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Nový rok 2007 začal pre Rabču úspešne
• Najteplejšia zima,
akú si kto pamätá:
jar už marci, zakvitnuté
slivky, …
• schválenie žiadosti
o poskytnutie dotácie
z Enviromentálneho fondu vo výške 8,1 mil. Sk
na rozšírenie a rekonštrukciu vodovodu
a kanalizácie,
• Žilinský samosprávny kraj schválil 128 tis.
pre deti na výchovnorekreačné výlety,
• ukončená 16-ročná ROEP a možnosť
Rabče zaradenia do
pozemkových úprav,
• pokrok v jednaní so
Spišskou katolíckou
charitou vo veci výstavby Domova dôchodcov
a domova sociálnych
služieb,
• Rabča sa stala sídlom
úspešného Združenia
Babia hora.
V. Briš, šéfredaktor RCH

TVORÍME NOVÉ FORMY PRIHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE s GMINOU ŚWINNA

Záujemcom
o byty

Spolupráca
pokračuje

ZÁMERY
obce

Záujemci o nájomné
byty prihláste sa na
obecnom úrade
Výstavbu 12 nájomných bytov zabezpečí
po schválení RABČAN,
s.r.o. . Ide o 1x 1-izb. bezbar. byt 42 m2, 1x 1-izb.
byt 41 m2, 6x 2-izb. byty 52 m2 a 3x 2-izb. byty
55 m2. Min. cena mes. nájmu je u 1-izb. bytu 2,3 tis.
a 2-izb. 3,1 tis. Sk. (OCÚ)

Zástupcovia
obce
Rabča privítali v piatok 27. apríla 29 zástupcov z gminy Świnna. Na
priateľskom športovospoločenskom stretnutí si vymenili skúsenosti
a dohodli nové formy
spolupráce (viac s. 3).
V rámci INTEREG
III A Poľsko – Slovensko sa začal realizovať už
schválený projekt. V. BRIŠ

Pripraviť projekt na
obojstranný chodník
vedľa Hlavnej cesty po
celej obci a jednostraný
od kostola smerom na
Sihelné.
Právne vysporiadať
v zastavanom území
do majetku obce všetky
miestne komunikácie aj
obojstranný chodník a
v nezastavanom cez pozemkové úpravy. V. BRIŠ

Obec musí
vyčistiť
nedovolené
skládky
Po celej obci najmä
povedľa riek a potokov
je viacero rozptýlených
skládok s vyhodeným
domovým odpadom.
Nebude to lacná záležitosť a všetci si to zaplatíme vo forme zvýšeného poplatku. (OCÚ)

TEXT, eFOTO – V. BRIŠ

Zima trvala
len 3 týždne
Už sme si tak zvykli
na teplo a zimu bez snehu, že keď konečne sneh
koncom januára napadol, tak sme sa nevedeli dočkať, kedy zmizne.
A sneh za 3 týždne zmizol! Ale keď padal, tak
padal tak, že ho nestačili odhŕňať a riešili to
poslanci obce. Prvýkrát
sneh z chodníkov po celej obci odviezli. V. BRIŠ
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aprílové rokovanie obecného zastupiteľstva

30. apríl 2007

Aprílové zasadnutie obecného zastupiteľstva.

eFOTO – V. BRIŠ

Bohaté aprílové zasadnutie zastupiteľstva
Toto zasadnutie začalo
už od ôsmej ráno a viedol ho starosta obce
Dušan Ratica.
Prítomných bolo
10 poslancov,
Ing. Jozef Djubek sa
ospravedlnil.
Po kontrole úloh zástupcom starostu Ing.
Karol Sahuľom začalo

dôležité rokovanie poslancov.
Poslanci schválili hospodárenie obce Rabča
za rok 2006 aj rozpočet na rok 2007.
Na roky 2008 – 2009
schválili informatívne
rozpočty.
Zámery: postaviť 12
bytový dom, skráš-

liť priestory obecnej
prevádzky a obecného úradu, pripraviť
projekt na obojstranný chodník vedľa Hlavnej cesty, vysporiadať
ul. Mokrú…, pripraviť
štúdiu námestia, vymedziť nové umiestnenie
obecnej prevádzky mimo centra za domom

kultúry.
Poslanci upravili výšky
nájomného nebytových
priestorov.
Opätovne schválili požiadavku na pozemkové úpravy.
Po diskusii pre a proti sa väčšina poslancov
uzniesla, že od 1. mája bude vedúci oboch

obecných podnikov
RABČAN, obecné služby a RABČAN, s.r.o
Ing. Jaroslav Jagnešák.
Doterajší vedúci obecných služieb p. Jozef
Galis odchádza
do dôchodku. Starosta
obce Dušan Ratica poďakoval za dobre odvedenú prácu.
V.BRIŠ

UZNESENIE č. 4/2007
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ),
ktoré bolo 27. apríla 2007
(skrátené)

roslav Jagnešák, zapisovateľku: Eva Grancová.
2. Program rokovania.
3. Úpravy výšky nájmu nebytových priestorov podľa predloženého návrhu so zmenou kancelárskych priestorov a lekárov
(poznámka obecného úradu: cena nájomného kancelárskych a zdravotníckych nebytových priestorov je po schválení 527,50
Sk/m2/rok, doteraz bola cena kancelárskych priestorov
375,50 Sk/m2/rok a zdravotníckych 600 Sk/m2/rok).
4. Od 1. mája znížiť poplatok za prenájom športovej haly na 250 Sk.
5. Schvaľuje Rozbor
hospodárenia obce Rabča
za rok 2006 a Rozpočet obce Rabča na rok 2007.
6. Plán kontrolnej činnosti predložený hlavným
kontrolórom obce Rabča.
7. Kumuláciu funkcie
vedúceho RABČAN, obecné služby a konateľa RABČAN, s.r.o.
8. Prístupovú cestu pre
J. a P. Pikoša na parcelách
6315/6, 5 s podmienkou
vysporiadania prístupovej cesty v širke 7 m v prospech obce.
9. Pre Dáriusa Kormana pozemok pod garáž.

10. Stavebný pozemok
Petra Cubínka po zapracovaní pripomienok obce.
11. Menovanie Ing. Jaroslava Jagnešáka do kumulovanej funkcie vedúceho RABČAN, obecné služby
a konateľa RABČAN, s.r.o.
12. Miestne komunikácie riešiť formou vydržania bezplatne. V prípade zložitej právnej veci, ak
by sa objavila požiadavka s osobitnými nárokmi,
voliť pre právne vysporiadanie miestnej komunikácie osobitnú formu takú,
aby to bolo k spokojnosti
oboch strán obce aj žiadateľa. OZ poveruje starostu obce Rača Dušana Raticu podpisovaním všetkých
potrebných listín súvisiacich s právnym vysporiadaním miestnych komunikácii v k. ú. obce Rabča.
Právnym vysporiadaním
miestnych
komunikácii
v obci Rabča poveruje advokátsku kanceláriu Mgr.
Igora Palidera so sídlom v
Zubrohlave.
13. OZ žiada o vykonanie pozemkových úprav
v k. ú. obce Rabča. Obec
Rabča ako účastník pozemkových úprav žiada
v záujme obyvateľov obce
o ich vykonanie podľa zá-

kona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách ... v platnom znení.
Vykonanie
pozemkových úprav požadujeme
podľa §2 ods. 1 písm. a)
vyššie uvedeného zákona.

4. Vykonať
kontrolu
dopravného značenia na
miestne komunikácie a nasledne osadiť dopravné
značenie.
5. Vykonať audit hospodárenia obce Rabča za
rok 2006.

E. Ukladá
1. Presunúť úlohu č. 12
– štúdiu námestia do budúceho zastupiteľstva.
2. Geometricky zamerať priestory pre prevádzku a novú výstavbu od ulice Mlynskej po most na
roľníckom družstve.
3. Konateľovi
RABČAN, s.r.o. informovať
o pôžičke 500 000 Sk budúce zastupiteľstvo.

F) Splnomocňuje
1. Starostu obce, Dušana Raticu, schvaľovať presuny rozpočtových
prostriedkov vo vnútri kategórii alebo triedy, pri dodržaní celkovej rozpočtovej
sumy kategórie alebo triedy
rozpočtovými opatreniami
a schvaľovať viazanie rozpočtových prostriedkov.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení OZ z 30. 3. 2007
a 9. 2. 2007.
2. Harmonogram 2007
– 2009 právneho vysporiadania miestnych komunikácii.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
rozpočtu obce Rabča na
rok 2007.
4. Návrh Rozpočtu obce Rabča pre roky 2009 –
2010.
5. Informáciu predsedu hasičov, že je nutné zabezpečiť mladých strojníkov na obsluhu hasičského
vozidla.
6. Informáciu Ing. Vladimíra Briša o priebehu
vykonavania
pozemkových úprav.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu
v zložení: predseda Mgr.
Eva Raticová, členovia:
Ing. Jozef Kovalíček, Ján
Chromek, overovateľov:
Pavol Kobyliak a Ing. Ja-

Rekonštrukcia vodovodu
Zámerom starostu, poslancov a konateľa RABČAN, s.r.o. je čo
najskôr mať v obci len obecný vodovod s rovnakou cenou. (OCÚ)

30. apríl 2007

samospráva / prihraničná spolupráca

P O S TAV E N I E H L AV N É H O KO N T RO L Ó R A
1. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce Rabča. Kandidáti na
funkciu hlavného kontrolóra sa vyberajú výberovým konaním v súlade so zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
a zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a s
„Konkurzným poriadkom obce Rabča“, pričom musia byť uprednostnení uchádzači s ekonomickým a právnickým vzdelaním.
2. Hlavný kontrolór vo vzťahu k obecnému úradu plní najmä
nasledovné úlohy:
a) vykonáva kontrolu plnenia úloh obce,
b) kontroluje, ako zamestnanci obce Rabča plnia úlohy vyplývajúce z platnej právnej úpravy a tohto organizačného poriadku,
c) kontroluje ako úrad zabezpečuje písomnú agendu jednotlivých orgánov obce,
d) kontroluje, ako úrad vykonáva všeobecne záväzné nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e) upozorňuje na nedostatky a porušenia platných právnych
predpisov v činnosti úradu,
f) na požiadanie OZ a starostu, príp. aj prednostu obecného úradu, zaujíma stanoviská k zákonnosti postupu orgánov obce,
g) vykonáva kontrolu vnútorných vecí obce v súlade s § 4 ods. 3
zák. č. 369/1990 Zb.,
h) kontroluje pokladničné operácie a účtovníctvo obce,
j) kontroluje nakladanie s majetkom obce.
Pri výkone úloh uvedených v ods. 2 tohto ustanovenia je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj
iných dokumentov obce.
3. Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov,
ktoré boli podané na orgány obce.
4. Hlavný kontrolór vedie evidenciu petícií..
–OCÚ

Nová trafostanica na Adamovke
Na novej ulici Úbočná v apríli Stredoslovenská energetika, a. s. Žilina (SEZ) začala realizovať stavbu novej
trafostanice aj s NN rozvodmi k novým rodinným domom a stavebným pozemkom. Po jej dokončení majú realizovať NN rozvody na Goborovej ulici. Realizovať majú aj NN prípojky k novým rodinným domom na
Rovňovej ulici a Záleskovke. V decembri SEZ dokončili trafostanicu Za vodou a previedli rekonštrukciu trafostanice pri starej pošte.
TEXT, FOTO V.BRIŠ

STOP SKLÁDKAM ODPADOV
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Tvoríme nové formy prihraničnej
spolupráce Rabča Świnna

Spolupráca obce Rabča s gminou Świnna, vľavo starosta Rabče Dušan Ratica, v strede wojt gminy Świnna Henryk Jurasz
FOTO – V. BRIŠ

Po roku pozval starosta obce Dušan Ratica
zástupcov gminy Świnna. Stretnutie začalo
od 11. hodiny. Riaditeľ základnej a materskej školy Ján Pienčak
29. účastníkom ukázal priestory oboch vynovených pavilónov základných škôl.
Po prehliadke školy zástupcov gminy Świnna pod
vedením wojta Henryka
Jurasza privítal v priestoroch športovej haly starosta obce Rabča Dušan Ratica za prítomnosti našich
poslancov, vedenia základnej školy a zamestnancov
obecného úradu.
Po krátkom zasadnutí si obe strany pripomenuli predošlé stretnutia a vzájomne si venovali spomienkové darčeky.

Za Rabču starosta venoval gmine Świnna olejomaľbu Navštívenie Panny Márie od p. Štefana Nogu. Wojt Świnnej Henryk
Jurasz obci Rabča v mene
gminy venoval orla s hodinami a videokazetu s marcového lesného protipožiarneho cvičenia, na ktorom sa zúčastnili aj naši
zástupcovia.
Po malom občerstvení nasledoval volejbalový súboj Rabča – Świnna,
ktorý po tuhom súboji na-

koniec vyhrala Świnna.
Futbalový zápas vyhrala
Rabča, a to zásluhou vynikajúceho výkonu nášho
farára vdp. Ľuboša Satinu a kaplána vdp. Milana
Prídavku.
Nasledoval obed a presun na RANČ U EDYHO. Tu účastníci rozprúdili vzájomnú diskusiu. Od
šiestej večer prítomných
obveselila ľudová hudba
ROVŇAN z Rabčíc. Poľska delegácia odišla o ôsmej večer.
V.BRIŠ
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obecné zastupiteľstvo

30. apríl 2007

Mimoriadne zasadnutie
Starosta zvolal
mimoriadne zasadnutie
obecného
zastupiteľstva z dôvodu schválenia potrebného uznesenia na
schválenie hypotekárneho úveru na výstavbu nájomnej bytovky
a všeobecne záväzného
nariadenia o podmienkach prideľovania nájomných bytov.
Poslanci prejednali aj
ďalšie okruhy. Rozhodli, aby sa zabezpečila
údržba chodníka vedľa Hlavnej cesty, ako
aj odstránenie snehu
z chodníkov.
UZNESENIE č. 2/2007
z 2. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Rabča, ktoré bolo 9. februára
2007 (skrátené)
A. Berie na vedomie
2. Že sa starosta obce Rabča p. Dušan Ratica
stal predsedom Združenia
BABIA HORA.
3. Pripomienku p. Janky Pienčákovej na bezpečnosť a udržiavanie chodníkov popri ceste I. triedy
v k. ú. obce Rabča s tým, že
obec zabezpečí vyorávku
snehu z chodníkov popri
ceste I. triedy.
B. Schvaľuje
1. Prijatie
bankovej záruky a zabezpeče-

nie bankovej záruky vlastnou vista blankozmenkou v prospech Dexia banky Slovensko a.s. vo výške 9,442.750 Sk na výstavbu „Nájomný bytový dom
– 12-bytových jednotiek“
v k. ú. obce Rabča.
2. Výstavbu „Nájomný bytový dom – 12-bytových jednotiek na pozemku parc. KN č. 5099/14
a 5101/2 k. ú. obce Rabča
na ulici Bystrá.
1. Financovanie
bytovej časti objektu čerpaním úveru zo ŠFRB vo výške 70% z obstarávacej ceny a nenávratného príspevku, čerpaním dotácie
z MVaRR SR vo výške 30%
z obstarávacej ceny a čerpaním vlastných zdrojov.
2. Predloženie žiadosti o poskytnutie úveru zo
Štátneho fondu rozvoja
bývania na výstavbu Nájomného bytového domu
– 12-bytových jednotiek
v obci Rabča.
3. Vyčlenenie
vlastných zdrojov obce z rozpočtu, v prípade potreby
ako vklad na ﬁnancovanie
výstavby bytovej časti Nájomný bytový dom 12-bytových jednotiek na ulici
Bystrá v obci Rabča.
4. Vyčlenenie ﬁnančných prostriedkov v rozpočte obce Rabča na rok
2007 na splácanie záväzku
voči ŠFRB v roku 2007.
5. V prípade získania

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. Hlasovanie
prostriedkov zo ŠFRB zabezpečenie pravidelného
splácania úveru počas trvania zmluvného vzťahu
so ŠFRB.
6. Predloženie žiadosti na MVaRR SR o poskytnutie dotácie na výstavbu
Nájomný bytový dom 12bytových jednotiek na ulici Bystrá vo výške 30% obstarávacej ceny – výstavba technickej vybavenosti
Nájomného bytového domu 12-bytových jednotiek
na ulici Bystrá.
7. Vyčlenenie vlastných
zdrojov obce z rozpočtu
ako vklad obce na ﬁnancovanie technickej vybavenosti pre Nájomný bytový
dom 12-bytových jednotiek na ulici Bystrá.
8. V prípade poskytnutia úveru zo ŠFRB a dotá-

cie z MVaRR SR po skolaudovaní Nájomný bytový dom 12-bytových jednotiek prijatím bankovej
záruky na novovzniknutú
nehnuteľnosť v prospech
ŠFRB a zriadenie záložného práva pre zachovanie nájomného charakteru
v prospech MVaRR.
9. Prijatie
Všeobecne záväzného nariadenia,
v ktorom sa stanovia presné podmienky prideľovania nájomných bytov pre
obyvateľov obce, vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej
s MVaRR SR.
10. Zachovanie nájomného charakteru bytov po
dobu najmenej 30 rokov
v zmysle Výnosu MVaRR
SR o poskytovaní dotácie
na rozvoj bývania.

FOTO – V. BRIŠ

11. Kúpu snežnej frézy na odhŕňanie snehu
z chodníkov.
E. Ukladá
1. Aby Obecný úrad
Rabča upozornil písomnou
formou všetkých občanov,
ktorí žijú pri ceste I. triedy,
aby zabezpečili odhŕňanie
snehu a údržbu chodníkov.
Uvedené zabezpečiť aj vyhlásením v obecnom rozhlase a informáciou v Rabčianskom chýrniku.
2. Aby RABČAN, obecné služby a RABČAN, s.r.o.
zabezpečili vyorávku snehu s chodníkov popri ceste
I. triedy až po ObZS. T: od
12. 2. 2007 Z: vedúci RAČAN, obecné služby a konateľ RABČAN, s.r.o. Rabča.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

Poslanci chcú bezplatne previesť cesty do
majetku obce
Poslanci schválili veľa:
kontrolóra obce JUDr.
Dušana Kriška;
hospodárenie 2006
a rozpočet 2007 základnej školy s materskou školou a RABČAN, obecné služby;
aby obec Rabča vstúpila do združenia s okolitými obcami a Spišskou katolíckou charitou z dôvodu výstavby Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v k. ú. obce Rabča,
poslanci žiadajú, aby
starosta a obecný úrad

zabezpečili právne vysporiadanie miestnych
komunikácií, a to pokiaľ možno, ešte v tomto roku,
na ďalšom zasadnutí chcú prejednať návrh
na rovnakú výšku nájomného pre všetkých.
UZNESENIE č. 3/2007
z 3. riadneho zasadnutia OZ, z 30. marca 2007
(skrátené)
A. Berie na vedomie
2. Žiadosti o opravu prístupových ulíc: Jozef Šurinčík, Jozef Plevják, Ján

Lach, Vladimír Buška, Pavol Špigura, Marta Zemanová, Václav Harbut
a manž. a Jozef Kovalík
a manž. s tým, že sa pripraví harmonogram opravy
všetkých prístupových ulíc
v obci Rabča, ktoré sa budú
realizovať v priebehu 2007.
3. Žiadosť o prehodnotenie výšky platby nájmu
a kúrenie nájomníkov nebytových priestorov, ktorí majú prenajaté priestory od obce Rabča s tým, že
sa do budúceho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča pripraví návrh
výšky nájmu podľa jednotlivých kategórií.
4. Uznesenie Predstavenstva Oravskej vodáren-

skej spoločnosti, a. s. Dolný Kubín s tým, že nesúhlasí s odkúpením, resp.
prenájmom za 1 Sk cca 4,3
km rozvodnej siete aj s príslušenstvom v k. ú. obce
Rabča pre obecnú vodárenskú spoločnosť RABČAN, s.r.o., Rabča.
5. Žiadosť Jozefa Galisa o rozviazanie pracovného pomeru s organizáciou
RABČAN, obecné služby
z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ku dňu
30. 6. 2007.
6. Žiadosť Miroslava
Podstreleného a Anny Mišincovej o vydanie písomného stanoviska na pôvod
čísla 94/1987 uvedeného
na kúpnej zmluve. Z: mat-

rikárka, T: 4/2007.
7. Informáciu starostu
obce Rabča Dušana Raticu o ponuke cestných stavieb Liptovský Mikuláš na
asfaltovanie Ul. Pod Magurou a Ul. Mokrá.
8. Informáciu starostu obce Rabča Dušana Raticu o podaní žiadosti na Úrad vlády SR,
vo veci dotácie na výstavbu ihriska s umelým trávnikom.
B. Volí
1. Do funkcie hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Kriška
s termínom nástupu od 1.
apríla. 2007.
Pokračovanie na 3. strane
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C. Schvaľuje
3. Plat hlavného kontrolóra v súlade s ustanovením § 18c ods. 1 písm.
d zákona č. 369/1990 Zb.
O obecnom zriadení v platnom znení.
4. Rozbor hospodárenia
príspevkovej organizácie
RABČAN, obecné služby
za rok 2006: príjmy vo výške 4343 tis. Sk a výdavky
vo výške 4281 tis. Sk.
5. Vyrovnaný rozpočet
RABČAN, obecné služby
Rabča na rok 2007 vo výške: príjmy 4268 tis. Sk a výdavky 4268 tis. Sk.
6. Hospodársky výsledok RABČAN, s.r.o. za
rok 2006 a to zisk vo výške
1 753 753 Sk.
7. Vyrovnaný rozpočet základnej školy s MŠ
Rabča na rok 2007 pre:
základnú školu vo výške
21 108 tis. Sk, pre materskú školu 6441 tis. Sk, pre
školskú družinu 369 tis. Sk
a pre školskú jedáleň 1 312
tis. Sk.
8. Aby obec zabezpečila 500 tis. Sk na výstavbu
športového ihriska s umelým trávnikom, ktorý sa
bude budovať pri ZŠ s MŠ
Rabča.
9. Žiadosť Margity Kolčákovej, bytom Rabča
968, Ul. Grúňanská o poskytnutie ﬁnančnej výpomoci z dôvodu, že dňa 28.
1. 2007 vznikol v jej rodinnom dome požiar. Výška ﬁnančného príspevku
z rozpočtu obce Rabča je
10 tis. Sk.
10. Odpustenie dlžnej
sumy p. Janke Glovaťákovej, bytom Or. Polhora
77 za obuvnícky materiál o polovicu, t. j. vo výške
7000 Sk s tým, že dlžnú sumu uhradí do 30. 4. 2007.
11. Žiadosť MV SR,
Štátny archív v Bytči, pobočka Dolný Kubín o poskytnutie sponzorského
príspevku na vydanie reprezentačnej a náučnej
publikácie o šľachtických
rodoch, ktoré žili a pôsobili na Orave od roku 1272
a to vo výške 4 000 Sk.
12. Aby obec Rabča vstúpila do združenia
s okolitými obcami a Spišskou katolíckou charitou
z dôvodu výstavby Domova dôchodcov a domova
sociálnych služieb v k. ú.
obce Rabča s tým, že sa na
spoločnom jednaní dohodne systém spoluﬁnanco-

vania jednotlivých členov
združenia.
13. Žiadosť Ľubomíra
Jagnešáka, Rabča 557, Ul.
Adamovka o ﬁnančný príspevok na vrcholové podujatia v armwrestlingu vo
výške 30 tis. Sk a to: Majstrovstvá Európy: Švédsko
– Licsle 18. – 25. 6. 2007,
Majstrovstvá sveta – Bulharsko – Veliko Tarnolo 1.
– 8. 10. 2007, Svetový pohár Nemiroff World Cup –
Poľsko – Varšava 5. – 10.
12. 2007.
14. Žiadosť Gabriely
Hurákovej, bytom Rabčice 207 o prenájom nebytových priestorov (kaderníctvo) v ObZS Rabča za podmienky, že predchádzajúci
nájomca p. Ľubomíra Dominová písomne oznámi
ukončenie nájmu.
15. Žiadosť Mariána
Chutňáka, bytom Rabča 400 a to: výmenu za
časť parc. KN č. 4200/2
k. ú. obce Rabča, ktorá je
vo vlastníctve p. Mariána
Chutňáka a manž. za obecné pozemky parc. č. KN
4464/26 diel 6 a 7 o výmere 55 m2, KN 4427/8 diel 4,
5 o výmere 74 m2 a parc.
KN č. 4427/7 o výmere
115 m2 t. j. v celkovej výmere 244 m2 za podmienky, že žiadateľ bude súhlasiť s podpísaním vecného bremena na parc. KN
č. 4464/26, kde je ochranné pásmo obecného verejného vodovodu. Ďalej žiadateľ zabezpečí zameranie geometrickým plánom
časť parc. KN č. 4200/2
o výmere 244 m2 pozdĺž
Soľného potoka, kde bude
miestna komunikácia, ako
aj vypracovanie zámennej
zmluvy s obcou Rabča.
16. Žiadosť Michala Pienčáka, bytom Rabča 349, Ul. Mlynská, ktorý žiada o vydanie súhlasu
na stavbu rodinného domu na parc. KN č. 5710/2
o výmere 1075 m2 a súhlas na vyňatie z PPF parc.
č. 5710/2 – lúky o výmere 1075 m2 k. ú. obce Rabča za nasledovných podmienok: obec Rabča dá zamerať geometrickým plánom Ul. Vysokú o šírke
6 m s tým, že vlastníci obidvoch susedných ralí sa
budú podieľať na tejto komunikácii rovnakým dielom. Zároveň sa zameria
geometrickým plánom aj
Priečna ulica s tým, že žia-

dateľ v prípade potreby daruje alebo odpredá za 1 Sk
obci časť svojho pozemku
pod uvedenú komunikáciu
(v šírke cca 4 m).
17. Žiadosť Jozefa Pilarčíka a manž., bytom Rabča
450, Ul. Radová o vydanie
súhlasu na stavbu rodinného domu na parc. KN č.
15458 o výmere 1212 m2 k.
ú. obce Rabča za podmienky, že žiadatelia z parc. KN
č. 15458 darujú obci Rabča, resp. odpredajú za 1 Sk
časť pozemku o šírke 3 m
(pozdĺž) pod miestnu komunikáciu.
18. Žiadosť Jána Masničáka a manž. Anny, bytom Or. Polhora 2 o vydanie súhlasu na stavbu rodinného domu na parc. KN
č. 13/4 o výmere 1134 m2
a súhlas na vyňatie z PPF
parc. č. 13/4 – lúky o výmere 1075 m2 k. ú. obce Rabča za nasledovných
podmienok: žiadateľ si zabezpečí údržbu prístupovej cesty celoročne a odvoz
TKO bude obec realizovať
len od Hlavnej cesty.
D. Neschvaľuje
1. Zatiaľ žiadosť Petra Randiaka a manželky o vydanie súhlasu na
výstavbu rodinného domu na parc. KN č. 6890/2
k. ú. obce Rabča, ktorá je
vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu.
Uvedená žiadosť bude prešetrená komisiou životného prostredia, verejného
poriadku a výstavby a následne predložená na ďalšie zasadnutie OZ v mesiaci apríl 2007.
2. Žiadosť ELVIN, s.r.o.,
Rabčická 332, Rabča o odkúpenie časti obecného pozemku KN parc. č. 5037/1
o výmere 185 m2 k. ú. obce
Rabča.
3. Žiadosť Moniky Adamčíkovej o výmenu vchodových dverí do Pizzérie s tým, že sa jej odpustí nájom alebo sa preplatí
kúpna cena dverí, nakoľko
obec bude komplexne riešiť v rámci projektu výmenu všetkých dverí a zvyšných okien v Dome kultúry v Rabči.
4. Žiadosť Ferdinanda
Košúta a manželky o prenájom obecného pozemku parc. KN č. 4464/23 za
účelom výstavby drobnej
stavby.
Pokračovanie na 6. strane
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HOSPODÁRENIE OBCE RABČA 2006
A ROZPOČET OBCE RABČA 2007
Bežné hospodárenie / bežný rozpočet obce Rabča 2007
BEŽNÉ PRÍJMY: Daňové príjmy: 24084/28004, Dane z príjmov, ziskov a kap. majetku: 21605/25476, Podiel na výnose
dane z príjmov FO: 21605/25476, zo záv. činnosti a funkč. pôžitkov: 21605/25476, Daň z majetku: 1140/1189, Daň z nehnuteľností: 1140/1189, z pozemkov: 1140/423, zo stavieb: –/766, Domáce dane na tovary a služby: 1339/1339, za špecif. služby:
1290/1290, za psa 30/30, za užív. ver. priestr.: 39/39, za zber,
znešk. a prepravu komun. odpadu 1221/1221, Iné dane za tovary a služby: 49/49, zo vstupného 1/1, z reklamy (MR): 48/48;
Nedaň. príjmy: 2228/1809, Príjmy z podnikania: 19/19, dividendy 19/19, Príjmy z vlastníctva: 116/–, Aktiv. činnosť 116/–,
Admin. a iné popl. a platby: 303/283, Admin. popl: 300/280,
Správne popl: 300/280, SP rôzne: 8/8, osv. podpisov: 89/89,
over. fotokópií: 37/25, výpis z matriky: 11/11, stav. povolenie:
50/50, hracie automaty – 2 ks: 90/90, SP – ver. súťaž: 8/–, výťažok stávk. spol. DOXX, Tipsport, Športka: 7/7; Pokuty, penále:
3/3, pokuty, penále: 3/3, Popl. a platby z nepriem. a náhod. predaja: 506/627, Opatrovat. činnosť: 78/100; Za predaj výrobkov,
tovar. a služieb (MKS – popl.): 428/527, RCH – predaj: 10/10,
Kniha Rímskokat. farnosť Rabča – predaj: –/100, kino – tržby:
23/23, MK – požičovné, internet, čl. popl.: 50/25, MKS – sála prenájom svadba: 78/78, MKS – sála pren. predaj: 173/180,
MKS – sála pren. zábava: 40/40, MKS – el. energia: 37/50, MKS
– obrusy: 11/11, MKS – voda, stočné: 6/10, Úroky: 20/30;
Iné nedaň. príjmy: 1264/850, el. energia – vrátka zálohy:
158/–, Zruš. účtu na vyst. telocvične – prevod na BU 95/–, ZŠ
– príjmy: 815/700, príjmy – úhr. fa: 196/150;
Granty a transfery: 44100/24804, aktiv. činnosti: 450/450,
matrič. činnosť: 144/174, spol. úrad 107/107, Projekt Kvasničáková, SpÚ: 220/70, Prídavky na deti, soc. dávky 158/158, absol. prax: 14/14, ZŠ – štipendiá: 117/117, ZŠ – strava: 211/211,
ZŠ – škol. potreby: 59/59, ZŠ – vzdel. poukazy: 304/304, ZŠ –
mzdy: 18459/19972, Živ. prostredie: 16/16, Voľby – 6. 2006:
34/–, Voľby – 12. 2006: 57/–, granty obec. knižnica 10/10, Projekt – 5 ľudí: 497/500, Projekt – Tábor pre deti: –/145, Projekt
– 1 (Prisenžňáková, Skurconáková) 26/20, ZŠ – adm. práce s
kult. poukazmi 4/4, Cest. doprava a MK 6/6, Kino – kult. poukazy: 123/123, Register obyv.: 22/44, Mod. škola na úrovni EÚ:
23062/2300;
Bežné príjmy spolu 2006/2007: 70412/54617 tis. Sk
BEŽNÉ VÝDAVKY: Všeob. verej. služby: 32212/7394, Výdavky verej. správy: 31967/7253; Bežné výdavky 31967/7253,
Mzdy, platy: 2320/2436, tarif. plat 1670/1766, príplatky
450/450, odmeny: 200/220; Poistné a prísp. zamest. do poisťovní a NÚP 786/829; do VšZP 111/130; poistné do SpZP
105/109; na nem. poistenie: 570/590, na nem. poist.: 26/27,
na dôch. poist. 310/321, úraz. 21/22, invalid. 67/69, v nezam.
22/23, do ref. fondu 102/106, prísp. do DDP 22/23, Tovary a
ďalšie služby: 28861/3989, Cest. výd: 15/15, náhrada cest. výd.
– tuzemské 10/10, stravné – tuzemské 5/5, Energie, voda a komunik.: 663/526, el. energia – OcÚ 49/49, el. energia – záloha
za VO – uhradí RABČAN, ob. s. 80/–, Teplo 182/182, vodné,
stočné 5/5, pošt. služby 58/44; Telekom. služby: 289/246, telefón – soc. prac. 11/11, telefón. hovory (OcÚ, star.) 60/60, telefón. popl.: 50/18, ISDN 8/–, Internet – DSL 8/8, T–mobil (obec.
úrad 30, star. 113) 149/149, Knebl–internet 3/–, Materiál a služby 450/415; Interier. vybav. 29/–, Kanc. stoly – 4 ks 13/–, kanc.
dlhý zalom. stôl – prednosta 16/–, Výpočt. technika 57/80, výpočt. technika – PC 13/40, tlačiareň – Iskierková, Kvasniaková 27/–, notebook – Kvasničáková17/–, LCD monitory –/40,
Prev. stroje, prístr., zar.: 18/–, scaner HP 16/–, rebrík – archív
2/–, Mat. výdavky: 186/186, kanc. potreby 56/56, kanc. papier
10/10, knihy, časopisy, SEPI 36/36, tlačivá 10/10, vzory – JUDr.
Sotolař 10/10, čistiace, hygien. a dezinf. potreby 6/6, toner, náplne (kopir. stroj, tlačiarne) 37/37, vš. materiál 11/11, zbierky
zákon. – viaz. 3/3, autorádio – soc. taxík 7/7, Nehm. majetok
– software: programy 38/30; reprez. výdavky: 112/119, reprez.
starostu 15/15, OZ občerstvenie –/18, OZ Poľsko – občer. 5/ 5,
ROEP občer. 6/2,
Pokračovanie na 6. strane
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privít. roka 18/18, ples tombola 3/3, OZ občerstvenie 33/33, občerstv. – práce na telocvični 2/–, ukonč. roka 16/16, projekty –
vybavovanie 5/5, Deň učiteľov 4/4, Dopravné: 39/39, soc. taxik
– nafta 38/38, karty, známky, pop. 1/1; Rutin. a štand. údržba:
26736/584, int. vybavenia –/20, výpočt. techniky 7/100, software 15/50, počítač. sieti 2/20, kanc. strojov, prístroj. a zar. –
kopírky, 6/ 50, has. prístr., bezp. systému 4/70, soc. taxík – výmena pneumatík 16/–, bezpeč. technika 5/24, rekonšt. budovy
OcÚ 2/250, Mod. škola na úrovni EÚ 22639/–, Mod. škola – 5 %
vl. zdroje 1192/–, Mod. škola – vl. zdroje (má prísť 95 %) 2482/–
, Mod. škola – úpr. terénu 172/–, Mod. škola – odmeny 40/–,
Mod. škola – z rozp. obce dokončenie 154/–, Nájom. za prenájom 1/1, uzamyk. priečinku 1/1; Ost. tovary a služby: 967/2409,
propag., reklama, inzercia (maľ. mapa Rabče, inzercia, far. brož.
2/ 50, Vš. služby: 103/132, doprava 4/14, kopír. 12/1, zhot. kľúčov, renov. toner. náplni do laser. tlač. –/20, traktor – prehliadka
5/–, web stránka – akt. 3/18, leas. splátka – kop. stroj 12/12, leas. splátka – ver. osvetlenie 67/67, Špec. služby: 344/1768, Dokončenie ÚPD –/100, Geom. plány na chodník miest. kom. –
/500, právne služby –/500, výkupy pozemkov pod ihrisko a infraštr. –/500, GP ul. Rovňová 8/–, GP ul. Adamovka 65/–, GP ul.
Ubočná 25/ 14, GP ul. Ubočná trafo 5/14, GP ulica Rozvoja 16/–
, GP ulica Goborova 15/–, GP kotolňa 25/–, GP ul. Kovalik 5/–
, PD protipožiar. – šport. hala 131/100, GP šport. hala 6/–, Kanalizácia ul. Úbočná 27/–, IBV –dokument. 4/40, PD IBV Adamovka, Goborová ul. 7/–, PD Obec. sl. 5/–, Štúdie, expert., posudky (znal. posudky) 518/459, Popl. a odvody 4/12, Stravné –
OcÚ 157/118, Stravné – Kvasničáková, Adamčíková 9/–, Stravné – proj. 5 ľudí 13/–, Poistne 13/16, Poistne – telocvičňa 41/50,
Poistné – soc. taxík 30/–, Prídel do soc. fondu 57/55, Refundácie 1/1, Kolk. známky 4/5, Odmeny poslan. OZ 121/121, Odmeny – práce na dohodu 40/57, Služby – bezpečn. a protipož. technik 28/24, Nemoc. dávky 2/2; Voľby I., II. kolo 97/–; Iné všeob.
služby – Matrika 146/141;
Obrana –/5, Civil. obrana –/5; Tovary a ďalšie služby: –/5,
Materiál a služby –/5, špec. mater. civ. obrany –/5;
Verejný poriadok a bezpečnosť: 247/114, Požiar. ochrana:
247/114; Tovary a ďalšie služby: 247/114, Energie, voda a komunikácie 20/20, teplo – garáž 20/20, Mat. a služby 38/39,
mat. 11/39, stoličky 17/–, podlaha 7/–, vešiak, poháre 2/–, člen.
známky 1/–, Dopravné 18/16, palivo 8/7, zák. poistenie 10/9,
Rut. a štand. údržba 153/20, rekonštr. priestorov PO 150/20,
bežná údržba 3/3, Ost. tov. a služby 18/19, doprava –/6, odmeny strojníkom 18/13;
Ekonom. oblasť: 145/202, Cest. doprava 145/202, Tovary a
ďalšie služby 145/202, Mat. a služby –/7, dopr. značky a uličné tabule –/7, Rutin. a štand. údržba: 145/145, ciest, chodníkov,
doprav. značenia 145/145, Ost. tovary a služby –/50, propagácia
– cest. ruch, inform. tabule 2 ks –/50;
Ochrana živ. prostredia: 1533/1577, Naklad. s odpadmi
1426/1419, Ost. tovary a služby 1426/1419, likvidácia a ulož. odpadu – vývoz KUKA 678/678, zneškod. odpadov 644/651, vývoz
veľkoobj. odpadu 100/83, zber plastov – doprava 4/7, Nakladanie s odpad. vodami: –/51, Tovary a ďalšie služby: –/51, Rutin.
a štand. údržba –/51, čistenie vodných tokov –/51, Ochrana živ.
prostredia 107/107, Tovary a ďalšie služby 107/107, Ost. tov. a
služby 107/107, SpÚ – príspevok 107/107;
Bývanie a obč. vybavenosť: 6358/4867, Rozvoj obcí 1526/369,
Mzdy, platy VPP: 422/248, Tarif. plat – projekty 422/248,
Poist. a prísp. zamest. do poisťovní a NÚP – VPP: 71/71, Tovary a ďalšie služby – VPP 1033/25, Mater. a služby 1033/–,
mat., prac. náradie, nástroje 138/–, Šport. hala–náradie 661/–,
Šport. hala – ozvučenie 172/–, Šport. hala–lavičky 58/–, Šport.
hala – doprava 4/–, Rut. a štand. údržba –/25, verejnej zelene –
/25, Bývanie a obč. vybav. inde neklasif. : 4832/4498, Tovary a
ďalšie služby 1462/230, Rut. a štand. údržba 961/150, ver. WC
23/150, ZŠ práce s plošinou 5/–, Dom služieb – el. energia fasáda 8/–, RABČAN oprava nákl. auta 75/–, VO svietidlá 10/–,
KD–údržba naj. priest. v dome kultúry 30/–, Stred. osob. hygieny – projekt 810/–, Ostat. tov. a služby 501/80, VPP poistne 6/9,
VPP stravné 78/71; VPP mzdy a odvody 417/500,
Príspevky: 3370/4268, príspevok RABČAN, obecné služby
3370/4268;
Pokračovanie na 5. strane

30. apríl 2007

Poslanci chcú bezplatne previesť cesty
RABČAN, obecné služby,
do majetku obce
T: 5/2007.
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E. Ukladá
1. Aby obec Rabča, ZŠ
s MŠ Rabča, RABČAN,
obecné služby a RABČAN, s.r.o. Rabča predkladali poslancom OZ na
schválenie rozbory hospodárenia za príslušný rok
tak, aby bol v ňom uvedený
pre porovnanie aj rozpočet
pre príslušný rok.
2. Komisii životného
prostredia, verejného poriadku a výstavby prejednať žiadosť Petra Randiaka a manželkou o vydanie
súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. KN č.
6890/2 k. ú. obce Rabča,
ktorá je vo vlastníctve SPF
a stanovisko predložiť na
zasadnutie OZ v mesiaci
apríl 2007. Z: predseda komisie, T: 4/2007.
3. Konateľovi RABČAN, s.r.o. Rabča, Ing. JaOBECNÉ KOMISIE
OBCE RABČA
zriadené Obecným zastupiteľstvom obce Rabča
Sociálna a bytová komisia – predseda: Bc. Margita Kvasničáková, členovia:
Zdenka Dominová, Ľudmila Rešutíková, Janka Geburová, Helena Čulová.
Komisia životného prostredia, verejného poriadku a výstavby – predseda:
Ing. Jaroslav Jagnešák, členovia: Ing. Jozef Djubek,
Pavol Kobyliak, Eva Grancová.
Komisia telovýchovy, kultúry, športu a vzdelania –
predseda: Mgr. Eva Raticová, členovia: Ing. Jozef Kovalíček, Jozef Havlíček
VÝVOZ KUKA NÁDOB
25. 4. a 26. 4. červená
2. 5. a 3. 5. modrá
16. 5. a 17. 5. modrá
30. 5. a 31. 5. modrá
13. 6. a 14. 6. modrá
27. 6. a 28. 6. modrá
11. 7. a 12. 7. modrá
25. 7. a 26. 7. modrá
8. 8. a 9. 8. modrá
5. 9. a 6. 9. modrá
19. 9. a 20. 9. modrá
4. 10. a 5. 10. modrá

roslavovi Jagnešákovi pripraviť do budúceho zasadnutia OZ plán rozdelenia
zisku z r. 2006 na rok 2007.
Z: konateľ s.r.o., T: 4/2007.
4. Previesť kontrolu
všetkých doteraz urobených geometrických plánov na miestne komunikácie, ktoré dala urobiť obec
Rabča. Z: prednosta OcÚ,
T: do 15. 4. 2007.
5. Vypracovať časový
harmonogram na majetkovo-právne vysporiadanie miestnych komunikácií v obci Rabča.
6. Vypracovať harmonogram výmeny vodovodného potrubia, ktorý je t.
č. v majetku OVS, a.s. Dolný Kubín. Z: konateľ RABČAN, s.r.o., T: 4/2007.
8. Pripraviť zoznam
prístupových komunikácií, ktoré je potrebné opraviť a vyhotoviť časový harmonogram ich opráv. Z:

9. Kontrolórovi obce Rabča zistiť výšky nájmu za nebytové priestory a tepla v obci Zákamenné a Lokca z dôvodu porovnania výšky nájmu prenajatých nebytových priestorov a tepla obce Rabča.
10. Pripraviť návrh nájmu za nebytové priestory prenajaté obcou Rabča
za jednotlivé kategórie. Z:
RABČAN, obecné služby,
T: 4/2007.
11. Opraviť kryty na verejnom osvetlení na cintoríne pri kostole. T: p. Galis,
T: 4/2007.
12. Vypracovať návrh
štúdie námestia v časti obce Rabča – Gaceľ.
13. Postupne začať s vyhľadaním lokality v obci
na premiestnenie garáží
prevádzky.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

ČO MÔŽE VYKONÁVAŤ ZÁSTUPCA STAROSTU
ING. KAROL SAHUĽ
1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (OZ) z radov svojich poslancov spravidla na
celé funkčné obdobie.
2. Obec Rabča poskytuje zástupcovi starostu na výkon činnosti primeranú odmenu. Výšku odmeny stanovuje OZ.
3. Zástupca starostu zastupuje starostu v nasledovných oblastiach, ktoré podľa § 13b ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. vymedzilo OZ: • koordinuje činnosť medzi jednotlivými komisiami OZ a obecným úradom (OcÚ); • koordinuje činnosť medzi obecnou radou (keď je zriadená) a OcÚ, • zabezpečuje
materiálno-technické a priestorové podmienky pre výkon činnosti poslancov OZ, • koordinuje a zjednocuje činnosť komisií OZ, • kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách, • zabezpečuje kontakt medzi
poslancami, starostom a prednostom OcÚ, • podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami obce na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, • schvaľuje – po
predchádzajúcom súhlase starostu – pracovné cesty poslancov OZ, • z poverenia starostu vedie zasadnutia OZ a obecnej rady, • je oprávnený v metkovo-právnych vzťahoch vykonávať všetky úkony smerujúce k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t. j. jednania, rokovania a pod. – nesmie však zmluvy a dohody podpísať. • je oprávnený v pracovno-právnych
vzťahoch zhromažďovať všetky potrebné údaje a podklady,
nesmie však podpisovať pracovné zmluvy a dohody.
4. Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu na výkon funkcie dlhšej ako 2 týždne rozhoduje zástupca starostu
aj vo veciach, na ktoré bolo starostom vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec uvedený v ods. 3 tohto ustanovenia, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou.
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obecné zastupiteľstvo / Združenie Babia hora

Rekreácia, kultúra a náboženstvo: 3545/3707, Rekr. a šport.
služby: 544/420, Bežné transfery: 544/420, transfery TJ – dotácia 230/250, doprava hádzaná 10/–, dopr. futbal 153/157, piesok, tráva, doprava 24/5, občerst. 7/–, ceny 4/–, odmeny trénerom 21/–, benzín – kosačka 3/–, okr. súťaž 6/–, tenisový
stôl 9/–, hnojivá 7/8, stav. mater. + stav. práce 70/–, Kult. služby: 1230/1608; Mzdy, platy 325/336, tarifný plat 325/336; Poistne do fondov 116/120, poist. zdravotné 33/ 34; poist. nemocenské 5/5, poist. starobné 46/48, poist. úrazové 3/3, poist. invalidné10/10, poist. v nezam. 3/3, poist. do rez. fondu, 16/17,
Tov. a služby 718/1044, Teplo – KD 177/195, el. energia 86/86,
charita – teplo 8/6, voda –/83, tel., poštovné 10/19, prevádzkové stroje, prístroje a zar. –/10, Vš. mat. 137/96, mat. 17/8, kanc.
potreby, prac. obuv 2/1, stôl, dres 32/1, čist. potreby 6/10, vytvor. skladu na poschodí a úprava zadného vchodu OcÚ –/25,
vyb. kuchynky v dome kultúry: mlynček na mäso 15/–, rošty pec
4/1, stoličky sála 50/50, stôl stolová doska 11/–, Údržba zar. –
KD 219/485, Údržba DK (osvetlenie TZ 40, závesy 60, vchod.
dvere 140 rozš. skladu 30, nové stoličky, stoly 50, príbory 40,
ost. údržba a opr 30) –/390, stroj na umývanie a pastovanie –
/80, údržba kotla –/2, rekonštr. tan. sály 26/–, elektroinšt. KD –
/13, KD prístrešok 193/–, Vš. služby 81/64, popl. MR 3/1, stravné 13/20, dohody 65/43, Kino: 71/78, Tov. a služby 71/108, teplo 27/27, vš. mat. – žiarovky –/2, vš. služby – požičovné 42/46,
dohody 2/3, doplatenie kina –/30, Miestna knižnica: 750/740,
Mzdy, platy (Galčíková) 225/234, Poistné do poisťovní 80/67,
pois. zdravotné 23/–, poist. nem. 3/3, poistenie star. 32/30, poist. úrazové 2/2, poist. inval. 7/6, poist. v nezamestn. 2/2, poist. do rez. fondu 11/24, Tov. a služby 445/439, el. energia, teplo 80/62, poštovné 2/3, tel., internet –/30, poštovné –/5, výpočt.
technika –/30, Vš. mat. 52/74, knihy (10 tis. št. dotácia) 40/60,
časopisy 7/13, kanc. potreby, hyg. potreby 5/ 1, Nehm. majetok
3/15, Údržba PC 42/7, Signál. zar. 24/3, Údržba priest.– dlažba,
elektrika, maľovka, zväčš. pr 236/200, Stravné 6/10, Pamiatková star.: 168/50, Tov. a služby 168/50, dom smútku – rek. 168/50,
Ost. kult. služby: 664/ 619, Tov. a služby 664/619, Vše. služby –
akcie 664/619, ﬁlmy, foto. – akcie 3/5, cestovné 4/4, kronika odmena 18/20, kron. mat. 3/3, diplomy, vizitky –/5, najk. záhrada,
balkón 3/5, Dni Rabče 12/16, ZŠ mašk. ples 4/1, Orav. fašiangy 2/3, turnaj starostu 12/11, dychovka 30.výr. 29/40, spevokol
10 výr. 21/–, ZŠ propag. mat. 2/2, Dni tanca 4/7, Rabčiansky
okruh 6/6, Uvítanie detí 10/14, str. sobáše 8/ 5, Poľsko –družba
obce –/15, ZŠ súťaž Leonardo –/1, súťaž v streľbe 3/3, DPZ 80
výr. 46/2, ZŠ I. ročník–knihy 5/1, CD – miest. rozhlas 1/1, Deň
plný prekvapení 4/4, stret. dôchodcov 114/114, Mikuláš 56/56,
turnaj – Dni Jelešnej –/1, pódium sála – rezivo 21/–, stret. podnikateľov 16/16, súťaž o najkr. záhradu 3/3, príspevok – Jagnešák Ľ. 30/30, Deň učiteľov – kvety–/2, Vianočná latka, ceny –
/4, brožúra Rabče 10/ 10, otvor. šport. haly–občerstv. 48 /2, medz. spol. PL –/50, Deň matiek 21/20, ost. kult. služby 3/4, prísp.– nar. dieťaťa 142/133, Vysielacie a vyd. služby: 134/131, Tov.
a ďal. služby 134/131, Vš. služby 134/131, RCH 76/76, Dej. farnosti Rabča 17/–, UDP mapa Rabče –/25, tašky, vlajky s erbom
15/7, fotokronika roka 18/18, fotonástenky – chodba OcÚ –/5,
video Rabča 2006 najd. ud. DVD (3ks) 8/–, video Rabča 2007
DVD (3 ks) –/24, Náb. a iné spol. 55/138, Vše. služby (LZ, Zdr.
Babia Hora, Euroregión Beskyd 55/138;
Vzdelávanie: 18/50, školenia, kurzy, semináre – OcÚ 18/50;
Sociál. zabezpečenie: 1377/1739, Opatrov. služba:1122/1501,
Mzdy, platy: 615/945; Tarif. plat – opatr. služba 615/945; Poistné 220/220; poist. zdrav. – VšZP 62/62, poist. zdrav. – Sideria 3/3, poist. nemoc. 8/8, poist. star. 88/88, poist. úrazové
5/5, poist. invalid. 19/19, poist.v nezam. 6/6, poist. do rez. fondu
29/29; cestovné – Kvasničáková 6/6, soc. služby – Kvasničáková
mzda + odvody 236/330, soc. služby – Adamčíková mzda + odvody 45/–, Dávky soc. zabezpečenia: 255/238, prídavky na deti,
soc. dávky 158/158; Pomoc v hmot. núdzi 97/80, dávky v hmot.
núdzi 97/80, Bežné výdavky v tis. Sk 45435/19655.
Finančné operácie obce Rabča v tis. Sk: 966/1316, Splátka
úveru a úrokov z úveru 933/1269, Splátka hypotekárneho úveru 12-bytový dom –/382, Splátka dlhodobého úveru na šport.
halu 933/887, Tov. a ďalšie služby 33/47, Ostatné tovary a služby 33/47, auditorské služby –/12, poplatky banke 33/35 –OCÚ
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Príhovor starostu Dušana Raticu, vpravo doterajšia predsedkyňa úspešného
Združenia Babia hora
FOTO – V. BRIŠ

Rabča sídlom Združenia Babia hora
Prítomní starostovia
obcí Sihelné, Oravská
Polhora, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin zvolili za nového predsedu doposiaľ veľmi úspešného
záujmového Združenia Babia hora starostu obce Rabča Dušana
Raticu.
Dušan Ratica v mene
ostatných členov poďakoval za odvedenú
prácu doterajšej predsedkyni Ing. Viere Namislovskej.
Vyslovil predsavzatie
pokračovať v projektoch prospešných členom združenia.
UZNESENIE č. 1/2007
zo zasadnutia Združenia BABIA HORA, konaného dňa 2. februára
2007 na Obecnom úrade
v Rabči
A. Berie na vedomie
1. Informáciu Ing. Viery Namislovskej o doterajšej činnosti Združenia BABIA HORA (ZBH) a rozpracovaných projektoch:
„Rozšírenie
spolupráce
medzi partnermi“ a „Cestami-necestami a cestičkami Oravy“.
2. Informácie
Ivana
Matisa, vedúceho MKS
Oravská Polhora o kultúrnej činnosti.
B. Volí
1. Nového predsedu
Združenia BABIA HORA
p. Dušana Raticu, starostu obce Rabča.

2. Výkonný výbor Združenia BABIA HORA v zložení: Jozef Gabriel, starosta
obce Sihelné, Pavol Bugeľ,
starosta obce Zubrohlava
a Jozef Verček, starosta obce Oravská Jasenica.
3. Dozornú radu Združenia BABIA HORA v zložení: Štefan Peňak, starosta
obce Klin, Ing. Anton Grobarčík, starosta obce Bobrov, Ing. Peter Horvath,
starosta obce Oravská Polhora a Jozef Slovík, starosta obce Rabčice.
C. Schvaľuje
1. Nové sídlo Združenia BABIA HORA a to:
Obec Rabča, Obecný úrad
Rabča, 029 44 Rabča 426,
Ul. Hlavná.
2. Členský príspevok
do ZBH vo výške 10 Sk/
obyvateľ obce/rok s tým,
že úhrada členského musia
obce zabezpečiť do 31. 3.
2007 na účet združenia.
3. Aby ZBH vyplatilo
pohľadávku voči Ing. Viere
Namislovskej a p. Eve Kurjakovej za rok 2005 každej
vo výške 15 000 tis. Sk a za
rok 2006 každej vo výške
15 000 Sk.
4. Aby Ing. Viera Namislovská a p. Eva Kurjaková dokončili rozpracované projekty: „Rozšírenie
spolupráce medzi partnermi“ a „Cestami necestami
a cestičkami Oravy“.
5. Aby ZBH dohodlo aj
ďalšiu spoluprácu na nových projektoch s Ing. Vierou Namislovskou a p. Evou
Kurjakovou za odmenu.
6. Aby sa uskutočni-

lo 1-krát/rok stretnutie
všetkých poslancov ZBH
a pracovníkov obecných
úradov za účelom vzájomnej komunikácie a možnej
spolupráce spojené so spoločným obedom a turnajom
na návrh obce Rabča.
7. Aby účtovníctvo ZBH
vykonávala p. Mária Jagnešáková, účtovníčka RABČAN, obecné služby Rabča.
8. Aby sa v obci Rabča
vybudoval dom dôchodcov, ktorý nebude nadštardantný.
D. Ukladá
1. Aby predseda ZBH
vstúpil do jednania s ďalšími
obcami s možnosťou rozšírenie členov združenia.
2. Zabezpečiťprvé stretnutie poslancov obcí ZBH
a pracovníkov obecných
úradov v obci Rabča v termíne 3/2007.
3. Aby obce Združenia
Babia hora, ktoré neuhradili ﬁnančné prostriedky na
separovaný zber vo výške
2 Sk/1 obyvateľa za obdobie 11-12/2006 a 1/2007,
tak urobili a uhradili ﬁnančné prostriedky na účet
združenia.
Dušan Ratica,
predseda Združenia
BABIA HORA
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Domáce zabíjačky – informácie pre chovateľov
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín na základe prijatia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti zaslala
informácie pre chovateľov o požadovanom postupe pri výkone domácich zabíjačiek pre súkromnú spotrebu. Prosíme Vás aby ste o týchto
požiadavkách informovali chovateľov vo Vašej obci.
1. Nová povinnosť od 1.
februára 2007
• § 23 zákona č. 39/2007
Z. z. o veterinárnej starostlivosti
• „Ošípané možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu (ďalej
len domáce zabíjačky) za
podmienky, že bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný
deň vopred a boli dodržané požiadavky na vyšetrenie trichinely.“
2. Regionálna veterinárna a potravinová správa
D. Kubín
Na základe prijatia zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti
Vám v prílohe listu zasielame informácie pre chovateľov o požadovanom postupe pri výkone domácich
zabíjačiek pre súkromnú spotrebu. Prosíme Vás,
aby ste o týchto požiadavkách informovali chovateľov vo Vašej obci.
Ako je to v iných krajinách Európskej Únie?
Členské krajiny nie sú v tejto oblasti jednotné a platná
legislatíva síce túto povinnosť nenariaďuje, ale dáva možnosť, aby si členská
krajina vytvorila vlastný
vnútroštátny predpis.
3. Prečo potom vlastne táto nová povinnosť?
• prvoradý záujem: ochrana zdravia ľudí pred možným nakazením sa svalovcom (trichinelou) s následnými zdravotnými následkami
• v ostatných rokoch sa vyskytlo niekoľko prípadov
tejto choroby u ľudí, ktorí
uvádzali, že konzumovali surovú klobásu, tepelne
neopracované mäso, údené mäso a iné tepelne neopracované výrobky práve
z domácich zabíjačiek
• pacienti mali teplotu
okolo 39 0C, bolesti brucha, svalov a kĺbov, bolesti
hlavy, zvracanie a hnačku
• vyšetrením sa potvrdila
prítomnosť svalovca!

4. Ako a komu som povinný zabíjačku nahlásiť?
• príslušnej regionálnej
veterinárnej a potravinovej
správe (ďalej len RVPS)
• najneskôr 1 pracovný deň
vopred v čase do 1500 h
• domácu zabíjačku možno nahlásiť telefonicky alebo inou formou napr.: písomne (na príslušnú RVPS
najneskôr jeden deň pred
stanoveným termínom domácej zabíjačky), faxom,
e-mailom;
5. Kde obdržím informácie ohľadom odberu
vzorky?
• na príslušnej RVPS
• odporúčame jednoducho zatelefonovať na RVPS
a odborníci (úradní veterinárni lekári) budú informovať chovateľa taktiež o
1. požadovanom sprievodnom liste, ktorá sprevádza vzorku do laboratória a kt. chovateľ vyplní
2. spôsobe
odberu
a hmotnosti laboratórnej
vzorky (pozri nižšie bod 6)
3. Kde sa odovzdávajú
odobraté vzorky určené na
vyšetrenie
6. Ako odobrať vzorky
na vyšetrenie na trichinely?
• odber vzorky zabezpečí
sám chovateľ
• odoberajú sa vzorky bráničných pilierov z oboch polovíc jatočných tiel domácej ošípanej v mieste prechodu do šľachovitej časti o veľkosti lieskového orecha, resp. veľkosti 5 x 5 cm
(pozri obrázok dolu)
7. Musí byť pri odbere
vzorky prítomný úradný
veterinárny lekár?
Nie,
vzorky
môže
odobrať chovateľ, resp.
mäsiar (osoba), ktorá domácu zabíjačku vykonáva
8. Čo nasleduje po odbere vzorky?
• vzorky je treba vhodne
zabaliť do mikroténového
alebo iného nepremokavé-

ho vrecka alebo iného materiálu a uložiť do chladničky
• následne treba vypísať
krátky sprievodný list, ktorý pôjde so vzorkami do laboratória
9. Doručovanie vzoriek
odo-braných na domácej
zabíjačke
• chovateľ osobne alebo
poslom doručí vzorky na
miesto zvozu vzoriek zriadeného príslušnou RVPS,
resp. do miesta zberu vzoriek príslušného Štátneho
veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ) alebo Štátneho veterinárneho
ústavu vo Zvolene (ŠVÚ)
• vzorky sa doručujú v pracovných dňoch do 1500 hod
vždy však podľa usmernenia RVPS
• napr. ak sa konala domáca zabíjačka počas víkendových dní, vhodne zabalené odobraté vzorky uskladní chovateľ v chladničke
(nie v mrazničke!) a doručí na miesto zvozu v pondelok do 1500 hod.
10. Čo v prípade, ak sa
zabíjajú viaceré ošípané
pre súkromnú domácu
spotrebu?
• každá odobraná vzorka
bráničných pilierov z obidvoch polovíc jatočných
tiel domácej ošípanej sa
zabalí osobitne spôsobom
podľa vyššie uvedeného
v bode 6.
11. Môžem pokračovať
v domácej zabíjačke, aj
keď nepoznám výsledok
vyšetrenia na svalovca?
Samozrejme – to nikto
nezakazuje – ale POZOR!
• mäso jatočnej ošípanej
z domácej zabíjačky alebo
jeho časti s vnútornými orgánmi, ktoré nie sú tepelne
opracované, môže vyť použité pre domácu spotrebu po 3 pracovných dňoch
od doručenia vzorky na
miesto zvozu
• teda ak chovateľ po domácej zabíjačke, ktorá bola počas víkendových dní
doručil vzorku na určené miesto zvozu v najbližší pondelok a do štvrtka toho istého týždňa mu nebol
oznámený pozitívny nález
svalovca zistený laboratór-

nym vyšetrením, môže použiť tepelne neopracované
výrobky z domácej zabíjačky na svoju spotrebu
12. Koľko korún zaplatí chovateľ za vyšetrenie
vzorky?
Chovateľ za vyšetrenie
vzorky neplatí.
13. Oznámenie výsledok
laboratórneho vyšetrenia
chovateľovi
• prípadný pozitívny nález laboratórneho vyšetrenia na svalovca bude chovateľovi oznámený bezodkladne (telefonicky, faxom,
e-mailom – podľa uvedenia jeho kontaktného údaja
v sprievodnom liste)

Pri porážaní hovädzieho dobytka je požiadavka vyšetrenie na bovinnú
spongiformnú encefalopatiu (BSE), kde každú vzorku musí odobrať úradný veterinárny lekár (úvl) po povinnom nahlásení zabíjačky chovateľom. Úvl zabezpečí aj odvoz vzoriek na
vyšetrenie do laboratória.
Ďalej
upozorňujeme
na povinnosť chovateľa
zvierat:
1. musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania (omračovanie, vykrvovanie a manipulácia so
zvieraťom musí byť taká,
aby mu nebola spôsobená
zbytočná bolesť alebo utrpenie).
2. dodržané požiadavky na sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov hlavne špeciﬁcky rizikového materiálu (ŠRM)
a to: lebka, okrem dolnej
čeľuste a vrátane mozgu
a očí, miechy hovädzieho
dobytka staršieho ako 12
mesiacov, chrbtica okrem
chvostových stavcov, tŕňových a priečnych výbežkov,
krčných, hrudných a driekových stavcov a stredného krížového hrebeňa a krídel krížovej kosti, ale vrátane ganglií zadných koreňov hovädzieho dobytka
staršieho ako 24 mesiacov,
a tonzíl (mandele), črevá
od dvanástorníka až po konečník a mezentéria hovädzieho dobytka akéhokoľvek veku.

ČO DODAŤ NA ZÁVER?
• takto vyzerá larva svalovca (trichinely) vo svale;
• najrizikovejším
produktom –
výrobkom v tomto prípade
je tradične vyrábaná domáca klobása zaúdená studeným dymom, ktorá je charakterizovaná ako tepelne
neopracovaný produkt; tepelné opracovanie živočíšnych produktov, prípadne
ich ošetrenie zodpovedajúcim zmrazením spoľahlivo likviduje pôvodcu trichinelózy.
• informácie ohľadom celého postupu, odberov vzoriek a potrebnej dokumentácie obdržia aj príslušné
obecné a mestské úrady.
Sme presvedčení, že chovatelia domácich ošípaných
ako aj široká verejnosť pochopia, že táto povinnosť nie
je namierená proti záujmom
chovateľov domácich ošípaných a ani nemá za cieľ obmedzenie domácich zakáľačiek – ale práve naopak
– má jednoznačný zámer –
garantovanie bezpečných
potravín z domácej zabíjačky u chovateľov určených
pre svoju vlastnú spotrebu.

3. Predať kožu možno až po zistení negatívneho výsledku vyšetrenia na
BSE!!!

Ako je to pri domácich
zabíjačkách
hovädzieho dobytka pre domácu
spotrebu?

Číslo telefónu RVPS
Námestovo 5523607
od 700 – 900 (budova
Makyty)

LIKVIDÁCIA TÝCHTO ČASTÍ JE MOŽNÁ
LEN V KALIFERICKOM
ZARIADENÍ – najbližšie
je to ﬁrma VAS s.r.o. Mojšova Lúčka č. tel. 041/565
4112, 565 4113
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Čo so starou farskou budovou?
Po dôkladnom prejednaní Obecné zastupiteľstvo obce Rabča
schválilo uznesenie,
aby obec Rabča
vstúpila do združenia
s okolitými obcami
a Spišskou katolíckou
charitou z dôvodu
výstavby Domova
dôchodcov a domova
sociálnych služieb
v k. ú. obce Rabča
s tým, že sa na
spoločnom jednaní
dohodne systém
spolufinancovania
jednotlivých členov
združenia.
Po tom, čo som videl,
viem, že nový Dom
dôchodcov a dom
sociálnych služieb nie
je jedna jednoduchá
budova, ale komplex
zariadení aj s okolitým
priestranstvom.
Stará fara na to nestačí. Bude potrebný nový
pozemok: taký, aký je
vyše Domu smútku.
V. Briš
Dňa 20. 2. 2007 bolo zvolané jednanie s Ing.
Petrom Maľučkým, diecéznym riaditeľom Spišskej katolíckej charity
(SKCH) s cieľom ujasniť

Záver jednania DOM CHARITAS SV. HILDEGARDY Z BIRGEN RABČA Diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity Ing. Peter Maľučký vysvetľuje investičný zámer spoločnej výstavby
TEXT, eFOTO – V. BRIŠ
si a dohodnúť sa o ďalšom
postupe pri budovaní domova dôchodcov a domova sociálnych služieb. Na
tomto jednaní sa zúčastnili starosta: Rabče, Oravskej Polhory, Sihelného,
vdp. Satina, zástupcovia
z obce a viacerí poslanci.
Naše jednanie sa začalo prehliadkou Hospicu Sv.
Alžbety v Ľubici a s násled-

nou konzultáciou s riaditeľom SKCH ohľadom ďalšieho postupu. Po viachodinovom rozhovore, diskusii, otázkach k investičnému zámeru, ktorý nám riaditeľ SKCH predložil k pripomienkovaniu, sme sa
dohodli o cieľových skupinách, pre ktoré toto zariadenie bude fungovať, o kapacite a iných dispozíciách
ohľadom stavby. Toto sú
veci; v týchto veciach sme
sa zhodli. Problémom bola lokalita, kde sa toto zariadenie bude stavať. Počítali sme s tým, že by to bola prístavba k starej fare
v Rabči, ktorá je vo vlastníctve SKCH. Túto možnosť Ing. Peter Maľučký
úplne zamietol. On je za
stavbu nového zariadenia.
Taktiež ostala otvorená
otázka, či toto zariadenie
bude stavať obec Rabča
a SKCH Spišská Nová Ves,
alebo Združenie obcí Rabča, Rabčice, Oravská Polhora, Sihelné, Zubrohlava a SKCH a akou účasťou
sa tieto obce budú spolupodieľať na výstavbe, ale
aj na ďalšom prevádzkovaní zariadenia po ukončení stavby. Pretože jedna
vec je výstavba tohto zariadenia, kde by sa hľadali
možnosti grantov, projektov, ale druhá vec je ďalšie udržanie a prevádzkovanie takéhoto zariade-

nia, ktoré bude stať obec,
združenie nemalé ﬁnančné prostriedky. Treba si
uvedomiť, že toto zariadenie by nespadalo do siete
Vyššieho územného celku Žilina (VÚC), ktorá ﬁnancuje takého zariadenia
v rámci Žilinského samosprávneho kraja, ale zriaďovateľ by bola obec nakoľko už v zmysle zákona
nie je možné dostať sa do
siete zariadení VÚC Žilina, síce môže nám prispieť
ale fakultatívne t. j. podľa
ich možností. Veľa otázok
ostalo otvorených, ktoré je potrebné v rámci zastupiteľstva tak obce Rabča ako aj okolitých obcí doriešiť a vyjadriť sa k ďalšiemu postupu.
SKCH VYPÍŠE VÝZVU
pre architektov na vypracovanie vizuálnej podoby
DOMU CHARITAS SV.
HILDEGARDY Z BIRGEN RABČA podľa dohodnutých podmienok
v rámcovom investičnom
zámere a po ďalšom vyjadrení okolitých obcí budeme pokračovať v ďalšom jednaní...
Na viaceré otázky podané riaditeľovi SKCH čo
bude so starou farskou budovou, nakoľko táto je majetkom SKCH Spišská Nová Ves odpovedal, že stará

fara by mala v budúcnosti slúžiť ako kancelárie pre
terénne služby, t.j. opatrovateľskú službu, mobilný hospic, keď ju bude našim občanom aj občanom
okolitých obcí poskytovať
SKCH Spišská Nová Ves.
Obce Rabča, Oravská
Polhora, Rabčice poskytujú opatrovateľskú službu prostredníctvom svojich opatrovateliek, ktoré
má obec v pracovnom pomere a tieto obce sú s poskytovaním opatrovateľskej služby takouto formou
spokojné a t. č. neuvažujú
o poskytovaní opatrovateľskej služby neštátnym subjektom, t. j. Charitou.
Bc. Margita Kvasničáková
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Bezplatný v ýlet pomôže
deťom zvládať konﬂikty
Konečne deti z neúplných či mnohodetných rodín dostanú možnosť zadarmo nielen ísť na výlet, ale budú
mať možnosť naučiť sa riešiť životne dôležité konﬂikty.
Žilinský samosprávny
kraj vybral minulý týždeň
po prvýkrát 9 projektov so
zameraním na sociálnoprávnu ochranu detí. Najvyššiu čiastku, až 128 tisíc
korún z celkovej sumy 633
tisíc, získal Obecný úrad v
Rabči s projektom Pomôžme si navzájom, za ktorým
stojí sociálna pracovníčka
úradu Margita Kvasničáková: „Chceli by sme deťom ukázať, ako využiť voľný čas, získať nové zručnosti a vedomosti. Sme si vedomí, že realizácia tohto projektu nás bude stáť veľa námahy a úsilia. Možno sa vyskytnú ďalšie nepredvídané
ﬁnančné náklady, na ktorých sa bude obec podieľať
vo svojej réžii.“
Zaujímavý projekt je zameraný na tridsať dievčat
a chlapcov vo veku od 12
do 15 rokov, ktoré pochádzajú z neúplných či mnohodetných rodín, z málo podnetného rodinného
prostredia... Zažijú dva výchovno-rekreačné výlety
na Liptov a Spiš. Obe etapy budú zamerané na turistiku, oddych pri vode a

poznaní vybraných lokalít
Slovenska.
Etapa Liptov bude zameraná na rozvoj verbálnej aj neverbálnej komunikácie detí, poznanie seba
samého a hľadanie možností riešenia konﬂiktu.
Druhá etapa Spiš bude riadená v duchu etického správania a rozšírenia právneho vedomia detí. Aktivity sa budú podieľať na poznaní správnej životosprávy, hygienických
návykov tak telesných, ako
aj duševných.
Samozrejme,
všetko
hravou formou pod odborným vedením. Zárukou
odbornosti a úspešnosti
projektu je odborný garant
projektu Oľga Filková. Pomôžu aj pedagógovia zo
Základnej školy v Rabči,
sociálny pracovník, zdravotník, miestny kaplán a
viacerí dobrovoľníci.
Medzi nimi študenti sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, ﬁlozoﬁckej fakulty a policajnej
akadémie.
Erika Juráková
Prebraté z novín ORAVA

DEŇ ZEME – 22. APRÍL

Nad všetky
spevníky

Starostlivosť o osamelých starých občanov
Obec sa stará aj o svojich starších občanov, ktorí nemajú žiadnych príbuzných v obci. K takýmto občanom patria aj sestry Kudlaňákové, ktoré sa v týchto dňoch dožívajú životného jubilea – Johana 80-tych narodenín a Mária 76-tych
narodením. Zástupcovia obce sa pri tejto príležitosti zúčastnili malej oslavy, ktorú pripravili opatrovateľky. Tieto sa o ne starajú formou opatrovateľskej služby.
Aj touto cestou chceme vyzdvihnúť prácu opatrovateliek v teréne a príkladnú starostlivosť o našich občanov.
Bc. M. Kvasničáková FOTO V. BRIŠ

Ikona priateľstva

Na európskom stretnutí mladých v Záhrebe na prelome rokov
2006 / 2007, ktoré zorganizovala ekumenická
Komunita z Taizé spolu
s miestnymi cirkevnými
spoločenstvami každá zo
zúčastnených krajín dostala do daru kópiu koptskej ikony zo 6. storočia.
Na konci stretnutia brat
Alois vysvetlil, čo vyjadruje táto ikona: „Kristus neprišiel len preto, aby nás
niečomu učil, ale aby nás
voviedol do spoločenstva
s Bohom. On hovorí každému: Si celkom blízko Boha,

a to navždy. Aj keď je naša
viera celkom malá, aj keď
máme dojem, že pochybnosť v nás silnie, Boh neprestáva hľadať naše priateľstvo.“
Je tu ikona, ktorá vyjadruje toto priateľstvo,
ikona priateľstva. Pochádza z Egypta, zo 6. storočia. Vidíme na nej Krista, ako kladie svoju ruku
na plece jeho priateľa a ide
s ním, sprevádza ho. Všetci
sa môžeme spoznať v Kristovom priateľovi. Táto ikona nám pripomína to, čo
je srdcom evanjelia: Áno,
zmŕtvychvstalý Kristus je
našim očiam neviditeľný,
a predsa sa môžeme zveriť
jeho prítomnosti. On sprevádza každého človeka.
Pohľad na túto ikonu je už
modlitbou, ktorá nás spája s Bohom. Možnosť popremýšľať o hodnote priateľstva s Bohom a s ľuďmi
mali aj veriaci našej farnos-

ti. Na jeden deň obraz našiel domov v Rabči. Bolo
to 10. 4. 2007. Po večernej
svätej omši sa konala adorácia, ktorú viedli naši mladí. Putujúca ikona má zapáliť v ľuďoch (najmä mladých) túžbu po skutočnom
priateľstve. Keď si uvedomíme priateľstvo, ktoré má
Boh pre každého z nás, nadobudneme novú odvahu
pre budovanie priateľstva
s tými, ktorí sú nám zverení a najmä s tými, ktorí sú
najzraniteľnejší. Pozornosť
voči najopustenejším ľuďom
má nesmiernu hodnotu v našich spoločnostiach, kde potreba byť výkonným niekedy
vedie k izolácii.
– mp –

Nad všetky spevníky
je pieseň bujará,
čo nôti škovránok:
jak vrchol muziky
zas hudba za jara,
tá plužných koliesok!
P. O. Hviezdoslav,
z básnickej zbierky
„Prechádzky jarom“

JARNÁ PIESEŇ

eFOTO – V. BRIŠ

duchovné slovo / história
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Význam Veľkej noci
Kresťanské
veľkonočné sviatky majú pôvod v židovskom slávení Veľkej noci. Obsahom
židovského sviatku je
oslava Boha – Záchrancu. Židia si pripomínali Božiu záchranu a vyslobodenie z egyptského
otroctva. Boh ich vyslobodil množstvom mocných zásahov. Na znamenie Božej ochrany každá
izraelská rodina obetovala Bohu baránka, ktorý bol bezchybný a jeho
krvou natreli rám dverí
svojho domu. Takto boli
uchránení pred skazou,
ktorá okolo nich prešla.
Vyvedením Izraelitov
z Egypta Božia záchranná iniciatíva neskončila!
Záchrana Izraela sa stala
predobrazom spásy človeka. Boh uchránil človeka
od každého otroctva, poníženia, zla a smrti. Boh totiž
neopustil človeka, ktorý sa
od neho odvrátil.
Všetky starozákonné
predobrazy a proroctvá

o spáse sa naplnili v Ježišovi Kristovi, ktorého meno v hebrejčine znamená:
„Boh zachraňuje, Boh je
spása“. Ježiš sa sám stáva
veľkonočnou obetou, baránkom bez chyby. On, nevinný, berie na seba hriech
i jeho dôsledky: utrpenie, bolesť a smrť . Dáva
svoju krv na ochranu pre
všetkých.
Neostal však v smrti, ale
bol vzkriesený. Otvoril tak
novú cestu, ktorá vedie zo
smrti do života. Z tohto obmedzeného sveta do sveta Božieho. Táto cesta je
otvorená pre všetkých.
Veľkonočné sviatky sú
oslavou a sprítomnením
našej spásy. Ich stredobodom je oslava vzkrieseného Krista.

mesiaca nisan podľa židovského kalendára. V prvotnej cirkvi sa spočiatku slávili v deň židovského sviatku.
Nicejský koncil (325)
určil dátum Veľkej noci na
nedeľu po prvom jarnom
splne. Tak sa oddelili od židovského kalendára.
Slávnosť vzkriesenia začína veľkonočnou vigíliou
večer nebo v noci na Bielu
sobotu. Vtedy sa svätí krstná voda a veriaci si obnovujú krstné sľuby. Krst je
tým, čím sme s stali božími deťmi. Slávnosť Kristovho zmŕtvychvstania vrcholí vo veľkonočnú nedeľu, ktorá má svoje pokračovanie vo veľkonočnej oktáve (osem dní pripomínajúcich jeden).

Dátum Veľkej noci
Veľkonočné sviatky –
slávnosť Kristovho zmŕtvychvstania je vrcholom liturgického roka. Vyvinuli
sa zo židovského sviatku,
ktorý sa slávi 14. a 15. dňa

Nebojte sa!
Existuje Niekto, kto drží v rukách osud tohto pominuteľného sveta, kto
má v rukách kľúče od smrti a podsvetia, kto je alfou
a omegou. A tento Niekto je

Je kameň naozaj odvalený?

Sú veci, ktoré ľudské
oči vidieť nemôžu. Sú veci, ktoré ľudské oči vidieť nechcú. Buď my sami, alebo niekto iný kladie pred naše oči záclony,
ktoré majú zabrániť v pohľade na niečo dôležité.
Nepohodlné a nepríjemné veci s radosťou prehliadame a skrývame ich
aj pred inými.
Podobne to malo byť aj
s udalosťami Veľkej noci
spred asi 2000 rokmi. Túto významnú udalosť mal
pred našimi očami ukryť
obyčajný kameň. Mocní ľudia odstránili im nepohodlného človeka, bez mihnutia oka naplánovali jeho

smrť. Jeho priatelia ho pochovali a vchod do hrobu
uzavrel ťažký kameň. Tí,
ktorí sa postarali o to, aby
sa tam spomínaný nepohodlný, ale zároveň nevinný dostal, mysleli, že kameň uzavrel jednu nepríjemnú kapitolu ich pokojného života. Aby sa poistili, miesto nechali strážiť
vojakmi.
A predsa kameň neostal
na mieste. Ten, ktorý bol
uložený vo vnútri hrobu,
bol silnejší ako všetky kamene a armády sveta. Vyšiel von.
Aj keď táto udalosť nebola doprevádzaná bleskami novinárskych fotoaparátov a nenaplnila hlavné spravodajské relácie
a stránky novín (ako sme
toho svedkami pri príchodoch politikov alebo iných
„významných“ ľudí), predsa to bol okamih, ktorý
mal pre dejiny ľudstva nevyčísliteľnú hodnotu. Bolo
to obrovské víťazstvo. Ježiš neporazil len tých, ktorí ho dali zabiť (aj keď možno niektorých keď sa do-

zvedeli, čo sa stalo naozaj
porazilo), Ježiš v prvom
rade zvíťazil nad smrťou.
Nad smrťou, ktorá brala
ľuďom všetku nádej. Teda
prinavrátil víťazstvo nádeji, že život človeka má zmysel a jeho pozemský koniec
netreba brať čisto tragicky.
Ľudia veľmi radi oslavujú víťazov, najmä tých, ktorým k víťazstvu pomohli
svojimi sms-kami. Kristus
je víťaz, ktorý nepotrebuje ľudské ovácie. My potrebujeme jeho víťazstvo. Bez
neho by sme boli všetci odsúdení na bezútešný koniec. No napriek tomu si
pred tým, čo Kristus pre
nás urobil, zakrývame oči.
Teraz už Krista nezakrýva
kameň, ktorý tam privalili
jeho nepriatelia, ale zakrývame si ho sami. Je nám
častokrát nepríjemný pohľad na doráňaného chlapa na kríži, ktorý ešte chce
od nás, aby sme zmenili
svoj život. Chce pritom len
trocha z lásky, ktorú preukázal on voči nám. Veľká
noc je aj o tom, aby sme vedeli niečo zo svojho živo-

Láska. Len on sa môže naplno zaručiť za slová „Ne-

bojte sa“. (Ján Pavol II.)
Milan Prídavok

ta obetovať z lásky k Bohu
a k blížnemu. Tak sa ide cez
utrpenie k vzkrieseniu.
Jedna pani sa sťažovala, že veľkonočné sviatky sú príliš kruté. Vianoce sú lepšie, lebo nám vytvárajú príjemnú atmosféru. (Neviem, či by bolo pre
ňu idylkou, keby mala svoje prvé dieťa porodiť v studenej maštali na mokrej
slame a namiesto pôrodných asistentiek mala okolo seba vola a somára.) Áno
Vianoce sú populárnejšie.

Na Veľkú noc netreba kupovať darčeky a preto pre
obchodníkov nie je tak zaujímavá. Pre pravoverného
kresťana však musí byť zaujímavá. Je pravdou, že je
preniknutá bolesťou a utrpením, ale v konečnom dôsledku je oslavou života.
Života, ktorý ani choroba, utrpenie a dokonca ani
smrť nezlomí. Preto odvaľme kameň spred očí a dobre sa pozrime na Toho, ktorý vstáva z hrobu.
Milan Prídavok

MICHAL ŠEFČÍK, KŇAZ – DOPLNENIE HISTÓRIE RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI RABČA
Pôsobil v Rabči v ťažkých rokoch 1950 – 52 ako
kaplán. Narodený: 10. 12. 1916 v Harichovciah.
Štúdiá: Gymnázium v Spišskej Novej Vsi, Vysoká
škola bohoslovecká v Spišskej Kapitule.
Ordinovaný: 1. 7. 1950 v Rožňave.
Pôsobenie: od 1. 8. 1950 – kaplán v Rabči, od 1. 10.
1952 v Levoči, od 12. 6. 1954 správca farnosti Rudňany, od 15. 9. 1964 správca farnosti Spišský Hrhov,
od 15. 10. 1970 sekretár Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, od 15. 9. 1971 správca farnosti Bijacovce, od 1. 4. 1974 ekonóm Biskupského úradu v Spišskej Kapitule, 1. 7. 1990 z funkcie ekonóma abdikoval, od 1. 7. 1991 na odpočinku v Tepličke nad Hornádom. Zomrel: 14. 12. 2003, pochovaný bol 18. decembra v Harichovciach. Prameň: Protocollum Status personalis Sacerodtum Dioecesis Scepusiensis
Ab Anno 1848. Tom II., str. 270 – 271.
V.BRIŠ
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Bojujeme proti chrípke

Utrpí len čitateľ

Na Slovensku sa vyskytuje chrípková epidémia. Ak zaútočila aj na vás, je načase
vytasiť všetky zbrane. Alternatívna medicína je jednou z nich.

Médiá čelia obvineniu z neobjektívnosti. Vláda sa ich
rozhodla „skrotiť“ plánovanou zmenou tlačového zákona. Dotknutí majú mať právo na odpoveď.
Novinári namiesto rubriky Opravy a spresnenia
(kdesi na konci čísla) rezervujú tomuto rozhodnutiu
vlády dlhodobo viac strán periodík. Čo je dnes malé,
môže v budúcnosti nadobudnúť obludné rozmery. Utrpí
opäť len čitateľ. V prípade novín ide totiž o centimetre.
Tie mohli byť zaplnené spravodajstvom. Zdá sa ale,
budú patriť „bezprostrednej oprave nepravdivých
a pravdu skresľujúcich údajov“.
Naskytá sa teda otázka, či čitatelia budú čítať noviny
plné opráv z minulého (žiaľ už neaktuálneho) čísla
novín. Moderný tlačový zákon sa môže po zavedení do
praxe zmeniť na nočnú moru šéfredaktorov periodík.
Uťahovanie opaskov, avšak na krku nezodpovedných
novinárov, znie verdikt vlády.
Platnosť takého tlačového zákona má aj svoje plusy.
Nabádal by novinárov ku kvalitnejšej práci. Zmena
zákona by tak umožnila, že novinári dostanú v prípade
nepresností a chybných údajov po prstoch dlhšou
trstenicou, ako doteraz.
Nevinným poškodeným ale napriek tomu nemožno
odobrať možnosť dovolať sa adekvátnej spravodlivosti
aj mimosúdnou cestou. Nie však na úkor slobody tlače,
ktorú sa vláda avizovanou zmenou snaží obmedziť. (og)

Alternatívna medicína je medicína
prírodná, teda vlastná
nášmu telu.
Na rozdiel od „chemických“ antibiotík nemá
vedľajšie účinky.
Tu je pár tipov na boj
s chrípkou:
Tinktúry
Sú to zväčša liehové výťažky z liečivých rastlín,
zeleniny, atď. Na chrípku je
výborná hlavne Cesnaková tinktúra, či už na kloktanie, prípadne na priame
použitie. Nájdete ju v každej dobrej lekárni. Samozrejme, treba podotknúť,
že táto liečba je len pre „silné žalúdky“. Ak vám zápach trojtýždňových ponožiek nevadí, veľmi rýchlo je
po chrípke. Ďalšou z alternatív je už čuchovo príjemnejšia Propolisová tinktúra. Cenovo sa pohybuje
pod hranicou sto korún, jej
účinok je však na nezaplatenie. Výborne dezinﬁkuje
zapálené hrdlo. Verte mi,
dvakrát vykloktáte (jedna
čajová lyžička tejto tinktúry v pohári vlažnej vody)
a je po bolesti aj po zápale.
Okrem toho môžu dámy

túto tinktúru využiť i na
čistenie pleti, proti akné.
Sirupy
Cibuľový sirup si môžete spraviť aj doma.
Nadrobno pokrájanú cibuľu prekladáme striedavo
s cukrom do šálky. Necháme odstáť, až kým cibuľa nepustí šťavu. Táto šťava sa potom užíva ako sirup proti kašľu a nachladnutiu. Na kašeľ je výborný
Skorocelový sirup. Je to tá
najsladšia medicína našich
starých mám. Dostupný je
takisto v každej lekárni.
Homeopatiká
Moderné liečivá, ktoré nemajú žiadne vedľajšie
účinky. Ich zloženie je čisto prírodné. V posledných
rokoch sa objavili v lekárňach, no odvtedy po nich
len málokto siahol. V prepočte sú asi trikrát lacnejšie ako antibiotiká. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že aj chrípky vás
zbavia oveľa rýchlejšie. Sú
predajné bez receptu.
Bylinkové čaje
Ak poviem, že sa máme
vrátiť k bylinkovým čajom
našich starých mám, nepo-

viem nič zlé. Avšak málokto má čas hrabať sa v „alchymistických“ knihách
a sušiť si vlastnú burinu.
Dnes už i v bežných potravinách môžete nájsť bylinkové čaje proti nachladnutiu, únave a chrípke.
Voda a soľ
Veru, ktože by veril,
že lyžička soli v pohári
vlažnej vody vás vylieči?
A predsa. Kloktanie slanej
vody vás zbaví zapáleného hrdla. Veľmi dobre pomôže aj na nádchu, ale iba
v tom prípade, ak ju budete
vdychovať nosom. Absurdné? Je to tak. „Šnupať“ slanú vodu je síce vrcholne
nepríjemné, ale v priebehu
dvoch dní je po nádche. Takáto radikálna procedúra
asi nikoho nenadchne, výsledky sú však zaručené.
Takže veľa šťastia pri
liečení.
(lea)

Bojujeme proti nádche
S chrípkou ruka v ruke kráča nádcha. Ako s ňou zatočiť, keď ste ju už dostali?
Ponúkame pár tipov na jej úspešnú likvidáciu.
Upchatý nos, neschopnosť dýchať, bolesť
hlavy. Najčastejšie príznaky nachladnutia.
Je neskoro plakať nad
zapchatým nosom.
Treba sa liečiť.
Inhalácia
Samozrejme, nejde o inhalovanie omamných látok. Tie nepomôžu. Čo naozaj zaberie, je roztok soli
a vody. Pohár soli necháme
rozpustiť v stredne veľkom
hrnci s vodou. Privedieme
do varu. Odstavíme. Hlavu
nad pariacim sa hrncom si
prikryjeme dekou, alebo
osuškou, aby nám para tak
rýchlo neunikala a inhalujeme. Pri tejto metóde je
dôležitá opatrnosť. Vriaca

slaná voda môže totiž (pri
neopatrnosti) spôsobiť, že
nebudeme maródiť týždeň
kvôli chrípke, ale mesiac
kvôli obareniu!
Sálavé teplo
Tým nemyslím položenie hlavy na radiátor, ale
lokálny ohrev nosných dutín. Ak vás nádcha trápi
často, dobrým riešením je
investícia do Soluxu. Nie,
nejde o žiadny nebankový subjekt, to nie. Solux je
infražiarič, ktorý vás bude
stáť asi štyri stovky v Elektro. Sálavé teplo, ktoré vyžaruje, vylieči vaše zapálené nosné dutiny spolu s neodbytnou nádchou. Pokiaľ
chcete lacnejšie riešenie,
použite na čelo termofor

s horúcou vodou. Každopádne sa vám uľaví.
Kvapky do nosa z morskej vody. Prírodné, navyše bez konzervačných látok. Nedráždia nos, nie
sú návykové, ale hlavne
účinne pomôžu. Niektoré z tých dostupných v lekárni sú dokonca a polovicu lacnejšie ako normálne nosné kvapky. Niektoré
druhy však majú obmedzenú trvanlivosť.
Vonná lampa
Pomôže, keď ju použijete v kombinácii s Eukalyptovou tinktúrou. Prevonia
vám miestnosť a vám sa
bude lepšie dýchať.
Takže veľa šťastia pri
liečení.
(lea)

Kedy dôchodcom vznikne
vznik ne
nárok na dávku v hmotnej
núdzi
Životné minimum pre jedNovelou zák. 599/2003, zákonom č. 310/2006 môže vzniknúť nárok na dávku v hmotnej
núdzi poberateľom starobného dôchodku, poberateľom
iných druhov dôchodkov u občanov starších ako 62 rokov.
Pre vypočítanie nároku je
potrebné vedieť poslednú výšku
dôchodku a dobu dôchodkového poistenia (počet odrobených
rokov pri nástupe na dôchodok). Výška životného minima
pre jednotlivca je 4 980 Sk. Výška životného minima pre dvojicu je 8 460 Sk.
Uvediem na príklade
Som starobný dôchodca,
mám 63 rokov, vdovec, žijem
sám a výška môjho dôchodku je
6 500 korún, ale z toho mám 500
korún za bezvládnosť. Pri nástupe na dôchodok som mal odpracovaných 33 rokov: • výška
dôchodku 6 500 Sk; • bezvládnosť 500 Sk (tá sa pre tieto účely nepočíta ku výške dôchodku),
teda 6 500 – 500 = 6 000; • doba dôchodkového poistenia 33
rokov, (t. j. koľko rokov, toľko %)
v tomto príklade 33 %; • 33 %
zo sumy 6 000 = 1980.
Výpočet: od výšky dôchodku
sa odpočíta prepočítané % dôchodkového poistenia 6 000 –
1 980 = 4 020 Sk.

nu osobu je 4 980 korún, to znamená, že dôchodca sa nachádza
v hmotnej núdzi a vzniká mu nárok na sociálnu dávku.
Dávka pre jednu osobu pri
spočítaní všetkých príspevkov je 5 060 Sk. To znamená, že
spomínanému starobnému dôchodcovi vzniká nárok na dávku v hmotnej núdzi vo výške
1 040 Sk mesačne.
Vysvetlenie
Od výšky dávky v hmotnej
núdzi spolu s príspevkami sa
odpočíta výšky dôchodku po
odpočítaní prepočítaného % dôchodkového poistenia a zistí sa
výška dávky v hmotnej núdzi, t.
j. 5 060 – 4 020 = 1 040 Sk u menovaného vzniká nárok na sociálnu dávku vo výške 1 040 Sk.
Upozornenie
Pre dôchodcov je dôležité
prepočítať si tento dôchodok,
a ak spadajú do spomínanej kategórie, podať si žiadosť o dávku v hmotnej núdzi prostredníctvom obecného úradu, alebo na
ÚPSVaR v Námestove.
Milí dôchodcovia, ak si nie
ste istí, či aj Vám vzniká nárok na dávku v hmotnej núdzi,
príďte sa osobne informovať
na obecný úrad u p. Margity
Kvasničákovej.

spoločenská rubrika / zamyslenie / informácie
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ODPOČINUTIE
VEČNÉ
DAJ IM, PANE …
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† Načo má človek básnika

Jozef Popieračík
nar. 18. 7. 1956
† 17. 1. 2007,
Mária Chutňáková
nar. 30. 3. 1969
† 5. 3. 2007,
Ján Gužík
nar. 2. 10. 1966
† 9. 3. 2007,
Johana Tomčíková
nar. 9. 8. 1911
† 14. 3. 2007,
Štefan Cigaňák
nar. 31. 3. 1961
† 1. 4. 2007
Matej Maťuga
nar. 24. 11. 2006
† 10. 4. 2007,
Jozef Žitňák
nar. 26. 2. 1921
† 15. 4. 2007
Justína Brišáková
nar.13. 12. 1933
† 15. 4. 2007

OBECNÁ KNIŽNICA
RABČA 2006
N á v š t e v n í c i 4 2 70
Čitatelia 720 a z toho:
deti do 15 r. 316, študenti 19 – 19 r. 204,
dospelí 200, ženy 597,
muži 123
V ý p o ž i č k y
2 3 5 2 4 z toho: knihy
22 863, časopisy 661.
Poskytnuté bibliograﬁcké a faktograﬁcké
informácie 2 726
Počet vypracovaných
bibliografií a rešerší 21
Medziknižničná
výpožičková služba
(MVS) z iných knižníc (knihy pre čitateľov zapožičané z iných
knižníc) 191
MVS iným knižniciam
6
Knižný fond 13 254
Prírastok za rok 2006:
nákup 226 kníh v hodnote 55 639 Sk, dar 8 v hodnote 548 Sk, spolu 234
v hodnote 56 241 Sk
Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť 12
z toho informačná výchova 3, Rozprávková
noc v knižnici a základnej škole. Počet účastníkov podujatí 271.
Ružena Galčíková

Nedávno bol marec, mesiac kníh. Je najvyšší čas siahnuť po knižke poézie.
„Ale prečo?“pýtate sa. Ja vám na túto otázku odpovedám.
Žijeme vo svete rozporov, v uponáhľanom svete plnom chaosu. Ktože by sa už
v dnešnom svete pozastavoval nad poéziou.
Je predsa ľahké čítať
bezuzdné a nesúladné,
prázdne vety dnešných
próz. Ale čo poézia?
Krehká a ladná? Kam sa
podeli básnici? Kam sa
podeli ich šifrované poetické riadky?
Žiaľ, ležia prachom
na najtmavšom mieste v duši každého z nás.
A my ani nevieme, akej
veľkej chyby sa tým dopúšťame. Lebo len keď
človek vpustí poéziu do
svojho vnútra, do svojho srdca, nechá ju voľne
plynúť, nechá verše kĺ-

zavo tiecť, vtedy spozná
pravé čaro poézie.
Báseň je liekom a básnik lekárom. Básnici liečia ranené duše tým, že
opisujú svoje duševné
rany. Znásobujú lásku
v našich srdciach opisujúc svoje lásky.
Tak čo je ich cieľom?
Dotknúť sa duší? K našim dušiam sa načahujú ruky básnikov. Fiktívne ruky, ruky pomoci.
V žiaľnych či radostných
chvíľach nám vkladajú
do rúk svoje drobné knižočky. Napohľad drobné, vskutku bohaté. Sú
to malé biblie. Je iba na
každom z nás, aby našiel tú svoju. Tá ho uteší
i zarmúti. Pomôže i ublíži. Dá i vezme.

Veď načo má človek
básnika? Aby nikdy nebol sám. Lebo ten, kto
drží v ruke knižku poézie, drží v ruke zhmotnenú dušu iného človeka. A preto nikdy nebude sám. Obrovský dar
básnikov, dať svoju dušu na papier, každému
z nás otvorí dvere do
sveta fantázie, do iných
sŕdc, do duší, dimenzií.
Pomôže nám riešiť naše každodenné problémy, poskytne nám útočisko a zátišie v našej
búrke. Dovoľme preto
básnikom a ich nádherným dielam dotknúť sa
našich duší. Umožňujme našim dušiam lietať,
dajme im krídla. Kŕmme
ich veršami poézie. (lea)

Alžbeta Kormanová, Klára
Svetlošáková, Nikolas Nevedel, Dominika Špigurová, Patrik Briš, Samantha
Vojtěchová, Matej Randiak,
René Vargončík, Natália Juritková, Adam Kubaľa, Diana Jašáková, Katarína Ďubeková, Tatiana Cubínková,
Karin Brišáková, Charlotte
Kozáková, Marián Oselský,
Jakub Piták, Jakub Iskierka

SOBÁŠE – 20 07
V roku 2006 bolo v Rabči
37 sobášov, z toho boli dva
sobáše zo susedných štátov
(Poľsko, Ukrajina). Do 27.
4. 2007 bolo 7 sobášov

JOZEF SKURČÁK, narodený 10. mája 1914.
Má 92 rokov.

Zažívame my ženy
„príjemné šoky“ v podobe
uvedomelých mužov
otvárajúcich nám dvere,
kamkoľvek sa pohneme?
V súčasnosti je to rarita.
V minulosti
to však bola každodenná
realita.

Srdečne
blahoželáme

JUBIL ANTOM
BLAHOŽELÁME
šej zrýchlila krok. Doba plná nedôvery. Doba plná nevraživosti.
Viete si preto predstaviť ten nemý úžas, keď vám
niekto len tak, keď to najmenej očakávate, podrží dvere.
Možno sa vám to zdá úplne „na hlavu“, že tu rozoberám takéto banálne veci.
No uvedomte si. Na takýchto banálnostiach sú založené ľudské vzťahy.
Po chodníku kráča starší človek. Keď kráča povedľa
mňa, pohľad uprie do zeme.
Keď sa mu pozdravím,

zrazu ožije a konečne sa na
mňa pozrie.
Kráčate po ulici plnej ľudí, no keď pritom upierate pohľad do zeme, kráčate
sami. Neizolujte sa!!! Presne tá izolácia sa stane našim prekliatím. Budeme obklopení veľkým počtom ľudí
a predsa budeme sami.
Preto som šťastná, keď
mi niekto podrží dvere, lebo
viem, že tento človek nie je
sám a stará sa o to, aby aj
ľudia okolo neho neboli sami. Drobné veci majú svoju
veľkú podstatu.
(lea)

Zákaznícky servis Slovenskej pošty
Na bezplatnom telefónnom čísle 0800/122 413
poskytuje Slovenská pošta a. s. informácie o svojich produktoch a službách vo vnútroštátnom
a medzinárodnom styku
najmä:

Narodení 2007

NAJSTA R ŠÍ
občan Rabče

Buďme ľuďmi

V ďalekej minulosti bežný prejav úcty voči ženám.
Podržanie dverí. „Nech sa
páči slečna, pani.“ „Ďakujem.“ Kedysi bežné, po minulé roky pomerne ojedinelé. Gentlemani na pokraji
vymretia. Gentlemani neexistujú, sú prežitkom modernej spoločnosti.
Ak niekto niekomu podržal dvere, tak asi preto, aby
ho medzi ne po chvíli škodoradostne privrel. Ak chcel
poctivý študent pomôcť
babke s nákupom, ani nápad. Babka hodila naňho
pohľad plný nedôvery a rad-

SP OL OČENSK Á
r u b r i k a

• o zasielacích podmienkach,
• o obchodných podmienkach,
• o sadzbách za zásielky
a služby,
• o PSČ (tuzemské i medzinárodné),

• o pohybe zásielok so službou Track and Trace (kontrola dodania zásielky).
Obráťte sa na nás, radi
Vám pomôžeme!
Bližšie informácie Vám
poskytne Vaša pošta.
RPC Liptovský Mikuláš

85 rokov života
< Ján Prisenžňák
80 rokov života
< Johana Kudlaňáková
< Mária Porvichová
75 rokov života
< Terézia Bartkovjaková
< Emília Nogová
< Mária Kvasňáková
< Ľudmila Oravcová
< Janka Tyrolová
70 rokov života
< Jozef Labudjak
< Paulína Svetlošáková
< Margita Labudová
< Ignác Miklušák
< Ignác Korman
< Anna Pilarčíková

KINO ORAVA
NEPREMIETA
PRE MALÝ ZÁUJEM
OD JARI DO JESENE
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Fašiangy, Turíce, Veľ ká noc príde
Zvyky treba dodržiavať a samozrejme zachovávať.
Snažili sme sa o to
i tohto roku, veď maškarný ples neodmysliteľne patrí k našim tradíciám. Dňa 11. februára 2007 od 1400 hodiny
sa kultúrny dom premenil na „Rozprávkovo“.
Navštívili ho masky
od výmyslu sveta. Jedna krajšia ako druhá.
Tohto roku ich bolo až
129. Najskôr sa prechádzali, súťažili a neskôr
sa vyšantili na tanečnom parkete. V závere
boli vyhodnotené a odmenené. Na tento deň

budú určite dlho spomínať.
Umiestnenie
Materská
škôlka:
1. Va nesa Ple vjaková –
motýľ, 2. Carmen Bakalová – motýľ, 3. Sebastián Chromek –
lienka.
1. – 4: 1. Alžbeta Slovíková – víla kvetov, 2.
Adam Grobarčík – strašiak, 3. Nikola Skurčáková – stonožka.
5. – 9: Alžbeta Kovalíková – čarodejnica, 2.
Kamila Spuchliaková –

čarodejnica, 3. Jozef
Šurinčík – ježko.
Touto cestou chcem
poďakovať organizátorkám – učiteľkám z 1. –
4. ročníkov a samozrejme sponzorom, ktorí
nám pomohli zabezpečiť odmeny pre masky.
Boli to: p. starosta
D. Ratica, Lesbora – Ing.
J. Ratica, J. Boldovjak,
COOP Jednota NO,
RABČAN, s.r.o., RABČAN, obecné služby,
Textil – M. Metes, J.
Kovalík ml., P. Kobyliak.
Eva Raticová

VŠETKY FOTO – ADRIÁNA PIENČÁKOVÁ

Vážení občania, milá mládež
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečenstvo vzniku
požiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám touto formou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické príčiny
požiarov a poskytnúť Vám rady, ako tieto riziká obmedziť.

Jarné mesiace
predstavujú obdobie,
kedy sa v prírode
nová vegetácia začína
rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy
lístia a iných organických látok predstavujú
veľké nebezpečenstvo
vzniku požiarov a najmä rozšírenia požiarov.
Nebezpečenstvo
vzniku veľkých škôd
znásobuje skutočnosť,
že suché trávy
a porasty sa vypaľujú v blízkosti hospodár-

skych objektov, stohov
slamy a sena, rôznych
skládok horľavého materiálu a lesných porastov.
Táto činnosť sa mnohokrát vykonáva za
veľmi nepriaznivých
poveternostných
podmienok, akou je silný vietor, pomocou
ktorého hrozí mimoriadne rýchle rozšírenie požiaru
a jeho prenesenie i do
lesných porastov.
Predchádzať
týmto
negatívnym javom je v súčasnosti možné najúčinnejšie na jednej strane
preventívno-výchovnou
osvetovou činnosťou a na
strane druhej prísnym

postihom voči subjektom
porušujúcim všeobecný
zákaz vypaľovania porastov, spaľovania horľavých
látok bez predchádzajúceho povolenia. Postihy
voči právnickým osobám
môžu v tomto prípade
predstavovať sumu až do
výšky 250 tisíc a voči občanom 10 tisíc Sk.
V oblasti preventívnovýchovnej a osvetovej sa
v rozhodujúcej miere musia podieľať mestá a obce v kontrolnej oblasti orgány lesného hospodárstva, miest a obcí, dobrovoľnej požiarnej ochrany
a profesionálnej požiarnej ochrany.
Dôraz sa bude klásť na
dodržiavanie zákazu:

• vypaľovania porastov alebo zakladania ohňa na miestach, kde by sa
mohol rozšíriť
• spaľovania
horľavých látok na voľnom
priestranstve bez predchádzajúceho súhlasu orgánu požiarnej ochrany.
• zakladania nepovolených skládok odpadov
vo voľnej prírode a ich
spaľovania
• hromadenie horľavých látok a ľahko zápalných látok na miestach,
kde by ich zapálením boli ohrozené objekty alebo
priľahlé porasty
• vjazdu motorových
vozidiel a vstupu osôb pre
ne do priestorov lesov neprípustné

VZNIK POŽIARU je
potrebné ohlásiť na obecnom úrade, alebo na telefónnom čísle Hasičskej
jednotky Okresného Hasičského a záchranného
zboru v Námestove: ČÍSLO 150.
Alebo na tiesňové telefónne číslo Integrovaného záchranného systému: ČÍSLO 112.
VÁŽENÍ OBČANIA,
MILÁ MLÁDEŽ
Očakávame od Vás, že
v záujme ochrany našich
lesov a prírody urobíte všetko, aby nedošlo k požiarom, veľkým škodám a zbytočným stratám na ľudských životoch.

poľovníctvo
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VÝSTAVA TROFEJÍ
ORAVY 2006
Okresné organizácie
Slovenského
poľovníckeho zväzu
ORAVA Dolný Kubín,
Tvrdošín
a Námestovo
organizovali v dňoch
26. marca – 1. apríla
2007 v Kultúrnom dome v Rabči
Výstavu trofejí
poľovnej zveri ulovenej
na Orave
v roku 2006.

výstave prebiehala i detská výtvarná súťaž „Príroda očami detí“. Výtvarné práce detí si mohli návštevníci pozrieť pred vstupom na samotnú výstavu.
Najlepšie práce žiakov boli odmenené. V sobotu 31.
marca vyvrcholila výstava odborným seminárom
pod názvom Manažment
jelenej zveri v prihraničných poľovných revíroch
na Orave.
(lea)

V priebehu celého týždňa navštevovali výstavu
deti z okolitých škôl a dospelí milovníci poľovníctva. „Poľovníctvo na Orave má určite svoju perspektívu. Je pre ľudí relaxom a zároveň predstavuje
starostlivosť o zver a tým aj
o krajinu,“ povedal jeden
z organizátorov, Ing. Ján
Vorčák, PhD. Súčasťou výstavy bola aj prezentácia
umeleckých diel s motívmi
poľovníctva, či expozícia
historických zbraní. Výstavu dotvárali naaranžované zátišia s preparovanými exponátmi divej zveri. Pozornosti návštevníkov neunikla ani preparovaná exotická zver. Popri

Poľovníctvo na Orave
má perspektívu
Ing. Ján Vorčák, PhD., riaditeľ Odborného učilišťa lesníckeho
v Tvrdošíne, bol jedným z organizátorov Výstavy trofejí poľovnej
zveri ulovenej na Orave v roku 2006. Kedže sme sa chceli dozvedieť niečo viac o tejto výstave, položili sme mu niekoľko otázok.
Ktoré poľovnícke združenia poskytli na výstavu
v Rabči svoje trofeje?
Trofeje poskytli všetky poľovnícke združenia
Oravy. Sú to trofeje poľovníckych združení v rámci
okresov Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín. Ide
prevažne o jeleniu a srnčiu
zver. Ďalej je to, samozrejme, aj zver dravá. Medzi
dravú zver patrí vlk, líška
a medveď.
Tieto exponáty sú usporiadané podľa poľovníckych združení a revírov.
Pri každom druhu je uve-

dené katalógové číslo,
chovnosť, kto ho odstrelil
a poľovnícke združenie.
Sú medzi vystavovanými
exponátmi aj nejaké kuriozity?
Máme tu exponát Medveďa baribala z Kanady,
Losa mokraďového z Fínska, alebo tiež Pakoňa pásavého z Juhoafrickej republiky. Okrem toho sú
vystavované aj netypické
srnčie abnormality, kedy
sa poruchy vnútorných orgánov odzrkadlili i na paroží.

Myslíte si, že poľovníctvo
má na Orave perspektívu
i do budúcna?
Poľovníctvo na Orave
určite má svoju perspektívu. Je pre ľudí relaxom
a zároveň predstavuje starostlivosť o zver a tým aj
o krajinu. Pre mňa poľovníctvo neznamená len ulovenie zveri. K poľovníctvu a konkrétne k samotnému lovu patria totiž aj
určité obrady, do ktorých
je zasvätený každý poľovník. A práve tieto obrady
mám ja osobne ako poľovník najradšej.
(lea)

Poľovnícka výstava v Rabči

eFOTO – V. BRIŠ
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Slnko svieti, sneh nás láka,
postavme si snehuliaka

Tak v tomto duchu sa
niesla akcia ,,Stavanie
snehových bytostí“.
Ako každoročne, tak aj
tento rok prišlo veľa detí
a dokonca aj rodičov. Zábava bola v plnom prúde,
deti stavali, rodičia robili
posledné architektonické

úpravy a porota hodnotila.
Fantázii sa medze nekládli, každý postavil, čo chcel.
Niektorí stavali autá, lietadlá, traktory, iní zas budovy alebo aj kostoly. Každé ,,umelecké“ dielo bolo
ohodnotené podľa svojej
kvality. Dúfame, že všetci

boli spokojní so svojimi vý-

konmi a aj cenami.

Veľa fantázie taktiež potrebovali ,,noví“ animátori, ktorí sa museli o všetko postarať. Veď museli zabezpečiť hudbu, ceny, občerstvenie,
...Dúfame, že naši ,,starí“ animátori boli aspoň
trošku spokojní a hrdí na to,
že sme to zvládli bez veľkých
problémov.
Tak dovi opäť o rok na
snehu.
JAK

com čase sa skončil remízou a tak o víťazovi museli
rozhodnúť pokutové kopy.
V rozstrele mali viac pokoja na kopačkách miništranti z Polhory. Potom na ﬁnálový zápas nastúpili víťazi skupín. V ťažkom zápase domáci, aj napriek mo-

Miništranti
vo
futbalových
dresoch
Dňa 17. 2. 2007 bude
miništrantský futbalový turnaj.
Tak znela správa,
ktorú nám zvestoval
koncom januára náš
pán kaplán.
Hneď ako sme sa to dopočuli, začali sme pracovať na budovaní silného
mužstva. Zo skúsených
futbalistov miništrantov
sme zložili MOP (skratka
nášho mládežníckeho spoločenstva Mládež Oslavuje Pána) tím. Turnaja sa
okrem domácich zúčastnili aj tímy z Or. Polhory, Sihelného, Rabčíc, Or. Lesnej a Námestova.
Každý sa chcel umiestniť na čo najlepšom mies-

Michal Bandík majster Oravy
Michal Bandík v kategórii starších žiakov sa
stal 11. februára v stolnom tenise majstrom
Oravy 2007. Úspech dosiahol aj na Krajských majstrovstvách v Čadci, kde sa umiestnil na výbornom
2. mieste.
Ján Bandík

te. Zápasy mali svoju úroveň, boli veľmi dramatické a všetci museli siahnuť
až na dno svojich síl. Našťastie, nikto sa nezranil.
Mužstvá boli rozdelené do
dvoch trojčlenných skupín. Zápasy v skupinách
sa hrali na 2×12 min. Naši miništranti svoju skupinu s prehľadom vyhrali,
keď porazili mužstvá z Or.
Lesnej a z Rabčíc. V druhej skupine suverénne kraľovalo Námestovo. Zápasy o umiestnenie sa hrali 2×15 min. Veľmi dramatický bol zápas o 3. miesto
medzi Or. Lesnou a Or.
Polhorou. V riadnom hra-

hutnému povzbudzovaniu
svojho fanklubu, podľahli veľmi silnému súperovi.
Za pekné umiestnenie patrí vďaka aj futbalistom aj
perfektným divákom.
Po bojoch na ploche športovej haly prišlo na rad odmeňovanie zúčastnených.
Víťaz prebral z rúk pána dekana Blažeja Dibdiaka pohár. Všetky družstvá dostali
diplomy a vecné ceny, ktoré
im budú pripomínať túto vydarenú akciu.
Konečná tabuľka:
1. Námestovo, 2. Rabča, 3. Oravská Polhora, 4.
Oravská Lesná, 5. Sihelné,
Rabčice.
–mp

Starostovia súťažili s kňazmi
Starostovia hornej Oravy usporiadali 9. februára v novej športovej hale v Rabči tradičný futbalový
turnaj starostov hornej, dolnej Oravy a kňazov Spišskej kapituly. Kňazi hrali vynikajúco, ale v závere im
ušlo víťazstvo o gól a tak skončili druhí. Víťazom sa stali starostovia hornej Oravy. Náš farár vdp. Ľuboš Satina bol vyhodnotený ako najlepší hráč turnaja. V. Briš

TJ ORAVAN Rabča
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Športovci schôdzovali a hodnotili
Dňa 3. marca
sa uskutočnila výročná schôdza TJ Oravan
Rabča.
Cieľom schôdze bolo
zhodnotiť činnosť športovcov v roku 2006
a oboznámiť sa
s úlohami a činnosťou
v roku 2007.
Správu o činnosti v minulom roku predniesol
predseda TJ a v nej konštatoval, že rok 2006 bol pre
našich športovcov úspešný. Najväčším úspechom
bolo dobudovanie športovej haly a jej sprevádzkovanie. Po štyroch mesiacoch od jej otvorenia
môžeme konštatovať, že je
naplno využívaná od rána
do neskorého večera. Svoj
„druhý domov“ si v nej našli nielen žiaci školy, ale
aj športovci vyšších vekových kategórií, až po dôchodcov. Najväčší záujem
je o hranie futbalu, volejbalu a basketbalu. Pravidelne
chodia cvičiť aj ženy.
Za úspech možno považovať aj to, že sa nám
darí zapojiť do športovania čím ďalej väčší počet
obyvateľov našej obce.
V roku 2006 vyvíjalo
aktívnu činnosť 5 oddielov našej telovýchovnej jednoty, a to: futbalový, stolnotenisový, hádzanársky,
atletický a strelecký. Toľko oddielov má len máloktorá TJ na Orave. Zabezpečiť ich činnosť je preto náročné pre výbor TJ a tiež aj
pre obec, ktorá pomáha TJ
ﬁnančne aj materiálne. Pomáhajú aj sponzori.

Z oddielov TJ je najaktívnejší aj najpočetnejší futbalový, ktorý ma zapojených do súťaží 5 družstiev, z toho 4 mládežnícke
– (prípravka, mladší a starší žiaci, dorast) a jedno
družstvo dospelých. Hodnotíme ich úspešnosť podľa umiestnenia v tabuľkách
v ročníku 2005 – 06 a po jeseni ročníku 2006 – 07.
Prípravka
štartuje
v oravskej súťaži – skupina D. V minulom ročníku
svoju skupinu vyhrala a vo
ﬁnále o majstra Orava obsadila 4. miesto. Traja pripravkári reprezentovali
Oravu na medzinárodnom
turnaji v Prešove. Po jeseni
nového ročníka je prípravka na 2. mieste v skupine.
Mladší a starší žiaci
štartujú v 3. lige. Mladší
skončili na 3. mieste, po jeseni sú na 6. mieste. Starší
obsadili 10. miesto, po jeseni na 4. mieste.
Dorastenci skončili na
13. mieste v 4. lige a zo súťaže po troch ročníkoch
vypadli. Po jeseni sú v 5. lige na 4. mieste.
Dospelí štartujú v 1.
triede a skončili na 10.
mieste, po jeseni nového ročníka sú na 3. mieste. Celkove možno prejaviť spokojnosť s účinkovaním futbalistov v súťažiach. Cez letnú prestávku futbalisti nezaháľali,
ale sa zúčastňovali na turnajoch. Starší žiaci štartovali na medzinárodnom
turnaji v Čechách ako prvé slovenské družstvo v jeho histórii. Muži štartovali
na turnajoch v Rabčiciach,
Kline a na 32. ročníku SNP

eFOTO – V. BRIŠ
v Rabči. Všetky vyhrali;
okrem toho sa trénovalo
v rámci prípravy na nový
ročník. Po otvorení športovej haly sme zorganizovali 1. ročník zimnej halovej futbalovej ligy, ktorej
sa zúčastnilo 10 družstiev
a vyše 150 futbalistov od
15 až do 50 rokov.
Stolnotenisový
oddiel je tiež veľmi aktívny
a úspešný v súťažiach, do
ktorých sa zapojil pred dvomi rokmi, keď predtým 15
rokov nesúťažil. V ročníku
2005-06 družstvo A štartovalo v 1. triede a obsadilo
2. miesto a nepostúpilo do
5. ligy B družstvo vyhralo
2. triedu a postúpilo do 1.
triedy. V novom ročníku sa
A družstvo dostalo do 4. ligy, keď miesto v nej jej prepustila Veličná. Po 1. časti súťaže sú na 6. mieste,
čo je veľký úspech pre nováčika. B družstvo štartuje
v 1. triede a je na 3. mieste.
V marci zorganizovali turnaj o pohár starostu.
Atletický oddiel zapájal
do súťaží a pretekov žiakov
ZŠ v rámci škôl. Jeho čin-

nosť je vyhodnotená v samostatnom článku nižšie.
Hádzanársky oddiel
v roku 2006 zapájal žiačky
do súťaží v rámci školstva
a dostali sa až do krajského
kola. Štartovali aj na turnaji
v Poľsku. V dlhodobých súťažiach neboli zapojené.
Strelecký oddiel zameriaval svoju činnosť na využívanie voľného času žiakov a dorastencov, ktorí počas roka pravidelne streľbu
trénovali. Vrcholom činnosti oddielu bola účasť žiakov
na okresnej súťaži v streľbe
zo vzduchovky, kde zmiešané družstvo chlapcov a dievčat obsadilo 3. miesto a v súťaži jednotlivcov obsadil Jozef Ganobjak 3. miesto. Oddiel zorganizoval aj streleckú súťaž o majstra obce, na
ktorom okrem žiakov a dorastencov štartovali aj ženy a muži. Činnosť oddielov riadil výbor TJ a tréneri.
Všetkým patrí poďakovanie
za vykonanú prácu.
S hospodárením TJ
v minulom roku oboznámil
účastníkov schôdze pokladník TJ. Príjmy a výdavky

boli na minulej úrovni. Najviac ﬁnančných prostriedkov športovcom poskytla obec a potom sponzori.
Najväčšie výdavky boli použité na dopravu športovcov. Revízna komisia skontrolovala ﬁnančné aj materiálne hospodárenie TJ.
Na schôdzi bol schválený plán činnosti na rok
2007. Hlavná pozornosť sa
bude venovať zabezpečeniu dlhodobých majstrovských súťaží futbalistov
a stolných tenistov.
Na schôdzi boli vyhodnotení NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI TJ ZA ROK 2006:
FUTBAL: Patrik Krivanka – ml. žiak. Dominik Brišák – st. žiak, Ján
Kvasňák ml. – dorastenec, Jozef Gužík – dospelý (muži).
STOLNÝ TENIS: Michal Bandík – žiak, Maroš Ferneza – muž.
ATLETIKA:
Mária
Revajová – žiačka, Jozef
Barnašák – žiak.
STRELECTVO: Jozef
Ganobjak – žiak.
Jozef Havlíček, predseda

stali Mária Revajová a Jozef Barnašák.
V ostatných športov
veľmi dobré výsledky dosahuje stolný tenis, kde
družstvo chlapcov po víťazstve v okresnom kole
obsadilo 4. miesto v krajskom kole. Reprezentovali: Bandík, Michal; Chutňák, Matúš; Somsedik, Ján
a Ferletiak, Michal.
V basketbale družstvo
dievčat skončilo v okresnom kole na druhom mieste a družstvo chlapcov na
štvrtom mieste.

V školských futbalových súťažiach si najúspešnejšie
počínalo
družstvo dievčat, ktoré
po víťazstve v okresnom
a regionálnom kole obsadili 3. miesto v krajskom
kole.
Úspešných športovcov
našej školy pripravovali:
Mgr. Ciba, Miroslav, PaedDr. Adamčíková, Marcela; Mgr. Kolčáková, Emília; Mgr. Cubinková, Lenka a Mgr. Ján Pienčak .
Mgr. Ján Pienčák,
riaditeľ školy ZŠ a MŠ

Činnosť atletického oddielu za rok 2006
Súťaže v atletike sa zúčastňujú žiaci ZŠ.
Tieto sú organizované
centrami
voľného času (CVČ),
ktoré majú pod patronátom všetky školské
športové súťaže.
Úspešne si naši atléti počínali na majstrovstvách okresu, kde družstvá dievčat aj chlapcov
skončili na 2. mieste. Majstrami okresu v súťaži jednotlivcov boli a do
krajského kola postúpili:

Mária Revajová – 300 m,
hod. kriket, loptou, Martina Gužíková – 800 m, Dominik Brišák – 1000 m, Jozef Barnaš – 60 m, Juraj
Kovaliček – hod. kriket,
loptou.
V krajskom kole boli
najúspešnejší: Mária Revajová 3. miesto v behu
na 300m a Jozef Barnašák
v behu na 60m skončil na
4. mieste.
V cezpoľnom behu si
úspešne počínalo družstvo chlapcov, ktoré po
víťazstve v okresnom ko-

le skončilo na 4. mieste v krajskom kole. Reprezentovali: Brišák, Dominik; Chutňák, Matúš a
Španko, Marián.
Prvýkrát sa v športovej hale uskutočnili aj
preteky v skoku do výšky
Vianočná latka. Tieto sa
za výbornej diváckej kulisy zapísali dvojnásobným
zlepšením rekordu v kategórii žien.
Po vyhodnotení všetkých výsledkov sa NAJÚSPEŠNEJŠÍMI
ATLÉTMI ZA ROK 2006
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Zlatá hokejová kariéra 19-ročnej
Tatiany Pienčákovej
Jablko nepadá ďaleko od
stromu.
Aj keď ich otec Janko
Pienčak sa najviac venuje atletike,
dcéry Tatiana a Adriana
si zvolili ženský hokej.
Tatiana Pienčáková hrá
ženský hokej za Slovan Bratislava. Už 2 roky je v reprezentácii ženského výberu
Slovenska. Na marcových
hokejových majstrovstvách
sveta II. divízie v Severnej
Kórei zvíťazili a postúpili
medzi najlepšie svetové tímy do I. divízie.

Ako uvádza Tatiana,
v Rabči začala hokej hrávať na zamrznutom potoku, neskôr na klzisku pri
škole. Atletika, do ktorej
ju zaúčal otec, jej dala veľa:
beh na dlhé trate, kondíciu
a vrh guľou silu.
Hrať hokej bol Tatianin
sen, ktorý sa jej začal napĺňať, keď zistila na strednej škole v Banskej Bystrici, že sa tam hrá aj ženský
ligový hokej.
Postupne sa zlepšila
a prebojovala až do Slovanu Bratislava, kde od jesene minulého roku hrá ligu.

la viacero tréningových zápasov a pomáhala trénovať
malé deti. Jej schopnosti si
všimli tamojší tréneri a dali
jej ponuku hrať v Kanade za
univerzitu.
Všetko nasvedčuje tomu, že od jesene 2007, ak
sa nič mimoriadne Tatiane neprihodí, že jej ďalšie učinkovanie a rozvoj
bude pokračovať v kolíske hokeja Kanade. Mesto
Moneton je veľkosťou síce podobné Banskej Bystrici, ale nie vybavením.
Je tam až 10 hokejových štadiónov a ženská
úroveň NHL je vysoká.
Nech jej to vyjde a vážne zranenia obídu. V.BRIŠ

Slovan Bratislava pripravuje hráčky pre reprezentáciu. Od septembra 2006 sa
Tatiana dostala do výberu
slovenskej reprezentácie.
Odvtedy za Slovensko odohrala na poste ľavého obrancu viacero medzinárodných zápasov. Najväčší jej
doterajší úspech je už spomenuté zlato na majstrovstvách sveta II. divízie.
Týmto sa Tatianine možnosti zďaleka nekončia. Vlaňajšie leto ako jediná z Európy využila na tréningový pobyt v Kanade – campe
v Monetone. Tu odohra-

VYŽREBOVANIE MAJSTROVSKÝCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV ORAVAN RABČA – JAR 2007
Dátum
25. 3. N
1. 4. N
8. 4. N
15. 4. N
22. 4. N

Začiatok
Leštiny – Rabča
15 00
Rabča – Veličná 4:1 (1:0)
15 30
Or. Veselé – Rabča 3:2 (3:0)
15 30
Rabča – Dlhá 5:2 (0:0)
16 00
Or. Podzámok – Rabča 1:0 (0:0) 16 00
Dospelí – 1. trieda

29. 4. N Rabča – Vavrečka 2:1 (2:0)

16 00

25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.

–

28. 4. S T. Teplice – Rabča 3:2 (2:1)

N
N
N
N
N

Začiatok
Rabča – Sučany
12 30
Vrútky – Rabča 3:4 (1:2)
10 30
Rabča – Nižná 5:2 (2:0)
13 00
Trstená – Rabča 4:1 (1:0)
13 00
Rabča – Or. Jasenica 0:2 (0:0) 13 30

Odchod
–
8 00
–
11 30
–

Dátum

Žiaci – 3. liga starší / mladší

25. 3. N
1. 4. N
8. 4. N
15. 4. N
22. 4. N

Lisková – Rabča
Rabča – Sučany 3:1 (1:1) / 3:0 (0:0)
S. Kríž – Rabča 2:0 (2:0) / 2:5 (1:2)
Rabča – L. Hrádok 1:3 (0:2) / 3:5 (1:2)
Blatnica – Rabča 1:0 (0:0) / 1:1 (1:0)

13 30

11 00

00

Dorast 5. liga

Začiatok
11 00
11 30
11 30
12 00
10 00

Odchod
8 30
–
8 30
–
8 00

29. 4. N Rabča – Tvrdošín 0:4 (0:3) / 3:5 (0:3)

12 00

–

16
16 30
17 00

14
–
16 00

6. 5. N Rabča – Tvrdošín
13. 5. N Palúdzka – Rabča
20. 5. N Rabča – Trebostovo

14
14 00
14 30

–
11 30
–

6. 5. N Z. Poruba – Rabča
13. 5. N Rabča – Vrútky
19. 5. S Or. Veselé – Rabča

13 30
12 30
12 30

11 00
–
11 00

27. 5. N Rabča – Klin

17 00

–

26. 5. S L. Lúžna – Rabča

17 00

14 00

27. 5. N Rabča – Nižná

13 00

–

3. 6. N Liesek – Rabča

10 00

8 30

10. 6. N Rabča – Lokca

13 00

–

10. 6. N Rabča – Kraľovany
17. 6. N Párnica – Rabča

17

00

17 00
17

00

30

Dátum

6. 5. N Novoť – Rabča
13. 5. N Rabča – Or. Poruba
20. 5. N Zubrohlava – Rabča
3. 6.N Lokca – Rabča

30

Odchod
13 00
–
14 00
–
14 00

16

00

–
15

N – nedeľa, S – sobota Prípravka – skupina D: turnaje

00

3. 6. N Rabča– Iľanovo

14

30

–

9. 6. S Rabča – Bziny

17 00

–

16. 6. S B. Potok – Rabča

17

00

14

30

17. 6. N L. Mikuláš – Rabča

10

00

7 00
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ĽUBO JAGNEŠÁK , MAJSTER SLOVENSKA
ZLATÁ KARIÉRA 19-ROČNÉHO ĽUBOMÍRA JAGNEŠÁKA POKRAČUJE.
Zvíťazil vo Vavrečke na 15. majstrovstvách Slovenska v Germanusovej kategórii 86 kg pravá ruka.
REBRÍČEK ĽUBOVÝCH NAJVÄČŠÍCH ÚSPECHOV
Súťaži za klub AWK Rabča
Súťažná váhová kategória: do 75 kg, do 78 kg, vo Varečke do 86 kg
2002: 2. na MS juniorov (ľavá ruka ĽR)
2003: 2. (pravá ruka PR). 3. (ĽR) na ME juniorov
2. na MS juniorov (PR a ĽR)
2004: 1. na ME juniorov (PR a ĽR), 3. na ME mužov (PR), 1. na MS juniorov
(PR aj ĽR) 2. na MS mužov (ĽR)
2005: 1. na ME juniorov (PR aj ĽR), 3. na ME mužov (ĽR), 2. na MS juniorov (PR aj
ĽR), 3. na MS mužov 2005 (PR aj ĽR)
2006: 1. na MS mužov (PR), 2. na ME mužov (PR aj ĽR)
Trikrát v TOP 5 SAPR
Pretláčač roka 2005 a 2006 Slovenská asociácia pretláčania rukou (SAPR)
2007: Majster Slovenska PR

SLOVENSKÝ REPREZENTANT ĽUBOMÍR JAGNEŠÁK je už druhý rok na
čele TOP 5 SAPR PRETLÁČ ROKA V RÁMCI SLOVENSKA ZA ROKY 2005 – 2006
Tohto roku sa zúčastnil:
10. januára 2007 mu bola odovzdaná cena TOP 5 SAPR (viď fotograﬁa)
Na medzinárodnom zápase pre Slovensko – Česká republika 7:1 získal plný počet bodov.
24. marca 2007 Senecká ruka: v kategórii seniori 78 kg v pravej ruke zvíťazil.
28. 4. 2007: Zvíťazil vo Vavrečke na 15. majstrovstvách Slovenska v kategórii
86 kg pravá ruka.
Jeho cieľom je vyrovnať sa v počte medailí z majstrovstiev sveta slávnemu dlhodobému
slovenskému reprezentantovi Jánovi Germánusovi.

SVIATOK PRÁCE 1. MÁJ 1976
Takto sa pred 31. rokmi sa oslavoval 1. máj
v Námestove. Novučká dychová hudba Rabčanka na
čele prvomájového rabčanského sprievodu. Každý tam
chodil „dobrovoľne nasilu“.
Archív MNV Rabča

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V NÁMESTOVE v spolupráci s OBVODNÝM LESNÝM
ÚRADOM V Dolnom Kubíne V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI USTANOVENIAMI ZÁKONA Č. 314/2001 Z. z. O OCHRANE PRED POŽIARMI V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV A NA ZÁKLADE § 2 ODS. l VYHLÁŠKY MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č.
121/2002 Z. z. O POŽIARNEJ PREVENCII V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV
V Y HL ASUJE
ČAS Z V ÝŠENÉHO NEBEZPEČENST VA VZNIKU POŽIARU,
v územnom obvode okresu Námestovo od 24. 4. 2007 – do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch zakazuje najmä:
• zakladať alebo udržiavať ohne, • používať otvorený oheň, • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
• vypaľovať porasty bylín, krov a stromov.
Vlastníci, správcovia, alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 4 písm. p) zákona č. 314/2001
Z.z. v znení zákona 562/2005 Z. z. a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 591/2005 Z. z. povinní najmä: • zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce
hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, a zabezpečuje jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov, • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, • udržiavať existujúce prejazdové cesty,
zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
• prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:
1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,
2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,
3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,
• vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory, traktory a iné vozidlá,
ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe.
pplk. Ing. Miroslav Trabalka v. r., riaditeľ Okresného riaditeľstva HaZZ v Námestove
Ing. Miroslav Kluka v. r., prednosta Obvodného lesného úradu v Dolnom Kubíne
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Futbalisti majú naviac

Kultúrne a športové akcie 2007

XVI. kolo Rabča vysoko zdolala Dlhú: 5:0 (2:0).
Góly za Rabču: Gužík 3,
Kovalíček 2.
XVII. kolo Rabča prehrala v Or. Podzámku 1:0.
Za celý prvý polčas sa nedostala do vyloženej šance.
Po prestávke najstarší hráč
Podzámku v 70. min. rozhodol nechytateľnou strelou z priameho kopu rovno do šibenice. V 75. min.
uvidel červenú kartu Jozef Skutka za nešportové
správanie. Napriek početnej nevýhode mohli naši 5
minút pred koncom vyrovnať, ale Tomáš Sivka netraﬁl prázdnu bránu.
XVIII. kolo Rabča porazila Vavrečku 2:1 (2:0).
Do polčasu Rabča jasne
viedla. Ale prvá polovica
druhého polčasu patrila
Vavrečke, ktorá našťastie
pre Rabču vyťažila len 1
gól. Koniec druhého polčasu sa Rabča spamätala a
pritlačila súpera – gól visel
na vlásku. Aj keď ho Rabča nedala, zaslúžene zvíťazila.

Apríl
30. 4. Stavanie mája
Máj
12. 5. Rabčiansky
okruh
13. 5. Deň matiek
2. 6. Dni tanca
Tvorivá dielňa
3. 6. Dni tanca – gala
program
17. 6. Výtvarná súťaž
strašiak
– ochranca úrody
Jún
Deň plný prekvapení
29. 6. Vystúpenie hudobnej skupiny Drišľak
30. 6. Dni Rabče
– športové akcie
Tanečná zábava
1. 7. Dni Rabče
Vystúpenie pred Domom
kultúry, tanečná zábava
– živá hudba
August
Futbalový turnaj
September
Súťaž hasičov
Október
Stretnutie dôchodcov

Muži 1. trieda
1. Poruba 1711 2 4 32:14 35
2. Zubrohlava17102 5 30:16 32
3. Dlhá
17 9 3 5 27:22 30
4. Lokca
17 9 3 5 31:27 30
5. Rabča
17 9 2 6 42:27 29
6. Vavrečka 17 8 4 5 30:19 28
7. Or. Veselé 17 7 5 5 28:24 25
8. Párnica 17 7 3 7 28:31 24
9. Veličná 17 7 2 8 28:31 23
10. Leštiny 17 7 1 9 16:28 22
11. Kraľovany 17 6 2 9 26:33 20
12.Or. Podz. 17 5 4 8 22:24 19
13. Novoť
17 3 31113:3112

Rabča – Vavrečka 2:1 (2:0) Záver druhého bol v rukách Rabče
14. Klin
17 3 113 9:35 10
Zubrohlave sa po skončení súťaže odrátajú 3 body.
5. liga dorast, sk. B
1. T. Teplice 1710 4 3 38:21 37
2. Jasenica 17 10 3 4 39:31 33
3. B. Potok 17 9 2 6 31:27 29
4. Rabča 17 9 2 6 37:44 29
5. Tvrdošín 17 9 1 7 47:38 28
6. Trstená 17 10 1 6 41:27 31
7. Nižná 17 7 6 4 42:31 27
8. Trebostovo 17 7 4 6 26:22 25
9. Bziny 17 7 2 8 37:31 23
10. Palúdzka17 6 4 7 39:37 22
11. Iľanovo 17 6 1 10 23:47 19
12. Lúžna 17 6 1 10 41:39 19
13. Vrútky 17 3 3 10 25:50 15
14. Sučany 17 0 4 13 8:37 4
3. liga starší žiaci, sk. B
1. Tvrdošín 17 14 2 1 61:8 44
2. Liesek 17 12 1 4 53:22 37
3. L.Hrádok17 9 1 7 32:27 28
4. L.Mikul.B17 8 2 7 38:53 26
5. Sučany 17 6 7 4 26:23 25
6. Nižná 17 7 3 7 27:28 24
7. Rabča 17 7 3 7 26:35 24

Stolní tenisti veľmi úspešní
Ukončili
súťažný ročník 2006
– 07.
Družstvo A ako nováčik
4. ligy obsadilo 4. miesto
a bolo najlepším z Oravských klubov.
Najviac bodov v zápasoch získal Maroš Ferneza, ďalej štartovali Michal
Kutlák, Jozef Žitňák mladší a Michal Bandík. Vedúcim trénerom bol Jozef Žit-

ňák starší.
Hráči B družstva boli nováčikom 1 triedy a boli tiež úspešní, keď skončili na 2. mieste. O tento
úspech sa pričinili hráči:
Ján Bandík, Michal Bandík, Jozef Gužík, Peter Herud, Ondrej Pindiak a Ján
Somsedík. Vedúcim a trénerom bol Ján Bandík.
Okrem súťažných zápasov sa stolní tenisti zúčastnili aj viacerých turnajov

8. Veselé 17
9. Vrútky 17
10. Z.Poruba 17
11. Lokca 17
12. Lisková 17
13. Blatnica 17
14. S.Kríž 17

7 2 8 39:29 23
6 4 7 26:32 22
6 3 8 32:39 21
4 7 6 24:30 19
5 4 8 22:28 19
4 3 10 13:29 15
1 4 12 14:50 7

3. liga mladší žiaci, sk. B
1. Tvrdošín 17 15 1 1 78:8 46
2. Nižná 17 13 2 2 78:14 41
3. Veselé 17 12 3 2 65:24 39

eFOTO – V. BRIŠ

4. Liesek 17 12 0 5 51:27 36
5. L.Hrádok17 9 2 6 47:39 29
6. Rabča 16 8 4 4 58:37 28
7. Sučany 17 8 2 7 57:31 26
8. L.Mikul.B16 8 0 8 34:50 24
9. Lisková 16 6 3 7 49:42 21
10. Lokca 17 5 4 8 33:30 20
11. Z.Poruba 17 5 0 12 38:52 15
12. Blatnica 17 2 5 10 19:38 11
13. Sv. Kríž 17 0 1 16 7:114 1
Jozef Havlíček,
predseda TJ ORAVAN

Možnosť stravy do domu
Obecné
zastupiteľstvo
v Rabči schválilo organizovanie spoločného stravovania pre poberateľov starobného dôchodku v školskej jedálni. A to nasledovne. O celý obed si môže dôchodca požiadať písomne alebo ústne na obecnom
úrade v Rabči. Záujemci
musia mať dva obedáre na
výmenu. Obed sa rozváža
v čase od 11. 15 hod. do 11. 15

hod. počas pracovných dní.
Obed nemusí byť odoberaný každý deň. Úhrada za
stravu je na Obecnom úrade v Rabči na konci stravného mesiaca. Cena obedu
je aj s dovozom domov 40 Sk
na 1 deň. Obec zo svojho
rozpočtu dopláca 20 Sk na
jeden obed. Cena jedného
stravného lístka je pre každého dôchodcu rovnaká.
Bc. M. Kvasničáková

jednotlivcov, v ktorých boli
tiež úspešní.
Jozef Havlíček,
predseda TJ ORAVAN

hrách dorastencov skončili nasledovne: 1. Maroš
Ferneza – Michal Kutlák,
2. Michal Bandík – Jozef
Žitňák.
Ján Bandík

Na
medzinárodnom
turnaji v stolnom tenise
KARVINEJ sa vo veľkej
konkurencii naši stolní
tenisti umiestnili takto:
• Maroš Ferneza vyhral
turnaj v dorastencoch;
• Michal Kutlák skončil
v tej istej kategórii na druhom mieste za oddielovým kolegom; vo štvor-

POSKYTNEM
PRÁCU
CUKR ÁRKE
Z RABČE A OKOLIA
KONTAKT

0911 980 122

DNI RABČE

29. 6 – 30. 6, 1. 7. , 2. 7
29. JÚN
Vystúpenie hudobnej
skupiny DRIŠĽÁK
30. JÚN
Športové
podujatia
(šport. hala, športový
areál), tanečná zábava
1. JÚL
Vystúpenie hudobných
skupín a sólistov zo
Świnnej (Poľsko)
• Vystúpenie harmonikárov a heligónkarov
z Rabče
• Mažoretky a country
tance z Rabče
• Vystúpenie folklórneho súboru Kumaratky
Poľsko.
• Vystúpenie folklórneho súboru ORAVAN
z Nižnej
• Vystúpenie spevákov
zo SUPER STAR
• Tanečná zábava, živá
hudba
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