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Hl avný problém roz voja R abče
je nemožnosť sa zamestnať v blízkosti bydliska
Prejavy násilia, bezcieľne vysedávanie v baroch
s následným ničením
majetku, nezáujem sa
učiť, nechuť športovať
u detí a mládeže sú následkom slabej rodinnej
výchovy.
Prestalo sa ťažko robiť na
poli a tak mládež, deti už nevedia, čo je drina. Rodičia
deti odmeňujú za nič mobilmi, počítačmi, ktoré slúžia
deťom na bezcieľne míňanie
času a peňazí rodičov. Deti
otca takmer nepoznajú, lebo živí rodinu zamestnaný
ďaleko od domova.
Deti vychovávajú doma
aj v škole len ženy, ktoré majú starostí až-až a úlohu muža – otca nedokážu nahradiť. Na výchovu detí najviac
vplýva televízia, počítačové
hry, tzv. „kamaráti“, mobily.
Ing. Vladimír Briš, šfr. RCH

6. DECEMBER – K DEŤOM PRIŠIEL RADOSTNE OČAKÁVANÝ SV. MIKULÁŠ – VIAC s.7 foto – v. briš

Rozpočet
obce
schválený

Kto za
Pravdu
horí

Na novembrovom
zasadnutí Obecné
zastupiteľstvo obce
Rabča schválilo pre
rok 2008 vyrovnaný
rozpočet. Najväčšou
pripravovanou akciou budú bezpečnostné chodníky po pravej strane Hlavnej
a Kostolnej ulice. (ocú)

Škandál, šokujúce
odhalenie
a im podobné slovné
spojenia
sú najčastejšie používanými frázami
v našich žiaľ najčítanejších a najsledovanejších médiách
(bulvárnych).
Pokračovanie – s. 3

Vyhlásenie
starostu obce
k utýraniu
psa v Rabči
Je nám skutočne ľúto, čo sa stalo v našej
obci a nie je to ľahostajné ani našim občanom, no ako starostovi
obce Rabča nedá mi nereagovať na odvysielané relácie na TV Markíza a TV JOJ, kde bo-

lo zverejnené amatérske video, kde náš občan zabil psa niekoľkými ranami tyčou a nejakí chlapci ho pritom
ešte natáčali. Určite
ide o odsúdeniahodný
čin, ktorý nemôže ostať
bez následkov. Musím
však reagovať na to, že
o uvedenom incidente som sa ako starosta dozvedel len z odvysielaných relácií a informácie redaktora Nového času, ktorý dňa
Pokračovanie – s. 3

Cena vody
rovnaká
Cena vody pre pitnú vodu, ktorú dodáva obecná s.r.o. RABČAN podľa informácií
konateľa Ing. Jaroslava
Jagnešáka by mala byť
v roku 2008 rovnaká,
aká bola v tomto roku,
t. j. 20, 80 Sk/m3.
Úrad pre reguláciu
sieťových odvetví pre
rok 2008 cenu ešte nezverejnil.
(ocú)
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obecné zastupiteľstvo

6. decembra 2007

Dane a poplatky až na byty sú nezmenené
Uznesenia sú skrátené.
Celé zápisnice obecného
zastupiteľstva s uzneseniami, rozpočet obce
a všeobecne záväzné nariadenia sú voľne dostupné
na www.rabca.sk
UZNESENIE č. 9/2007
z 9. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča (OZ), ktoré sa konalo 30. novembra 2007 od 16.00 hodiny
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu
plnenia
uznesenia z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 26. 10.
2007 predloženú hlavným
kontrolórom obce Rabča,
JUDr. Dušanom Kriškom.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Kriška
k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2008 –
2010 a k návrhu rozpočtu
obce na rok 2008.
3. Žiadosť obce Rabča
na SPF Dolný Kubín o zachovanie prístupu pre hasičské vozidlá v okolí sútoku Hájkového potoka s riekou Polhoranka.
4. Informácie starostu obce Rabča Dušana Raticu o návšteve predsedu VÚC Žilina p. Blanára
v obci Rabča.
5. Informáciu starostu
obce Rabča, Dušana Raticu o prípade utýraného
psa občanom obce Rabča
s tým, že poslanci Obecného zastupiteľstva obce Rabča sa pripájajú k vyhláseniu
starostu obce Rabča zverejneného na web stránke obce Rabča www.rabca.sk.
6. Informácie riaditeľa
ZŠ s MŠ Rabča, Jána Pienčaka o zvolení novej Školskej
rady v ZŠ a s MŠ Rabča.
B. Schvaľuje
1. Návrhovú komisiu
v zložení: predseda: Ing. Jozef Kovaliček, členovia: Jozef Havlíček a Pavol Kobyliak poslanci OZ; overovateľov: Ing. Juraj Ratica a Ján
Domin, poslanci OZ a zapisovateľku Evu Grancovú.
2. Program rokovania
obecného zastupiteľstva.
3. Vyrovnaný rozpočet
obce Rabča pre rok 2008
vo výške 60,333 tisíc Sk
a výhľadové rozpočty obce

Rabča pre rok 2009 a 2010
– podrobne viď príloha zápisnice.
4. Úpravu č. 3 – vyrovnaný rozpočet obce Rabča na rok 2007 vo výške
80, 422 tisíc Sk s prebytkom vo výške 2, 977 tisíc Sk
– viď príloha zápisnice.
5. Vyrovnaný rozpočet
RABČAN, obecné služby
Rabča na rok 2008 vo výš-

4464/18 podľa podmienok
určených Obecným zastupiteľstvom obce Rabča.
11. Pravidlá pri prenájme obecného pozemku na
ul. Soľná sú nasledovné:
• žiadateľ musí byť
vlastník bytu bytového
domu súp. č. d. 391, 392
a 393, ul. Soľná,
• žiadateľovi sa poskytne
k prenájmu len 1 pozemok,

• Vzdialenosť garáží
bude minimálne 1 m od susedného pozemku.
Tieto pravidlá budú oznámené p. Antonovi Pitákovi,
bytom Rabča 392 a ostatným
vlastníkom bytov v bytových
domoch č. 391, 392 a 393
v obci Rabča, ul. Soľná.
12. Žiadosť Martina
Gužíka a manž. Anny, bytom Rabča 366, ul. Mlyn-

30. 11. 2007 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
ke 4, 268 tisíc Sk s pripomienkami poslancov.
6. Vyrovnaný rozpočet
ZŠ s MŠ Rabča na rok 2008
na prenesené kompetencie vo výške 20, 620 tisíc Sk
a na originálne kompetencie vo výške 8, 419 tisíc Sk.
7. Úpravu Organizačného poriadku Obecného
úradu Rabča s účinnosťou
od 1. januára 2008.
8. Odpredaj obecnej
budovy KOVO súp. č. 76
k. ú. obce Rabča s tým, že
žiadosti o odpredaj sa budú prijímať na Obecnom
úrade v Rabči v termíne do
28. 12. 2007 do 12.00 hod.
9. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích
prác na objekte č. 850 (budova starej fary) obce Rabča podľa priloženého opisu
prác pre Spišskú katolícku charitu, Jesenského 5,
Spišská Nová Ves.
10. Žiadosť Jána Iskerku
a manž. Ľubomíry, bytom
Rabča 391, ul. Soľná o prenájom pozemku za účelom výstavby garáže na časti parc. KN č. 4464/20 resp.

• žiadateľ si musí podať
písomnú žiadosť na schválenie Obecného zastupiteľstva obce Rabča,
• výstavba garáže bude
realizovaná v súlade s projektami, ktoré dala vyhotoviť obec Rabča,

efoto – v. briš

ská o vydanie súhlasu na
výstavbu rodinného domu parc. C-KN č. 4200/11
za podmienky, že žiadatelia odpredajú obci Rabča
pod miestnu komunikáciu
parc. C-KN č. 4200/11 diel
3 a 4 o výmere 67 m2.

13. Žiadosť Jozefa Kolčáka a manž. Eriky, bytom Rabča 354, ul. Mlynská o vydanie súhlasu na
výstavbu rodinného domu parc. C-KN č. 4200/13
a súhlas na vyňatie parc. CKN č. 4200/13 – TTP o výmere 471 m2 za podmienky, že žiadatelia odpredajú z uvedenej parcely obci
Rabča pod miestnu komunikáciu 98 m2.
14. Jednorazovú odmenu pre: starostu obce,
Dušana Raticu 15 000 Sk,
hlavného kontrolóra obce Rabča JUDr. Dušana
5 000 Sk, poslancom obecného zastupiteľstva 1 000
Sk/poslanec.
C. Neschvaľuje
1. Žiadosť
Jaroslava
Dudeka – DS AUTO o prenájom nebytových priestorov (bývalá učebňa pracovného výcviku) za účelom
zriadenia prevádzky na
predaj auto-moto-dielov.
2. Žiadosť Jozefa Vorčáka o prenájom nebytových
priestorov (bývalá učebňa pracovného výcviku) za
účelom podnikania v oblasti služieb (pneuservis).
3. Žiadosť Petra Vargončíka o prenájom nebytových priestorov obce Rabča budovy č. 76, ul.
Hlavná za účelom zriadenia prevádzky stolárskej
výroby.
4. Zatiaľ
žiadosť
Ing. Juraja Raticu o odpre-

Nová ulica Nad ihriskom v Gaceli zrealizovaná cez obecný podnik RABČAN,
s. r. o. umožnila prístup k viacerým stavebným pozemkom
efoto – v. briš
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BRUTÁLNE Utýral psa ! Kto za pravdu horí
V lete na smrť utýral
nemeckého ovčiaka,
nechutné video následne zverejnil na internete, hrozí mu rok
za mrežami.
Strata slobody na jeden rok hrozí 20-ročnému mužovi, ktorý v polovici júna kovovou tyčou
zabil v Rabči bezbranného psa. Jeden z jeho
dvoch kamarátov, ktorí
sa bitke prizerali, nahrával týranie psa na mobilný telefón a video neskôr
zverejnil na internete.
„Zviera bolo nielenže
utýrané, ale utýranie bo-

lo spropagované tým, že celá vec bola nahratá na videozáznam a posunutá na internet,“ povedala pre televíziu Markíza R. Brindzíková, hovorkyňa Slobody
zvierat. „Udelenie minimálneho, alebo podmienečného
trestu v tomto prípade je absolútne neakceptovateľné“,
zdôrazňuje Brindzíková.
Počínanie mladého muža
má podľa psychológa Mariána Kulicha súvislosť so
psychopatickými črtami
osobnosti, pretože normálna osobnosť by pri pohľade
na kvíliace zviera od svojho konania upustila.

„Je mi skutočne ľúto,
čo sa v obci stalo. Len nechápem, že niektorí ľudia za to odsudzujú celú
obec, dokonca sa nám vyhrážajú!“ sťažuje sa starosta Rabče Dušan Ratica a dodáva: „Nechcem
ho ospravedlňovať, ale ide
o nekonfliktného muža.
Nikdy s ním neboli problémy a jeho rodina má v obci dobrú povesť.“
Vinník je v rukách
polície. Otázne však je,
ako dopadnú ďalší dvaja
chlapci, ktorí sa bitke prizerali. (www.markiza.sk,
www.plus1den.sk)

Vyhlásenie starostu obce k utýraniu
psa v obci Rabča
Dokončenie z 1. strany
5. novembra 2007 navštívil našu obec, preto
nechápem niektoré reakcie ľudí, či už zo Slovenska ale aj z Českej republiky, v ktorých odsudzujú našu obec, ba v niektorých sa vyhrážajú, čo
nemôžem nechať bez povšimnutia. Niektoré výhražné e-maily som nahlásil aj na Okresné riaditeľstvo PZ v Námestove. Tiež musím reagovať na niektoré telefonáty, v ktorých mi bolo vydaj obecnej budovy obce
Rabča č. 76, ul. Hlavná za
účelom zriadenia prevádzky kovo-drevo výroba stavebných konštrukcií.
UZNESENIE č. 9/2007
OZ zo dňa 30. novembra
2007 – všeobecne záväzne nariadenia (VZN)
A. Schvaľuje
1. VZN č. 52/2007
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stav. odpady na území
obce Rabča pre rok 2008.
2. VZN č. 53/2007
o poskytovaní dotácií fyzickým a právnickým osobám na území obce Rabča.
UZNESENIE č. 8/2007
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľ-

tknuté, že ako je možné,
že som uvedený incident
nenahlásil, že to ostalo
len tak nepovšimnuté, ale
ako som už uviedol o uvedenom som sa dozvedel
len včera t. j. 5. 11. 2007.
Ja ako starosta obce predsa nie som zodpovedný za
akýkoľvek čin nášho obyvateľa obce, tak ako mi to
podsúvajú média a pisatelia e-mailov. Pokiaľ niekto urobil trestný čin, platia tu predsa zákony Slovenskej republiky a ja nie
som ich vykonávateľ. A po-

lícia to predsa vyšetrila
a postih ho neminie bez
ohľadu na starostu obce.
Nechcem nikoho ospravedlňovať, ale podľa mne
dostupných informácií
ide o muža, ktorý je bezkonfliktný a nikdy s ním
neboli žiadne problémy a jeho rodina požíva
v obci dobrú povesť. Verím, že sa takýto čin už
v obci nikdy nezopakuje.
V Rabči 6. novembra
2007.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

stva obce Rabča konaného dňa 26. októbra 2007
od 16. 00 hodiny.

cenníka všetkých služieb,
ktoré RABČAN, obecné
služby poskytuje občanom
alebo organizáciám.
5. Žiadosť Petra Kozáka, a ďalších, aby obec pristúpila k majetkovému vysporiadaniu
prístupovej
cesty – Úbočnej ulice, podľa zamerania už v minulosti
vyhotoveného geometrického plánu; aby obec uskutočnila účinné kroky za účelom
odstránenia oplotenia, ktoré smerom do ulice postavil p. Anton Belkoťák a tým
si protiprávne privlastnil
obecnú cestu a znemožnil
jej riadne užívanie; aby obec
zabezpečila v minimálnom
rozsahu zjazdnosť Úbočnej
ulice pre osobné motorové
vozidlá a to tak, že uskutoční povrchovú úpravu navezením kamennej drte; aby
Pokračovanie na 4.str.

A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uz
nesenia z riadneho zasadnutia OZ z28. 9. 2007.
2. Vyjadrenie Ing. Petra Maľučkého, diecézneho riaditeľa Spišskej katolíckej charity, k stanovisku
obce Rabča a okolitých obcí k výstavbe Domu Charitas v obci Rabča.
3. Pokyn starostu obce Rabča p. Dušana Raticu pre konateľa RABČAN,
s.r.o. Rabča Ing. Jaroslava
Jagnešáka na predloženie
písomnej kalkulácie oprávnených nákladov na rok
2008, a to na vodu a teplo.
4. Žiadosť obce Rabča pre RABČAN, obecné
služby Rabča o zverejnenie

Dokončenie z 1. strany
Veľakrát som si položil
otázku, prečo práve tieto médiá s podpriemernou úrovňou sú v takej veľkej miere obľúbené. Sme naozaj tak hlúpi, že sa potrebujeme kŕmiť odpadom? Na jednej strane médiá nemôžeme obviňovať. Oni len
ponúkajú to, čo ľudia vyhľadávajú. Že im to prináša pekný zisk, je naša hanba a ich šikovnosť. Na druhej strane
médiá formujú človeka.
To, že práve bulvár človeka deformuje a kazí
jeho vkus, je už chybou
samotných médií. Je len
znakom úbohosti ich samotných tvorcov.
Ešte stále v nás rezonuje téma, ktorú rozdúchali vyššie spomenuté periodiká. Dotkla sa
bezprostredne našej obce. „Mladík utýral psa.“
Správa, ktorá rozhorčila mnohých. Oprávnene. Jedná sa o čin, ktorý treba odsúdiť. Lenže
spôsob, akým sa mnohí ľudia k činu vyjadrujú a ich riešenia sú zvrátené.
Nikdy nečítam internetové diskusie a reakcie
na rôzne články. Je to zbytočná strata času. V 99 %
prípadoch by sme u diskutujúcich mohli diagnostikovať rôzne mentálne nedostatky. Jedná sa
o jedincov, ktorí pod rúškom anonymity ponúkajú svoje „hlboké myšlienky a názory“. Už len to, že
navštevujú stránky s bulvárnou tematikou, svedčí
o ich mentálnej výbave.
A keď potom odhalia svoj
myšlienkový svet, z ich
pera (klávesnice) vychádzajú samé „perly“.
V prípade zabitého psa
som urobil výniku. Z viacerých dôvodov, ktoré
tu nebudem rozpisovať.
Navštívil som stránky,
ktoré vlastnia spomenuté médiá a prečítal som si
správy aj reakcie. (Doteraz sa za to hanbím, už to
viac neurobím.) Mal som
aj možnosť nahliadnuť do
mailov, ktoré prichádzali
na stránky obecného úradu v Rabči. Všetky tieto

„skvosty“ ma vyprovokovali k reakcii na spomínané udalosti.
Spoločnou myšlienkou drvivej väčšiny reakcií bola pomsta. Mnohí si pýtali meno a adresu mladého muža, aby
mohli prísť a urobiť mu
to, čo on urobil zvieraťu. (Mimochodom, niektoré maily sú sami o sebe podnetom na trestné stíhanie voči ich pisateľom). Oko za oko zub
za zub. Oko človeka za
oko psa. Zvrátená matematika. Bojujeme za
práva zvierat a ľudské
práva sú nám ukradnuté. Chceme zabíjať tých,
čo (v tomto prípade nešťastným
spôsobom)
utrácajú zvieratá a sme
ticho, alebo dokonca
schvaľujeme
konanie
tých, čo rovnakým spôsobom zabíjajú nenarodené deti. Za posledných päťdesiat rokov bolo na Slovensku vykonaných viac ako 1 300 000
potratov. Kde sú médiá
vtedy, keď takýmto krutým spôsobom prichádza o život človek? Prečo nepoužijú svoju silu
a neovplyvňujú verejnú
mienku k ochrane vyšších hodnôt? Nezaujímajú sa o to, lebo z týchto tém sa nedá vyrobiť
senzácia. Kde sú horliví
diskutéri, ktorí sú v mene spravodlivosti ochotní spáchať aj trestný čin?
Vážnejšie tému asi nedokážu pochopiť a zaujať seriózne stanovisko.
Je mi z toho všetkého
smutno.
Aj táto kauza poodhalila o nás kruté poznanie. Nezáujem o dôležité
témy a prehnaný záujem
o veci nemenej podstatné. Pravda stráca svoju hodnotu a do popredia vystupujú atraktívne
lži. Človek má nekonečne
vyššiu hodnotu ako akýkoľvek iný živý tvor. Bez
ohľadu na to, že sa niekedy ako človek nespráva. Kam sme to dospeli,
keď život človeka kladieme na jednu rovinu so životom túlavého psa? Alebo možno aj vyššie.

Milan Prídavok
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Dokončenie z 3. strany
obec zabezpečila na uvedenej ulici verejné osvetlenie, a to inštaláciou aspoň 5
lámp; aby obec zriadila pre
domácnosti na Úbočnej
ulici kanalizačné prípojky
s tým, že u všetkých týchto požiadaviek obecné zastupiteľstvo stanoví presné
termíny realizácie jednotlivých krokov.
6. Informáciu konateľa RABČAN, s.r.o. Rabča,
Ing. Jagnešáka o stanovení
výšky ceny za teplo a vodu
v r. 2008.
7. Žiadosť Antona Pitáka, predsedu Spoločenstva
domu 392 o schválenie pravidiel k prideľovaniu stavebných povolení na výstavbu garáží na pozemkoch
v blízkosti bytových domov
na ul. Soľná a to súp. č. d.
391 – 3 a berie na vedomie
aj návrh žiadateľa na osadenie garáží s tým, že sa mu
písomnou formou oznámia  pravidlá výstavby.
8. Žiadosť Milana Michaľáka a manž. Dariny,
bytom Rabča 123, ul. Hlavná o vydanie záväzného
stanoviska k ulici Sivá z dôvodu, že žiadatelia chcú
v roku 2008 začať s výstavbou rodinného domu a chcú vedieť, ako majú rodinný
dom prispôsobiť ulici.
B. Schvaľuje
1. Kontrolu plnenie uz
nesenia z riadneho zasadnutia OZ z 28. 9. 2007.
2. Vyjadrenie Ing. Petra Maľučkého, diecézneho riaditeľa Spišskej katolíckej charity, k stanovisku
obce Rabča a okolitých obcí k výstavbe Domu Charitas v obci Rabča.
3. Odkúpenie parc. CKN č. 8069/9 – lúky o výmere 54 m 2, parc. C-KN
č. 8069/10 – lúky o výmere 147 m2 a parc. C-KN č.
8106/20 – orná pôda o výmere 325 m2 za účelom
zriadenia miestnej komunikácie od Štefana Sivku
a manž. Terézie, a Ján Bodnár a manž. Martina, za cenu: 1 Sk/m2.
4. Poslancov OZ a to:
Ing. Juraj Ratica, Pavol Kobyliak, Ing. Jozef Kovaliček do Školskej rady pri ZŠ
s MŠ v Rabči.
5. Výšku poplatku za
prenájom športovej haly
pri ZŠ v Rabči a to nasledovne: cez letné obdobie
od 1. 5. do 31. 10. bežného

roku vo výške 250 Sk/hod.
a cez zimné obdobie t. j. od
1. 11. do 30. 4. bežného roku vo výške 350 Sk/hod. .
6. Žiadosť   Rímsko-katolíckeho úradu Rabča
o poskytnutie dotácie vo
výške 50 000 Sk na investičné náklady – stavebné úpravy v priestoroch
miestnosti vedľa garáže
oproti starej farskej budove z rozpočtu obce Rabča
s tým, že správca farnosti
predloží po ukončení stavebných úprav OcÚ vyúčtovanie.
7. Aby sa obec Rabča
prihlásila za člena Združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra
v Martine na rok 2008 a to
poplatok – členské vo výške 8 783,50 Sk.
8. Žiadosť Špeciálnej
základnej školy internátnej Námestovo finančný
príspevok za účelom uskutočnenia 8. reprezentačného školského plesu a to vo
výške 1 000 Sk. Z rozpočtu
obce Rabča sa poskytuje
zároveň 4 500 Sk na nákup
učebných pomôcok t. j.
500 Sk/1 dieťa z obce Rabča, ktoré navštevuje túto školu (z Rabče uvedenú
školu navštevuje 9 detí).
9. Žiadosť ZŠ s MŠ,
Rabčická 410, Rabča o úpravu rozpočtu na rok 2007
z dôvodu rekonštrukcie pavilónu „B“ v MŠ II., kde
bola celá suma 2,3 mil.
Sk uvedená pod položkou
MŠ. Z dôvodu, že sa v pavilóne „B“   nachádzajú aj
priestory ŠKD a časť ŠJ je
nutné tieto prostriedky rozdeliť v pomere: MŠ 1,380
tis. Sk (60 %), ŠJ – 460
tis. Sk (20 %) a školská družina – 460 tis. Sk (20 %).
10. Návrh zmeny rozpočtu obce Rabča a to nasledovne – výdavky: položka 0320 požiarna ochrana
čerpanie 146 rozpočet 114
návrh 160 (rovnošaty, košele 47 tis.); položka 0451
údržba MK čerpanie 587
rozpočet 565 návrh 700
(bežná údržba, nie kapitálové výdavky;)
príjmy: pol. 133012 užív.
ver. priest. čerpanie 93
rozpočet 39 návrh 100, položka 223 príjmy MKS čerpanie 624 rozpočet 627 návrh 700 (sály – nájom).
11. Za sobášnu miestnosť – obradnú miestnosť  
Obecného úradu v obci Rabča,  súp. č.d. 426, ul. Hlavná
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Areál základnej školy je už obohnaný vysokým železným plotom kvôli neustálemu večernému poškodzovaniu majetku
foto – v. briš
na I. poschodí a za sobášne
dni: štvrtok a sobota.
12. Žiadosť JUDr. Miroslava Jagnešáka a manž.
Márie, Miroslava Masničáka a manž., o výstavbu garáže na parc. C-KN parc.
č. 4464/17 k. ú. obce Rabča za podmienok uzavretia
riadnej nájomnej zmluvy
a následne ohlásenia drobnej stavby – garáže v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení.
13. Miestne komunikácie – ulice: Nad ihriskom, Rozvoja a Sivá 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. Obecné zastupiteľstvo obce Rabča poveruje starostu obce Rača
Dušana Raticu podpisovaním všetkých potrebných
listín súvisiacich s právnym vysporiadaním miestnych komunikácií v k. ú.
obce Rabča. Právnym vysporiadaním miestnych
komunikácií v obci Rabča
poveruje advokátsku kanceláriu Mgr. Igora Palidera
so sídlom v Zubrohlave.
14. Žiadosť
Mariána Gužíka a manž. Marty
o odkúpenie obecnej parcely C-KN č. 5099/22 k. ú.
obce Rabča za 1 Sk/m2 za
podmienky, že pri vysporiadaní ulíc obcou aj žiadatelia predajú obci svoje podiely za 1 Sk/m2.

UZNESENIE č. 7/2007
zo 7. riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
obce Rabča, ktoré sa konalo 28. septembra 2007
od 16.00 hodiny
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesenia z riadneho zasadnutia OZ zo dňa 27. 7. 2007
spolu so stanoviskom hlavného kontrolóra obce Rabča, JUDr. Dušana Krišku.
2. Záväzné
stanovisko obce Rabča, ktoré obec zaslala Spišskej
katolíckej charite vo veci
výstavby Domu Charitas
Sv. Hildegardy z Bindgen
v Rabči.
3. Kontrolu rozp. hospodárenia za I. polrok 2007
obce Rabča s pripomienkami zahrnutými do úpravy
rozpočtu obce Rabča.
4. Audit obce Rabča za
rok 2006, ktorý predložila
Ing. Emília Franeková – audítorka, Licencia č. 468, Slovenská komora audítorov.
5. Čerpanie peňažných
prostriedkov za rok 2006
k 30. 9. 2007 ZŠ s MŠ Rabča vo výške 16,561.417 Sk.
6. Informácie konateľa RABČAN, s.r.o. Rabča, Ing. Jaroslava Jagnešáka o priebehu prác na výstavbe 12 b. j., kanalizácií
a ulíc: Rozvoja, pri Sivej,
Nad ihriskom.
7. Žiadosť p. Márie Hurákovej o nepovolenie akéhokoľvek podnikania v rodičovskom dome s tým, že
obecné zastupiteľstvo nie
je kompetentné sa uvedenou žiadosťou zaoberať.

8. Informácie starostu
obce Rabča, Dušana Raticu, o podaní projektu na enviromentálny fond, o rokovaniach v Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Dolný
Kubín k projektu I. etapy odkanalizovania Oravy.
9. Informácie Bc. Margity Kvasničákovej o prípravách na zriadenie projektu na park a záhradu pri ZŠ
v Gaceli.
10. Predložené architektonicko-stavebné riešenie garáží na ul. Soľná,
ktorý vypracoval Ing. arch.
Milan Labudiak.
B. Schvaľuje
3. Úpravu rozpočtu obce Rabča pre rok 2007.
4. Zrušenie predkupného práva obce Rabča na
byt č. 7 v bytovom dome
č. 343, ktoré jej vyplýva zo
zmluvy o prevode vlastníctva bytu  zapísaného pod č.
V 51/01, Správa katastra
Námestovo.
5. Predbežný súhlas pre
výstavbu rodinného domu
p. Jozefa Neupauera a manž.
na parc. C–KN č. 11377/5
o výmere 445 m2, ktorej sú
vlastníkmi.
6. Žiadosť Milana Michaľáka a manž. Dariny o vydanie súhlasu na  výstavbu rodinného domu na parc. C–
KN č. 7389/28 o výmere 328
m2 a súhlas na vyňatie z PPF
parc. C–KN č. 7389/28 o výmere 328 m2 k. ú. obce Rabča za podmienky, že žiadateľovi bude zimná údržba a vývoz TKO realizovaný z ul.
Hlavná. LV č. 2803, GP č.
41962249–77/2006.
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7. Žiadosť Eleny Hrubjakovej, bytom Oravská Polhora o vydanie súhlasu na
výstavbu rodinného domu
na parc. C–KN č. 4586/7
o výmere 670 m2 a vydanie súhlasu na vyňatie parc.
C–KN č. 4586/7 o výmere
670 m2 k. ú. obce Rabča. LV
1729, GP č. 4–3/3, vyhotovený Jozef Kupčulák, Geodet
D. K. dňa 24. 1. 1997.
8. Odkúpenie podielov
do vlastníctva obce Rabča od spoluvlastníkov: Terézie Pavlákovej, bytom   Námestovo, Vlasty Studentskej, bytom Ostrava–Poruba a Ľubomíre Chudej, bytom Trstená za cenu
90 Sk/m2 pre pozemky zapísané na LV č. 3065 a to parc.
UO č.: 1075, 1076, 1078/1,
1078/2, 1079 a 1080 k. ú. obce Rabča.
9. Žiadosť Ľubomíra
Juráška, tr. bytom Rabča
o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na
parc. KN č. 14830/3 – orná pôda o výmere 395 m2
a súhlas na vyňatie parc.
KN č. 14830/3 – orná pôda o výmere 395 m2 k. ú.
obce Rabča za účelom výstavby rodinného domu za
podmienky, že žiadateľovi bude zabezpečený vývoz
TKO len od Hlavnej cesty
pri rodičovskom dome. LV
č. 4207, GP č. 17883369 –
58/2001 vyhotovený Joze-

fom Kupčulákom, Geodet
D.Kubín dňa 11. 5. 2001
10. Žiadosť Ľuboša Zboňáka a manž. Miroslavy,
bytom Rabča o vydanie súhlasu na výstavbu rodinného domu na parc. C–KN
č. 8980/12– TTP o výmere 580m2 a súhlas na vyňatie z PPF na parc. C–KN
č. 8980/12– TTP o výmere 580m2. LV č. 4252, GP
č. 17883369–051/2006 vyhotovený Jozef Kupčulák,
Geodet D. Kubín zo dňa 18.
8. 2006.
11. Výkup pozemkov od
vlastníkov pod futbalovým
ihriskom a to parc. E-KN
č. 1804/2 a tréningovým
ihriskom a to parc. E-KN
č. 1886/2 v Gaceli za cenu
70 Sk/m2.
12. Štatistickú správu
ZŠ s MŠ Rabča.
Záverečnú vyhodnocovaciu správu za šk. rok
2006/07 predloženú riaditeľom ZŠ s MŠ Rabča.
13. Bežné príjmy a výdavky z využívania športovej haly zahrňovať do rozpočtu ZŠ a MŠ Rabča. Z:
riaditeľ ZŠ, Bc. Kvasniaková, T: stále
14. Účtovníčke OcÚ Bc.
Kvasniakovej pravidelne mesačne kontrolovať položky
rozpočtu a informovať obecné zastupiteľstvo. T: každé
zasadnutie OZ, Z: v texte
15. Účtovníčke RAB-
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let. foto – forza slovakia

Obecné zastupiteľstvo obce Rabča
schválilo
odpredaj budovy s pozemkom
súp. č. 76.
Budovu s pozemkom mala v prenájme firma LIGNOTIP. Budova bola dokončená v roku 1990. Výrobné priestory cca 300 m2, ostatné priestory cca
45 m2. Výmera nádvoria a pozemku je 4460 m2.
žiadosti o odpredaj sa budú prijímať na Obecnom
úrade v Rabči v termíne do 28. 12. 2007 do 12.00 hodINY
ČAN, obecné služby a účtovníčke obecného úradu
preveriť položku a podrob-

ne rozpísať prečo – chodníky a cesty stúpli zo 145 tis.
Sk na 508 tis. Sk. Uvedené

predložiť na budúce zasadnutie OZ. Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

Cenník prác pre „RABČAN“ obecné
služby a RABČAN s.r.o.
Poskytované služby

Sk/hod.

Sk/deň

Traktor s vlečkou

600

Traktor s plošinou

800

Traktor s radlicou

800

Traktor s kontajnerom

Sk/bm

Sk/km

600

Autobus 45-miestny

23

Autobus 20-miestny

20

Čakanie

150

Tatra T-148

714

41,65

Tatra T-148 + vlek
UNC-061

47,6
600

Kontajner nájom

150

Rezač špár+doprava

714

Vibračná doska s obsluhou

535,5

HMK

Sk/m2

83,3

1 011,50

Nožnice na plech

400

Podlážka

1

Lešenie

2,50
Ceny sú s DPH

11,9
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MIESTNE DANE a POPLATKY v 2008
Obecné
zastupiteľstvo v Rabči na základe §
6 zák. SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004
Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady vydalo pre územie obce Rabča toto
Všeobecné
záväzné
nariadenie č. 52 /2007
o miestnych daniach
a o miestnom poplatku
za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Rabča.
I. časť
§ 1 Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
„VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania
miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne
odpady a  drobné stavebné
odpady (ďalej len „miestne
dane a miestny poplatok“)
na území obce Rabča.
Obec Rabča na svojom
území ukladá tieto miestne dane:
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestranstva
daň za ubytovanie,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.
Obec Rabča (ďalej len
„obec“) na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
Zdaňovacím obdobím
miestnych daní a to dane
z nehnuteľností, dane za
psa, dane za užívanie verejného priestranstva, dane za ubytovanie, dane za
predajné automaty a dane
za nevýherné hracie prístroje je kalendárny rok.
II. časť
§ 2 Miestne dane
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa:
daň z pozemkov,
daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom
dome (ďalej len „daň z bytov“).

§ 3 Daň z pozemkov
Daňovníkom dane z pozemkov sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 5 zák.
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne
odpady a drobné  stavebné  
odpady (ďalej len „zákon
o miestnych daniach“).
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na
území obce Rabča v členení podľa § 6 ods. 1 až 7 zákona o miestnych daniach.
Spôsob výpočtu základu
dane z pozemkov je uvedený v ustanovení § 8a zákona o miestnych daniach. Výpočet sa musí prevádzať vždy k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia správca dane
nebude prihliadať, okrem
prípadov, kde je to upravené
platnou právnou úpravou.
Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery
pozemkov  v m2 a hodnota
pôdy za 1 m2 je:
orná pôda 4,18 Sk/m2,
trvalé trávne porasty
1,05 Sk/m2,
záhrady 56 Sk/m2,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy
6,06 Sk/m2,
urbárske lesy 6,87 Sk/m2,
zastavané plochy a nádvoria 56 Sk/m2,
stavebné pozemky
560 Sk/m2,
ostatné plochy 56 Sk/m2.
Všeobecná ročná sadzba dane z pozemkov je pre
jednotlivé druhy pozemkov nasledovná:
orná pôda, chmeľnice,
vinice, ovocné sady 0,25 %
zo základu dane,
trvalé trávne porasty  
0,25 % zo základu dane;
záhrady 0,50 % zo základu dane,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy  
0,25 % zo základu dane,
urbárske lesy 0,25 % zo
základu dane,
zastavané plochy a nádvoria 0,50 % zo základu
dane,
stavebné pozemky
0,25 % zo základu dane,
ostatné plochy okrem
stavebných
pozemkov
0,50 % zo základu dane.

§ 4 Daň zo stavieb
Daňovníkom dane zo
stavieb sú tí, ktorí sú uvedení v ustanovení § 9 zákona o miestnych daniach.
Predmetom dane zo sta
vieb sú stavby na území obce Rabča, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží spojené so
zemou pevným základom.
Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa
stavba prestala užívať.
Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej
plochy v m2, pričom sa do
zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť
strešnej konštrukcie stavby.
Ročná sadzba dane zo
stavieb je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovná:
1,50 Sk za stavby na bývanie  a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu;
2,50 Sk za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre
vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu;
4 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych
chát a domčekov na individuálnu rekreáciu;
5 Sk za samostatne stojace garáže a samostatné
stavby hromadných garáží a stavby určené na tieto
účely, postavené mimo bytových domov;
11 Sk za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie
vlastnej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu;
30 Sk za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním
a zárobkovou činnosťou;
4 Sk za ostatné stavby
neuvedené v písmenách a)
až f).
Sadzba dane podľa odseku 4 písm. a) a g) tohto
ustanovenia sa pri viacpodlažných stavbách zvyšuje
ako príplatok o 1,50 Sk za

každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
§ 5 Daň z bytov
Daňovníkom dane z bytov sú tí, ktorí sú uvedení
v ustanovení § 13 zákona
o miestnych daniach.
Predmetom dane z bytov v bytovom dome na
území obce Rabča, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor nadobudli do vlastníctva fyzické osoby alebo právnické osoby, sú byty a nebytové priestory.
Základom dane z bytov
je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového
priestoru v m2.
Ročná sadzba dane
z bytov je 2,50 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy bytu a nebytového
priestoru.
§6
Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností
Správca dane poskytne
oslobodenie od dane z pozemkov pre:
pozemky vo vlastníctve
právnických osôb, ktoré
nie sú založené alebo zriadenie na podnikanie ;
pozemky, na ktorých sú
cintoríny;
močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská,
remízky, háje, vetrolamy
a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I.
a II. stupňa;
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské
značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických
základov, stožiare rozvodu
elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia
a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na
rozvod plynov a pásy pozemkov lesoch vyčlenené
na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov;
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk;
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave;
pozemky alebo ich časti prislúchajúce k stavbám
slúžiacim na vykonávanie
náboženských obradov vo
vlastníctve cirkví a náboženských  spoločností;
pozemky užívané ško-

lami a školskými zariadeniami.
Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb
alebo z bytov:
stavby alebo byty vo
vlastníctve právnických
osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadenie na podnikanie;
stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym
zariadeniam, zariadeniam
na pracovnú rehabilitáciu
a rekvalifikáciu občanov
so zmenenou pracovnou
schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia;
stavby alebo ich časti slúžiace na vykonávanie
náboženských obradov vo
vlastníctve cirkví a náboženských spoločností.
Správca dane znižuje od
dane zo stavieb:
stavby na bývanie a byty podľa druhej časti tohto zákona vo vlastníctve
občanov, ktorí v bežnom
zdaňovacom období dovŕšia vek nad 70 rokov,
občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
za podmienok, že stavbu
trvale neobýva iná osoba
s výnimkou nezaopatrených detí a stavba sa nevyužíva na podnikateľskú
činnosť, inú zárobkovú
činnosť alebo prenájom vo
výške 75 % ;
garáže a nebytové priestory v bytových domoch
slúžiace ako garáž vo vlastníctve občanov, ktorí v bežnom zdaňovacom období
dovŕšia vek nad 70 rokov, občanov s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov
preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím
s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu
vo výške 75 %.
Daňová úľava sa poskytne výlučne až po predložení nasledovných podkladov:
Dokončenie v RCH 1/08
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Kresťanský Mikuláš
Na sviatok svätého Mikuláša sa v jedno spája
skutočná história, legendy a tradície.

Svätý Mikuláš sa narodil okolo roku 280 pravdepodobne v Patare v Lýcii (Malá Ázia). Okolo roku 300 sa stal biskupom
v Myre. Skoro na to sa začalo prenasledovanie kresťanov a okolo roku 310 sa
dostal do väzenia, kde bol
mučený. Potom však prišiel cisár Konštantín a jeho slávny Milánsky edikt,
vďaka ktorému boli kresťanskí väzni – teda aj sv.
Mikuláš – prepustení na
slobodu. Vrátil sa do Myry
a pokračoval vo svojej prá-

ci. Viac o jeho živote a pôsobení nie je známe. Poznáme približný dátum jeho smrti. Je to 6. december
medzi rokmi 345 – 351.
Patrí k svätým, ktorí požívajú úctu po celom svete.
Svedčia o tom mnohé kostoly a oltáre, postavené na
jeho česť. Bol známy vďaka
svojej mimoriadnej zbožnosti, nadšeniu a zázrakom. Zomrel v Myre. Pochovali ho v biskupskej katedrále.
Doma dostal dobrú výchovu. Zachovával pôst.
Hovorí sa, že v stredu a piatok jedol iba raz, aj to až večer. Rodičia zomreli, keď
bol ešte mladým mužom.
Po sebe však zanechali ta-

ký majetok, že Mikuláš sa
nemusel báť o svoje živobytie. On sa však rozhodol všetko venovať chudobným. A tu sa spomína
azda najznámejšia príhoda z jeho života. Jeden občan Patary prišiel o všetky
svoje peniaze. Mal tri dcéry. No nemohol ich vydať,
pretože nemal pre ne veno. A tak sa rozhodol pre
zúfalý čin. Chcel ich dať na
prostitúciu. Mikuláš sa to
dozvedel, a tak zobral mešec zlata a v noci pod rúškom tmy ho dal mužovi do
okna. Malo to byť na veno najstaršej dcéry. To sa
opakovalo druhý aj tretí
raz, zakaždým pre ďalšiu
dcéru. Muž ho na tretí raz

spozoroval a bol mu veľmi
vďačný.
Tu majú svoj základ tradície, ktoré prežívajú dodnes. V predvečer sviatku
navštevuje postava Mikuláša (väčšinou v doprovode anjela a čerta) domácnosti a odmeňuje deti alebo ich pokarhá za zlé správanie. Topánky postavené
za oknom sú ráno naplnené sladkosťami.
Tento pekný kresťanský
sviatok však v súčasnosti (ako napokon aj všetko
kresťanské) podlieha deformácii. Sviatok sa stal
len svetskou záležitosťou.
Okrem názvu a oblečenia na ňom nezostalo nič
kresťanské. Aj toto však
odoláva útoku vymysleného Santa Clausa. (On je
tiež len napodobneninou

sv. Mikuláša.) Výstižne to
vyjadril český psychiater
Max Kašparů: „Je dobré si
uvedomiť, že mikulášske
návštevy dnes už nemajú nič spoločné s Cirkvou,
nemajú význam evanjelizačný ani pastoračný, jedná sa iba o ľudovú tradíciu
a nedá sa v nej vidieť nič,
čo by mohlo pozitívne pôsobiť na hodnotový systém
dieťaťa.“
Sviatku preto treba vrátiť kresťanský rozmer. Mikuláš nemá byť len ten kto
obdarováva, ale najmä ten
kto vychováva. Sviatky
však nekazia deti, ale dospelí. Preto pri svojej návšteve by sa mal Mikuláš
opýtať na správanie aj rodičov a starých rodičov či
boli po celý rok dobrí.
Milan Prídavok

rava na Vianoce” si väčšina ľudí vysvetľuje mylne. Podlieha určitej deformácii. Najväčšie množstvo našej energie vydáme na to, aby sme zvládli veľké upratovanie, zohnali darčeky, zásobili sa
potravinami a myslíme si,
že sme spravili všetko, čo
treba. Samozrejme aj toto

patrí k Vianociam, ale nie
je to všetko. Človek je bytosť zložená z tela a duše.
Aby vývoj ľudskej osobnosti bol harmonický, musíme rovnomerne rozvíjať
obidve zložky našej osobnosti. Preto popri starostlivosti, ktorú venujeme
nášmu telu a prostrediu,
v ktorom žijeme, nesmieme zabúdať na duchovnú
stránku. Keď Boh prichádza k nám na návštevu,
nepozerá sa na to, ako máme vyzdobený byt, alebo
koľko druhov koláčov sme
napiekli. Jemu ide o na-

šu dušu. Preto čas, ktorý máme pred sebou, mali by sme využiť aj na upratanie a vyzdobenie nášho
vnútra.
Adventné obdobie nás
chce pripraviť na príchod
Ježiša Krista. Každoročne
si pripomíname jeho narodenie v Betleheme. No
advent nám predkladá ešte jednu výzvu. Pripomína nám, že Kristus príde
druhýkrát na konci vekov.
Závisí od každého jedného z nás, aký dojem zanecháme pri tejto poslednej
návšteve. Milan Prídavok

časťou jeho samotného. Už
sa len neprizerá k jeho chodu, teraz má v ňom on sám
účasť, teraz existuje s ním
ako s ním existujeme my.
Už ho nepotrebujeme hľadať v nekonečnosti nebies,
v ktorých sa náš duch a naše srdce strácajú.
Boh prišiel na tento svet
a nedarilo sa mu o nič lepšie ako nám. Nebolo mu
privlastnené žiadne privilégium, ale údel nás všetkých: hlad, únava, nepriateľstvo, strach zo smrti a bolestivé umieranie.
Takto sa Boh stal jedným
z nás. Preto sa Vianoce
vymykajú zo šedého priemeru našich dní. Nie je to
len každoročne sa opakujúci folklór doprevádzaný ozdobeným stromčekom, figúrkami z betlehemu a dobrým jedlom. Vianoce sú začiatkom dôver-

ného vzťahu Boha a človeka. Samozrejme, že aj iné
náboženstvá sú založené
na blízkom vzťahu človeka
k Bohu. Ale miera dôvernosti, ktorú prináša kresťanstvo, je úplne výnimočná. Vtelenie Boha nehovorí len o jeho láskavosti, ale
aj o hodnote človeka. Nedokonalý človek dostal výsadu, že Boh sa s ním spojil a umožnil mu stať sa jeho synom.
Preto slávenie Vianoc bez
vnímania významu Kristovho narodenia by bolo slávením sviatku bez jeho obsahu. Je to akoby sme oslavovali narodeniny niekoho,
koho nepoznáme a na kom
nám vlastne nezáleží, pretože by nám záležalo len na
prežívaní oslavy. Nemôžeme plnohodnotne prežiť
vianočné sviatky, pokiaľ do
ich stredu nepoložíme Dieťa

narodené v Betleheme. Z jeho úst budeme počuť najkrajšie posolstvo Vianoc: Prišiel som k Tebe a kvôli Tebe.
Som Tvoja nádej do ďalších
dní, som Tvoja radosť zo života. Som s Tebou v chvíľach strachu a utrpenia, lebo
aj ja sám som ich prežil. Budem pri Tebe aj keď budeš
padať a pomôžem Ti vstať.
Som tu a ostanem tu navždy. Aj keď ma už nebudete
vidieť.
Vianoce tu budú každý rok. Keď už pre nič iné
aspoň preto, lebo sú pre
mnohých komerčne výhodné. Aby z nich však nemali zisk len obchodníci, je potrebné otvoriť svoje srdce a pustiť toho, ktorý prichádza, dnu. Veď prichádza preto, aby nás nenechal blúdiť. Pozvime ho
do svojho života.
Milan Prídavok

Najvzácnejší hosť
Keď očakávame doma
návštevu, tak sa na to aj
patrične pripravujeme.
Čím vzácnejšiu návštevu čakáme, tým sú naše prípravy veľkolepejšie. Upraceme byt, pripravíme pohostenie, oblečieme si sviatočné šaty a ktovie čo ešte. Robíme to preto, aby sme
si hosťa uctili a v neposlednom rade aj preto,
aby sme zanechali dobrý dojem.

Teraz nastáva čas, keď
máme ohlásenú vzácnu
návštevu. Smelo môžeme povedať, že tú najvzácnejšiu. Na tento svet príde
sám Boh v ľudskom tele.
Príde ku každému jednému z nás. Uplynie už len
pár dní a bude tu. Mnohí si teraz povedia: „Ja to
veľmi dobre viem. Za chvíľu sú tu Vianoce a na slávenie týchto sviatkov sa
treba poriadne pripraviť.”
Lenže práve pojem „príp-

Posolstvo Vianoc

Starí Gréci zobrazovali
čas ako hada, ktorý požiera svoj vlastný chvost. Tento symbol mal naznačiť neustály kolobeh striedania
sa dejinných udalostí. Naša skúsenosť môže tomuto
tvrdeniu dať za pravdu. Častokrát vnímame svoj život
ako neustále striedanie sa
všedno-nevšedných dní.
Keby boli naše pocity pravdivé, dospeli by sme k zúfalému zisteniu, že v našom svete k ničomu nedochádza. Napriek tomu, že

existuje tok dejín, všetko
sa točí bez zmyslu a cieľa.
Do rámca monotónnosti
žiaľ čoraz viac zapadajú aj
vianočné sviatky.
My veriaci sa na Vianoce musíme pozerať pohľadom viery. Vtedy dokážeme povedať, že do sveta, do môjho života vstúpila udalosť, ktorá všetko
zmenila. Teológ Karl Rahner hovorí, že keď sa Boží Syn stal človekom, čas
i život ľudstva sa premenil. Nie tak, že by prestal
byť večným Božím slovom
so svojou slávou a nepredstaviteľnou blaženosťou.
Avšak stal sa skutočne človekom. A teraz sa ho tento svet a jeho osudy priamo dotýkajú. Teraz už svet
nie je len jeho dielom, ale aj
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Nové informácie k využitu starej farskej budovy
Posledná informácia
ohľadom farskej
budovy z Rabčianskeho chýrnika 3/2007
bola, že okolité obce
finančne nepodporia výstavbu Domu
Charitas sv.Hildegardy
z Bingen Rabča.

Podľa nám dostupných
informácií, že   Regionálny
operačný program (ROP)
v prioritnej osi 2 ROP – Infraštruktúra
sociálnych
služieb, sociálnoprávnej
ochrany a sociálnej kurately bude podporovať najmä zariadenia typu domovy dôchodcov, Domovy sociálnych služieb (DSS) pre
dospelých, DSS pre deti,
zariadenia opatrovateľskej
služby s kapacitou od 50
klientov pri dodržaní minimálnych plošných štandardov (8 m2 na osobu) a rešpektovaní predpokladov
pre zabezpečenia poskytovaných kvalitných služieb.
Podpora sa bude týkať obcí
nachádzajúcich sa v póloch
rastu s počtom obyvateľov
nad 5 000. To znamená, že
keby obec Rabča žiadala
o grant (dotáciu) z fondov
z EÚ, nebola by podporená,
nakoľko tieto podmienky
nespĺňa. Preto Obec Rabča predniesla návrh, aby sa
upustilo od budovania Domu Charitas sv. Hildegardy
z Bingen Rabča t.j nového
zariadenia, ale aby sa pristúpilo k rekonštrukcii starej farskej budovy na Do-

mov dôchodcov a Domov
sociálnych služieb Rabča.
Treba pripomenúť, že budova starej farskej budovy
je majetkom Spišskej katolíckej charity, to znamená,
že je v kompetencii vlastníka rozhodovať. Obec môže
slúžiť len ako poradný orgán pri rozhodovaní o ďalšom postupe. S týmto návrhom nesúhlasil vlastník,
a nestotožnil sa s naším zámerom.
Obec opätovne vstúpila do ďalšieho jednania so
Spišskou katolíckou charitou a miestnym p. farárom.
Hľadali sa nové – iné možnosti využitia starej farskej
budovy, hľadali sme také
cieľové skupiny obyvateľstva, pre ktoré by bola potreba rekonštrukcia starej
farskej budovy a zároveň by
bola aj na ten účel využitá.
Podľa posledných informácií by   stará farská budova mala slúžiť ako prechodná pomoc formou dočasného ubytovania pre
týrané matky s deťmi, tzv.
krízové centrum.
Z dostupných informácii z medií vieme, že mesto Námestovo pripravuje výstavbu zariadenia sociálnych služieb s kapacitou 60 klientov, toto zariadenie bude slúžiť pre región, t. j. aj občanov Rabče,
tým potreba rekonštrukcie starej farskej budovy na
domov dôchodcov a domov
sociálnych služieb odpadá
a javí sa ako nepotrebná.

Letecký pohľad na starú farskú budovu s okolím

ilustračné foto – pap

BUDE ZO STAREJ FARY
ÚTULOK PRE TÝRANÉ
MATKY S DEŤMI ?
Spišská katolícka charita v spolupráci s farským úradom v Rabči v týchto dňoch mala začať s stavebnými
úpravami starej farskej
budovy.

Podľa posledných
informácii bude v nej
zriadený útulok a neskôr krízové centrum
pre
týrané
matky
s deťmi.
(red)

Viete, že?
Máte právo žiť bez násilia.
Nikto nemá právo vám ubližovať.
Vy nemôžete za násilie, nie je to Vaša vina.
Násilie samé neprestane, bude sa len stupňovať.
Zodpovedným za násilie je ten, kto útočí.
Nehanbite sa za situáciu, v ktorej sa nachádzate.
Zdôverte sa osobe, ktorej veríte.
Vyhľadajte pomoc organizácií, ktoré Vám pomôžu.

–red
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Na dožinkách v Poľsku v rámci spolupráce

Dňa 1. 9. 2007 sa konali v družobnej obci gminy
Swinna v Rychwaldku  tzv.
dožinky „Slávnosť a Rodinný turnaj“. Táto slávnosť sa koná každý rok na
konci letnej sezóny vždy
v inej obci gminy Swinna.
Je to poďakovanie za úrodu, dary zeme, zdravie.
Začala sa slávnostnou sv.
omšou, pri ktorej obetné
dary prinášali zástupcovia
rôznych organizácií gminy Swinna napr. spevokol,
hasiči, školy… Obetné dary boli vytvárané z darov
zeme, úrody, kvetov. Bolo
povzbudivé zúčastniť sa takéhoto poďakovania a uvedomenia si potreby ďakovať za to, čo nám zem a príroda dáva. Po skončení sv.

omše bol kultúrny program a na záver zábava spojená s rôznymi súťažami.
Súťažilo sa v netradičných
disciplínach, napr. chodení na chodúľach,… súťažili rodiny t.j. otec, mama,
dieťa na konci boli ohodnotení zaujímavými cenami. Bolo zaujímavé pozorovať, ako bezprostredne
sa dokážu rodiny a ľudia
rôznych vekových kategórií spolu zabávať.

Východ slnka
V rámci cezhraničnej spolupráce s gminou
Swinna je potrebné spomenúť „Východ slnka na
Babej hore“. Rabčanskí
a Poľskí nadšenci spolu

z poľskej strany vystúpili a čakali prekrásny, ale
veľmi chladný východ slnka na vrchole Babej hory.
Bol to jedinečný a neopakovateľný zážitok. – m.k.
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Keď svieti slniečko, je
to počasie ako stvorené na
výlet. Kam teda vyraziť?
Nieže by sme si nevedeli vybrať, ale sme natoľko
skromní, že by nám kľudne
stačilo voziť sa autobusom.
No tí postarší by radi urobili niečo pre svoju kondičku
a zdravie, a tak sa rozhodli pre prechádzku prírodou. Iba prechádzku? Keď
prechádzka tak poriadna –
heslo nášho pána kaplána.
A takto sa začala naša ozdravujúca kúra (ako
pre koho…) 27. augusta sme si zbalili svoje ,,tri
švestky“, nasadli do autobusu a namierili sme si to
rovno do Vysokých Tatier,
pýchy Slovenska. Keďže sme Oravci vychovaní tvrdou rukou prírody,
naša prvá strastiplná púť
viedla priamo na dvojtisícovku – Kriváň (presnejšie 2 494m). Mysleli sme,
že nás nemôže nič prekvapiť… ani počasie. Ale práve ono nás sklamalo. Pár
metrov pod vrcholom bola
hmla už-už to vyzeralo, že
sa spustí lejak. No asi stáli pri nás všetci svätí, a dopriali nám túru bez prírodnej katastrofy. No v konečnom dôsledku to malo na nás zlý dopad, pretože výhľad z Kriváňa bol
katastrofálny, lepšie povedané, ledva sme si dovideli na špičku nosa. Vtedy si
mnohí z nás povedali: ,,Že
ja som sem vôbec chodil...“
A tak sme sa z posledných
síl skotúľali dole a autobusom sa dopravili do našej
ubytovne – školy v Poprade. Tu sme vyčerpaní zaľahli do spacákov a čakali
na ďalší deň.
Nasledujúci deň sme vi-

aktivity kresťanskej mládeže

Prechádzka Tatrami
deli to, čo v mnohých z nás
vyvolalo zastrašujúci pohľad, pohľad na Tatry zničené veternou smršťou.
Ale, úsmev nám z tváre nespadol, naopak, do tohto
nového dňa sme boli posilnení. Posilnení niečím, čo
nás stále ťahalo dopredu.
Čo to bolo? Hádam to, čomu sa vraví zvedavosť. Veď
ako inak, boli sme zvedaví
na druhú tvár Tatier, no nemôžeme povedať, že by nás
sklamala. Aj napriek veternej smršti si Tatry zachovali krásnu tvár (kto nevidel,
neuverí). Ako dôkaz môžeme uviesť úžasnú prírodu,
ktorá zastavuje dych. Dru-

hý deň sme si povyrazili na
Skalnaté pleso (1 751m),
od neho viedla  lanovka na
Lomnické sedlo, a tak sa
niektorí z nás rozhodli absolvovať svoju prvú cestu
,,vzduchom“.
Prichádzali sme možno aj s nechuťou, no určite sme odchádzali s výborným pocitom, že sme
zdolali aspoň kúsok z našich veľhôr. Veď koľkí z vás
sa môžu pochváliť tak ako
my? Myslím, že by sa vás
až tak veľa nenašlo. Tak to
skúste zmeniť… Pozdravujem vás, lesy, hory,… z tej
duše pozdravujem vás!
A. Kudjaková

6. decembra 2007
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Týždeň prekvapení
(20. 8. – 24. 8. 2007)

… ,,Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte
im …“, povedal kedysi dávno Ježiško a my mladí sme
si tento citát od neho na jeden týždeň požičali. Aby si
aj naše krásne detičky prišli
na svoje (a naše krásne mamičky na chvíľu oddýchli),
zorganizovali sme pre ne
týždeň prekvapení (= niečo ako starý známy DPP).
Verte, že prekvapení bolo
viac než dosť. A čo bolo najúžastnejšie, zo dňa na deň
sme sa tešili stále väčšiemu záujmu. Začínali sme
každý deň, pre niektorých
spachtošov možno trošku
zavčasu, o 9:00 pri fare.
Týždeň sme odštartovali v pondelok stopovačkou  
ku našej pýche ,,Hviezdoslavovej hájovni“, ces-

tou sme si zasúťažili, v cieli opiekli a zjedli všetko, čo
nám naše starostlivé mamičky nabalili a niekedy
v podvečerných hodinách ,
plní zážitkov vrátili domov
(samotná cesta na hájovňu
nám trvala neuveriteľné 4
hodiny).
V utorok sme sa s deťúrencami vybrali na príjemnú, zdraviu prospešnú prechádzku do Juráňovej doliny. A ako inak, opäť nechýbali ani nejaké tie súťaže,
za ktoré boli sladko odmenené.
Stredu sme sa snažili našich nezbedníkov naučiť niečo tvorivé a tak, kto
bol v stredu, určite vie, že
myslím   TVORIVÉ DIELNE (milé maminy, tie hrčky cesta, čo vám vaše ra-

tolesti doniesli ukázať domov, to boli ovečky zo slaného cesta. No nie sú šikovní? Okrem iného sa tu
deti zahrali, predviedli sa
ako vynikajúci herci a za

toto všetko sme ich odmenili asi najväčším prekvapením z celého týždňa –
palacinkami. Tento deň
bol ale zároveň aj hororom
pre nás animátorov: skúste

si predstaviť, že sa na vás
vrhne naraz 10 drobcov
a idú vás uštekliť k smrti. Tento mini-atentát bol
koncom tretieho dňa.
A prišiel štvrtok. ,,Hurááááá, plaváreň!!!!!“ Tu
sme sa vyčľapkali a skoro
sme sa rozmočili, pozreli sme si drevený kostolík
v Tvrdošíne a prešli sa múrom najväčšej   slovenskej
vodnej nádrže, Oravskej
priehrady, kde je po celý
rok 1 °C. Naozaj príjemné schladenie . Ešte chcem
pozdraviť Mišku K., ktorej
cestou na plaváreň jeden
spolucestujúci ukázal, čo
mal ráno na raňajky. Čau,
Miška.
No a ako inak zakončiť
zábavný týždeň, ako zábavou? (Já tak rád trsám, trsám…) Preto nechýbala ani
naozajstná ,,dydžina“ (diskotéka) s DJom Xandrom.
Tento deň niesol názov
PELE-MELE (= z každého rožka troška). A jedna
troška z tohto rožka bola
pokračovanie spomínaného atentátu zo stredy. Ani
neviete, ako vás máme radi (ale vážne, ste zlaté detičky).
Na záver ďakujeme všetkým, čo pridali čo len jeden
prst k dielu a tiež vám, detičky, bolo nám s vami super. Neviem, kto mal z celej tejto akcie väčšiu radosť: vy, alebo my…  A najväčšia vďaka patrí nášmu
,,Pánboškovi“ za to, že bol
na našej strane a postaral sa o pekné počasie.  Ešte raz: ,,Ďakujeme!“ a tešíme sa na vás opäť o rok, dúfam, že aj vy. Zatiaľ čauko.
Vaše Stehno
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Strach zo smrti?

Sú udalosti, ktoré dokážu vyvolať v duši človeka
„zemetrasenie“. Môžeme
prežiť niečo, čo nami zalomcuje a nabúra pokojné
prežívanie všedných chvíľ
života. Tento silný podnet
potom núti k premýšľaniu.
Do tejto kategórie bezpochyby patrí smrť. Keď sa jej
niekedy pozrieme zbližša
do očí, nenechá nás ľahostajnými. Aj keď tu vždy boli a budú snahy odsunúť ju
na okraj a nemyslieť na ňu,
ona tu bude stále, bez toho,
či to chceme alebo nie.
Staroveký filozof Epikuros tvrdil, že smrť je falošný problém. Netýka sa
nás, pretože pokiaľ sme tu
my, nie je tu smrť, a keď
príde smrť, nie sme tu my.
Nie je to však pravda.
Zoči-voči smrti stojí
človek ako úplne bezmocný. Náš život sa meria časom, v priebehu ktorého sa meníme, starneme
a smrť, ako u všetkých živých tvorov na zemi sa javí ako prirodzený koniec.
Koniec, ktorý človek nedokáže zmeniť. Aj Sväté písmo zostávalo pred problémom smrti bezradne stáť.
„Márnosť nad márnosť,

všetko je iba márnosť“,
povzdychol starozákonný
Kazateľ. Človeka prirovnáva k rozbitej čaši alebo džbánu a k dolámanému kolesu. Bolo to tak však len,
dokiaľ neprišiel Kristus.
Vďaka nemu má kresťanská smrť kladný zmysel.
Apoštol Pavol hovorí: „Pre
mňa žiť je Kristus a zomrieť zisk.“ (Flp 1,21). „Spoľahlivé je to slovo: Ak sme
s ním zomreli, s ním budeme aj žiť.“ (2 Tim 2,11).
V smrti Boh povoláva
človeka k sebe. Preto smrť
nemusí byť neriešiteľným
problémom. Kresťan môže
pociťovať voči smrti podobnú túžbu ako svätý Pavol:
„Túžim zomrieť a byť s Kristom“ (Flp 1, 23). Kresťanský
pohľad na smrť je vynikajúcim spôsobom vyjadrený
v liturgii Cirkvi v omši za zosnulých: „Veď tým, čo veria
v teba, Bože, život sa neodníma, iba mení; a keď skončíme život v smrteľnom tele,
máme pripravený večný príbytok v nebesiach.“
Smrť je koniec pozemského života. Keď končí niečo, čo je pekné a mali sme to radi, je nám z toho smutno. Inak tomu

nie je ani v prípade smrti.
Ako sme však už naznačili, kresťan sa má dívať na
smrť (či už svoju vlastnú
alebo na smrť svojich blízkych) aj z iného uhla pohľadu. Život, ktorý prežívame na Zemi, je daný od Boha ako čas na to, aby sme
ho prežili v súlade s Božou
vôľou a tak rozhodli o svojom konečnom určení. Po
smrti sa už nevrátime do
ďalších pozemských životov, ale budeme prežívať
život večný. Smrť je teda
len ukončením prvého dielu. A je isté, že bude nasle-

dovať ešte minimálne jedna časť.
Smrť pre jej dôležitosť si
vyžaduje adekvátnu prípravu. Cirkev nás neustále povzbudzuje, aby sme hľadeli
aj za horizont nášho života
na zemi. Tomáš Kempenský
vo svojej knihe Nasledovanie Krista píše: „Vo všetkom
by si mal konať a myslieť tak,
akoby si dnes mal umrieť.
Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál. Lepšie by bolo chrániť
sa hriechu, než utekať pred
smrťou. Ak nie si dnes pripravený, ako budeš zajtra?“

Smrť je veľmi vážny fenomén. Z prirodzeného ľudského hľadiska je smutná
a bolestná. Z hľadiska nadprirodzeného nie je problém, ale príchod domov, kde
len začína pravý život.
Celé naše zamyslenie
môžeme ukončiť citátom
talianskeho kresťanského
spisovateľa Carla Carretta,
ktorý v jednej vete zachytil
celkový kresťanský pohľad
na smrť: „Práve preto, že
verím v Boha, viem, čo je
smrť a smrť mi už nemôže
nahnať strach.“
Milan Prídavok

Modlitba za zosnulých Alebo
Zapáliť sviečku nestačí
„Každý človek hneď po
smrti dostáva večnú odplatu vo svojej nesmrteľnej duši na osobitnom súde, ktorý stavia život človeka do vzťahu s Kristom:
alebo prejde očisťovaním,
alebo hneď vojde do nebeskej blaženosti, alebo sa
hneď naveky zatratí.“ Toto
sú slová Katechizmu katolíckej Cirkvi, ktoré hovoria
o tom, čo sa deje so životom
človeka po jeho smrti. Cirkev nerobí rozdiely medzi
mŕtvymi a živými. Boh totiž nie je Bohom mŕtvych,
ale Bohom živých. Pre neho všetci ľudia žijú. Tu má
svoje opodstatnenie náuka
o jednej cirkvi v troch stavoch. Katechizmus hovorí: „Kým teda nepríde Pán
vo svojej velebnosti a s ním
všetci anjeli a kým nebu-

de zničená smrť a nebude
mu všetko podrobené, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a sa očisťujú,
iní zasa sú už oslávení a vidia jasne samého trojjediného Boha takého, aký je:“
Takto poznáme Cirkev putujúcu (na zemi), trpiacu
(v očistci) a oslávenú (v nebi). Tieto tri časti cirkvi sú
navzájom prepojené a môžu si pomáhať. Svätí v nebi tým, že sú dôvernejšie
spojení s Kristom, neprestajne orodujú za nás u Otca a predkladajú mu zásluhy, ktoré získali na Zemi.
Ich bratská starostlivosť
nám teda veľmi pomáha
v našej slabosti. Aj putujúca cirkev si vždy uvedomovala toto spoločenstvo
celého Kristovho tela. Už

od prvých chvíľ svojej existencie si uctievala pamiatku zosnulých, prihovárala
sa za nich a prinášala najmä obetu svätej omše, aby
tak očistení mohli dosiahnuť blaženého spojenia
s Bohom. Cirkevní otcovia
nám jasne podávajú náuku
o tom, čo môžeme urobiť
pre zosnulých. „Poďme im
na pomoc a spomínajme si
na nich. Prečo by sme mali
pochybovať o tom, že naše
obetné dary za mŕtvych im
prinášajú nejakú útechu?
Neváhajme a poďme na
pomoc tým, ktorí sú mŕtvi a obetujme za nich svoje modlitby.“ (sv. Ján Zlatoústy) „Sme presvedčení, že
keď prosíme za všetkých,
ktorí zomreli pred nami,
tak im to veľmi prospieva“
(sv. Cyril Jeruzalemský)

Tieto svedectvá nám
ukazujú, že my živí máme zodpovednosť za zosnulých. Máme právo a povinnosť žiadať o odpustenie ich hriechov, aby mohli
nájsť cestu k Bohu. Za zosnulých sa môžeme modliť osobne, prinášať za nich
rôzne obety, najmä obetu svätej omše. Môžeme
(a máme) to robiť kedykoľvek, ale asi najvhodnejšia
príležitosť je práve v „dušičkovom“ čase. Vtedy kroky nás všetkých smerujú na cintoríny, kde si hlbšie môžeme uvedomiť realitu smrti a potreby zosnulých. Tento čas Cirkev obdarila možnosťou získavať
úplné odpustky pre duše v očistci. Využime ten
čas a pomôžme čo najviac
dušiam do neba. Nezos-

taňme pri hroboch našich
blízkych len tak pri zapálených sviecach.
Milan Prídavok

Modlitba za
milosť šťastnej
smrti
Áno, Pane,
neviem deň ani hodinu,
kedy ma zavoláš,
ale dopraj mi,
aby som dobrým životom,
milujúc Teba, seba
a ostatných,
bol v tej chvíli pripravený
vstúpiť do Tvojej šťastnej
náruče.
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Návšteva v Česku v mestečku Šenov
Šenov, v minulosti bol
nazývaný tiež Šonov,
Schönhof, Szenow,
patrí k najstarším
obciam Sliezska.

Prvá písomná zmienka o Šenove je z doby okolo
roku 1305. V centre mesta je zámocký park. Možnosť prechádzok poskytuje Pežgovský les a lesný
komplex Bobrok. K ekologicky cennému územiu
patrí prírodná pamiatka meandry Lučiny a zachovalý rybničný systém
a chránené stromoradie.
Z bývalého zámockého
areálu sa zachovala iba budova správcu.
Uznesením Parlamentu
Českej republiky sa Šenov
stal v r. 1998 mestom. V súčasnosti má mestečko 5 460
obyvateľov. Medzi najznámejšie kultúrne podujatia
patria: Deň zeme, Radovánky a Tradičný jarmok.
V Šenove majú tradíciu si raz v roku sviatočne
pripomenúť a pripraviť pre

občanov mestečka oslavy,
spojené s tradičným jarmokom. Tieto oslavy mestečka sa konajú každý rok
na poslednú sobotu letných prázdnin. Návšteva
z Rabče bola prítomná na
tejto oslave. Počasie veľmi neprialo. Od rána husto
pršalo. Poobede predsa len
prestalo pršať.
Keď sme docestovali do
Šenova, privítali nás starostka mesta p. Kuchařová
a ostaní pracovníci mestského úradu, pracovníci
múzea, knižnice…
Boli sme pozvaní na
začiatok osláv do múzea.
V múzeu bol pripravený
pekný kultúrny program
na tému: „Svadba spred
1 000 rokov“.
Starostka mesta privítala všetkých prítomných
hostí zo Slovenska a z Poľska, občanov mesta a po
krátkom príhovore sa začal ďalší program. O meste, múzeu a výstave sa
k nám prihovorili pracovníci múzea a mesta.

Aká bola v Šenove
svadba spred 1000 rokov?  
Bola to veľmi významná udalosť, na ktorú sa
všetci dlho pripravovali a tešili. Svadba patrila medzi významné udalosti obyvateľov. Do podrobna sme sa dozvedeli všetky prípravy svadby.
Napokon nasledovala
svadba, dozvedeli sme sa,

čo mali svadobčania oblečené. Čo všetko sa na svadbe podávalo...
V múzeu boli vystavené sane pre mladomanželov. Mladomanželia dostávali aj v minulosti dary. Na
výstave bol vystavený napr. strieborný príbor, ktorý bol v minulosti darom.
Spomenuli aj príbeh,
ktorý sa tam stal. Mla-

ky z Ostravy, ktoré nám
spievali svadobné pesničky, tancovali. Za doprovodu babky s harmonikou
pripravili veslé, žartovné
pesničky o devách a mládencoch. Zaujímavosťou
bolo, že pesničky spievali
nárečím, ktoré sa podobalo goralčine a poľštine.
Nasledoval veľký potlesk. Potom bolo pohos-

dý vojak musel narukovať do vojny. Dievčina ho
veľmi ľúbila. Strávili spolu jeden večer a ona čakala dieťa. Rodičia ju vyhodili z domu, musela odcestovať do inej dediny. Veľmi
ľúbila svojho chlapca a stále ho čakala, kedy sa vráti z vojny domov. Podobne
aj chlapec sa nemohol dočkať, kedy už konečne bude
koniec vojny. Prešlo sedem
rokov a chlapec sa vrátil.
Hľadal svoje dievča. Keď ju
našiel, mali peknú svadbu.
Celý život si pekne nažívali, vychovali si deti a jeden
druhého si vážili.
Pekný kultúrny program nám predviedli Bab-

tenie – veď sme boli na
svadbe, kde sa podávali tradičné svadobné koláčiky a tradičné jedlá.
V múzeu boli historické odevy, svadobné fotografie, rodinné fotografie,
obrazy, historické predmety, porcelán, príbory
a veľa ďalších exponátov.
Šenovské múzeum malo viac miestností; v ďalších sme mohli vidieť historické predmety a listiny o Šenove, školské
predmety, obrazy, listiny.
V ďalšej miestnosti bola
zariadená izba vtedajším
nábytkom, bábiky v kolíske…
Pokračovanie – s. 14
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Skončíme už konečne
s pitím alkoholu!

si „Perlu Sliezska“ nádherný katolícky chrám
Prozreteľnosti Božej s odboným výkladom pracovníčky múzea, ktorá nás
podrobne
informovala
o celom zariadení kostola.
Rozlúčili sme sa a po
krátkej prehliadke kolotočov, tradičného jarmoku sme cestovali domov.
j. brišová

Slovensko patrí medzi
krajiny, ktoré v celosvetovom meradle obsadzujú
popredné priečky v množstve skonzumovaného alkoholu. Spotreba alkoholu
sa na Slovensku pohybuje
okolo 12 litrov na jedného
obyvateľa za rok.
Alkoholizmus a jeho
rozšírenosť medzi dospelou populáciou, a čoraz častejšie medzi deťmi a mládežou, je v súčasnosti považovaný za globálny fenomén.
Alkohol je pravdepodobne
najstaršou psychoaktívnou
drogou na svete. Stal sa súčasťou našej kultúry.
V našej spoločnosti
predstavuje akceptovanú
drogu. Jeho konzumácia
patrí pri viacerých príležitostiach k očakávanému
správaniu.   Vzhľadom na
jeho celosvetové rozšírenie
a toleranciu v spoločnosti ho môžeme považovať
za drogu číslo jeden. Exis-

tujú súvislosti medzi nadmernou konzumáciou alkoholu a násilím, kriminalitou, nebezpečným sexuálnym správaním, dopravnými nehodami a trvalými poškodeniami na duševnom a telesnom zdraví.
Mnoho detí a mladých ľudí
je obeťou užívania alkoholu zo strany dospelých, predovšetkým rodičov a iných
členov rodiny. Nadmerná
konzumácia alkoholu v rodine negatívne ovplyvňuje
všetky funkcie rodiny a častokrát sa rodina rozpadá
pre patologické správanie
sa jedného zo svojich členov. Podiel alkoholizmu
na rozvodoch v posledných
rokoch predstavuje 25 –
30 % (2002), čo je alarmujúci stav. Narastá tiež počet rozvodov kvôli alkoholizmu žien, čo spôsobuje
častokrát umiestnenie detí
do zariadení náhradnej rodinnej starostlivosti. (og)

srnca. Keď som videl, že po
vyvrhnutí srnca neberie
domov, ale ho ukrýva v lese, pochopil som, že tu pôjde o nelegálny odstrel. Ja
som pokračoval ďalej potulovaním sa lesom a náhodou sa mi podarilo uloviť líšku. Hneď ma pri tom
napadla figliarska myšlienka, čo tak, keby som líšku
vymenil za srnca, to by bolo pre Milana K. prekvapko. Čo ma napadlo, som aj
urobil. Za schovaného srnca som vymenil líšku. Srn-

ca som však domov nebral,
ale prekryl na iné miesto
– s tým, že si preň prídem
večerom a súčasne budem
pozorovať udivenie Milana K., keď si pre srnca príde. Tak sa aj stalo. Už predvečerom som sedel na vyhliadnutom mieste, odkiaľ
som mal dobrý výhľad na
skrýšu srnca. Pred súmrakom som už počul puk,
puk, puk – hlas traktora,
ktorý sa terigal do lesa. Na
miesto skrýše traktorom
nedošiel Milan K., ale jeho

syn Dušan K.. Aké asi bolo jeho prekvapenie, keď
miesto srnca našiel líšku,
vie najlepšie on sám. Chvíľu sa tam ešte stále motal a hľadal ďalej. Asi si nebol istý, či presne na miesto natrafil. Po čase prestal
hľadať, asi pochopil, že si
z nich niekto riadne vystrelil. Po návrate domov,
aká asi bola komunikácia
syna s otcom, to si môžeme len domyslieť. Bolo by
určite veselé to aj poznať.  
J. Kubasák

Základná škola v Šenove
Dokončenie – s. 13
Pozreli sme si aj mestskú knižnicu. Nasledovala
návšteva mestského úradu za prítomnosti starostky Mgr. Darje Kuchařovej, mistopredsedu, tajomníčky mestkého úradu, kde
nasledovala
neoficiálna
časť, na ktorej sa rozoberali problémy mesta a vymieňali sa názory ako to fun-

guje u nás na Slovensku.
Oboznámili sme sa s ich
mestským úradom.
Vonku sa začal kultúrny program, na ktorom vystupovali rôzne hudobné skupiny. Mistopředseda Ing. Jan Blažek nás sprevádzal mestom a oboznámil nás s rôznymi kultúrnymi pamiatkami, zámockým parkom a prezreli sme

Žartík pytliaka
Z lesov, polí a lúk

Najskôr sme sa poznali
len ako občania jednej dediny. Až po určitom čase
som sa postupne dozvedal,
že istý Roman S. je nielen
hazardný šofér svojej športovej škodovky, ale aj vášnivý zberateľ zbraní a hlavne náruživý lovec – pytliak.
Sám som ho v lese viackrát
stretol a vždy tam bol za
iným účelom. Raz obhliadal drevo na stavbu domu,
raz zbieral huby, inokedy
len tak s ďalekohľadom pozoroval prírodu. Zo začiatku som mu na to aj naletel
a som si ho ani moc nevšímal, až keď som ho viac poznával, vedel som, o čo ide.
Pri žiadnom priamom čine pytliactva som ho však
nepristihol. Býval v susedstve dvoch mojich priateľov poľovníkov. Oni vedeli viac o jeho výčinoch, ale
ako susedia to nechtiac trpeli. Mne iba nepriamo
niečo o tom naznačovali. Mňa on poznal tiež ako
poľovníka, nuž prejavoval
snahu sa so mnou zblížiť.
Istý letný podvečer som
išiel na pivo do miestneho

pohostinstva a tam zaháňal smäd aj už známy Roman S. Pozdávalo sa mi, že
má aj troška ružovú náladu. Po určitom čase si ma
všimol, že ta sedím a asi aj
pod vplyvom dobrej nálady s požiadavkou o dovolenie, si ku mne prisadol.
Začali sme sa spolu zhovárať. Nuž a o čom inom,
ako o poľovačke. Dosť jasne som mu naznačil, že poznám jeho vedľajšie záujmy a vôbec ma to nepotešuje. Ani sa moc nebránil,
priznával svoju vášeň. Keď
som mu vyčítal, že nám poľovníkom nie je jedno, keď
nám v revíri niekto šarapatí a ubudne nám nejaké
to srnčie. On si to zľahčoval, že to nemôže byť moc
poznať a že vraj aj niektorí
poľovníci nemajú v tom čisté svedomie, čo mi môže aj
potvrdiť svojím poznaním,
ktoré si môžem aj overiť.
Začal aj rozprávať.
V jedno letné ráno som bol
v lese a naskytla sa mi možnosť pozorovať známeho
poľovníka Milana K., ktorému sa podarilo uloviť
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Povinnosti chovateľov psov V OBCI

Obecné
zastupiteľstvo
v Rabči, na základe ustanovení § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, zákona NR SR č. 282/2002
Z. z. a ostatných platných právnych predpisov1/ v znení neskorších zmien a doplnkov
vydáva pre obec Rabča
toto všeobecne záväzné
nariadenie O podmienkach držania psov na území obce Rabča
§1
Úvodné ustanovenia
1. V zmysle Zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec vykonáva správu verejných priestranstiev, utvára a chráni zdravé podmienky pre
obyvateľov obce, chráni životné prostredie a zabezpečuje verejný poriadok v obci. Preto v   záujme zvýšenia ochrany zdravých podmienok občanov
pred možným negatívnym
vplyvom z chovu a držania
psov a v záujme ochrany
psov na území obce Rabče, možno chovať a držať
psy len pri dodržaní platných právnych predpisov
1/a tohto nariadenia.
2. Toto VZN sa nevzťahuje na služobných psov
používaných podľa osobitných predpisov.
3. Týmto VZN nie sú
dotknuté ustanovenia Občianskeho
zákonníka,
Trestného zákona a osobitných predpisov.1/
§2
Základné pojmy
1. Chovateľ – každá fyzická, alebo právnická osoba, ktorá trvalo, alebo prechodne zviera chová, drží,
vedie, alebo nad zvieraťom
vykonáva dohľad.
2. Držiteľ psa – každá
fyzická, alebo právnická
osoba, ktorá chová psa.
3. Zvláštnym psom je
pes:

a) používaný súkromnými bezpečnostnými silami zák. č. 379/1997 Z. z.,
b) používaný horskou
službou,
c) používaný pri záchranných a lokalizačných prácach, pri plnení
úloh civilnej ochrany zák.
č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov,
d) poľovný pes,
e) ovčiarsky pes,
f) vodiaci pes,
g) pes používaný počas
výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného
alebo národného skúšobného poriadku.
• zákon NR SR č.
337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v zmysle neskorších zmien a doplnkov
• zákon NR SR č.
272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ľudí
• zákon NR SR č.
287/1994 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny
• zákon NR SR č.
115/1995 Z. z. o ochrane
zvierat
• zákon NR SR č.
282/2002 Z. z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov
4. Nebezpečným psom
je každý pes, ktorý pohryzol alebo poranil človeka
bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo krajnej
núdzi. Vodiť nebezpečného
psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov môže len osoba, ktorá
je plne spôsobilá na právne
úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. Na známke psa obec
vyznačí údaj o tom, či je pes
nebezpečný.
5. Voľným
pohybom
psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov; za voľný pohyb psa sa
nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo
chovného priestoru alebo
zariadenia na chov, ak je na
základe výcviku ovládaný
osobou, ktorá ho vedie.
§3
Evidencia psov
1. Každý pes držaný
nepretržite viac ako 90 dní
na území obce Rabča pod-

lieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť
psa do evidencie v lehote
do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.
2. Evidenciu vedie obec
na Obecnom úrade v Rabči.
3. Do evidencie sa zapisuje:
a) evidenčné číslo psa,
b) tetovanie čísla alebo
údaj o čipovaní psa, ak ho
pes má,
c) meno,
priezvisko
a adresa trvalého pobytu
držiteľa psa,
d) umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa
pes zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
e) skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný,
ak sa nepoužil k nutnej obrane alebo krajnej núdzi,
f) uhyn psa,
g) strata psa.
1. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný do 30 dní
od zmeny skutočnosti alebo
údaja oznámiť obci, kde je
alebo má byť pes evidovaný.
2. Obec vydáva držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku
psa v hodnote 20 Sk, ktorú uhradí pri prevzatí majiteľ psa. Na známke sa
uvedie evidenčné číslo psa,
názov obce, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ
psa preukazuje totožnosť
psa. Známku držiteľ psa
pripevní psovi na viditeľné miesto.
3. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo
stratu známky je držiteľ
psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky
zistil, oznámiť obci, kde je
pes evidovaný. Obec je povinná držiteľovi psa za úhradu 50 Sk vydať náhradnú
známku.
§4
Územné podmienky pre
chov a držanie psov
1. Chov a držanie psov
je zakázané:

a) na miestach, kde to
zakážu orgány verejnej
správy,
b) na miestach vyznačených „Zákaz vstupu pre
psov“,
c) na miestach krátkodobého každodenného oddychu obyvateľov,
detských pieskoviskách,
priestoroch
vymedzených pre hry detí, detských
a športových ihriskách,
kúpaliskách, v predškolských a školských zariadeniach, v zariadeniach potravinárskej výroby a verejného a spoločného stravovania a v zdravotníckych
zariadeniach.
2. Chov a držanie zvierat a voľný pohyb psov je
povolený :
a) na miestach, kde
to umožňujú veterinárne a hygienické predpisy
a kde to nezakazuje toto
nariadenie
b) nebezpečné
psy
možno chovať, alebo držať
len v úradne registrovaných zariadeniach na základe osobitného povolenia štátneho veterinárneho orgánu.
§5
Zamedzenie voľného pohybu psov
1. Pes sa nesmie voľne
pohybovať po obci.
2. Pes sa nesmie vodiť
do predajní, ani na miesta,
kde je zakázaný vstup psa.
Tieto miesta musia byť viditeľne označené.
§6
Vodenie psa
1. Vodiť psa mimo
chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať
v každej situácii, pričom
je povinná predchádzať tomu, aby útočil alebo iným
spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by
pes mohol spôsobiť.
2. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok. Vodiť nebezpečného
psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na
chov môže len osoba, ktorá
je plne spôsobilá na právne
úkony.

3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo nad
psom vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa je povinný mimo svojho domu, bytu a oploteného pozemku:
a) mať psa na vôdzke,
b) objekt, kde sa chová
pes, označiť nápisom „Pozor pes!“,
c) pri zrušení chovu
psa písomne odhlásiť psa
a uviesť jeho novú adresu,
prípadne uviesť spôsob útraty psa, pričom vráti vydaný preukaz chovateľa
psa a evidenčnú známku,
d) rešpektovať zákazy
vstupu pre psa na miesta,
ktoré sú označené logom
psa, ktorý je dvakrát prečiarknutý,
e) rešpektovať zákazy voľného pohybu psa na
miestach, ktoré sú označené logom psa, ktorý je jedenkrát prečiarknutý.
§7
Znečistenie verejných
priestranstiev
1. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi,
je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a uložiť ich  do
verejnej odpadovej nádoby
označenej logom psa.
§8
Povinnosti chovateľov
psov
1. Vlastník psa je povinný držať psa v čistote. Pri vodení psa na verejné priestranstvo musí mať
náhubok a vodiť ho na vôdzke. Dbať, aby neznečisťoval okolie a nepoškodzoval trávniky a záhony a odstrániť po ňom nečistotu.
2. Dostaviť sa so psom
k povinnému ochrannému očkovaniu. Psa, ktorý poranil, alebo pohrýzol
dať ihneď prehliadnuť veterinárovi. Pes bez dozoru
a voľne sa pohybujúci bude
odchytený.
3. Majiteľ je plne zodpovedný za škodu spôsobenú psom a má povinnosť
uhradiť ju.
§9
Poplatky za chov a držanie zvierat
1. Chovateľ je povinný
platiť poplatok za psa, ak je
určený samostatným právnym predpisom.
2. Obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje právo
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na možnosť stanovenia poplatkov za chov a držanie
psov na území  obce, ktoré
určí samostatným nariadením obce Rabča.
§ 10
Útulky pre zvieratá
1. Túlavé psy odchytávajú organizácie s príslušným oprávnením po dohode so starostom obce. Odchytené zviera sa umiestni
do útulku pre zvieratá, kde
si ho chovateľ môže za poplatok vyzdvihnúť do 5 dní.
2. Zviera, ktoré si chovateľ nevyzdvihne z útulku
do 5 dní môže byť za poplatok predané prevádzkovateľom útulku.
3. Organizácia, ktorá
prevádzkuje útulok, môže zviera utratiť, ak nedôjde k vyzdvihnutiu, alebo
k odpredaju zvieraťa po 5
dňoch od prijatia zvieraťa
do útulku.
§ 11
Sankcie
1. Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom, za
ktorý môže byť príslušnými orgánmi obce fyzickým
osobám uložená bloková
pokuta do výšky 1 000 Sk,
a v priestupkovom konaní
príslušnými orgánmi štátnej správy pokuta do výšky 4 000 Sk.
2. Starosta obce Rabča
môže za porušenie tohoto
nariadenia uložiť právnickej osobe pokutu do výšky
100 000 Sk.
3. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neprihlási psa do
evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nie je spôsobilá na právne úkony,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý
a vyprovokovaný,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu
známky.
1. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno,
priezvisko a adresu a tiež
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabránil tomu, aby
pes útočil alebo ohrozoval
človeka alebo zvieratá,
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
aby bol sám napadnutý
alebo vyprovokovaný, ak
sa nepoužil v nutnej obra-
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Podmienky chovu zvierat
Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach
chovu a držania zvierat
č. 17/1995
Obecné
zastupiteľstvo v Rabči na základe §
4 ods. 3 písm. g) zákona
SNR č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s poukazom na §
11 ods. 3 písm. g) citovaného zákona vydáva pre
k. ú. obce Rabča toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN).
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zabezpečiť čistotu obce, ochranu zdravia občanov a bezpečnosť
cestnej premávky.
2. V k. ú. obce Rabča možno chovať a držať
zviera pri dodržaní zdravotných, veterinárskych
a stavebných predpisov,
len ak sa zachovajú obmedzenia uvedené v tomto
Všeobecne záväznom nariadení.
a) chovať znamená:
v uzavretých a ohraničených priestoroch mať
úžitkové alebo domáce
zvieratá v neobmedzenom čase na reprodukciu
a výkrm.
b) držať
znamená:
v uzavretých a ohraničených priestoroch mať
zvieratá na časovo neobmedzenú dobu, bez prevádzania
reprodukcie
a výkrmu.
3. Toto VZN sa vzťahuje:
a) úžitkové: kôň, ho-

vädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy,
b) drobné: hydina (sliepka, hus, kačica, morka, domáce králiky a pod.).
c) včely
d) holuby (športové, poštovné, ozdobné, úžitkové),
f) psy a mačky,
g) kožušinové zvieratá,
h) dážďovky a mäkkýše.
Pri výstavbe nových objektov pre chov zvierat sa
vyžaduje realizácia podľa
stavebného projektu a stavebného povolenia.
Čl. 2
Výnimky na držanie
a chov zvierat
1. Toto obmedzenie sa
vzťahuje na držanie zvierat
v uzavretých priestoroch
po dobu 24 hodín, keď tieto
sú určené na porážku, spotrebu a odvoz.
2. Obmedzenie chovu
a držania psov sa nevzťahuje pre telesne postihnutých občanov, ktorí ich potrebujú pre uľahčenie a zabezpečenie životných podmienok.
Čl. 3
Povinnosti držiteľov
a chovateľov zvierat
1. Držitelia a chovatelia
sú povinní dodržať medzi
objektmi, v ktorých sú zvieratá umiestnené, vzdialenosť najmenej 15 m od vodného zdroja, u kožušinových zvierat je to 50 m.
2. Hnoj z chovného objektu treba denne odstraňovať a to do nepriepustných
jám. Takto upravené hnojisko musí byť vzdialené aspoň 15 metrov od vodných
zdrojov, obytných objektov
a 10 m od uličnej čiary.

Čl. 5
Povinnosti chovateľov
psov
1. V záujme zachovania
hygieny, čistoty a ochrany
verejného poriadku, bezpečnosti a dobrého občianskeho spolužitia je chovateľ
psa povinný:
a) držať psa v čistote,
b) ak berie majiteľ psa
na verejné priestranstvo,
opatriť psa náhubkom a vodiť ho na vodítku,
c) odstrániť psom spôsobenú nečistotu na verejnom priestranstve,
d) včas zaplatiť Obecnému úradu v Rabči miest-

ny poplatok za psa podľa
VZN poplatkoch.
1. Každý pes musí byť
označený štítkom, ktorý chovateľ psa obdrží na
Obecnom úrade v Rabči po
zaplatení poplatku za psa.
Čl. 6
Zodpovednosť za chov
psov
1. Chovateľ a držiteľ
psa je zodpovedný za škodu spôsobenú psom a je
povinný nahradiť ju podľa
všeobecne platných predpisov. To isté sa vzťahuje aj
na prípad poranenia iného
občana.
2. Pri pohryznutí človeka psom je majiteľ povinný na požiadanie postihnutej osoby, sa preukázať
zdravotným preukazom od
miestne príslušného veterinárneho lekára.
Zneškodnenie túlavých
psov vykonáva asanačný
ústav v spolupráci s orgánmi verejného poriadku obce Rabča. Náklady spojené
so zneškodnením psa znáša chovateľ.
Čl. 7
Cvičenie psov
Cvičenie psov je možno
uskutočniť na priestoroch
k tomu vymedzených.
1. Verejné kynologické podniky ako aj prehliadky a výstavy psov a iných
domácich zvierat (zajace,
holuby, hydina,…) sa môžu konať len po odsúhlasení okresným hygienikom
a miestne príslušným veterinárom a na základe povolenia Obecného úradu
v Rabči.
Dušan Piták,
starosta obce Rabča

ne alebo krajnej núdzi,
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť
psa,
e) nerešpektuje zákaz
vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa.
1. Za priestupok podľa:
a) ods. 1 a ods. 2 písm.
a) až c) obec uloží pokutu do výšky 4 000 Sk (slovom: štyritisíc korún slovenských),
b) odseku 2 písm. d)
a e) obec uloží pokutu
500 Sk (slovom päťsto korún slovenských).
2. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, do-

pustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku uložených pokút uvedených v tomto § 9.
3. Obec môže uložiť
pokutu do jedného roka
odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela,
najneskôr však do 3 rokov,
keď k porušeniu povinnosti došlo.
4. Pri ukladaní pokuty
sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
5. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje zák.
č. 71/1967 Zb. o správ-

nom konaní (správny poriadok).
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.
7. Ak držiteľ psa alebo
ten, kto psa vedie, dopustí
sa priestupku opakovane,
možno mu uložiť pokutu
do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
§ 12
Kontrolné orgány
1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci Obecného
zastupiteľstva v Rabči,
b) zamestnanci obecného úradu.

§ 13
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo
schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabči dňa
22. novembra 2002, uznesením č. 5/2002 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo
dňa vyvesenia na úradnej
tabuli obce Rabče t. j. 15.
10. 2002..
2. Toto VZN bolo  
schválené Obecným zastupiteľstvom v Rabči dňa 7.
decembra 2002, uznesením č. 5/2002.
Dušan Piták,
starosta obce Rabča

Výnimky z tohto ustanovenia povoľuje na základe
písomnej žiadosti Obecný
úrad v Rabči, len v už existujúcich objektoch.
1. Držiteľ zvierat je povinný nebezpečné nákazy,
podozrenie z takýchto nákaz alebo uhynutie ihneď
oznámiť veterinárovi.
2. Pásť a vypúšťať zvieratá na verejných priestranstvách je zakázané.
3. Chov drobných zvierat je povolený len na uzavretých priestranstvách.
Čl. 4
Chov a držanie psov
1. Chovateľ a držiteľ psa
je povinný zabezpečiť, aby
sa pes nemohol voľne pohybovať na verejných priestranstvách, alebo cudzích
pozemkoch.
1. Vodenie psov je zakázané:
a) na detské ihriská,
cintorín
b) športové podujatia
a verejné zhromaždenia.
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Na Orave krásne ženy nevymreli
Noviny Nový Čas vyhlásili začiatkom leta súťaž s názvom Dievča leta 2007. Spomedzi mnohých dievčat z celého Slovenska vybrali čitatelia
do prvej desiatky tých „naj“ aj dve krásky z Oravy. Jednou z nich bola Katarína Prisenžňáková (24), rodáčka z Rabče. Vtedy ešte nikto netušil, že sa ocitne v prvej trojke.
nej sympatická. Skončila
som tretia.
Čo nové vám účasť v súťaži priniesla?
• Získala som víkendový pobyt pre dve osoby,
balíček kozmetiky, poukážku na nákup značkových okuliarov a samozrejme kyticu. Oravským dievčatám, ktoré majú podobné ambície, chcem preto odkázať,
nech to skúsia. Aj keby sa
neumiestnili, je to zážitok. Vždy som si myslela, že keď budem vystupovať pred kamerou, budem
mať trému. V skutočnosti to bolo úplne uvoľnené.
Uistila som sa v tom, že
by ma veľmi bavila práca
moderátorky.

Treťou najkrajšou sa stala Katarína Prisenžňáková, na druhom mieste skončila Miroslava Košíková a za najsexi babu, ktorá sa môže pýšiť titulom Dievča leta 2007 bola slávnostne vyhlásená Tatiana Reháková
Akým spôsobom ste sa
do súťaže dostali?
• S kamarátkou sme
si len tak pre zábavu poslali fotky do Nového Času. Onedlho fotografie vyšli a reakcie môjho okolia
boli chvalabohu pozitívne.
Čitatelia nám ďalej posielali hlasy formou sms-iek.
Súťažilo vyše 600 dievčat.
Postúpila som do deväťdesiatky a neskôr aj do finálovej desiatky.
Mohli by ste nám priblížiť podrobnosti z finále?

• Finále
prebiehalo
v Polus City Center v Bratislave. Tu už rozhodovala porota. Boli v nej, Pavel
Bruchala z televízie Markíza, Saša Jány, Adriana
Kmotríková, Alena Heribanová a iné známe osobnosti. Počas súťaže vystupovali Tomáš Bezdeda a Zdenka Predná. My, finalistky,
sme najprv predvádzali na
móle džínsy a tričká, potom Kenvelo módu, lodičky
a nakoniec plavky. Nalíčili
nás vizážisti, takže sme boli od hlavy po päty „in“.

A konkurencia?
• Boli tam rôzne dievčatá. Jedna mala krajšiu
postavu, iná krajšiu tvár.
Niektoré vyzerali fakt ako
modelky a boli veľmi sebavedomé. Kvôli postave
a výzoru bola Tatiana Reháková jednoznačne mojim tipom na prvé miesto. Ona súťaž napokon vyhrala. Hovorila som si, že
mám šancu, ale mala som
tri tipy na víťazky. Myslela som, že tie tri dievčatá sa určite umiestnia. Asi
som porote bola viac-me-

Dvaja vlci
J

eden večer vzal starý otec svojho vnuka a rozprával mu o bitke, ktorá prebieha vo vnútri každého človeka. Povedal mu, „chlapče, tá bitka
v každom z nás je medzi
dvoma vlkmi.“
Jeden je zlý. Je to zlosť,
závisť, žiarlivosť, smútok,
sebeckosť, hrubosť, nenávisť, sebaľútosť, falošnosť,
namyslenosť a ego.

Krátku reportáž z finále odvysielali aj v televízii.
Pozreli ste si ju aj vy?
• Áno. V Reflexe na
Markíze som sa sama vi-

dela až na druhý deň v repríze, lebo som nebola doma. Robili s nami rozhovor. Bála som sa, že nebudem vedieť dobre odpovedať na otázky. (smiech) Ale
zvládla som to. Keď som
si záznam neskôr pozrela, povedala som si: Za toto by som sa určite nemusela hanbiť!
Prezraďte našim čitateľom, aké je vaše zamestnanie v bežnom živote.
• Venujem sa navrhovaniu a výrobe detskej
konfekcie. Mám menšiu firmu a vlastním svoju značku. Niektoré odevy vyrábam, iné dovážam.
Sama sa snažím zarobiť si
na svoj zadok. (smiech).
Celkovo, móda ma baví.
Keby som dostala nejakú
ponuku na fotomodeling,
určite neodmietnem. Môžem povedať, že sú to dobré peniaze za málo práce.
(smiech)
Oľga

Práve táto fotografia Katarínu Prisenžňákovú posunula až do finále súťaže.
foto – O ľga Gluštíková

Dôležitý oznam

Ten druhy je dobrý. Je to
radosť, pokoj, láska, nádej,
vyrovnanosť, skromnosť,
láskavosť, empatia, štedrosť,
vernosť, súcit a dôvera.

Vnuk o tom všetkom premýšľal a po chvíli sa opýtal,
„A ktorý vlk zvíťazí?“
Starý otec odpovedal:
„Ten ktorého kŕmiš“

Vážení občania!
V súčasnosti sa v našom regióne vo veľkej miere
pácha majetková trestná činnosť neznámymi páchateľmi. K predchádzaniu tejto trestnej činnosti Policajné oddelenie v Námestove preto vyzýva občanov, najmä starších, aby si dávali veľký pozor na neznámych
ľudí, ktorí ich oslovia za účelom toho, že napr. vyhrali nejakú sumu peňazí, alebo im idú vrátiť preplatky
a pod. Týchto neznámych ľudí netreba púšťať do svojich domácností, pretože sa môže stať, že zneužijú Vašu pozornosť a dôjde k odcudzeniu majetku.
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Zo správy ZŠ a MŠ za školský rok 2006/07

Základná škola s materskou školou Rabča
zsrabca@stonline.sk

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2006/07
(skrátená)
Počet žiakov školy: 731,
počet tried: 29.
Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov
k 30. 6. 2005:
súčet/počet dievčat 58/24.
Skutočný počet žiakov
1. ročníka k 15. 9. 2005:
súčet / počet dievčat
57/24.
Počet detí s odloženou
školskou dochádzkou:
súčet / počet dievčat 6/2.
Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach
Na SŠ: Gymnázium 8.
roč: prihlásení: 0, prijatí 0,
Gymnázium 4. roč: prihlásení 20, prijatí 20, SOŠ: prihlásení 25, prijatí 25, SOU:
prihlásení 45, prijatí 45,
Iné: prihlásení 6, prijatí 6.
Výsledky externých
meraní
• Monitor slovenský jazyk
91 žiakov – 61,2% úspešnosť; 1 žiak – 97 %.
• Monitor matematika   91
žiakov – 55,9 % úspešnosť;
1 žiak 97 %.

Nepovinné predmety
Práca s počítačom 7. – 8.
ročník 2/2 hodiny.
Cvičenia z matematiky 8.
ročník 3/3 hodiny.
Cvičenia z matematiky 9.
ročník 3/3 hodiny.
Cvičenia zo slovenského jazyka 9. ročník 3/3 hodiny.

Chemická olympiáda: 1. mies
to v okresnom kole.
„Matej Bel“ Dejepisná súťaž.

Prehľad výsledkov súťaží
a olympiád
V školskom roku pokračovalo financovanie záujmovej činnosti formou vzdelávacích poukazov. Škola prijala 449 vzdelávacích
poukazov a do záujmovej
činnosti sa zapojilo viac
ako 61 % žiakov. Pracovalo
39 záujmových útvarov:
Počítačový 4, Biblický 1,
Prírodovedný 2, Anglický jazyk 5, Literárny 3, Poľovnícky 1, Športový 14,
Astronomický 1, Jazyka
slovenského 1, Matematický 2, Umelecký 1, Šikovných rúk 3, Výtvarný 1.

Úspešné riešiteľky v okresnom kole
PIKOMAT: úspešný riešiteľ – v celoslovenskej súťaži.
Príroda – Lesné zvieratá:
1., 2., 3. miesto.
Anglická olympiáda: 3.
miesto v okresnom kole.
Cezpoľný beh: 1. miesto
v okresnom kole.
Cezpoľný beh: 4. miesto
v krajskom kole.
Stolný tenis: 1. miesto v okresnom kole, 4. miesto
v krajskom kole.
Atletika: 2. miesto v okresnom kole.
Geografická olympiáda: 1.
miesto a 2. miesto v okresnom kole. Úspešný riešiteľ
v krajskom kole.
Atletika starších žiačok: 2.
miesto v okresnom kole.
Atletika mladších žiačok:
3. miesto v okresnom kole.
Hádzaná: 2. miesto – majstrovstvá kraja.
Basketbal: 2. miesto –
majstrovstvá okresu.
Matematická olympiáda
úspešný riešiteľ.
Aktivity a prezentácia na
verejnosti.

Súťaže – Najväčšie úspechy
Slávik Slovenska: 1. miesto
v okresnom kole.

Školské akcie
• vianočná akadémia: výmenný pobyt našich žia-

Rozširujúce hodiny
2 – 7.B C Práca s počítačom 1,0 hod.
2 – 9.B C Práca s počítačom 2,0 hod.
2 – 7.B C Rodinná príprava
1,0 hod.
2.– 8.B C Slovenský jazyk
2,0 hod.

kov v družobnej škole
vo Wolfersheime v Nemecku,
• kvíz zo slovenského jazyka a literárny kvíz, súťaž
z anglického jazyka – „The
Best Solver“,
• výstava žiackych prác
v rámci tried – technická
výchova,
• slávnostná akadémia čítania – 1.ročník,
• deň bezpečnosti v cestnej
premávke 1. – 4.roč.,
• beseda Starostlivosť
o detský chrup – 4.roč.,
• beseda o vesmíre – 6., 7.,
8.ročník,
• súťaž o najlepšiu športovú triedu – 5. – 9. roč.,
• otvorenie športovej haly,
• športovo – spoločenský
program k MDD.

Exkurzie
• dejepis: Osvienčim –
Krakov – 9. ročník,
zemepis: CHKO Horná
Orava – 9. ročník,
• prírodopis: Zvolen, Borová hora – arborétum – 5.
ročník,
• chémia: Čistička odpadových vôd Námestovo –
8. ročník,
• výtvarná výchova:
Galéria Ľ.Fullu, Múzeum, Galéria D. Kubín – 6.
ročník,
• fyzika: Priehradný múr
Námestovo – 8. ročník,
• slovenský jazyk: Dolný
Kubín , Jasenová 7. ročník.

Mladí ochrancovia prírody
Ak si chceme zachovať čistú a zdravú
prírodu, je potrebné budovať enviromentálne povedomie
u detí už od útleho
veku. Mali druháci,

ktorí navštevujú krúžok Poznávanie prírody, videli na vychádzkach mnoho vecí, ktoré do prírody nepatria, preto sa rozhodli,
že jej pomôžu.
-ria-

Divadelné predstavenia
Žilina –6., 7., 8.,9. ročník,
Martin (Matica slovenská,
Národný cintorín)
– 8. ročník,
technická výchova: Florinov dom Dolný Kubín,
Gastrocoop Námestovo
– 9. ročník,
Veľkonočné dekorácie
– 7. ročník,
náboženská výchova:
Spiš – Spišská Kapitula
– 8. ročník,
1. – 4. ročník
Višegrádske Vianoce
– Dolný Kubín: divadelné predstavenie Lomidrevo v Žiline,
prírodovedno – vlastivedná
– 3. ročník.

Kultúrne podujatia
Detský karneval, Slávnosť
pri jedličke, Hudobné predstavenie Škola hrou, Výchovný koncert ľudové piesne
a nástroje, Filmové predstavenia, Zbery, Zber liečivých
rastlín, Zber pomarančovej
kôry, Zber železného šrotu,
Zber plastov a skla, Školský
časopis Rabconek – prácu
časopisu koordinovala pani učiteľka Rímska v spolupráci s učiteľkami Sj a učiteľkami 1.– 4. Vyšlo jedno zimné a jedno letné vydanie. Redakčnú radu tvoria žiaci 8.A
triedy, ktorí sa veľmi aktívne
a ochotne zapájali do práce
s časopisom.
–ZŠ

www.rabca.sk | e - mail chyrnik@stonline.sk

6. decembra 2007

zo života obce

Rabčiansky CHÝRNIK č. 4/2007 | 19

Naše najkrajšie záhradky, balkónové kvety,
úprava dvora, domy a iná rozkvitnutá krása

Balkón 1. miesto Anton Brišák s manželkou Máriou, Radová
465

Záhrada 1. miesto Mária Koňarčíková, Hlavná 569

Leto bolo príjemné a teplé. V našej obci veľmi pekne rozkvitli kvety na balkónoch a v záhradách. Ani tohto roku nebolo ľahké vyhodnotiť, ktorá záhrada, balkón alebo úprava dvora
si zaslúži nejaké ocenenie. Našu obec zdobili
pekné farebné kombinácie kvetov rôznych farieb, ale aj pekne upravené dvory, kde časť tvoril trávnik a okrasné dreviny. Bolo čo obdivovať. Domy opekneli vďaka krásne sfarbeným
kvetom na balkónoch. Bolo čo obdivovať a ťažko vyberať tie najkrajšie. Veľmi nás teší, že naši
občania sa starajú o peknú zeleň, ktorá im spríjemní chvíle strávené v záhrade.
Všetka tá krása poteší oči okoloidúch.
Záhrada 2. miesto Jozef Mlynačík s manBalkón 2. miesto Ján Korman s manželželkou Máriou, Hlavná 664
kou Jolanou, Hlavná 9

Balkón 3. miesto Emil Lach s manželkou Zvláštna cena – kvety pri Hlavnej ceste Záhrada 3. miesto Ján Barčák s manželJozef Slovík s manželkou Justínou, Hlav- kou Annou, Hlavná 665
Ľudmilou, Hlavná 440
ná 70

Úprava dvora a domu 1. miesto Peter Úprava dvora a domu 2. miesto Peter Úprava dvora a domu 3. miesto Anton
Hrubják s manželkou Márgitou, Rabča
Miklušák s manželkou Evou, novostavba Slovík s manželkou Evou, Hlavná 70
273
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Mimovyučovacia činnosť ŠKD v Rabči

Mimovyučovacia činnosť
SKD v Rabči – súčasť protidrogovej prevencie.
Spôsob využitia voľného
času je jedným z dôležitých
ukazovateľov životného štýlu. Voľný čas detí je však potrebné citlivo a pedagogicky
usmerňovať.
V našej obci je jedným
článkom toto usmerňovania
i školský klub. Nakoľko o zaradenie detí do školského
klubu bol v tomto školskom
roku veľký záujem, prednostne boli zaradení žiaci
z nižších ročníkov.
Po rekonštrukcii miestností, ktoré má náš klub
k dispozícii, sa snažíme „rekonštruovať“ i činnosť. Klub
je súčasťou školy a táto je
zapojená do rôznych projektov. I my sa snažíme prispievať k ich realizácii. Projektovú prácu v školskom klube
realizujeme na rôznych záujmových činnostiach. I keď
v popoludňajších hodinách
sú žiaci unavení z vyučovania, práve práca na rôznych
projektoch je pre nich zaujímavá. Podporuje nielen
spestrenie programu, ale
aj učí žiakov pracovať v tíme, učí ich viesť aj podriaďovať sa, učí ich riešiť problémy a hľadať správne riešenia rôznymi spôsobmi. Tak-

tiež si výsledkami projektových prác zdobíme svoj interiér, čo deti motivuje do ďalšej činnosti.
Medzi základné ciele projektu „Zdravá škola“ patrí:
• Výchova k zdravému
životnému štýlu a zodpovednosti za svoje zdravie;
• Estetizácia a ozdravovanie životného prostredia,
ochrana prírody;
• Zlepšovanie vzťahov
vychovávateľ-žiak,
žiakžiak, vychovávateľ-rodič;
• Drogová prevencia;
• Enviromentálne aktivity sú dlhodobé, niektoré možno pozorovať v školskom areáli, nakoľko príroda v okolí nám vytvára veľmi
dobré prostredie na enviromentálne aktivity žiakov.
Pravidelným pitným režimom sa snažíme vychovávať k zdravému životnému štýlu (prednášky, návšteva liečebného prameňa
Slaná Voda „pravidelné posedenia pri čaji...). Zavedením „schránky dôvery“ sa
snažíme predísť negatívnym
sociálnym javom (šikanovaniu). Pravidelne sa výtvarne vyjadrujeme k daným témam.
Cela naša mimovyučovacia činnosť pôsobí ako súčasť protidrogovej prevencie

• Návšteva zubného lekára – oboznámiť sa s prostredím ordinácie;
• Beseda o dôležitosti prevencie, o vplyve nesprávnej potravy na kvalitu chrupu, o význame sloganu „V zdravom tele zdravý duch“;
• Pravidelné cvičenia
a pobyty v prírode;
• Turistický výlet;
• Účasť na zbere liečivých rastlín;
• Založenie kútika živej prírody s liečivými rastlinami.
Besedy, prednášky a posedenia na dané témy, ktoré by mali utužovať kolektív
a zlepšovať vzťahy.
So žiakmi druhých ročníkov spolupracujeme na projekte „Mozaika práv dieťaťa“. Tento je zameraný a výtvarné spracovanie (vyjadrenie svojich predstáv) 10tich práv. Cieľom tohto projektu je
• dostať do povedomia
práva, na ktoré majú všetci
nárok a nikomu nemôžu byť
uberané;

• naučiť žiakov tieto
práva rešpektovať a vnímať
v správnej rovine, vedieť si
uvedomiť, že z daných práv
vyplývajú aj povinnosti a demokraciu nemožno chápať
ako priestor pre osobnú ľubovôľu.
S rodičmi je spolupráca na dobrej úrovni, nakoľko väčšina rodičov si po deti dochádza osobne, takže podľa potreby konzultujeme. V rámci zlepšenia
úrovne čítania máme 1-krát
v mesiaci naplánovanú spoločnú návštevu školskej
knižnice, kde sa oboznamujem s novinkami a žiaci,
ktorí majú záujem, si môžu
knihy zapožičať.
Medzi dôležité činnosti
v ŠKD patrí aj príprava na
vyučovanie. Je to okruh činností, ktorými pomáhame
žiakom pri plnení úloh, zadávaných školou. Aby táto
činnosť bola zaujímavá, musí sa odlišovať od vyučovania
(okrem písania úloh). Didaktickými hrami a súťažami rozvíjame vedomosti získané na vyučovaní, zdoko-

naľujeme techniku čítania.
Najviac hier je zameraných
na rozvíjanie slovnej zásoby. Obľúbené u detí sú hry
na cvičenie postrehu. Poznávaciu funkciu trénujeme hrami zameranými na rozvoj
vnímania, pamäti, analýzy.
Zadávanie úloh, ktoré majú
tvorivý charakter a umožňujú rozvíjať myslenie.
Jednou z posledných akcií
z tohto mesiaca (november)
bol prírodovedný kvíz. Tento sme pripravili v spolupráci s p. učiteľkou Mgr. Slovíkovou. Žiaci ŠKD si „merali“
sily so žiakmi školy. Súťažili
v štyroch družstvách. Otázky
boli z učiva prvouky a prírodovedy. Všetci boli odmenení
sladkosťou a diplomom.
V závere by sme sa spoločne s deťmi, ktoré školský klub navštevujú, chceli
poďakovať všetkým kompetentným inštitúciám, ktoré
sa podieľali na rekonštrukcii našich priestorov (vedeniu školy, obecnému úradu,
školskej údržbe, miestnej
prevádzke... (za to, že nám
vytvorili kultúrne a útulné
prostredie na činnosť.
Vychovávateľka Elena
Škovránková

Výsledky majstrovstiev okresu
v atletickom štvorboji 2. 10. 2007
MLADŠIE ŽIAČKY
3. Základná škola Rabča spolu bodov 477
Heretíková Kristína
(23) 10,1 23 3:35
MIklušáková Katarína (12) 9,9 26 3:15
Skurčáková Simona
(6) 9,8 28 3:00
Miklušáková Frederika (7) 10,3 20 3:07
Chutňáková Janka
(14) 10,0 24 3:20

16
29
40
36
25

328
325
351
125
125

25 34,20
24 7,50
31 6,82
41 6,39
41 5,78

35 (99)
36 115
30 129
26 123
20 110

MLADŠÍ ŽIACI
5. Základná škola Rabča spolu bodov 467
Bolibruch Ivan
(17) 8,9 35 3:20
Gluch Jozef
(11) 9,5 27 2:50
Bublák Tomáš
(25) 9,0 34 3:25
Kudjak Ivan
(15) 9,3 29 3:02
Krivánka Patrik
(17) 9,2 31 3:20

25
51
22
40
25

386
317
356
410
110

22 7,92
13 8,35
18 6,30
27 6,69
14 38,60

30 112
33 124
25 (99)
23 119
42 112

STARŠIE ŽIAČKY
1. Základná škola Rabča spolu bodov 660
Kovaličková Zuzana
(2) 9,3 37 3:20
Garajová Eva
(4) 9,1 44 3:07
Žiláková Emília
(3) 8,9 47 3:07
Pitáková Lívia
(7) 9,6 31 3:23
Kormanová Veronika (31) 9,4 35 3:38

25
36
36
23
14

135
414
419
135
352

53 9,80
51 31,20
53 33,80
53 8,79
31 6,42

58 173
31 162
35 171
47 	 154
26 (106)

STARŠÍ ŽIACI
3. Základná škola Rabča spolu bodov 685
Pilarčík Miroslav
(5) 8,0 55 2:40
Bartkovjak Martin (13-18) 8,2 50 2:27
Grobarčík Mário
(13-18) 8,0 55 2:41
Barnašák Matúš
(26-29) 8,3 47 2:35  	
Koľada Jakub
(32.-33) 8,5 43 2:43

47
60
46
51
44

150
405
400
425
480

46 9,85
26 8,10
25 9,47
30 50,30
43 42,60

43 191
31 167
41 167
32 160
24 (154)
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Osl ávili diamantovú svadbu

V dobrom i zlom prežili spolu 60 rokov. Manželia Ján a Terézia Kormanovci z Rabče prežili spoločne 60 rokov života a v uplynulých dňoch
oslávili diamantovú svadbu. Osemdesiatšesťročný Ján a o päť rokov mladšia Terézia rodená Iskierková, sa jubilea dožili v relatívne dobrom
zdraví. Priviedli na svet sedem detí, najstaršie však zomrelo, keď malo pol roka. Dnes je ich potomstvo početnejšie o 21 vnúčat a 8 pravnúčat.
„Diamantoví“ manželia sa zosobášili 13. septembra 1947. V rabčianskom kostole ich oddal
kaplán František Irha. Na
teň deň si dobre pamätajú. Ešte predtým však museli požiadať o dišpenz,
pretože boli vzdialenejší
príbuzní. „Môj otec a jeho mama boli bratranec
a sesternica,“ prezradila nám Terézia. Jej manžela Jána sme sa spýtali, ako si nevestu nahovoril. „Spýtala sa ma, či
sa nejdem ženiť,“ zažartoval. „To nie, to nebolo,“
so smiechom mu oponovala Terézia. „Tak nejako
to doniesol čas,“ vysvetlila jednoducho okolnosti
vzniku ich manželstva.
Osobitný recept na taký dlhý život vo dvojici nemajú. Ale potmehúdsky
Ján predsa len niečo odporúča: „Občas si vypiť po
štamperlíčku.“ Jeho manželka ho už vážnejšie dopĺňa: „Keď sa aj niekedy
zamračí a zahrmí, zasa sa
vyjasní a zasa sa žije ďalej.
Človek s tým do toho šiel.
Nie tak, že iba na chvíľku.“
„Ešte sme sa zatiaľ nepobili,“ znova otáča rozhovor
na humornejšiu nôtu Ján.
Ale hádky pripúšťa: „To sa
občas pritrafí.“
Prežili toho skutočne veľa – dobré aj zlé: prvú Československú republiku, Slovenský štát počas

druhej svetovej vojny, komunistické Československo i pomaly sa rozvíjajúcu demokratickú súčas-

robiť? Strať sa, povedal.
A tak som sa stratil.“ Ako
nováčik sa v roku 1942 dostal do Štrasburgu a od-

ako upratovačka v škole a jej manžel ako skladník-zásobovač v Stavebnom podniku v Námesto-

Manželia Terézia a Ján Kormanovci sa pri príležitosti 60-tich rokov spoločného života podpísali do pamätnej knihy obce
foto – (rj)
nosť. V súvislosti s ponosami mnohých mladších
ľudí, ako sa dnes ťažko žije, Terézia Kormanová hovorí: „Jój, teraz nie je biedy. Bieda bola kedysi.“
Jej manžel si zaspomínal aj na vojnové časy, keď
musel narukovať. „Pomohol mi vtedy jeden mladý kapitán. Spýtal sa ma:
Chlapče, chceš ísť do Ruska? Ja na to: Nie, a čo mám

tiaľ do nemeckého závodu
Volkswagen pri Breinschweigu, kde bola pásová výroba. Opravovali tam lietadlá. Neskôr sa vrátil na
Slovensko a postupne slúžil v Trenčianskych Biskupiciach, Košiciach a na slovensko-maďarských hraniciach pri Užhorode.
Obaja jubilanti pracovali až do dôchodku. Terézia rovných 30 rokov

ve a po 60-ke ešte asi štyri
roky vo Výkupnom podniku. Aj potom si však ešte našiel prácu výkupcu
kovového šrotu v Rabči
– hoci len slabo platenú.
Ešte i teraz  mu dáva chuť
do života hlavne práca.
Chová totiž kravu. „Sám
kosí trávu, vozí ju na fúriku, zhadzuje zo šopy seno, sám podojí – ja už iba
vypijem mlieko,“ vykresľuje s úsmevom činnosť
manžela Terézia. Ján
Korman pre úplnosť dodáva, že so sušením a vozením sena im pomáhajú
deti a vnúčatá.
Pri príležitosti diamantovej svadby pozvali manželov Kormanovcov na
obecný úrad, kde im zablahoželali starosta obce Dušan Ratica a matrikárka
Ľudmila Iskierková. Počas
slávnostného aktu sa Ján
a Terézia Kormanovci podpísali do pamätnej knihy
obce. O tom, že išlo naozaj
o zriedkavú udalosť, hovorí fakt, že naposledy si diamantovú svadbu v obci pripomenuli pred 19 rokmi.
Obecný úrad pozýva manželov, ktorí slá-

via striebornú, zlatú alebo diamantovú svadbu pravidelne a organizuje tiež už tradičný obrad privítania detí do života. „Pri uvítaní detí do
života prispievame rodičom z rozpočtu obce sumou 2 000 korún na každé narodené dieťa,“ povedal nám starosta Rabče
Dušan Ratica. Podľa jeho
slov populácia v obci narastá iste aj vďaka tomuto príspevku.
„Príspevok sme v obecnom zastupiteľstve schválili v roku 2002 a zdá sa,
že aj to pomohlo k rastu
obyvateľstva obce,“ hovorí a dokumentuje to aj
presnými číslami. Kým
v roku 2002 žilo v obci 4259 ľudí, k 19. septembru 2007 ich bolo už
4446, teda o 187 viac.(rj)
MY Oravské noviny

SP OL OČENSK Á
r u b r i k a
Narodení 2007
Monika Jurášová, AdamJurášek, Jakub Barut,
Samuel Neupauer, Simona Žitňáková, Simeon
Harbut, René Piták, Karin
Ratulovská,
Kvetoslava
Jaššáková, Olívia Pilarčíková, Filip Vnenčák, Soňa
Lachová, Eva Masničáková

JUBIL ANTOM
BLAHOŽELÁME
90 rokov života
 Anna Jašáková
75 rokov života
 Anna Kudjaková
 Justína Kozáková
 Anna Iskerková
70 rokov života
 Božena Sroková
 Apolónia Kobiliaková
 Emília Tvarožková
 Janka Žitňáková
 Justína Pitáková
 Margita Labudjáková
 Mária Prisenžňáková
 Jozef Harbut
 Paulína Stašáková
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Vykurovacie obdobie
Každoročne sa najmä vykurovacie obdobie spája so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, príčinou ktorých je nesprávna manipulácia a skladovanie vykurovacích médií, používanie nevhodných vykurovacích systémov, ich nevhodná inštalácia a pod.

S T O P VANDALIZMU

Prevrátená a poškodená autobusová zastávka upútala pozornosť občanov našej
obce. Nemilo to prekvapilo cestujúcich z horného konca Rabče. Veľa občanov sa
snaží, aby naša obec bola pekná. Žiaľ vandali sú nepolepšiteľní. Ničia majetok nás všetkých. Dokedy?

V záujme každého občana je preto nevyhnutné, aby dodržal nasledovné zásady protipožiarnej bezpečnosti:
• vylúčiť z používania
akékoľvek provizórne tepelné spotrebiče,
• presvedčiť
sa
o správnom umiestnení spotrebičov, ich dostatočnej vzdialenosti a izolácii od horľavých predmetov,
• rešpektovať návod
určený výrobcom spotrebiča, zásadne používať len predpísané palivo, spotrebiče neprekurovať a pod.
• skontrolovať tesnosť
dymovodu, jeho pevné
a bezpečné zaústenie do
komína,
• skontrolovať tesnosť
komínového telesa, kompletnosť a funkčnosť dvierok na jeho otvoroch,
• vykonať dostatočnú
izoláciu komínového telesa od horľavých konštrukcií, odstrániť horľavé materiály z jeho blízkosti,
• zabezpečiť predpísané čistenie komínov
a ich odbornú prehliadku
oprávnenou osobou.
• predchádzať samovznieteniu uhlia jeho oddelením od iných organických látok, udržiavaním
skladu v suchom a chlad-

ODPOČINUTIE
VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Paulína Lubasová nar.
2. 9. 1921 † 16. 8. 2007
Irena Revajová nar.
10. 9. 1957 † 16. 9. 2007
Emil Fedor nar. 4. 6.
1947 † 16. 8. 2007
Pavol Šurin nar. 5. 1.
1933 † 22. 9. 2007
Anna Zboroňová nar.
4. 7. 1926 † 10. 8. 2007

nom stave a obmedzením
prístupu vzduchu do skladových miestností,
• pravidelne kontrolovať prevádzku a technický stav tepelných spotrebičov, dymovodov, komínov a skladov paliva.
Veľmi časté požiare
spôsobuje zvýšená reaktívnosť skladovaného tuhého paliva, ktorá sa prejavuje jeho samovoľným
zapálením, pričom vzniká pri nedokonalom horení vysoko toxický a výbušný oxid uhoľnatý.
Preto je veľmi dôležité, aby v prípade podozrenia z prípadného a samovznietenia zásoby tuhého paliva, t. j. ak dosiahne teplotu 50°C, sa palivo
ochladilo prehádzaním
na mieste, alebo prenesením a rozhrnutím na voľnom priestranstve.
V tejto problematike je
potrebné postupovať v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky číslo 401/2007
Z. z. ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri
inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov,
elektrotepelných
spotrebičov a zariadení
ústredného vykurovania
a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov.
Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru Námestovo

Smrť ho
našla
pri športe

†

Pri volejbalovej hre 20. októbra
2007 v športovej hale v Rabči nečakane
z neznámych príčin
bez akéhokoľvek zavinienia tragicky vyhasol vo veku
31 rokov život mladého muža Štefana
K. z Hruštína.
– ocú
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Predseda ŽSK bol
krátko v Rabči
V stredu 27. 11. 2007
nečakane prvýkrát navštívil starostu obce Rabča Dušana Raticu predseda žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár.

Následne navštívil vynovenú základnú školu
so športovou halou. Prejavil záujem o využitie
športovej haly na športové aktivity v rámci žilinského kraja.
–red

Zimná údržba ciest
Zimnú údržbu miestnych komunikácií bude
zabezpečovať obec prostredníctvom príspevkovej

V DOME KULTÚRY
26. 12. 2007
Tanečná zábava
28. 12. 2007
Tanečná zábava
31. 12. 2007
Tanečná zábava
5. 1. 2008
Ples podnikateľov
2. 2. 2008
Ples poľovníkov
3. 2. 2008
Maškarný ples
5. 2. 2008
Pochovanie basy

Školská rada
Základná
škola
s materskou školou,
Rabčická 410, 029 44
Rabča - zloženie školskej rady:
Predseda: p. Oľga
Gluštíková – zástupca
rodičov;
Podpredseda:
Mgr. Viera Tvarožková (zástupca odborov);
Tajomník:
Mgr. Slávka Kovaličková (zástupca ZŠ);
Členovia: Eva Motýľová – zástupca rodičov, Bc. Dana Kvasniaková – zástupca rodičov; Mgr. Helena Grobarčíková – zástupca
ZŠ; p. Ľudmila Ptačinová – zástupca MŠ;
p. Miroslav Kovalíček
– zástupca prevádzkových zamestnancov;
p. Ján Maťuga – zástupca obecného zastupiteľstva; Mgr. Milan Prídavok – zástupca výchovnej inštitúcie.

organizácie obce Rabča
RABČAN, obecné služby.
Poslanci uložili vedúcemu Ing. Jaroslavovi Jagnešákovi, aby odstraňovanie snehu zabezpečoval
v prípade potreby aj v noci. Sneh s chodníka vedľa
Hlavnej cesty by mali začať odhŕňať snežnou frézou, ktorej kúpu na splátky schválili na poslednom
zasadnutí.
Je nevyhnutné dodržiavať zákaz parkovania
osobných i nákladných automobilov na miestnych
komunikáciách a na chodníku pre chodcov. –OcÚ

Najkrajší šarkan
Každý rok jeseň láka
deti púšťať šarkany. Na
našej škole prebehol prvý
ročník súťaže O najkrajšieho šarkana. Deti po
vyhlásení súťaže mohli vyrobiť šarkanov samy
alebo za pomoci učiteľov,
rodičov, súrodencov a aj
starých rodičov.

DOBROVOĽNÍ HASIČI AKTÍVNI
5. 8. 2007 Zúčastnenie na oslavách 80. výročia založenia hasičského zboru v Oravskej Polhore.
1. 9. 2007 Účasť na dožinkách v Poľsku – 1 družstvo.
15. 9. 2007 Účasť družstiev muži a dorastenky v Poľsku, súťaž v požiarnom útoku a štafete.
14. 10. 2007 Účasť na oslavách 80. výročia založenia
hasičského zboru v Sihelnom.
Plánované podujatia v nasledujúcom polroku:
• príprava hasičskej techniky
• úprava príjazdových ciest k tankovaniu vody
• oprava požiarnej zbrojnice
• príprava družstiev na súťaž požiarnych družstiev
a dorasteniek
• uskutočnenie tanečnej zábavy na Veľkú noc
• stráž pri Božom hrobe

Obecné komisie OZ
Obecné komisie obce
Rabča zriadené Obecným zastupiteľstvom
Rabča 29. 12. 2006
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 Kovaliček, Jozef Havlíček

Deti pripravili 114 šarkanov. Všetky boli pekné
a potešili nás na výstave.
Potom prebehlo hlasovanie – hlasovali žiaci z ročníkov 1. – 4.
A takto to dopadlo:
1. 4. A trieda,  
2. Adriána Škrková,
              4. B,

3. Šimon Masničnák,
       2. B.
Všetkým deťom ďakujeme a dúfam, že prežili pekné chvíle pri zhotovovaní
šarkanov.
Víťazi dostali sladkú odmenu za účasť v súťaži. Už
teraz sa tešíme na nové šarkany na budúcu jeseň.
Mgr. Michaľáková,
Mgr. Ogureková

Pozor na neplatný doklad !

Chcete sa prihlásiť na trvalý pobyt, overiť svoj podpis, požiadať o výpis resp. odpis z registra trestov,
zosobášiť sa? Skontrolujte si však predtým platnosť
svojho dokladu ako je občiansky preukaz alebo cestovný pas.
Týmto chceme upozorniť občanov na to, že pri
preukázaní dokladu totožnosti sa často stáva, že
až napr. pri overovaní podpisov dotyčný občan zistí, že má neplatný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Niekedy treba občanovi niečo súrne vybaviť. Nie je možné mu vyhovieť, nakoľko nemá platný doklad. Z toho dôvodu dochádza často k tomu,
že občan je nespokojný s vybavením svojej žiadosti.
Uvedené informácie Vám dávame do povedomia,
aby ste si uvedomili dôležitosť vášho dokladu. Napr.
pri podpise či už kúpnej alebo darovacej zmluvy sa
pre neplatnosť dokladu oddiali jeho zápis aj o niekoľko týždňov.
Eva Grancová, evidencia obyvateľov

V e nu j m e s a v i a c
separovaniu odpadov
Združenie obcí Biela Orava
získalo z recyklačného fondu
finančné prostriedky vo výške 4,5 mil. korún na zakúpenie KUKA vozu, ktorým zabezpečuje zber komunálneho odpadu, plastov a skla.
Z našej obce sa už teraz pravidelne (1-krát mesačne) odvážajú plasty a sklo, ale je po-

trebné, aby sa triedenie robilo zodpovedne. V kontajneroch, ktorých je v obci 6, sa
okrem skla nachádza aj odpad z iných materiálov a vrecia obsahujú nielen plasty.
Takáto nedôslednosť zdržuje a v konečnom dôsledku predražuje likvidáciu odpadov.
–OcÚ
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SVETOVÉ STRIEBRO
Na tohtoročných Majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou v bulharskom Velikom Tarnove sa zúčastnil so Slovenskou výpravou aj náš

5:0, Rabča – L. Lúžna 3:0,
Žabokreky – Rabča 1:0.

Mladší žiaci 2007 – zľava: Jozef Havlíček – tréner, Peter Gužík, Patrik Kolčák, Juraj Kudják,
Tomáš Bublák, Patrik Krivanka, Patrik Kvasniak, Marcel Pikoš; dole: Jozef Brišák – tréner, Jakub Randjak, Filip Jagelka, Dávid Miklušák, Martin Adamčík, Milan Bajčičák foto – j. adamčík

Najúspešnejší mladší žiaci
Do súťažného futbalového ročníka 2007/08 sa zapojilo 5 družstiev Oravan
Rabča (3 žiacke, 1 dorast,
1 dospelí). Najúspešnejší boli mladší žiaci, ktorí získali počas jesennej
časti súťaže najviac bodov, aj najlepšie umiestnenie. Najhoršie sú na
tom dorastenci, ktorých
čaká na jar 2008 boj o záchranu v súťaži 5. ligy.
1. trieda dospelí
Rabča – O. Podzámok 1:2,
Rabča – Dlhá 4:0, Párnica
– Rabča 2:1, Rabča – Veličná 2:2, Breza – Rabča 2:0,
Rabča – Lokca 0:6, Leštiny –
Rabča 0:2, O. Veselé – Rabča
2:2, Rabča – Novoť 2:1, Zubrohlava – Rabča 1:2, Vavrečka – Rabča 2:1, Rabča – Bobrov 2:1, Podbiel – Rabča 0:4,
Rabča – Krivá 1:0.

5. liga – dorast
Rabča – B. Potok 5:1, Rabča – T. Teplice 2:2, O. Veselé – Rabča 3:0, Rabča – Nižná 0:3, Trstená – Rabča 2:3,

Rabča – O. Jasenica 1:3,
Bziny – Rabča 3:1, Rabča –
L. Kokava 1:3, T. Kľačany –
Rabča 6:1, Rabča – Trebostovo 3:0, Palúdzka – Rabča

3. liga starší žiaci
L. Mikuáš B – Rabča 1:5,
Rabča – Lokca 3:1, O. Veselé – Rabča 1:0, Rabča –
Vrútky 11:0, Sučany – Rabča 0:1, Liesek – Rabča 1:0,
Rabča – Blatnica 5:0, O. Jasenica – Rabča 0:6, Rabča –
L. Hrádok 1:0, Z. Poruba –
Rabča 1:0, Rabča – D. Kubín B 5:1, Lisková – Rabča
2:1, Rabča – Nižná 8:1.
3. liga mladší žiaci
L. Mikuláš Rabča 0:3, Rabča – Lokca 7:1, Or. Veselé –

Starší žiaci 2007 – zľava: Jozef Gura, Michal Kekeliak, Miroslav Pilarčík, František Gabor,
Jakub Jagnešák, Dominik Brišák, Michal Bandík, Jozef Brišák – tréner; dole: Matúš Sitarík,
Patrik Brišák, Matúš Brišák, Milan Motýľ, Viliam Oleš, Martin Bartkovjak foto – j. adamčík

VYNIKAJÚCI stolnÍ tenisTI, ročník 2007 / 08, ZÁKLADNÁ ČASŤ
ORAVAN Rabča A – 4. liga
ORAVAN Rabča B – 5. liga
Kolo Dátum Domáci – Hostia
Dátum Rabča B – 1. trieda
1.
6. 10. S Ľubela – Rabča 9:9
12. 10. P Hruštín A – Rabča B 17:1
2. 13. 10. S. Rabča – Demänová 17:1 21. 10. N Rabča B – Námestovo stred 9:9
3. 19. 10. P D. Kubín – Rabča 5:13
28. 10. N Bobrov A – Rabča B 9:9
4. 27. 10. S Rabča – SCP Ružom. 14:4 4. 11. N Rabča B – Mutné A 9:9
5.
2. 11. P Lisková – Rabča 4:14
9. 11. P Námestovo B – Rabča B 9:9
6. 10. 11. S Rabča – Námestovo 17:1 18. 11. N Rabča B – Breza A 17:1
7. 16. 11. P L. Sliače – Rabča 10:8
23. 11. P Hruštín B – Rabča B 10:8
8. 24. 11. S Iľanovo – Rabča 5:13
2. 12. N Lokca B – Rabča B 10:8
9.
1. 12. S Rabča – Bobrovec 13:5
9. 12. N Rabča B – Bziny B
10.
7. 12. P Lokca – Rabča
16. 12. N D. Kubín B – Rabča B
11. 15. 12. S Rabča – Bziny
13. 1. N Rabča B – Or. Lesná A
S – sobota, P – piatok, domáce zápasy začínajú o 16. h v športovej hale (sobota), o 10 h (nedeľa)

Rabča 7:1, Rabča – Vrútky
16:3, Sučany – Rabča 3:1,
Liesek – Rabča 1:3, Rabča
– Blatnica 10:0, Or. Jasenica – Rabča 2:9, Rabča –
L. Hrádok 5:1, Or. Poruba
– Rabča 3:11, Rabča – D.
Kubín 5:1, Lisková – Rabča 0:7, Rabča – Nižná 5:0.
1. tr. D, tab. po 9. kole
1. O. Veselé 14 10 2 2 42:18 32
2. Veličná 14 9 1 4 30:11 28
3. Lokca 14 9 0 5 32:20 27
4. Novoť 14 7 4 3 24:15 25
5. Vavrečka 14 8 1 5 30:22 25
6. O. Podz. 14 7 3 4 30:24 24
7. Zubrohl. 14 7 2 5 26:19 23

reprezentant v amwrestlingu Ľubomír Jagnešák.
Napriek zraneniu získal dve strieborné medaily a k zlatej mu chýbalo len málo.
–red

8. Rabča
9. Párnica
10. Leštiny
11. Krivá
12.Bobrov
13. Breza
14. Dlhá
15. Podbiel

14
14
14
14
14
14
14
14

7 2 5 24:20 23
5 4 5 21:34 19
5 0 9 19:24 15
5 0 9 24:33 15
4 3 7 17:26 15
4 1 9 18:32 13
4 010 22:32 12
1 112 9:44 4

5. liga dorast
1. L. Kokava1310 0 3 33:12 30
2. Palúdzka 13 9 0 4 35:27 27
3. O. Veselé 12 8 1 3 20:14 25
4. O. Jasenica 13 7 3 3 39:17 24
5. Žabokreky13 7 1 5 21:15 22
6. Trstená 13 7 0 6 25:16 21
7. T. Kľačany 12 5 4 3 32:21 19
8. Trebostovo12 4 3 5 26:22 15
9. Nižná 12 5 0 7 21:29 15
10. L. Lúžna 13 5 0 8 21:36 15
11. T. Teplice 13 4 2 7 19:17 14
12. Rabča 13 4 1 8 20:32 13
13. B. Potok 13 4 1 8 21:44 13
14. Bziny 13 2 011 8:39 6
3. liga SŽ sk. B
1. Z Poruba 13 10 2 1 26:7 32
2. Rabča 13 9 0 4 46:9 27
3. Lisková 13 8 2 3 19:12 26
4. Liesek 13 8 1 4 42:17 25
5. Lokca 13 8 1 4 29:13 25
6. O. Veselé 13 7 2 4 35:13 23
7. D. Kubín B136 1 6 39:23 19
8. L. Hrádok13 5 3 5 33:22 18
9. Jasenica 13 4 2 7 23:33 14
10. Vrútky 13 4 2 7 12:50 14
11. Blatnica 13 3 3 7 10:32 12
12.Sučany 12 3 2 7 14:28 11
13. L. Mik. B 13 211014:53 7
14. Nižná 12 1 2 9 17:47 5
3. liga MŽ
1. O. Veselé 13 11 2 0 68:5 35
2. Rabča 1311 0 2 83:19 33
3. D.Kubín B13101 2 43:17 31
4. Sučany 12 10 0 2 55:14 30
5. L. Hrádok13 8 0 5 45:27 24
6. Nižná 12 7 1 4 45:18 22
7. Z. Poruba13 5 1 7 27:60 16
8. O. Jasenica134 2 7 29:43 14
9. Liesek 13 4 0 9 18:30 12
10. Lokca 13 4 0 9 13:38 12
11. Vrútky 13 4 0 9 28:72 12
12.L. Mikul. 13 3 2 8 22:35 11
13. Lisková 13 3 1 9 31:56 10
14. Blatnica 13 1 012 6:79 3
Jozef Havlíček,
predseda TJ ORAVAN
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