245 cm
a nájom na 20 rokov je 17 €.
Taktiež apelujeme na tých občanov, ktorí si
povinnosť uzavretia nájomnej zmluvy na svojich blízkych zosnulých doteraz nesplnili, aby
si ju uzavreli čo najskôr, nakoľko sa takéto
nezazmluvnené hroby idú rušiť. Zaslúžia si
naši blízki takýto údel (aby po nich neostalo
ani len miesto ich odpočinku), keďže sa už
nemôžu brániť sami? Nedlhujeme im to práve
my? Alebo naozaj nemáme za čo preukázať
túto poslednú službu?
Ďalším problémom pri cintorínoch je poriadok.
Okolie kontajnerov pri cintorínoch je neustále
znečistené odpadom z výzdoby hrobov, sviečok a podobne. Správca pohrebiska pravidelne kontroluje všetky kontajnery v obci,
obzvlášť pri cintorínoch, a dáva ich vyvážať
podľa potreby. Ostáva nepochopiteľné, že
kontajner je poloprázdny a odpad pri ňom na
zemi. Je také ťažké kvet, či sviečku hodiť rovno do kontajnera? Poniektorým našim spoluobčanom takýto prístup k veciam verejným,
a k poriadku v obci, zdá sa, celkom vyhovuje.
To si ale nedokážu uvedomiť, že to je naša
vizitka? Veď cintorín navštevujú denne pozostalí z rôznych kútov domoviny a odnášajú si
v sebe obraz o Rabčiciach. Aký? Je to naozaj nesplniteľná požiadavka udržiavať poriadok? Rodičia, veď svojím chovaním, či už príkladným alebo negatívnym ovplyvňujete svoje deti, ktoré predovšetkým po Vás opakujú
všetky návyky. Nie je to dostatočný dôvod na
zamyslenie sa či, som ja pre svoje dieťa príkladom?
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Neustále spory o majetky
Občania sa veľakrát domnievajú, že ich
majetkové spory sa vyriešia na obecnom
úrade na komisii. Čo sa týka komisie na
obecnom úrade, tá môže občanov len upozorniť na právny stav majetku, o ktorý sa
vedie spor a skonštatovať, že ak sa nedohodnú medzi sebou, nie je možné prijať žiaden konkrétny záver, a preto sú dotknuté
osoby vedené k vzájomnej dohode. Ak nedôjde k dohode medzi spornými stránkami,
ďalšou cestou je už iba podanie žaloby na
súd. Mieru zásahu do susedských vzťahov

nevyrieši ani starosta obce, ani žiadna komisia na obecnom úrade. Najlepšie je hľadať dohodu a vzájomné porozumenie v susedských vzťahoch. Nesmieme sa báť porozprávať so susedom, aj keď je to niekedy
veľmi ťažké, lebo susedské vzťahy sú čím
ďalej tým viac narušené, a to často pre kúsok pôdy, ktorú tu aj tak po čase zanecháme. Bez vzájomnej komunikácie a dohody
sa takýto spor nikdy nevyrieši a naďalej
budeme v susedstve na seba krivo zazerať.

Dane a odpady v obci Rabčice v r. 2013
Pri polročnom hodnotení plnenia daňových
povinností pri dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad bolo zhodnotenie
nasledovné:
Daň z nehnuteľnosti:
predpis za celú obec 15 387 €
z toho zaplatené 13 458 €
nedoplatky na dani 1 929 €
nedoplatky (staré roky) 173 €
komunálny odpad predpis
za celú obec 29 594 €
z toho zaplatené 18 650 €
nedoplatky na KO 10 944 €
nedoplatky (staré roky) 2 877 €
Na prvý pohľad sa zdá plnenie vcelku
uspokojivé. Nie je to však v súlade s platným zákonom č. 582/2004 Z.z. O Miestnych
daniach a s platným Všeobecne záväzným
nariadením Obce Rabčice č. 2/2012 o dani
z nehnuteľnosti. Správca dane, Obec Rab-

V obci sa v prvom
polroku 2013 vykonali
nasledovné práce:
- úprava potokov v dĺžke 200 m (pri fare,
vo Frančákoch, v časti Turacovka-Kolčákovka)
- vyloženie priekopy betónovými kockami
v dĺžke 250 m
- údržba starých priekop v dĺžke 3,5 km
- výroba betónových a zatrávňovacích kociek pre potreby obce
- oprava sprchovacích kútov v telocvični
- oddelenie telocvične od galérie spojenej
s kuchynkou zvislými roletami
- zateplenie 10 bj. podľa posudku Stavebného podniku, Námestovo
- zrekonštruovanie 3 balkónov na 10 bj.
- zabezpečilo sa zrekonštruovanie cesty
III. triedy v úseku Križovatka – Bandíky
- zabezpečenie vybudovania NN siete
Končiny – Grúň a NN siete a VN siete
s rozšírenou trafostanicou Nižný Koniec
– Gojovka (zhustenie VN siete s novu
trafostanicou)
- rekonštrukcia priestorov školskej jedálne
- vybavuje sa územné rozhodnutie na rozšírenie existujúceho miestneho cintorína

čice, stále eviduje tých istých neplatičov
každý rok, ktorí si daň alebo poplatok uhradia až po niekoľkých výzvach. I keď zákon
zmocňuje správcu dane k tvrdším opatreniam ako sú pokuty, úroky a exekučné konanie, doteraz tieto prostriedky nevyužil.
Keďže hlavne pri poplatku za komunálny
odpad narastá počet neplatičov, správca
dane rozhodol, že od 1. augusta 2013 pristúpi k vyrúbeniu pokuty v zmysle § 155.ods.
1, písm. e/ Daňového poriadku č. 563/2009
Z.z. vo výške nezaplatenej dane, či poplatku,
prípadne opakovane až do výšky 1500 €.
Súčasne sa vyrúbi úrok z omeškania (§ 156)
z nezaplatenej čiastky (4-násobok zákl. úrokovej sadzby ECB), a v konečnom štádiu
bude začaté voči dlžníkovi exekučné konanie.
Takéto radikálne riešenie neplatí pre občanov, ktorí si poplatok za komunálny odpad platia v splátkach cez SIPO (pri elektrike). Tí si platia v pravidelných štvrťročných
splátkach aj naďalej. Iný prístup bude pri
platbách u občanov, ktorí platia v hotovosti,
no doteraz nezaplatili ani alikvótnu časť.

Stavanie mája
Obecný úrad s pomocou pracovníkov
obce a pracovníkov aktivačných prác zabezpečil postavenie mája v centre obce,
ktorý mal výšku cca 25 m.
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Deň matiek

50. výročie sobáša

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Mama, slovo krátke,
milé, láskavé. V tento deň je príležitosť povedať našim mamám ako ich
máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za
všetko, čo pre nás robia.
Sviatok Dňa matiek sme si pripomenuli 12. mája v kultúrnom dome,
kde sa uskutočnilo posedenie s malým kultúrnym darčekom – spevom, hudbou, básničkami, scénkami, ľudovými tancami a samozrejme aj srdečnými blahoželaniami, ktoré pre naše mamičky a babičky
pripravili deti zo základnej školy za pomoci našich pedagógov.
Matkám sa v úvode prihovoril starosta obce a zaželal im radosť zo
svojich detí a vnúčat a predovšetkým zdravie a krásne a úsmevné
dni, a čo najmenej problémov bolesti a starosti.

Obec si každoročne spomenie i na tých manželov, ktorí boli sobášení a oslávili v príslušnom roku zlatú alebo diamantovú svadbu. Dňa
14. mája 2013 starosta a pracovníci obce navštívili 2 manželské páry,
ktoré oslávili 50. výročie manželstva, a to:
- Xaver Brenkus a manželka Jana rod. Vojtašáková (27.4.2013)
- Rudolf Lach a manželka Emília rod. Ratulovská (18.5. 2013)
Jubilujúcim manželom starosta odovzdal
pamätný list, malý darček a poprial im veľa
zdravia, šťastia, lásky
a síl do ďalších spoločných rokov. Potom si
spoločne zaspomínali
na prežité roky spoločného života.
Manželia, ktorí oslávia takéto krásne jubileum, sú dôstojným príkladom vzájomného
spolunažívania aj pre
dnešnú mládež. Tieto
manželské páry svojím životom neustále
dokazujú, že manželstvo je nielen spolužitie dvoch ľudí, ale aj
obrovská
hodnota
a predovšetkým sviatosť, za ktorú treba
Bohu neustále ďakovať. Nech nám sú teda
aj tieto manželské
páry, oslavujúce zlatú
svadbu, vzorom do budúcna, aby i naše deti
vyrastali v stabilných
a šťastných rodinách,
vybudovaných
na
pevných manželských
základoch.
Obecný úrad

Uvítanie detí
sa tento rok konalo 15. februára a 11. apríla. Najmenším spoluobčanom prajeme všetko najlepšie.

Športové popoludnie, ktoré sa konalo 14. júla na domácom
ihrisku, kde si jednotlivé futbalové tímy zmerali svoje sily. Poradie
mužstiev bolo nasledovné:
1. miesto: Oravská Polhora - muži
2. miesto: Rabčice – dorast
3. miesto: Rabčice – muži
4. miesto: Rabčice – hasiči.
Všetkým družstvám starosta obce odovzdal poháre.
Ďakujeme všetkým sponzorom a účastníkom, ktorí sa na tomto
podujatí podieľali.
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Informácie z evidencie obyvateľov
Za obdobie od 01.01.2013 do 12.8.2013
sa narodilo 22 detí:
Branislav Kobroň (12/2012)
Petronela Pitáková
Zara Kutláková
Anna Mária Lachová
Natália Ogurková
Rebeka Grobarčíková
Tamara Ferancová
Eliáš Hušla
Samuel Slovík
Nikolas Peter Slovík
Kevin Laščák
Nela Bolibruchová
Sofia Ďubeková
Aneta Vorčáková
Dalibor Plevjak
Kevin Kolčák
Kamil Lach
Alex Iskerka
Diana Stelinová
Mathias Chudiak
Emma Tropková
Alžbeta Lacináková
Samuel Stelina
Zomrelo 10 spoluobčanov:
Augustín Kolčák 71 r.
Johana Brenkusová 81 r.
Alojz Oleš 86 r.
Mária Huráková 78 r.
Jozef Glombík 79 r.
Anton Tropek 76 r.
Johana Turácová 79 r.
Ľubomír Šubjak 46 r.
Anna Borová 46 r.
Anna Gluchová 78 r. (v DD v Novoti)
Prisťahovalo sa 9 občanov,
odsťahovali sa 2 občania.
K okrúhlym životným jubileám blahoželáme:
(za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 7. 2013)
90 rokov Slovík Jozef 268
85 rokov Briliaková Angela 305
Tropková Angela 224
Turác Milan 427
80 rokov Slovíková Alžbeta 241
Vonsová Anna 538
75 rokov Brenkus Florián 461
Bandíková Emília 491
Bandíková Valéria 245
Tropková Jana 206
70 rokov Bubláková Margita 270
Jagnešák Milan 308
Bolibruchová Ľudmila 362
Lachová Helena 542
Najstaršími občanmi, ktorí sú prihlásení na trvalý pobyt
v obci, ale nebývajú tu, sú: Branická Margita
Turác Ferdinand.
Oslávili 92 rokov života.
Od 1.1. 2013 do 15.7. 2013 bolo uzavretých 10 manželstiev, z toho 7 mimo našej obce.
K 12. augustu 2013 má obec Rabčice 2001 obyvateľov.
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Záverečný účet obce
Rabčice za rok 2012
1/ ROZPOČET OBCE NA ROK 2012
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet
obce na rok 2012. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy
a bežné výdavky (ďalej len na bežný rozpočet), kapitálové príjmy
a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet) a finančné operácie. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a rozpočet finančné
operácie ako schodkový. Kapitálový rozpočet nebol rozpočtovaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného a upravovaného
rozpočtu na rok 2012, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom
dňa 15.12.2011 uznesením č. 7/2011 bod č.7 a bol schválený ako
programový. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ s MŠ Rabčice, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2011
uznesením č. 7/2011 bod č.6. V priebehu roka sa podľa skutočnosti
a čerpania upravoval.
Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný:
v€
Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
v tom:

- obec

Upravený
rozpočet

930630,00

1060810,00

921570,00

1050412,00

9060,00

10401,00

Výdavky celkom

- školstvo

930630,00

1060810,00

- v tom: - obec

420878,00

534999,00

509752,00

525811,00

- školstvo

2/ a/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV OBCE ZA ROK 2012
Názov
Príjmy
V tom: - obec

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

1060810,00

1023942,11

96,53

1050409,00

1013542,26

96,49

10401,00

10399,85

99,99

1060810,00

1020832,86

96,24

534999,00

495023,01

92,53

525811,00

525809,85

100,00

- školstvo
Výdavky
V tom: - obec
- školstvo
PRÍJMY
Bežné príjmy (v €)
Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

985856,00

948988,82

96,26

Kapitálové príjmy (v €)
(Príjmy kapitálového rozpočtu – v roku 2012 neboli žiadne.)
Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

0,00

0,00

0,00

Príjmové finančné operácie (v €) (prevod prostriedkov z rezervného
fondu vo výške 64553,44 € - použitie: na kapitálové výdavky – cesty
(vyasfaltovanie ciest).
Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

64553,00

64553,44

100,00

Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

372076,00

332145,83

89,27

VÝDAVKY
Bežné výdavky (€)

Hlas Rabčíc – oznamy obecného úradu
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V tom:

3/ BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012

Názov

AKTÍVA

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy/Obec 229604,00 195749,00
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť
(poplatky banke, audit obce)
2200,00
2200,00
01.3.3 Matrika
1790,00
1792,00
01.6.0 Voľby
0,00
970,00
01.7.0 Transakcie verejného dlhu
(splátka úrokov z úveru)
4900,00
4900,00
03.2.0 Požiarna ochrana
2987,00
3500,00
04.3.6 Kotolňa
32000,00
32490,00
04.5.1.3 Cesty
49445,00
31188,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi/
komunálny odpad
29395,00
29395,00
05.3.0 Ochrana pred povodňami
(čistenie potokov)
0,00
20893,00
06.1.0 Byty/10 BJ + DP – údržba bytov
1500,00
1500,00
06.2.0 Rozvoj obcí /aktivačné práce
500,00
6159,00
06.3.0 Zásobovanie vodou/
údržba obecného vodovodu
0,00
1000,00
06.4.0 Verejné osvetlenie
11118,00
11118,00
08.1.0 Podpora športových podujatí
(turnaje, príspevok MS)
+ údržba ihriska, klziska
1150,00
2050,00
08.1.0 Bežný transfer/TJ – materiál,
cestovné a stravné - rozhodcovia,
občerstvenie, benzín a nafta
- preprava futbalistov, poplatky, dohody
3979,00
3158,00
08.1.0 Celkom
5129,00
5208,00
08.2.0.5 Obecná knižnica
1000,00
1000,00
08.2.0.9 Kultúrne služby + kultúrny dom/
kultúrne podujatia + údržba KD
9657,00
8224,00
8.4.0 Dom smútku + cintorín –
Materiál+rašelina) oprava a údržba
+ dohody+dovoz mat.+ benzín + oleje
+náhr.diely, kosačka/kosenie cintorína
2255,00
2255,00
08.4.0 Členské príspevky/
ZMOS, ZMOBO, Združ. Babia hora,
Agent. SEVER Reg. BESKYDY, RVC
1500,00
976,00
08.4.0 Finančný príspevok/RKC Rabčice
0,00
3764,00
08.4.0 Celkom
3755,00
6995,00
09.8.0 Vzdelávanie/Školenia
1000,00
1300,00
10.1.2.1 Jednorázová sociálna výpomoc
1328,00
1328,00
16807,00
4807,00
10.2.0.1 Opatrovateľská služba

65534,10
1663,03
1792,30
970,19
4024,11
3495,96
32471,88
29928,06
28219,43
20891,59
1011,78
5540,02
590,12
9962,05

920,24

3246,27
4166,51
739,45
7376,09

2055,30

859,57
3764,00
6678,87
1287,95
1242,83
4479,99

Kapitálové výdavky (v €) - uhradené výdavky na vyasfaltovanie ciest, ktoré boli
hradené z rezervného fondu (vo výške 64553,-- €) a z časti z rozpočtu obce a zrekonštruovanie hokejového ihriska.

Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

147820,00

147820,42

100,00

Výdavkové finančné operácie (v €) – výdavky na splátky úveru

Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

15103,00

15057,00

99,70

2b/ ROZBOR PLNENIA PRÍJMOVA VÝDAVKOV ROZPOČTOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ - Základná škola s MŠ Rabčice
PRÍJMY

Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho:
Dlhodobý nehmotný majetok
(Územný plán obce)
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho:
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

PS k 1.1.2012
2511575,00
1296184,00

KZ k 31.12.2012
2463377,48
1368683,09

8371,00
1021996,00
265817,00
1210729,00

3997,45
1098868,74
265816,90
1090614,69

1069170,00
8999,00
132560,00
4662,00

998855,81
10311,91
81446,97
4079,70

PS k 1.1.2012
2511575,00
1532964,00

KZ k 31.12.2012
2463377,48
1544736,89

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

1532964,00
85723,00

1544736,89
81807,04

8341,00
41,00
3542,00
73799,00
892888,00

7618,19
122,50
15324,46
58741,89
836833,55

4/ PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
1/ Obec je zadĺžená voči:
- DEXIA - nesplatený úver k 31.12.2012 predstavuje výšku 58741,89 €.
2/ Voči dodávateľom služieb pre obec vo výške 4942,24 €. Faktúry budú podľa
finančných možností uhradené v I. štvrťroku 2013.
3/ Voči firme – STASMO, František Kudjak, Oravská Polhora finančnú zábezpeku vo
výške 10000,-- €, ktorú poukázala obci na základe vyhlásenia verejnej súťaže na
projekt „Tok Bystrá – Protipovodňová ochrana obce Rabčice“
4/ Voči nájomcom 10 BJ – vyúčtovanie za rok 2012 – vo výške 359,82 €.
5/ Voči zdravotnej poisťovni UNION – neuhradené poistné za mesiac 12/2012 vo
výške 22,40 €.
5/ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA – TVORBA A POUŽITIE
a/ rozpočtový
Bežné príjmy obce
948 988,82
Bežné príjmy RO
10 399,85
Bežné výdavky obce
332 145,83
Bežné výdavky RO
522 809,85
Hospodárenie bežn. rozpoč.
104 432,99
Kapitálové príjmy obce
0,00
Kapitálové príjmy RO
0,00
Kapitálové výdavky obce
147 820,42
Kapitálové výdavky RO
3 000,00
Hospodárenie kapit. rozpoč.
-150 820,42
Hospodárenie BR+KR
-46 387,43
Finančné príjmy obce
64 553,44
Finančné výdavky obce
15 056,76
Hospodárenie fin. operácií
49 496,68
Hospodárenie celkom
3 109,25
Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 po uvedených úpravách tvorí prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 3109,25 €.

Bežné príjmy (v €)

Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

10401,00

10399,85

99,99

VÝDAVKY
Bežné výdavky (v €)

Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

522811,00

522809,85

100,00

Rozpočet na rok 2012

Čerpanie k 31.12.2012

% plnenia

3000,00

3000,00

100,00

Kapitálové výdavky (v €)

b/ účtovný
Výnosy
Náklady
-splatná daň z príjmu
Výsledok hospodárenia - účtovný

619658,68
607766,34
116,77
11775,57

€
€
€
€

6/ Zostatok finančných prostriedkov ku dňu 31.12.2012
- bežný účet:
16914,10 €
- účet rezervného fondu:
63193,80 €
- dotačný účet:
5,45 €
- dotačný účet II.:
10,80 €
- Účet sociálneho fondu:
122,50 €
Finančné prostriedky celkom:
80246,65 €
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom, konaným dňa 26.4.2013, Uznesením č. 3/2013
pod B/ Schvaľuje: bod č. 3.
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SKONČIL ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
Naša škola prežila v tomto roku veľa pekného. Každý sme boli iný,
ale cieľ sme mali rovnaký – prežiť školský rok čo najúspešnejšie,
s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať
nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov.
Namáhavá práca bola nakoniec odmenená úspechom. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom, ktorí sa spoločne
snažili prebiť horami vedomostí, poznatkov, cvičení školských úloh
i dodržiavaní školského poriadku.
Teraz nastal ten správny čas, aby sme si oddýchli od školských
povinností. Veríme, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa
pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov, a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.
vedenie školy

Matematická pytagoriáda

2. B, Eliška Tropeková 3. B, Lukáš Piták 3. B, Matúš Bublák 3. A,
Matej Mordel 4. A, Barbora Bandíková 5. A, Alžbeta Bandíková 6. A,
Eva Slovíková 6. B a Matej Mordel 7. A. S ostatnými žiakmi získali
diplomy za účasť. Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa
matematických úspechov do ďalších ročníkov súťaže.

V marci 2013 sa zúčastnili najlepší matematici našej školy na školskom kole Matematickej pytagoriády. Na okresné kolo postúpili Timotej Bandík a Timotea Tropeková. Okresné kolo sa konalo v Námestove. Timotea Tropeková tu získala pekné 3. miesto.
Mgr. Beáta Ogureková
Koncom marca 2013 občianske združenie Kam kráčaš, pod
taktovkou Jara Gaža a Radka Pažeja uviedli na našej škole výchovný koncert BONA FORTUNA, realizovaný prostredníctvom moderátorského slova, doplneného autorskými skladbami. Motivačný
program bol zameraný na nelátkové závislosti (pc, sociálne siete,
mobily) v živote a ich prevenciu. Rozoberali s deťmi medziľudské

(koordinátorky súťaže Mgr. Milada Fidrová, PhDr. Zlatica Krumpová)

vzťahy, uprednostňovanie virtuálneho priateľstva, miesto rodiny v živote, spolunažívanie a komunikáciu. Taktiež sa venovali hodnotovému rebríčku a vzťahom nielen medzi ľuďmi, ale aj vzťahu človek príroda. Celý program bol doplnený videoprojekciou, tematicky zameranom na preberanú problematiku. Venovali sa aj pohybu detí na
internete – ich bezpečnosti a radám o ochrane osobných údajov.
Prostredníctvom skladieb zanechali v deťoch odkaz na pozitívne
myslenie a slušné správanie.
(Mgr. Emília Sireková)
Dňa 25. apríla 2013 si žiaci 1. – 7. ročníka našej školy zmerali po
prvýkrát svoje sily v medzinárodnej matematickej súťaži Matematický klokan. V kategórii Klokanko súťažilo 27 žiakov 1.- 4. ročníka
a 24 žiakov 5. – 7. ročníka súťažilo v kategóriách Školák 5, Školák
6 a Benjamín 7. Najúspešnejším riešiteľom našej školy so 100% úspešnosťou sa stal Jakub Tropek z 1. A triedy, ktorý získal diplom Školský
šampión, diplom úspešného riešiteľa a pekný darček. Medzi 20 %
najúspešnejších riešiteľov z celého Slovenska patrili aj Olívia Hálková z 2.A /74 b/, Timotej Bandík z 5.A (78 b) a Patrícia Vonsová zo 6.B
(85 b), ktorí boli odmenení diplomom úspešného riešiteľa. Z ďalších
žiakov sa dobre umiestnili tí, ktorí získali hodnotenie 4 až 5 možných
klokanov t. j. úspešnosť nad 57 %. Patrili k nim: Iveta Branická 1. A,
Bianka Ogureková 1.A, Soňa Glombíková 2. B, Michaela Vojtašáková

Dňa 23. 5. 2013 sa v Rabči uskutočnili Majstrovstvá okresu
v atletike starších žiačok a žiakov. Zo 14 družstiev skončili dievčatá na vynikajúcom 4. mieste, strata 13 bodov na 3. miesto bola
minimálna.
Najlepšie sa umiestnila Kristína Tropková, ktorá v skoku do výšky
výkonom 157 cm a v skoku do diaľky výkonom 425 cm vyhrala
1. miesto.
Postúpila na krajské kolo, kde úspešne reprezentovala našu školu.
V skoku do výšky a výkonom 152 cm vyhrala 1. miesto a postúpila na
celoslovenské kolo.
Andrea Miklušáková sa v skoku do výšky výkonom 140 cm umiestnila na 4. mieste.
Klaudia Ďubeková sa v behu na 60 m časom 8,65 s umiestnila na
2. mieste a v behu na 300 m časom 49,97 na vynikajúcom 3. mieste.
V máji 2013 sa konali Oravské športové hry v Dolnom Kubíne.
ZŠ s MŠ Rabčice reprezentovalo 8 dievčat. Získali 5 zlatých
a 2 bronzové medaily. V štafetovom behu skončili na 1. mieste – Kristína Tropková, Andrea
Miklušáková, Zuzana Vojtasová, Klaudia Ďubeková.
V behu na 40 m získala Klaudia Ďubeková 1. miesto a Andrea Miklušáková 3. miesto.
V skoku vo vreci získala Kristína Tropková 3. miesto.
Dňa 11.6. 2013 sa v Rabči
uskutočnili Majstrovstvá okresu v atletike mladších žiačok a žiakov. Najúspešnejšia
bola Daniela Kubíková, ktorá vo
vrhu guľou výkonom 7,41cm
obsadila 2. miesto.
Srdečne blahoželáme.
Mgr. Marcela Tropeková
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Literárna exkurzia v Martine
Žiaci 6. A, 6. B a 8. ročníka navštívili 16. mája Literárne múzeum,
Slovenskú národnú knižnicu a múzeum J.C. Hronského. Sprítomnili
si tak velikánov slovenského národného života. Prežili deň plný informácií a skvelých zážitkov pod vedením Mgr. V. Vojtašákovej,
Mgr. E. Sirekovej a PhDr. L. Skočíkovej.
Ďakujeme Doc. PhDr. Augustínovi Maťovčíkovi, DrSc. za pekný
výklad a príjemne strávený deň.
PhDr. Lucia Skočíková
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Patrícia Vonsová, Dáša Bubliaková, Samuel Kocúr a Erik Hálka sa na
súťaž pripravovalo svedomito a usilovne každý deň pod vedením pani
učiteľky Ing. Angely Bigošovej, nakoľko si boli vedomí silnej konkurencie a krátkosti času. Na prípravu mali iba 12 dní! K súťažným
kategóriám znalosť dopravných značiek, pravidlá cestnej premávky
a údržba bicykla, pribudla aj nová kategória – poskytovanie prvej
pomoci. Žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a p. Martinovi Vonsovi z Rabčíc za odvoz a čas strávený so žiakmi na súťaži.
Ing. Angela Bigošová

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka
V šk. roku 2012/13 opustilo brány našej školy 32 žiakov, ktorí budú
pokračovať v štúdiu na stredných školách, a to nasledovne:
Gymnázium - 8 žiakov
Stredná odborná škola študijný odbor - 16 žiakov
Stredná odborná škola učebný odbor - 8 žiakov.
Prajeme im, aby ich štúdium bolo úspešné a zvolený odbor im
v budúcnosti priniesol dobré uplatnenie v praxi.
Vých. poradca: Ing. Oľga Morozová

Koncoročný výlet žiakov 9. ročníka

Literárne súťaže
Aj tento rok sa žiaci našej školy zapojili do okresnej literárnej súťaže
Detský literárny Majáčik, v ktorej v kategórii próza získala Barbara
Vojtašáková (8.B), 1. miesto prácou s názvom Medzinárodný deň
„týraných žien“. K úspechu jej blahoželáme a prajeme veľa ďalších
tvorivých nápadov.
Mgr. Veronika Vojtašáková

Medziriadky 2013
Celoslovenská literárna súťaž Medziriadky 2013 je jedinečná možnosť pre mladých ľudí, ktorí sa venujú tvorivému písaniu poézie, prózy, či drámy. Do súťaže sa zapojila Barbara Vojtašáková. Spomedzi
zúčastnených súťažiacich získala ako odmenu pobyt na týždňové
letné sústredenie v Terchovej. Veríme, že počas sústredenia v prírode načerpá inšpiráciu do ďalšej tvorby.
Mgr. Veronika Vojtašáková

Krajské kolo dopravnej súťaže
„Na bicykli bezpečne“
V 3. ročníku krajského kola dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne“
dňa 6. júna 2013 v Žiline, námestovsky okres reprezentovali žiaci
našej školy po úspechu na okresnom kole. Dosiahli pekné umiestnenie, keď v konkurencii ôsmich súťažiacich tímov obsadili skvelé
4. miesto. V kategórii Najlepšie dievča Patrícia Vonsová obsadila
2. miesto, keď jej na 1. miesto chýbal 1 bod. Družstvo v zložení

Dňa 18. 06. 2013 nadišla dlho očakávaná chvíľa a deviataci s úžasným elánom a plní očakávaní nastúpili ráno do autobusu v sprievode
triednych učiteliek Mrg. Kristíny Lubasovej, Ing. Angely Bigošovej a jej
manžela Mgr. Slavomíra Bigoša na dvojdňový výlet za krásami Vysokých Tatier a Pienin. Poznávanie krás v našej vlasti a v Poľsku začalo
trasou cez Nowy Targ, potom prechodom cez hraničný prechod Jurgów, odkiaľ bol už pohľad na krásne vrchy Belianskych Tatier v ranných slnečných lúčoch.
Dopoludnia sme cestou okolo Vysokých Tatier prišli na Štrbské
pleso, odkiaľ sme turistickou trasou na Popradské pleso obdivovali
krásu tatranských štítov a krištáľovo čistú vodu bystriny budúcej
rieky Poprad. Cestou naspäť cez serpentíny limbového hája sme si na
Symbolickom cintoríne pozreli pamätné tabule a vyrezávané kríže na
pamiatku tých, čo „nechali“ svoje životy vo Vysokých Tatrách.
V Tatranskej Lomnici si odvážlivci preverili odvahu jazdou na bobovej dráhe a cestou na faru v Ždiari sme si príjemne oddýchli v Bachledovej doline, kde je najväčšie lyžiarske stredisko tohto regiónu. Odtiaľ
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sme prišli do Ždiarskeho domu (obecného múzea), kde sme dostali
od sprievodcu kvalitný výklad o histórii a zvykoch zo života goralov
z tejto obce.
Po ubytovaní sme prežili príjemný teplý letný večer na starej fare
v Ždiari, kde sme si vychutnávali posedenie pri ohnisku opekaním
klobások a pojedaním vlastnoručne upečenej pizze. Po krátkej noci
a ešte kratšom spánku, sme na druhý deň pokračovali v našom
výlete návštevou stredovekého vojenského tábora pod hradom
v Starej Ľubovni. Prehliadka začala výstrelom z dela a pokračovala
prehliadkou tábora, v ktorom sme videli aj dravé vtáky či domáce
zvieratá. Žiaci si zajazdili na koni a preskúšali svoju šikovnosť hodom
historických sekeriek, ale aj lezenie na stromovej lanovej dráhe.
Krásy Pieninského národného parku sme spoznávali pre nedostatok času aspoň cestou z autobusu a následne aj pešo cez nový most
ponad rieku Dunajec zo slovenskej strany do Poľska a vychutnali si
pohľad na horský masív Tri koruny a Sokolicu a splavujúce sa plte.
Pred horúcim slnkom sme našli ochranu za studenými múrmi Červeného kláštora, kde sme sa dozvedeli niečo o živote rehole kartuziánov a o frátrovi Cypriánovi a obdivovali bylinkové záhrady. Cestou
domov sme sa zastavili na hrade Niedzica, ktorý sa nachádza na
Czorsztyńskiom jazere. Popoludní sme z tohto turistického strediska, príjemne unavení došli domov, a to aj vďaka bezpečnej jazde
vodiča Miroslava Jagelku z Rabče.
Záverom môžeme radostne skonštatovať, že tento výlet sa vydaril
vďaka všetkým, nakoľko sa o to každý zaslúžil svojím pričinením
a deviataci zložili malú skúšku dospelosti bez toho, aby si to uvedomovali. Krásne zážitky nielen vďaka krásam slovenskej prírody ale
hlavne z čestných duší nám zostanú hlboko ukryté v srdciach. Ďakujem.
Ing. Angela Bigošová

Biblická olympiáda
Na Biblickej olympiáde nás reprezentovali Barbara Vojtašáková
(8.B), Erika Huráková (7.A), Lucia Kormanová (7.A). Príprava je náročná. Každý rok sa vyberie kniha zo Starého a Nového zákona
a podrobne sa študuje jej duchovné poradenstvo a obsah. V šk. roku
2012/13 to boli 3 knihy Evanjelium podľa Matúša - Mt, Prvá kniha
kráľov - 1Kr, Rút. Dievčatá sa zodpovedne pripravovali a dosiahli
vynikajúce 3. miesto, pričom od druhého miesta ich delilo len pol
boda. Dievčatám gratulujeme a vyprosujeme veľa chuti a pomoci
Ducha Svätého pri čítaní Božieho slova.
Biblia je kniha kníh. Netreba zabúdať vnímať jej krásu a načúvať
Božiemu hlasu. Otvoriť Slovo a čítať, Boha sa na všetko pýtať. Má
odpoveď na každú otázku, ukáže smer, správnu cestu a vylieči každú vrásku.
Mgr. Kristína Lubasová

Anglické reálie
CVČ Maják organizoval súťaž v anglickom jazyku v mesiaci máji, na ktorom
sa zúčastnili aj naši
žiaci zo 6. ročníka
pod vedením PhDr.
Lucie Skočíkovej
a získali krásne
1. miesto.
Názov projektu
bol „London trip“.
Tento projekt víťazne prezentovali Samuel Kocúr a Matej
Kolčák.
Srdečne blahoželáme a držíme im
palce v ďalšom napredovaní.
PhDr. Lucia
Skočíková

2, 3 / 2013

Úspech v skoku do výšky
Naša škola vďaka žiačke 8.ročníka Kristíne Tropkovej dosiahla
výrazný úspech v skoku do výšky. Prvýkrát v histórii školy sa podarilo našej žiačke svojím výkonom zvíťaziť v krajskom kole, a tým
postúpiť na celoslovenské finále jednotlivcov. Už výkony pri tréningoch naznačovali, že by sme v súťaži mohli uspieť. Bola to neuveriteľ-

ná séria výhier: celkové 2. miesto v jesennom štvorboji v okrese,
1. miesto vo Vianočnej latke, 1.miesto v Školskej latke v skoku do
výšky v Rabči, 1.miesto v Okresnom kole v atletike v skoku do
výšky, 1. miesto v Okresnom kole v atletike v skoku do diaľky
v Rabči a postup do krajského kola v Martine. Výborným výkonom
Kristína zavŕšila víťaznú sériu - v Martine zvíťazila a postúpila na
celoslovenské kolo do Nových Zámkov. Tento úspech dosiahla nielen vďaka svojmu talentu, ale hlavne poctivému a pravidelnému tréningu počas celého roka. Účasťou na Majstrovstvách Slovenska sme
získali dôležitú skúsenosť pre ďalšiu prácu a motiváciu, aby sme náš
výkon ešte zlepšili a pokúsili sa v budúcnosti dosiahnuť ešte viac.
Držíme Kristínke palce, nech sa darí.
Mgr. M. Rímsky

Slávik Slovenska
Aj tento rok sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže
Slávik Slovenska. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov, ktorí súťažili v dvoch
kategóriách. Na okresnom kole nás reprezentovali 2 žiačky.
Z 1. kategórie Timotea Tropeková a z 2. kategórie Emma Tropeková.
Tu sa podarilo získať Timotei Tropekovej krásne 1. miesto a reprezentovala našu školu aj na krajskom kole v Kysuckom Novom Meste.
Mgr. Beáta Ogureková
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Spevácko-tanečný krúžok KAŠUNKA
O udržanie a rozvíjanie piesní, tancov
a hier našich predkov
sa aj v tomto školskom
roku snažil DFS KAŠUNKA. Súbor vystupoval na rôznych kultúrnych podujatiach
v obci, zúčastnil sa súťaže Nižňanské krpčeky a krajskej súťaže
v Dolnom Kubíne, kde
dosiahol pekné výsledky s pásmom „Ľulicki ľuľane“. Počas
prázdnin sa zúčastnil
na PFS - v Sihelnom
a na PFS - v Zuberci.
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Snehulienka a sedem trpaslíkov
„Kedysi dávno, pradávno a možno včera, tam kde sa more do riek
vlieva a lavíny kotúľajú sa hore kopcom, rozprávky končia sa šťastným koncom....“ tak začiatkom júna začínala návšteva Divadla bez
opony s hrou Snehulienka.
Všetkým známa rozprávka dostala nové šaty a my sme sa skvele
zabávali. Veď kto by odolal
zlej kráľovnej s veľkým humorom, princovi na koni, trpaslíkovi –
sedem v jednom balení a napokon jemnej Snehulienke so súčasným
teanegerským slovníkom.

Valéria
Baláková

Mgr. Emília Sireková

Deň detí
Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých
krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne oslavuje každoročne 1. júna. Na Slovensku sa slávi od roku 1952.
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Myšlienka Medzinárodného dňa detí vznikla na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference forthe Wellbeing of Children)
v Ženeve, v Švajčiarsku v roku 1925, keď zástupcovia 54 krajín
schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou,
vzdelaním a inými otázkami týkajúcich sa detí na celom svete. Odvtedy sa oslavuje vo viac ako 21 krajinách. Tento deň má prinášať deťom
zábavu a radosť.
Na našej škole sme MDD pojali športovo. Deviataci pokračovali
v tradícii, ktorá sa ujala v minulom školskom roku a usporiadali športové hry pre druhý stupeň.
Hoci piatkové ráno 31.5.2013 bolo slnečné, predchádzajúce daždivé dni nám nedovolili športovať na premočenom teréne. Hry a súťaže
sa teda najskôr konali v telocvični. Na stanovištiach žiaci plnili rôzne
úlohy: skladali heslá, puzzle, prekonávali driblovaním lavičkové prekážky, prenášali na hlave predmety, zapojili sa do kohútích zápasov,
triafali na cieľ... Na ihriskách pokračovali futbalovým turnajom, kde
nás už všetkých slnko poriadne zohrialo a ukončilo vydarený deň.
(Mgr. Emília Sireková

Učíme tvorivo
V dnešnej dobe, presýtenej novými informáciami, musia deti čeliť množstvu požiadaviek, ktoré sú na ne kladené. Tvorivosť pomáha zvládať túto záťaž tak, že ponúka
rôznorodé riešenia. Zároveň zvyšuje u detí sebaistotu, záujem o poznávanie a radosť zo spolupráce.
Je často náročné zaujať žiakov tak, aby na vyučovaní nielen dávali pozor, ale aby
boli hlavne aktívni a prežívali preberané učivo so záujmom a možno i s úsmevom na
tvári. Hodiny slovenského jazyka a literárnej výchovy majú našťastie široký priestor
na využívanie zážitkových metód a učiteľ má možnosť kombinovať ich podľa preberanej témy, úrovne a záujmov žiakov. To znamená, že takéto metódy dokážu zaktivizovať i dieťa, ktoré sa menej rado zapája do činnosti alebo dieťa, ktoré si nedôveruje. Zároveň v ňom zážitok uchová informáciu bez toho, aby malo pocit, že sa trápi
s problémom, ktorý je nad jeho sily. Na záver je nadšené vlastným úspechom, čo
prináša ďalšiu túžbu po úspechu. A to je už potom to obrovské pozitívum, keď
úspech plodí úspech.
Odmenou pre učiteľa je potom trieda, ktorá pracuje rada a v rámci svojich možností je každé dieťa úspešné.
Perlička na záver: Jeden žiak sa spočiatku trošku trápil so zadaním vytvorenia
básne s dodržaním formy CINQUAIN (verše sú radené podľa presného pravidla podstatné meno, dve príd.mená, tri slovesá, vyjadrenie pocitu, synonymum). Po niekoľkonásobnom vysvetlení sa mu báseň podarilo vytvoriť.
Žiaci svoje práce prečítali, boli odmenení potleskom i dobrou známkou. Rozoberali sme pocity pri písaní, náročnosť a úspešnosť. Spomínaný
žiak získal veľký potlesk za originálnosť a spokojne vyhlásil: „Najskôr som bol z toho hlúpy ako taký kôň, ale teraz to už konečne chápem.“
Mgr. Emília Sireková
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Krúžok „Mladý cestovateľ“ informuje
Posledné akcie krúžku v tomto školskom
roku boli výstup na Babiu horu a prechod roklinami Jánošíkove diery v Národnom parku Malá
Fatra. Výstup na Babiu horu bol náročnejší na
kondíciu a zmeny počasia. Na vrchole nás prekvapil silný nárazový vietor, ktorý nám nedovolil pobudnúť dlhšie, ale prekrásny výhľad na
všetky svetové strany bol odmenou za vynaloženú námahu.
Na túre v Jánošíkových dierach sme mali
krásne slnečné počasie. Túru sme dvakrát
preložili, lebo pršalo a prechod neodporúčali
pracovníci horskej služby Národného parku
Malá Fatra. Ale nakoniec sa nám to podarilo
a prešli sme dve časti Dolné a Horné diery.
Výstup rebríkmi okolo vodopádov bol veľmi zaujímavý. Mnohí žiaci v takejto rokline ešte neboli a veľmi sa im páčilo. Potešilo ma, že niektorí plánujú pozvať svojich rodičov na takýto výlet, kde budú pre rodičov sprevádzať ako sprievodcovia. Záver turistického prechodu bol v rázovitej obci Štefanová.
Vedúca krúžku RNDr. Zlatica Krumpová

Slovníky farskej knižnice
LITURGICKÝ SLOVNÍK
Nábožnosť – morálna čnosť patriaca do druhej základnej čnosti –
do spravodlivosti; uschopňuje kresťana, aby prejavil Bohu ako najvyššiemu Pánovi príslušnú úctu a poklonu a skutkami nábožnosti sú
– almužna, modlitba a pôst
Nádej – druhá z troch Božských čností, ktorá je vliata do duše
kresťana po krste; skrze ňu s pevnou dôverou očakávame prostredníctvom Božej milosti večnú blaženosť a prostriedky na jej dosiahnutie; túžime ňou po Božom kráľovstve ako po svojom šťastí, pričom
dôveru vkladáme do Kristových prisľúbení a nespoliehame sa na
vlastné sily, ale na pomoc a milosti Ducha Svätého
Neomylnosť pápeža – a Učiteľského úradu cirkvi je charizma
Ducha Svätého, ktorá spôsobuje, že cirkev sa nemôže mýliť, keď
vykladá Božie pravdy a prikázania (vo veciach viery a mravov)
Ne temere – latinský názov dekrétu sv. otca Pia X., ktorý sa týka
sviatosti manželstva – farár alebo administrátor, v ktorého kostole sa
slávi sobáš, má povinnosť oznámiť uzavretie tohto manželstva na
miesto krstu novomanželov, kde sa prijatie tejto sviatosti zaznačí do
matriky
Nihil obstat – dáva sa k vytlačeniu kníh Sv. Písma a k iným náboženským knihám a znamená to, že nič neprekáža, aby táto kniha
bola vydaná tlačou – veriaci má istotu, že túto knihu môže spokojne
čítať
Novéna – deväťdňová pobožnosť k Ježišovi, k Panne Márii alebo
niektorému svätému, zvlášť za vypočutie naliehavej prosby alebo na
zveľadenie zbožnosti

BIBLICKÝ SLOVNÍK
Nabí (hebr. – naví = prorok) – hebrejský termín na označenie proroka v jeho špecifickom význame, t.j. človeka, ktorý hovorí v mene
iného, najmä v mene Boha

Nasí (hebr. = knieža, patriarcha) – Izraeliti takto spočiatku oslovovali knieža určitého kmeňa, neskoršie politických vodcov národa
Náuka dvanástich apoštolov (let. – Didaché) – krátky, jednoduchý, ale obsahovo veľmi dôležitý prvokresťanský spis – akási príručka kresťanskej morálky a cirkevného zriadenia
Nazireát (herb. nazír = zasvätený, oddelený pre Božiu službu) –
sľub, ktorým sa v izraelskom náboženstve niektorí muži alebo ženy
zaväzovali na celý život alebo aspoň na tridsať dní, že si nebudú
strihať vlasy, nebudú požívať liehové nápoje a nepoškvrnia sa dotykom mŕtveho – cieľom bolo zasvätiť sa službe Bohu
Neofyt (gr. neóphytos = novoobrátenec, novokrstenec) – názov,
ktorým sa v prvotnej cirkvi označovali novopokrstení členovia kresťanského spoločenstva

...otvorme oči...
„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža
a ženu ich stvoril.“ (Gn 1,27)

Načo nám je manželstvo
V máji demonštrovali vo Francúzsku stovky tisícov ľudí. Odhady sú
široké, od štvrť milióna až do jeden a pol milióna. Ak stredné odhady
(milión) prepočítame na slovenské pomery, je to akoby v Bratislave
demonštrovalo cca 150 tisíc ľudí. Mnohonásobne viac ako počas
protestov proti gorile...
Keďže išlo za posledné mesiace o opakovanú vec, je to najväčšia
občiansku udalosť v krajine za tridsať rokov. A je dosť možné, že ste
medzi správami zachytili v posledných týždňoch aj tieto informácie,
hoci médiá sú na ne poriadne skúpe. Prečo asi?!
To, čo sa deje vo Francúzsku v posledných mesiacoch istým spôsobom charakterizuje situáciu na celom svete – boj o manželstvo
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a rodinu, boj o muža a ženu, boj o otca a matku, boj o skutočné
hodnoty. A nesmieme si pred tým zatvárať oči, lebo sa to postupne
začína dotýkať aj nás, našej krajiny a nášho postoja k hodnotám,
k pravde, k životu a vlastne aj k rodine.
Akoby sa človek chcel stať bohom a zabúda, kým je – sme deťmi
živého Boha, ktorý nás stvoril z lásky a k nej aj povolal, a ktorý nám
ukazuje a dáva skutočné hodnoty života. Hodnoty, nie pseudohodnoty!

Pravda nás vyslobodí
Rozhovor s odborníkom na gender ideológiu
Rodová (gender) ideológia „určite napácha viac škody ako marxizmus“. Napísal to Mons. Tony Anatrella, medzinárodne známy psychoanalytik, odborník na sociálnu psychiatriu, docent na slobodných
Fakultách filozofie a psychológie v Paríži a na Kolégiu bernardínov
(College des Bernardins), a tiež konzultor Pápežskej rady pre rodinu
a Pápežskej rady pre pastoráciu v zdravotníctve. Svoju najnovšiu
knihu Teória „gender“ a pôvod homosexuality, ktorú vydalo vydavateľstvo San Paolo, napísal Anatrella práve s cieľom upozorniť na existenciálne a spoločenské dôsledky teórie, ktorá neguje pohlavný rozdiel medzi mužom a ženou. Pri tejto príležitosti je tu ponúknutý rozhovor s ním - Monsignor, čo sa môže stať ľuďom, ktorí nevidia jasne rozdiely medzi pohlaviami?
Teraz ešte nevidieť dôsledky popierania odlišnosti medzi pohlaviami, ale o takých dvadsať rokov to bude zrejmé: ak to takto pôjde ďalej,
staneme sa svedkami veľkej krízy identity a šírenia psychických problémov. Skutočnosť sa zmieša s predstavami a nič sa už viac nebude
považovať za stabilné. Chronická neistota navyše plodí násilné správanie. Dieťa vyrastá zdravo a bezpečne, keď môže zvnútorniť pohlavnú rozdielnosť. Ak nastáva konflikt pri jej akceptovaní, lebo ho
mentalita okolia ho núti, aby neprijalo rozdielnosť, stáva sa náchylnejšie k tomu – ako sa to stáva u homosexuálov –, že vyrastá v depresii,
je neisté a nie je schopné akceptovať rozdielnosť. Obrovské psychické škody spôsobené rozvodmi, ktoré v súčasnosti konštatujeme, nie
sú ničím oproti tomu, čo môže spôsobiť rodová ideológia pre budúce
generácie.
- Hovoríte o narastajúcom šírení homosexuálneho správania. Je to len dôsledok prijatia tohto modelu ako normálneho
alebo tiež prevládajúcej narcistickej mentality?
Hovoríme, že narcistická mentalita, ktorá odmieta inakosť ako prvok nevyhnutný pre naplnenie človeka, uľahčuje homosexualitu. Prípady homosexuálneho správania pribúdajú, pretože spoločnosť, namiesto toho, aby pomáhala človeku prijať najprv svoje a potom opačné pohlavie, napomáha jeho regres do infantilnej fázy sexuality,
v ktorej sa inakosť nechápe ako pozitívna. Ak však nebudeme pomáhať dieťaťu, aby vyšlo zo seba samého a prekonalo tieto infantilné
fázy, napr. análnu, môže dôjsť k veľmi vážnym problémom: okrem
homosexuality sú to alkohol, drogy, bulímia a mnohé iné.
- Teda homosexualita nemá fyziologický, neurologický alebo
genetický pôvod?
Takmer všetky štúdie sa zhodujú v tom, že tu ide o narušenie psychiky, ako už tvrdil Sigmund Freud. Muž a žena dozrievajú psychicky
tým, že počas detstva a adolescencie zvnútorňujú vlastné pohlavne
rozlíšené telo. Keď sa tak nestane, jednotlivec neakceptuje vlastné
skutočné telo a namiesto toho prijíma iné, čo nekorešponduje s jeho
osobnou skutočnosťou: toto imaginárne telo sa líši od skutočného
tela.
- Vo vašej knihe sa píše, že homosexualita je vlastnícka, vo
vzťahu k inému hľadá vyplnenie nedostatku a nie je schopná
darovať sa. Ako teda môže Cirkev od homosexuálov žiadať,
aby žili v čistote?
Cirkev hovorí, že sexuálne úkony medzi osobami toho istého pohlavia sú svojou vnútornou povahou nezriadené, pretože homosexuál
nedokáže vyriešiť svoju frustráciu tým, že sa spája s tým, kto má
rovnaké pohlavie. Napriek tomu, že prežíva také vzťahy, zostáva
neuspokojený. Preto Cirkev ponúka osobám, ktoré sú skutočne homosexuálne (ak nie, môžu podstúpiť terapeutickú liečbu, ktorá ich
privedie k heterosexualite), aby sa zdržiavali praktizovania homosexuality a snažili sa hľadieť do vnútra a zakladať svoje vzťahy na inej
láske, ktorá môže zahojiť ich ranu, a tou je láska Krista v Cirkvi. Je to
namáhavá cesta, ale jediná, ktorá umožňuje žiť v tomto stave v pokoji.
Existujú kresťania, ktorí majú takéto sklony a prijímajú ich, no nechcú
ich prejavovať navonok alebo praktizovať. Niektorí môžu mať zlé skúsenosti a chcú to zmeniť, pričom nachádzajú vo viere v Krista zdroj
svojej cesty ku šťastiu: v láske Cirkvi môže každý človek nájsť svoje
miesto.
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- Aký je vzťah medzi rodovou lobby a populáciou, ktorú –
ako tvrdia – reprezentujú? Reprezentujú tieto nátlakové skupiny naozaj všetkých homosexuálov?
Homosexuálna lobby robí veľa kriku. Možno to jasne vidieť, keď
organizujú manifestácie ako sú pochody Gay Pride, ktoré sú otvorené aj pre heterosexuálov, aby bola čo najväčšia účasť. Zostáva však
skutočnosťou, že homosexuáli predstavujú veľmi malé percento celkovej populácie. Výskum vo Francúzsku ukázal, že v roku 2008 len
1,1 % mužov a 0,3 % žien malo sexuálne kontakty s osobami rovnakého pohlavia, čo nevyhnutne neznamená, že to boli skutoční homosexuáli. Hovorme teda o nepatrnej menšine, no s veľkou mocou
v oblasti politiky a médií, ktorá chce nanucovať svoj životný štýl väčšine populácie, ktorá nevie, čo sa vlastne deje: médiá majú takú moc
a psychologický vplyv, že za zlého sa považuje už aj ten, kto sa pýta,
aby to pochopil. Donútia nás považovať za normálne aj to, čo človek
odjakživa vnímal ako evidentne problematické. Dokonca sú zakázané aj diskusie o otázke pôvodu homosexuality.
- Teda problém, ktorý sa dotýka len niekoľkých osôb sa mení
na epochálnu otázku. Ako je možné, že lobby, ktorá reprezentuje len nepatrnú časť populácie, má takúto moc?
Aby sme pochopili tento fenomén, musíme ho umiestniť do historického rámca so začiatkom v päťdesiatych rokoch, keď sa začala rozvíjať ideológia sexuálneho liberalizmu, ktorá chcela zredukovať sexualitu na jej infantilný a hravý aspekt. Následne sa začiatkom sedemdesiatych rokov začalo tvrdiť, že sexuálny pôžitok je primárnym právom osoby, teda aj dieťaťa. Vtedy sa rozšírila homosexualita a stala sa
legitímnou. Dnes sa nachádzame v situácii, keď sa homosexualita
považuje za sexuálnu identitu vďaka intenzívnej práci gay aktivistov
vo všetkých najdôležitejších inštitúciách, ako OSN a Európska únia,
ktoré teraz homosexualitu nanovo zadefinovali. Začiatkom sedemdesiatych rokov sa gay aktivisti veľmi chceli presadiť, a preto začali
používať verbálne i fyzické násilie: homosexuálne združenia intervenovali na všetkých lekárskych kongresoch, a to aj brutálnymi metódami, vytrhnúc mikrofón tomu, kto sa opovážil vzniesť pochybnosti.
Obsadili strategické miesta a infiltrovali sa aj do správnej rady Združenia amerických psychiatrov. Týmto spôsobom dosiahli, že homosexualita bola vymazaná zo zoznamu chorôb, a to rezolúciou dosiahnutou hlasovaním po tom, čo boli všetkým členom vopred zaslané
osobné listy: nikdy sa nestalo, aby bolo odborné stanovisko prijaté
hlasovaním. Odvtedy je pre lekárov takmer nemožné, aby pristupovali k homosexualite aj z odborného hľadiska. Následne Svetová zdravotnícka organizácia i legislatívy jednotlivých štátov začali popierať
existenciu sexuálnej odlišnosti, pričom najprv akceptovali homosexualitu ako normálnu, potom povolili manželstvá medzi osobami rovnakého pohlavia a nakoniec im umožnili aj adopciu detí.
- Tvrdíte, že homosexuáli trpia. Ak je to tak, prečo sa nik
nebúri a nežiada o pomoc?
Kto pripúšťa, že trpí a chápe, že to nie je v dôsledku spoločnosti, na
ktorú projektuje svoju mániu prenasledovania, a u ktorej hľadá potvrdenie, ktoré nenašiel u rodiča, často hľadá pomoc. Je však evidentné,
že aktivisti si to buď neuvedomujú, alebo nechcú z tohto bludného
kruhu vyjsť von: hovoria, že netrpia, hoci stále vychádza na povrch
problém depresie, izolácie a nestability vo vzťahoch. Preto ten, kto si
nechá pomôcť, má často strach povedať, ako sa veci v skutočnosti
majú: sme pochabí, lebo ak sa heterosexuál stane homosexuálom,
tak sa mu gratuluje; no v opačnom prípade sa ním opovrhuje.
- Ako hodnotíte liečbu Roberta Spitzera, najvplyvnejšieho psychiatra minulého storočia, ktorý sa nedávno ospravedlnil homosexuálom, že konštatoval účinnosť nápravnej terapie doktora Nicolosiho?
Existujú také formy homosexuality, ktoré sa nedajú zmeniť, iné zasa,
ktoré sa môžu vyvíjať a nastúpiť na cestu smerom k heterosexualite.
No tak ako je potrebné vyvarovať sa represívnym terapiám, je tiež
možné napomáhať v prekonávaní infantilnej fázy sexuality s cieľom
zmeniť orientáciu u tých, ktorí po tom vnútorne túžia, a teda sú ochotní
spolupracovať. Kto však toto tvrdí, je prenasledovaný, vrátane Spitzera.
- Nikdy sa vám nevyhrážali?
Dochádza k tomu neustále, stáva sa to všetkým tým, ktorí zastávajú to, čo zastávam ja. Doteraz ma ešte neudali, hoci vo Francúzsku
už existuje zákon proti homofóbii: ak si poslanec dovolí povedať, že
rodina má väčšiu hodnotu ako všetky iné zväzky, je odsúdený na
prvom alebo druhom odvolacom konaní. Z dôvodu slobody myslenia
vyhlási zrušenie rozsudku, ale pýtam sa: ako dlho ešte bude trvať
toto prímerie? Rozvíja sa tu ideologická polícia. A keď ideológia potrebuje na svoje presadenie policajnú a súdnu moc, znamená to, že
ideme smerom k totalitnému štátu. Problém spočíva v tom, že obyvatelia si v skutočnosti neuvedomujú vážnosť situácie, lebo problémy
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týkajúce sa homosexuality sú neznáme a hovorí sa o nich ako o tabu.
- Ako sa možno proti tejto ideológii postaviť a zastaviť takéto totalitné smerovanie?
Je potrebné povedať pravdu. Cirkev zostala jedinou inštitúciou, ktorá obraňuje zdravie človeka. Ale je potrebné vynaložiť väčšie úsilie
v oblasti vzdelávania: mnohí totiž podporujú a obhajujú túto ideológiu
z neznalosti. Často aj kňazi hovoria bez toho, aby poznali reálny život
homosexuálov. Je potrebné čítať Bibliu a spisy sv. Pavla, ktorý opisuje
hrozné dôsledky spoločnosti, ktorá uznáva homosexualitu. Predovšetkým je potrebné pestovať vzťah s Bohom. Narcizmus, v ktorom
sa nachádzame je v skutočnosti ovocím odmietnutia Boha. A aj sexuálnosti, odlišnosti, ktorá jediná nás môže naplniť. V tomto svete, ktorý
zabudol na túto odlišnosť a ktorý nepozná Božiu lásku, človek už viac
nevie, kým je, a nemá viac vzor, ktorý ho formuje, len ten uniformný,
masový. To je dôvod, prečo je dôležitá nová evanjelizácia, o ktorej
hovorí pápež, a ktorá od ohlasovania Kristovej lásky prechádza
k človeku, pričom ju možno zakúsiť v Cirkvi a v rodine. Je dôležité
vychovávať k tomu, aby sme pre vlastné naplnenie dokázali vyjsť zo
seba samých. Nie náhodou a napriek útokom pápež neustále hovorí
o prirodzenej rodine. Ešte ako kardinál Ratzinger (dnes už emeritný
pápež – poznámka redakcie), s ktorým som roky spolupracoval ako
člen Kongregácie pre katolícku výchovu, žiadal vypracovať veľmi
dôležitý dokument o výchove a homosexualite a o potrebe spolupráce medzi mužom a ženou. Napokon, základom je pastorácia na podporu rodiny a väčšie úsilie katolíkov pri obrane rodinných a výchovných inštitúcií, aj v politike.
...a ešte k otázke „Nikto sa vám nevyhrážal?“ z predchádzajúceho rozhovoru
Vo Francúzsku v júni vyvolali rozruch aj nasledujúce udalosti –
Na jednej strane napadnutie „bdejúcich matiek“ v Lille mužom, ktorý
zaútočil na skupinku žien a nadávajúc im do fašistov sa ich snažil
pobodať nožom a na strane druhej prvé odsúdenie odporcu zákona
Taubira na nepodmienečný trest.
Nicolas B. 23-ročný študent, jeden zo zakladajúcich členov hnutia
Veillers a aktívny účastník demonštrácií, ktorý už bol v minulosti zadržaný za účasť na manifestácii, sa zúčastnil na ohlásenej demonštrácii
pred sídlom TV M6. Potom čo sa po desiatej večer zhromaždenie
rozišlo, pokračoval so skupinkou kamarátov po Champs –Elysées
a mal na sebe mikinu s logom hnutia.
Skupinu zadržala polícia avšak Nicolas sa snažil utiecť a schoval sa
v neďalekej pizzérii, kde ho však polícia zatkla. Podľa jeho advokáta
policajný zásah bol brutálny a Nicolas potreboval po ňom lekárske
ošetrenie. Nakoľko študent považoval svoje zatknutie za neoprávnené odmietol poskytnúť vzorky svojej DNA a odtlačky prstov. Za „rebéliu“ bol trestným tribunálom, ktorý má v kompetencii väčšinou ťažké
zločiny a kupliarstvo, odsúdený na 4 mesiace väzenia z toho 2 mesiace nepodmienečne a pokutu 1000 eur.
Tento rozsudok vzbudil rozruch aj vzhľadom na to, že muž, ktorý
nožom napadol skupinu matiek v Lille, bol po 12 hodinách zadržania
bez väčších problémov a následkov prepustený na slobodu.

Homosexuáli chcú zničiť inštitúciu
manželstva
Hoci sa všade nájdu radikáli, neumenšuje to na vážnosti vyjadrení
lesbickej novinárky Mashy Gessen. V interview pre rádio sa vyjadrila,
že homosexuálni aktivisti klamú o svojej radikálnej politickej agende.
Tvrdí, že im nejde len o prístup k manželstvu ako inštitúcii. Oni ho
chcú totiž radikálne redefinovať a koniec koncov zničiť.
Zrušiť manželstvo ako inštitúciu
Masha Gessen hovorí: “niet pochýb, že homosexuálni aktivisti by
mali mať právo zosobášiť sa, ale paradoxne, rovnako si myslím, že
inštitúcia manželstva by ani nemala existovať. Bojovať za gay manželstvá si v podstate vyžaduje klamať o tom, čo v skutočnosti s manželstvom urobíme, keď sa k nemu dostaneme – klameme, ak tvrdíme, že
inštitúcia manželstva sa takto nezmení… Manželstvo sa totiž zmení,
a malo by sa zmeniť. A opakujem, nemyslím si, že by vôbec manželstvo malo existovať. Nie je to utópia. Ja totiž žijem svoj život reálne.
Mám tri deti, ktoré majú rodičov, viac alebo menej, a nechápem prečo
by nemohli mať aj zo zákona piatich rodičov… Keď som spoznala
svoju partnerku, práve porodila svoje dieťa, a biologickým otcom jej
dieťaťa je môj brat. Potom, biologický otec mojej dcéry je muž, ktorý
teraz žije v Rusku, a môj adoptívny syn ho tiež považuje za otca. Čiže
piati rodičia troch detí. A naozaj, rada by som žila v takom právnom
systéme, ktorý by reflektoval tieto skutočnosti. Lenže to nie je kompatibilné s inštitúciou manželstva.”

Homosexuáli sa nechcú sobášiť
Už dlhší čas sa obhajcovia prirodzeného manželstva pokúšajú ukázať, že skutočná agenda za požiadavkami homosexuálnych organizácií nie je manželská rovnosť ale totálne rozmotanie manželských
spletitostí a vykorenenie tradičných hodnôt zo spoločnosti.
Žiaľ, slová tejto aktivistky za homosexuálov potvrdzujú aj štatistiky.
Keď dostali príležitosť sobášiť sa po tom, čo sa zákony zmenili, len
veľmi malé percento homosexuálov to vôbec zaujímalo, na rozdiel od
heterosexuálnych párov. Vyvstáva teda otázka, či je naozaj potrebné
riešiť takto manželstvo kvôli “férovému” rozsahu výhod, ktoré ponúka. V Holandsku sa sobáši len 12 % homosexuálov v porovnaní
s 86 % heterosexuálov. V Kalifornii od roku 2008 (od zmeny zákona)
využilo šancu zosobášiť sa menej než 20 % z kohabitujúcich homosexuálnych párov, pričom sobášiacich sa (tiež už spolužijúcich) heterosexuálnych párov bolo až 91 %.
Je zjavné, že de facto sa uskutočňuje “len” kultúrna zmena a upúšťanie od tradičnej rodinnej etiky, nakoľko väčšina homosexuálov žijúcich spolu ani nepotrebuje a ani netúži sobášiť sa. To, čo chcú, je
radikálne zmeniť koncept chápania manželstva.
Gayovia a lesby sú slobodní žiť život tak, ako chcú. A dokonca
dnešná spoločnosť im za to tlieska tak, ako v histórii nikdy predtým.
Je ale otázne, či majú právo zmeniť manželstvo pre celú spoločnosť.

...k tomu všetkému jedna otázka
(a či výkričník?)
Má zdravý ľudský rozum šancu ešte zvíťaziť? A to v téme ešte
nehovoríme výsostne o Božom pohľade na vec, ale len o zdravom
rozume a prirodzenosti človeka... Odpoveď je aj v našich rukách,
v našom aktívnom postoji k veciam, v našom zdravom rozume, ktorého pridanou hodnotou je a má byť osvetlenie svetlom viery, ... odpoveď je aj v našej modlitbe.

Vyhlásenie Konferencie biskupov
Slovenska (KBS) o rodovej rovnosti
K tomu všetkému sa nakoniec na začiatku prázdnin vyjadrila aj
KBS. Od 3. do 4. júla 2013 sa v Kňazskom seminári sv. Gorazda
v Nitre konalo 75. plenárne zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zúčastnilo sa ho všetkých 16 biskupov, členov KBS. Biskupi odsúhlasili text vyhlásenia k otázke rodovej rovnosti. Text vyhlásenia je tu v plnom znení Rodina je z Božieho ustanovenia založená na manželstve muža
a ženy. Aj zo súčasných štatistík vyplýva, že pokiaľ ide o istotu,
poskytovanie útočiska a stability, podporu života, stále patrí medzi
priority väčšiny mladých ľudí. Takto chápaný inštitút manželstva nájdeme prakticky v každej ľudskej kultúre a každej civilizácii. Napriek
tomu je táto pravda zo strany súčasnej alternatívnej kultúry systematicky spochybňovaná a zosmiešňovaná. Častokrát sa to objavuje už
v mediálnych programoch a materiáloch určených pre deti a mládež.
Podľa tohto chápania manželstvo a rodina je vraj prežitkom, preto sú
tu snahy už deti ovplyvňovať k alternatívnym formám partnerstva.
Biologicky podmienené pohlavie treba údajne prekonať možnosťou
jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi.
Človek sa týmto chce stavať do pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv. rodovej rovnosti /gender ideológia/ popiera pravdu Svätého písma: „Ako
muža a ženu stvoril ich“ /Gn 1, 27/. Ideológiou hedonizmu a materializmu sa človek dostáva do nejasnej situácie ohľadom vlastnej totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, kým v skutočnosti je.
Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobrej vôle, aby vynaložili vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry rodiny, aby táto hodnota neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť. Manželstvo
chápané ako zväzok jedného muža a jednej ženy nie je historickým
prežitkom, ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej občianskej spoločnosti. Manželstvo a rodina sú súčasťou evanjelia pre
dnešný svet, osobitne pre mnohých mužov a ženy, ktorí sú osamotení a chýba im láska a podpora.
Zdroje – internet (www.hlavnespravy.sk, www.kbs.sk,
spravy.vyveska.sk, a iné)
spracoval – Jaroslav Humený
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