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O STRETNUTIE DÔCHODCOV JE ZÁUJEM
Najstaršia generácia,
ktorá zažila biedu,
tvrdú prácu na poli
od rána do tmy, nemala
kedy sa stretávať.
Dnes je situácia iná.
Deti odišli ďaleko
za prácou alebo sa
odsťahovali a dôchodci
zostali žiť sami.
Zmierniť ich
osamelosť, umožniť
im pravidelné
stretnutia v obci chce
nový Klub Jednoty
dôchodcov v Rabči.
So starostom obce
dohodol miestnosť,
kde sa môžu pravidelne
stretávať. Stretnutia sú
každý prvý pondelok
v mesiaci v kancelárii
hasičskej stanice o 17  00
hodiny na poschodí.
Telefonický kontakt
na predsedkyňu, p.
Margitu Pindjakovú:
0944 585 792.
Ing. V. Briš,
šéfredaktor RCH

22. 10. 2014 STRETNUTIE DÔCHODCOV JE RAZ DO ROKA. NOVÝ KLUB JEDNOTY
DÔCHODCOV V RABČI UŽ UMOŽŇUJE SA STRETÁVAŤ PODĽA ICH ZÁUJMOV. e-foto v. briš

VOĽBY:
Váš E-mail POZOR
15. november a telefón
JAMA!
1 deň, 1 kolo Obecný úrad v snaUprostred lesa alebo
Niekto šíri, že
komunálne voľby
budú mať 2 kolá.
Komunálne voľby
sú jednokolové.
V obci sa uskutočnia
15. 11. 2014
v sobotu
od 7.00 hodiny
ráno do 20.00
hodiny večer.
OcÚ

he urýchliť a skvalitniť:
právne vysporiadanie
ulíc, prípravu nových
jednoduchých pozemkových úprav, zasielanie rôznych výstrah,
pomoci pri súkromných
lesoch, zasielaní obecných novín – k tomu
potrebuje od vlastníkov: email, číslo telefónu a súhlas.
V. Briš

aj poľa môže byť hlboká nebezpečná jama.
Dajte si pozor,
keď idete do lesa.
Presne taká je jama
Za vodou pri bývalom
lyžiarskom vleku!
Slúžila ako zakrytá studnička, ale voda
v nej vyschla. HLBOKÚ jamu nezakryli tí,
čo mali.
(VH-2.B)

VOL AJTE
0903/659 113

OBECNÁ
cesta

Miestna komunikácia
Ak zbadáte, že
je tá, ktorá je zapísaná
na hlavnom kanali
na liste vlastníctva
začnom zberači chý
v celku na obec
bajú poklopy, že sú
Rabču a o túto sa
odkryté, oznámte
musí starať obec.
to na obecný úrad
Cesty, ktoré sú v spolu
0903/659 113. Na
vlastníctve ľudí, sú
hláste aj iné nebez
ich súkromné cesty.
pečné miesta v obci,
Ak sa obec stará
napr. rôzne hlbo
aj o súkromné
ké jamy v tráve, od
cesty, tak porušuje
kryté žumpy, vá
platné zákony. V. Briš
penné jamy…
– OZ
www.rabca.sk | e-mail chyrnik@stonline.sk
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samospráva obce

POSLANCI RIEŠILI, ROZHODOVALI
SCHVAĽOVALI
Článok zachycuje len najdôležitejšie momenty z pohľadu celej obce. Pre záujemcov je na internetovej stránke obce Rabča
www.rabca.sk v časti občan – uznesenia zverejnený celý text zápisnice aj s uznesením.

e-foto v. briš

26. 9. 2014 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča
ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY OBCE V SKRATKE
• Dňa 22. augusta 2014 sa
malo uskutočniť 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Rabča (OZ). Pre
malý počet poslancov nebolo uznášania schopné a tak
sa nekonalo.
• Dňa 26. septembra 2014
sa uskutočnilo 6. zasadnutie OZ. Prítomných 10 z 11.
Z UZNESENIA č. 6/2014
A. Berie na vedomie
1. Informáciu starostu obce Rabča o zaslanom stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku,
š. p. Ružomberok vo veci žiadosti obce o zvýšenie
hrádze na Soľnom potoku.
2. Informáciu starostu obce
Rabča o zaslanej odpovedi, OR PZ, ODI, D. Kubín
z 28. 7. 2014 o vykonávaní
častejších kontrol na dodržanie pravidiel cestnej dopravy motorových vozidiel
– hlavne rýchlosti na ceste
III. triedy – Rabčická cesta.
3. Kontrolu plnenia uznesení OZ zo dňa 27. 6. 2014.
4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2013/2014 ZŠ s MŠ
Rabča, ktorá je dostupná
aj na web stránke ZŠ s MŠ
Rabča http://zsrabca.edupage.sk/sprava/.
5. Správu nezávislého audítora za rok 2013 ku konsoli-

dovanej účtovnej závierke,
ktorý skonštatoval, že Konsolidovaná účtovná závierka obce Rabča poskytuje
pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie v súlade so zákonom
o účtovníctve.
6. Dodatok správy audítora
o overení súladu výročnej
správy s konsolidovanou
účtovnou závierkou.
7. Informácie starostu obce Rabča o zasadnutí Miestnej volebnej komisie v Rabči, ktorá dňa 26. 9. 2014
na svojom zasadnutí zaregistrovala všetkých kandidátov na starostu obce Rabča a kandidátov na poslancov OZ pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré
sa budú konať 15. 11. 2014.
8. Informácie p. Jána Domina o výročnej členskej
schôdzi PD Magura Rabča
z 26. 9. 2014.
9. Požiadavku zamestnankyne RABČAN, obecné
služby Rabča p. Oľgy Skurcoňákovej o možnosti zvýšenia platu. OZ toto ponecháva na rozhodnutí vedúceho RABČAN, obecné
služby Rabča.
B. Schvaľuje
3. Žiadosť Oľgy Oselskej,
Rabča o nápravu odtoku
vody, ktorá sa zlieva z ulíc
Goborova, Osadská, Hlavná a štrk, skaly sa zlievajú pri jej rodinnom dome,
ktoré stekajú do jej záhrady,

nakoľko tam nie je dostatočná odpadová diera, aby
voda mohla odtekať s tým,
že predmetná žiadosť sa
bude riešiť pri výkopových
prácach kanalizácie.
4. Zmenu rozpočtu obce Rabča na rok 2014
– rozpočtové opatrenie č.
4/2014, schválené OZ dňa
26. 9. 2014. Celková výška
príjmov a výdavkov zostáva
nezmenená.
5. Ulica Ružová – odkúpenie podielov od spoluvlastníkov na obec Rabča ako
kupujúci za cenu 1 € pod
ulicu Ružovú:
6. Zásady hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce Rabča s účinnosťou od 1. 10. 2014.

C. Odporúča
1. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na základe žiadosti MDDr. Kristíny Gašparovej, konateľky
spoločnosti BELLIDENTI,
s.r.o. za účelom zriadenia
stomatologickej ambulancie – ide o priestor v obecnej budove súp. č. 330, Ul.
Rabčická o celkovej výmere 20,75 m2 priamo za ročný
nájom vo výške 483,89 €/
rok na dohodnutý účel.
2. Schváliť zámer prenajať
majetok obce Rabča na základe žiadosti Aleny Jancúrovej, Rabča v obecnej budove (Obvodné zdravotné stredisko) nad lekárňou Viola za účelom zriadenia krajčírstva (šitie a úprava odevov, požičovňa) s ter-

Sťažnosti na spôsob
výstavby kanalizácie
mínom od 1. 1. 2015 – ide
o priestor v obecnej budove
súp. č. d. 329, Ul. Rabčická
o celkovej výmere 67,69 m2
priamo za ročný nájom vo
výške 1356,30 €/rok na dohodnutý účel.

5. 9. 2014 Chodník pre peších spájajúci Gaceľ s Adamovkou najmä pre deti
zo školy už je prepojený dokončenou lávkou vedľa gaceľovského mosta

v. briš

27. 10. 2014
D. Neschvaľuje
1. Žiadosť prenajať obecný pozemok parc. CKN
č. 4464/19 k. ú obce Rabča na základe žiadosti Jaroslava Joščáka, Rabča,
za účelom postavenia garáže o výmere 15 m2 a malého prístrešku na skladovanie dreva o výmere 16 m2 pri bytovom dome
č. 392, Ul. Soľná.
2. Žiadosť Michaely Kmeťovej a Miloslava Kmeťa,
bytom Rabča o pridelenie
parkovacieho miesta, ktoré bude označené ako rezervované pre EČ ich vozidla príp. prenajatie pozemku pod garáž.
E. Ukladá
1. Prednostovi OcÚ,
Ing. Vladimírovi Brišovi
pripraviť do budúceho OZ
návrh VZN na povolenie
ohňostrojov v obci Rabča.
Termín: do budúceho OZ;
2. Obecný úrad v Rabči (ďalej len OcÚ) požiadať SVP, š. p. Ružomberok
o zaradenie do investičného plánu tejto organizácie
– zvýšenie hrádze Soľného
potoku v obci Rabča. Termín: do budúceho OZ;
3. Komisii životného prostredia, verejného poriad

samospráva obce

ku a výstavby preverí
na tvárnosti miesta žiadosť
Jaroslava Joščáka, bytom
Rabča o prenájom 15 m2
za účelom postavenia garáže a malého prístrešku
na skladovanie dreva o výmere 16 m2. Termín: do OZ;
4. OcÚ uzatvárať nájomné zmluvy schválené OZ
na prenájom obecných pozemkov za účelom umiestnenia garáže len na dobu
určitú t. j. 1 rok.
Termín: úloha trvalá; Zodpovedný: Mária Fusková
5. OcÚ vyzvať firmu ELVIN, s.r.o. Rabča, Rabčická 332, aby zabezpečila parkovanie svojich zamestnancov v areáli firmy,
a aby títo zamestnanci nevyužívali parkovacie miesta obce. Termín: do budúceho OZ;
6. OcÚ cez Spoločný obecný úrad Zákamenné zistiť možnosť likvidácie zhoreniska Šašina v k. ú. obce
Rabča, Ul. Rabčická. Termín: do budúceho OZ;
7.
OcÚ
predvolať
MUDr. Jozef Hornáka
na OcÚza účasti vedúceho
RABČAN, obecné služby,
Štefana Raticu vo veci úhrady za dodávku tepla. Termín: do budúceho OZ;
8. OcÚ odpovedať na otvorený list starostu s tým,
že OZ predmetný list plne
podporuje a uvedené riešiť a zaslať na OVS, a.s. D.
Kubín. Termín: do budúceho OZ;
9. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby, Štefanovi
Raticovi pripraviť do budúceho obecného zastupiteľstva štúdiu parkovacích miest pri bytových domoch na Ul. Bystrá. Termín: do budúceho OZ;
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5. 9. 2014 Rekonštrukcia hornej cirkevnej budovy základnej školy
10. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby, Štefanovi Raticovi zabezpečiť lepšie nastavenie dopravného
zrkadla na Ul. Rabčickej.
Termín: ihneď;
11. Vedúcemu RABČAN,
obecné služby, Štefanovi
Raticovi zabezpečiť pred
zimným obdobím revíziu
všetkých odkvapových rúr
na obecných budovách.
Termín: do 10/2014;
12. Riaditeľke ZŠ s MŠ
Ing. Anne Kornhauserovej, aby v spolupráci s vedúcim RABČAN, obecné
služby Rabča, Štefanom
Raticom zabezpečili pracovníka, ktorý bude dozerať na deti pri prechode cez
cestu – I. triedy a Ul. Rabčickej z a do školy v Rabči.
Termín: do budúceho OZ;
13. Konateľovi RABČAN,
s.r.o. Pavlovi Kobyliakovi pripraviť do budúceho
OZ rozpočet na prerobenie skladu a vybudovania
verandy pred kuchyňou
v hornej škole pri kostole,
Rabča, Kostolná 855;

Grúňanská asfaltová cesta po výstavbe kanalizácie – samé blato, diery …

j. adamčík

5. 9. 2014 Rekonštrukciou pribudla jedna trieda,
nové sociálne zariadenia, …
14. Konateľovi RABČAN,
s.r.o. Pavlovi Kobyliakovi pripraviť dozornej rade
výsledok daňovej kontroly a všetky podklady s tým
súvisiace na deň 3. 10.
2014 o 16.00 h. v kancelárii s.r.o. za účasti účtovníčky RABČAN, s.r.o. Rabča.
Termín: 3. 10. 2014;
15. Hlavnému kontrolórovi, JUDr. Dušanovi Kriškovi preveriť do budúceho
OZ povinnosť zverejňovania faktúr RABČAN, s.r.o.

v. briš

v. briš

Rabča a RABČAN, obecné služby Rabča na webe,
či nedochádza k porušeniu
zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Termín: do OZ.
Zapísal(a): Ján Domin,
poslanec OZ a predseda
návrhovej komisie.
Dušan Ratica,
starosta obce Rabča, v. r.
Spracoval
Ing. V. Briš, prednosta OcÚ

Pre nedodržiavanie technológie výstavby a nedoržiavanie
dohodnutých termínov nápravy opatrení starosta obce
Dušan Ratica aj OZ rozhodli, že zašlú OVS, a.s. výzvu
s tým, že ak do 1. 10. nedôjde k odstráneniu nedostatkov,
tak od 1. 10. starosta obce Rabča zastavuje práce
na kanalizácii v Rabči.
Výzva z OcÚ bola zaslaná.
v. briš
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komunálne voľby

27. 10. 2014

VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCE

sa ukutočnia 15. 11. 2014 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.
V OBCI SÚ VYTVORENÉ 3 VOLEBNÉ OKRSKY:
Volebný okrsok č. 1 a 2 je v budove Základnej školy v Rabči
na Rabčickej 411 – starý pavilón
Volebný okrsok č. 3 v budove základnej školy pri kostole na Kostolnej 853
Každý volič bude voliť vo volebnom okrsku uvedenom na doručenom oznámení.
PRE VOĽBY STAROSTU OBCE SÚ ZAREGISTROVANÍ TÍTO KANDIDÁTI:
1.
		
2.
3.
		
4.
		

Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka,
Kresťanskodemokratické hnutie
Anton Harbut, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát
Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ s.r.o.,
Slovenská národná strana
Ján Kozák, 49 r., podnikateľ,
Národ a Spravodlivosť – naša strana

5. Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ,
nezávislý kandidát
6. Dušan Ratica, 62 r., starosta, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
7. Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne,
SMER – sociálna demokracia
8. Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát

PRE VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA SÚ ZAREGISTROVANÍ TÍTO KANDIDÁTI:
1.
2.
3.
		
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
		
14.
15.
16.
		
17.
18.
19.
		
20.
21.
22.

Monika Adamčíková, 55 r., podnikateľka, SMER-SD
Rastislav Bajza, 43 r., SZČO, SOĽ
Jozef Balek, 42 r., vedúci investičného oddelenia,
SMER-SD
Jozef Bartkovjak, 34 r., živnostník, KDH
Dávid Boldovják, 26 r., SZČO, SOĽ
Katarína Budzelová, 47 r., učiteľka, KDH
Patrik Cubinek, Ing., 27 r., nezamestnaný, KDH
Gabriela Čulová, Mgr., 39 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
Ján Domin, 52 r., podnikateľ, SMER-SD
Mária Glombíková, 52 r., robotníčka, KDH
Marta Gužíková, 48 r., zdravotná sestra, KDH
Vladimír Iskierka, 47 r., živnostník, KDH
Veronika Jagelková, Ing., 51 r., riaditeľka stavebnej sporiteľne,
SMER-SD
Jaroslav Jagnešák, Ing., 49 r., lesný inžinier, SIEŤ
Ľubomír Jagnešák, Mgr., 27 r., právnik, SMER-SD
Pavol Jurčák, Ing., 46 r., riaditeľ spoločnosti,
nezávislý kandidát
Pavol Kobyliak, 52 r., konateľ s.r.o., SNS
Jozef Kornhauser, 52 r., živnostník, KDH
Juraj Kornhauser, Mgr., 26 r., právny asistent,
nezávislý kandidát
Jozef Kovaliček, Ing., 51 r., podnikateľ, SMER-SD
Ján Kozák, 49 r., podnikateľ, NaS-ns
Jozef Kozák, 56 r., robotník, KDH

23.
24.
		
25.
26.
		
27.
28.
29.
30.
31.
		
32.
33.
34.
35.
36.
		
37.
38.
39.
40.
41.
42.
		
43.
44.

Štefan Lubas, 50 r., vodoinštalatér, SOĽ
Andrea Lubasová, Mgr., 39 r., vychovávateľka,
nezávislá kandidátka
Ján Maťuga, 37 r., podnikateľ, SMER-SD
Jozef Oselský, Bc., 34 r., administratívny pracovník,
nezávislý kandidát
Miroslav Pikoš, 43 r., strojný mechanik, SOĽ
Peter Pilarčík, Ing., 39 r., projekt manažér, SMER-SD
Augustín Piták, PhDr., 37 r., štátny zamestnanec, KDH
Dušan Piták, 63 r., technik, SDS
Július Piták, Ing., 45 r., riaditeľ odboru kontroly DÚ,
nezávislý kandidát
Janka Prisenžňáková, Mgr., 33 r., podnikateľka, SMER-SD
Dušan Ratica, 42 r., SZČO, SOĽ
Juraj Ratica, Ing., 52 r., podnikateľ, SMER-SD
Eva Raticová, Mgr., 48 r., učiteľka, SNS
Ľudmila Rešutíková, Bc., 46 r., riaditeľka poisťovne,
SMER-SD
Pavol Revaj, Mgr., 40 r., právnik, SIEŤ
Karol Sahuľ, Ing., 53 r., podnikateľ, SOĽ
Miroslav Skočík, 51 r., elektromechanik, SOĽ
Rastislav Slovík, 33 r., manažér, NaS-ns
Alojz Spuchľák, 50 r., živnostník, KDH
Adriána Škrková, PaedDr., 37 r., pedagogička,
nezávislá kandidátka
Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát
Ján Vnenčák, 22 r., fotograf, nezávislý kandidát

POUČENIE PRE VOĽBY DO SAMOSPRÁVY OBCE
VÁŽENÍ VOLIČI,
• pred hlasovaním preukážete svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti.
Potom dostanete od členov komisie 2 hlasovacie lístky a prázdnu obálku.
• Volíte zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta.
• Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce môžete zakrúžkovať iba jedného kandidáta.
• Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva
môžete zakrúžkovať najviac 11 kandidátov.
• Oba hlasovacie lístky vložíte do obálky a túto do volebnej schránky.

27. 10. 2014

komunálne voľby
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VOĽBY DO MIESTNEJ SAMOSPRÁVY
– voľba starostu a poslancov obce 15. 11. 2014

Predstavujeme kandidátov na starostu obce Rabče formou odpovedí na 3 rovnaké otázky (každý z kandidátov dostal rovnaký priestor
na svoju prezentáciu. Bolo len na nich, ako a koľko z neho využijú). Na Vás, voličoch, je posúdiť a vybrať si pre Vás najvhodnejšieho a prísť
15. 11. 2014 v čase od 7.00 do 20.00 hodiny k volebným urnám v našej obci.

Odpovede Kataríny Budzelovej – kandidátky
na starostku obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Rabča je druhou najväčšou obcou v okrese Námestovo. Vzhľadom na to, že je to stredisková obec aj pre susedné
obce Oravská Polhora, Rabčice a Sihelné, je dôležité, aby sa tu sústredili viaceré zložky a služby verejného života
– obecná polícia, pobočka banky, úradu práce a pod.
Dôležitou súčasťou nášho života sú aj ľudové tradície, ktoré je potrebné oživiť v obci za pomoci starších občanov
v spolupráci s deťmi, školou – či už sú to starodávne remeslá, ľudové zvyky, piesne, jedlá...
2. Aké sú vaše prioritné oblasti, na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Už z môjho volebného programu je citeľné, čo ma najviac ako obyčajného občana trápi – KANALIZÁCIA. Potrebujeme, aby jej realizácia prebehla čo najviac bezproblémovo a podľa možností bez zbytočných prieťahov. A druhá vec
– Centrum voľného času – výberové konanie na post riaditeľa. Zatiaľ je riadením CVČ poverený starosta. S takýmto
stavom ja nesúhlasím.

1
KATARÍNA
BUDZELOVÁ,
47 r.,
učiteľka,
Kresťanskodemokratické hnutie

2

3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča? Ak áno, tak ako?
Áno. Ako? V prvom rade – práce a projekty v obci zadávať verejným obstarávaním. Nie vždy čo je najlacnejšie, je aj
najlepšie. Hľadať a investovať do projektov, ktoré by nám neponúkli financie len jednorázovo na výstavbu a má údržbu na pár rokov, ale vyberať a nájsť také, čo by nám tie financie aj pravidelne prinášali do obecnej kasy (zamerať sa
napr. na turistiku. Znížiť prehnane vysoké odmeny pre starostu. A v druhom rade, aby úžitok z podielových daní pocítili obyvatelia obce priamo na sebe – oživiť každoročné stretnutie jubilantov, pripomenutie si výročie strieborných
sobášov …
Katarína Budzelová – kandidátka na starostku obce Rabča za Kresťanskodemokratické hnutie

Odpovede Antona Harbuta – kandidáta
na starostu obce Rabča
Anton Harbut, 47 r., živnostník, nezávislý kandidát, nevyužil možnosť prezentovania sa cez Rabčiansky chýrnik.

Odpovede Pavla Kobyliaka – kandidáta
na starostu obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Obec Rabča je moderná stredisková obec, kde sa dobre žije, je tu čisté životné prostredie, vybudovaná infraštruktúra,
možnosti na podnikanie, šport, kultúru, vzdelanie a oddych. Mladí ľudia neodchádzajú, ale chodia zbierať skúsenosti,
vrátia sa a svojimi skúsenosťami prispievajú k rozvoju našej obce a celého regiónu.
2. Aké sú vaše prioritné oblasti na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Vodovod – všetci občania budú odberateľmi obecnej vody, nie od OVS.
Výstavba kanalizácie – dodržiavať platné normy, aby firmy nezmyselne neobmedzovali občanov a nepoškodzovali
majetok občanov a obce.
Miestne komunikácie – pripraviť projekty a financovanie pre zhotovenie asfaltových živíc.
Chodníky – zrekonštruovať existujúce chodníky a vybudovať nové v časti Grúň a od Konečnej ulice ku kostolu.
Protipovodňové projekty – v časti Grúň, Soľný potok, Bystrá, Starý most.
Pozemky – pomoc pri úpravách pozemkov pre IBV, priemyselnej zóny na Šírave a úpravách pozemkov miestnych
komunikácií a chodníkov.
Školstvo – dokončiť modernizáciu budov ZŠ a MŠ a spolupráci s vedením školy a školskej rady prispieť k zvyšovaniu
výchovnovzdelávacieho procesu.

3
PAVOL KOBYLIAK,
52 r.,
konateľ s.r.o.,
Slovenská
národná strana
Pokračovanie na str. 6
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Odpovede Pavla Kobyliaka – kandidáta
na starostu obce Rabča

Dokončenie zo str. 5
Šport – vybudovať oplotenie športového areálu, spevnené plochy okolo areálu, prístupovú cestu a podieľať sa na financovaní športu v obci
s dôrazom na mládež. Vybudovať ľadovú plochu a dopravné ihrisko v areáli ZŠ s MŠ.
Sociálne veci – poskytovať pomoc sociálne slabším občanom a dôchodcom, vybudovať klubovňu pre dôchodcov, kde by sa stretávali a pomáhali
s kultúrou v obci.
Kultúra – rozšíriť dni Rabče o stretnutie rodákov, podporovať miestne kultúrne súbory a združenia, rozšíriť kultúru o vystúpenie divadelných
súborov a hudobných skupín. Starať sa o kultúrnu pamiatku obce t.j. Kostol Navštívenia Panny Márie a jeho okolie, aby zodpovedalo dôstojnosti
tohto stánku.
3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča? Ak áno, tak ako?
Hospodárenie obce chcem zlepšiť efektívnejším vynakladaním vlastných prostriedkov na nevyhnutný chod obce (znížiť náklady na vykurovanie
a obslužné činnosti), združiť pracovníkov obce a obecných podnikov do jednej budovy, aby občan vybavil všetko na jednom mieste.
V maximálnej miere využiť financovanie z fondov EÚ a dotačnú politiku štátu.
Zverejňovať výdavky obce na internete (nielen faktúry, ale aj hotovostné platby)
Pavol Kobyliak – kandidát na starostu obce Rabča za Slovenskú národnú stranu

Odpovede Jána Kozáka – kandidáta
na starostu obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Z dlhodobého hľadiska si Rabču predstavujem ako samostatnú obec so všetkým čo k plnohodnotnej obci patrí,
zlepšovanie a zvyšovanie životnej úrovne obce, plnohodnotnú občiansku vybavenosť v obci, podpora voľnočasových
aktivít a športu. Vybudovať takú obec, ktorá bude sebestačná a v ktorej budú občania viesť spokojný život a do ktorej
sa budú vždy radi vracať.
2. Aké sú vaše prioritné oblasti, na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Dokončenie kanalizácie, ktorá sa v súčasnosti realizuje, s tým je aj spojená oprava verejných komunikácií a chodníkov;
vybudovať prístupové cesty k novým zástavbám, rozšírenie parkovísk v centre obce, rozšírenie cintorína
myslieť na zlepšenie činnosti Centra voľného času pre deti, ktoré sú naša budúcnosť, preto sa im treba dôkladnejšie
venovať a tak ich zdravo smerovať k hodnotnému rastu.
Nesmieme zabudnúť ani na našich spoluobčanov, ktorí už kus práce odviedli a sú na zaslúženom dôchodku, realizovať
naďalej stretnutia, ale aj rôzne dôchodcovské akcie.

4
JÁN KOZÁK,
49 r.,
podnikateľ,
Národ a Spravodlivosť
– naša strana

3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča ? Ak áno, tak ako?
Tak v prvom rade chcem povedať, že nepoznám bližšie hospodárenie obce, po zoznámení sa s doterajším
hospodárením môžem robiť následné kroky k zlepšeniu, vždy je čo zlepšovať. V prvom rade je dôležité smerovať
tieto prostriedky tam, kde to má význam a bude to obci prinášať ďalší zisk. Veľký potenciál pre obec vidím v obecnej
spoločnosti Rabčan s.r.o., ktorá môže zamestnať viac spoluobčanov a tým znížiť subdodávky iných spoločností.
Tu by som rád využil moje dlhoročné skúsenosti z podnikateľských aktivít.
Ján Kozák – kandidát na starostu obce Rabča za Národ a Spravodlivosť – naša strana

Odpovede Ing. Júliusa Pitáka – kandidáta
na starostu obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Rabča je veľká, moderná obec. Je tu veľa rodín, mladých ľudí aj starších občanov a prajem si, aby sme všetci boli hrdí
na to, že sme občanmi Rabče a aby sa nám v obci dobre žilo.
Predpokladom je transparentnosť konania zástupcov obce a spokojnosť občanov s ich rozhodnutiami.
2. Aké sú Vaše prioritné oblasti, na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Prioritné oblasti sú uvedené v mojom volebnom programe.
Avšak prioritou budú pre mňa v prvom rade priority občanov, ktoré budem,
v prípade zvolenia, každoročne prehodnocovať.

5
ING. JÚLIUS PITÁK,
45 r., riaditeľ odboru
kontroly DÚ,
nezávislý kandidát

3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča? Ak áno, tak ako?
Predpokladám, že každý občan Rabče si želá, aby hospodárenie obce bolo lepšie.
Potrebné je poznať bližšie chod obce zvnútra, urobiť potrebné analýzy a vedieť prijať patričné opatrenia.
V mojej profesii pracovníka daňovej správy sa takejto činnosti (analýza hospodárenia firiem) venujem dennodenne.
Preto aj občanom Rabče tieto skúsenosti a schopnosti ponúkam.
Ing. Július Piták – nezávislý kandidát na starostu obce Rabča
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Odpovede Dušana Raticu – kandidáta na starostu
obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Naďalej vytvárať vhodné podmienky pre plnohodnotný život nielen súčasnej generácie, ale aj pre budúce generácie
s cieľom zvyšovať kvalitu života s využitím všetkých zdrojov – prírodných, kultúrnych, historických a ľudských.
Obec bude pre miestnych obyvateľov a návštevníkov atraktívnym hospodársky prosperujúcim územím s komplexne
dobudovanou technickou a sociálnou infraštruktúrou, vytvorenými vhodnými podmienkami pre pokojné, bezpečné
a kvalitné bývanie s využitím možností pre spoločenské, kultúrne a športové aktivity. Bude obcou, ktorá bude
vyvážene zabezpečovať podmienky pre harmonický a bezkonfliktný život všetkých kategórií svojich obyvateľov.

6
DUŠAN RATICA,
62 r., starosta,
Slovenská demokratická
a kresťanská únia
– Demokratická strana

2. Aké sú vaše prioritné oblasti, na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Dokončiť to, čo som Vám sľúbil v predchádzajúcich volebných obdobiach, a to rekonštrukciu a výstavbu miestnych
komunikácií, ktoré obec nemohla realizovať z dôvodu, že OVS, a.s. až tento rok začala s výstavbou kanalizácie v našej obci, ktorá bude trvať až do konca roku 2015.
Rozšírenie a vybudovanie nových parkovacích miest v centre obce a pri kostole.
Zabezpečiť v spolupráci s Povodím Váhu navýšenie koryta Soľného potoka v zátopovej oblasti a dostať do investičného plánu Povodia Váhu jeho rekonštrukciu.
3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča? Ak áno, tak ako?
Maximálnym využitím výziev z EÚ a transparentným výberovým konaním docieliť zníženie výdavkov na chod obce.
Dušan Ratica – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana

Odpovede Bc. Ľudmily Rešutíkovej – kandidátky
na starostku obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Byť nablízku občanom a ich problémom 7 dní v týždni.
Zlepšiť komunikáciu, – občan + poslanci + starosta + výkonní zamestnanci a prostredníctvom čistého a estetického
prostredia vytvoriť lepšie podmienky pre kvalitný život všetkých občanov v druhej najväčej obci na ORAVE.

7
BC. ĽUDMILA
REŠUTÍKOVÁ,
46 r.,
riaditeľka poisťovne,
SMER – sociálna
demokracia

2. Aké sú vaše prioritné oblasti, na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Napomôcť našim občanom pri vysporiadaní súkromných pozemkov a motivovať mladých ľudí k výstavbe rodinných
domov.
Urýchliť dokončenie výstavby kanalizácie, hlavne dohliadnuť, aby bola realizovaná v súlade s platnými technickými
normami a predpismi k spokojnosti občanov.
Realizovať 2-krát ročne pracovno-spoločenské stretnutia s podnikateľmi a živnostníkmi, tým využiť možnosť
vytvorenia nových pracovných príležitostí pre našich občanov, ako aj sa zamerať na projekty na získanie finančných
dotácií z prostriedkov EÚ vo sfére školstva a rekonštrukcie miestnych komunikácií.
Organizovať kultúrno-spoločenské a športové podujatia, verejné diskusie s občanmi obce a zlepšiť komunikáciu
s miestnou farnosťou.
Každoročne oceniť miestne kluby a poďakovať všetkým neziskovým verejnoprospešným záujmovým organizáciám
a aktívne rozvíjať spoluprácu s nimi.
3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča? Ak áno, tak ako?
Áno. Zaviesť transparentné verejné obstarávanie všetkých služieb a tovarov, využívať výzvy nových projektov
z EÚ s cieľom šetrenia finančných prostriedkov obce, iniciovať rokovania s podnikateľmi v našej obci a nadviazať
na skúsenosti okolitých obcí, ktoré dokázali prilákať významných investorov.
Bc. Ľudmila Rešutíková, kandidátka na starostku obce Rabča za SMER – sociálna demokracia

Odpovede Jozefa Tvarožka – kandidáta
na starostu obce Rabča
1. Aká je vaša vízia obce Rabča?
Prihliadať na hlavné priority občanov.
Vysporiadať vlastnícky pozemky tzv. mini komasácie, vybudovať ulice, upraviť chodníky po celej obci.
Vybudovať infraštruktúru v častiach obce, kde je predpoklad vytvárania stavebných parciel.
Zlepšiť komunikáciu s občanmi – bližšie k občanovi.
Zapájať obec do oblastných aktivít.
Zlepšiť spoluprácu medzi obcami Oravy a so zahraničnými partnermi.

Pokračovanie na str. 8
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Odpovede Jozefa Tvarožka – kandidáta
na starostu obce Rabča

8

Dokončenie zo str. 7
2. Aké sú vaše prioritné oblasti, na ktoré sa chcete v obci zamerať?
Podporovať individuálnu výstavbu domov, aby mladí ľudia zostali v obci.
Pokračovať v tradíciách obce, podporovať kultúrne a spoločenské podujatia.
Podporovať športové a kultúrne aktivity všetkých vekových kategórií.
Vytvárať podmienky pre rozšírenie služieb starým a osamelým občanom.
Vytvárať podmienky pre rozšírenie služieb pre seniorov a občanov odkázaných na pomoc iných.
Zvýšiť záujem občanov o ochranu životného prostredia udržiavaním čistoty a zveľaďovaním verejného priestranstva.
3. Chcete zlepšiť hospodárenie obce Rabča? Ak áno, tak ako?
Efektívne vynakladať finančné prostriedky na oblasti, ktoré slúžia pre väčšinu občanov.
Jozef Tvarožek, 38 r., SZČO, nezávislý kandidát

24
Mgr. Andrea Lubasová,
39 r., vychovávateľka,
nezávislá
kandidátka

4
Jozef Bartkovjak,
34 r.,
živnostník,
KDH

27
Miroslav Pikoš,
43 r.,
strojný mechanik,
SOĽ

29
PhDr. Augustín Piták
37 r.,
štátny zamestnanec,
KDH

23
Štefan Lubas,
50 r.,
vodoinštalatér,
SOĽ

39
Miroslav Skočík,
51 r.,
elektromechanik,
SOĽ

27. 10. 2014
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XIV. DNI RABČE BOLI SUPER
výkonom Sivá pred Džamilou. V závere turnaja na dobrú náladu spieval obľúbený
spevák Milan Hrčka. Sobotu ukončila ľudová veselica
na ihrisku.
Nedeľa
• Slávnostná odpustová
sv. omša

Najväčia akcia obce Dni
Rabče bola tento rok
napriek dramatickému
ohrozovaniu búrkami
najkrajšia s najväčším
počtom ľudí.
Sobota
• Florbalový turnaj
Za nádherného počasia sa pri škole od deviatej doobeda hral florbal
až na dvoch ihriskách súčasne. Povzbudzovalo sa,
vládla pohodová atmosféra, v tôni stromov sa nalievalo a pilo pivko.
• Futbalový turnaj medzi krčmami
Bol zlatý klinec soboty.
Turnaj sa uskutočnil napriek desivej prílivovej búrke počas turnaja, ktorá sa prehnala ponad Mi-

haliakovku a naplno udrela v Rabčiciach. Na turnaji vládla atmosféra ako v lige. Dážď nedážď, hromy nehromy, hralo sa. Aj nádhernú dúhu rozžiarili futbalisti. Hrali ako o život. Súperili, povzbudzovali a radovali.
Bolo počuť hnev, aj radosť.
To k napínavému futbalu
patrí. Škoda, že ku konci turnaja už viac úradovalo agresívne alkoholické opojenie
a až nezdravá rivalita proti Kovalíčkovcom, ktorých
chceli všetci za každú cenu
poraziť. Aj keď proti nim postavili 6 registrovaných hráčov, aj tak tesne vyhrali. Pokriky z hľadiska: „Rozhod
covi dajte pohár, on si ho zá
slúži, lebo im opäť vyhral zá
pas.“ Druhý bol Gaceľ. Tretia skončila napriek dobrým

• Po krásnom slnečnom horúcom ráne sa napoludnie naťahali nad gaceľovskú kotlinu desivé sivočierné mračná a len sme čakali, kedy príde lejak a skončí
s Dňami Rabče. Lejak nebol, len malá osviežujúca
prehánka a po nej krásne slnečné počasie. Úvod začali mladé mažoretky z CVČ
Rabča – bolo to ich I. vystúpenie. A potom sa už sypali vystúpenia jedno za druhým. Učinkujúcich uvádzala v pohode moderátorka Veronika Václavová. Vystúpili: detský FS „Goralecki“ z Rabče – náš stály nositeľ goralských dedinských
rabčianskych folklórnych
tradícií učinkujúci neustále od prvých Dní Rabče vďaka neúnavnej učiteľke Ľud-

mile Ptačinovej, heligonkári z Rabče – Mladý heligón z Rabčíc je už stálicou
– zdroj vynikajúcich mladých heligonkárov pre Rabču, Detská ĽH Machajdovci z Or. Polhory – toľko de-

tí v nádherných krojoch
a s takým scénicky náročným programom, ĽH družobnej gminy Świnna z Poľska, ktorá v cca 20-min. vystúpení prikovala ku stoličkám divákov – rezkosť, precítený spev, krásna ľudová
hudba rozprúdili krv divákov. FS zo Sihelného je nádhernou ukážkou nášho typického goralského dedinského rodinného folklóru,
Gajdoš Skurčák je vzácnosť
a sme radi, že ho už v Rabči máme na stálo, harmonikári Budzeľovci s precítenou ale aj rezkou mladíckou
muzikou. Aj spevák dychovky Rabčanka – harmonikár
Miroslav Jagnešák ukázal
sám svoje kvality.
Na záver zlatým klincom podujatia bolo nezabudnuteľné vystúpenie ĽH
KOLLÁROVCI zo Starej
Ľubovne. Vrchovato napl-

nili očakávania divákov.
Diváci aj detičky spievali
s nimi, aj tancovali.
Námestie lemovali preplnené jarmočné stánky,
v tôni javorov školského
parku jarmok sa vychutnával poľovnícky guláš.
Kolotoče boli pri gaceľovskom ihrisku. Kolotočiari
boli nespokojní s tržbami,
lebo sobota bola poobede daždivá. Ľudová veselica na námestí pokračovala – aj starosta sa zabával
do polnoci.
Postrehy od divákov:
Dni Rabče by sa mali volať folklórne dni Rabče.
O kolotoče bol minimálny
záujem – sú príliš vzdialené od diania a príliš drahé. Cesta ku kolotočom je
zničená a neopravená. Nedostatky: chýbajúca pitná
voda na námestí, WC.
Text a foto V. Briš
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Zhodnotenie volebného programu 2010 – 2014
Dušana Raticu vo funkcii starostu
Vážení spoluobčania,
tento rok končí moje volebné obdobie, a preto je mojou povinnosťou Vám zložiť účty. Vo volebnom programe, s ktorým som sa ako kandidát pred 4 rokmi uchádzal o Vašu dôveru som za toto volebné obdobie do obce zabezpečil finančné prostriedky, ktoré boli získané v rámci projektov, na ktoré boli i v danom programovou období výzvy z EÚ, a o ktoré sme sa úspešne uchádzali.
Vážení spoluobčania,
tieto finančné prostriedky obec preinvestovala obecným podnikom RABČAN, s.r.o., alebo vysúťaženými firmami. Tým, že sa nám podarilo zabezpečiť finančné prostriedky, obec mohla zamestnať našich občanov a živnostníkov rôznych profesií, čím sa rieši aj nezamestnanosť v našej
obci. Podľa vyhodnotenia o čerpaní finančných prostriedkov z EÚ, naša obec patrí stále medzi popredné obce v ich získaní, čo do počtu a finančného vyjadrenia. Teraz Vás oboznámim s vyhodnotením volebného programu 2010 – 2014.
• Hlavnou prioritou bolo
projekčne pripraviť a pokračovať v získavaní finančných prostriedkov
na výstavbu nového mosta na nižnom konci. Most
bol postavený a skolaudovaný.
• Pokračovať v rozbehnutých akciách.
• Dokončiť a skolaudovať
dom smútku a cintorína.
Bol dokončený a skolaudovaný domu smútku, ako
aj celkové okolie vrátane
oplotenia cintorína.
• Dokončiť rozostavanú
budovu hasičskej stanice. Bola dokončená a skolaudovaná budova hasičskej stanice.

• Realizovať výstavbu Revitalizácie centra obce –
námestie Gaceľ. Bola zrealizovaná a skolaudovaná
výstavba centra obce – námestie

• Realizovať výstavbu zber
ného dvora. Bol postavený a skolaudovaný zberný dvor vrátane vybavenia
vozového parku – KUKA
voz, Mercedes traktor Holand, vlečky, ...

• Dokončiť výstavbu kanalizácie a vodovodu v časti Adamovka. Bola dokončená a skolaudovaná výstavba kanalizácie pre výstavbu cca 180 rodinných domov, kde sa už začala výstavba.
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• Zabezpečiť v spolupráci
s vlastníkom toku Bystrá
spevnenie brehov, aby nedošlo k zatopeniu rodinných domov v ulici poniže
mosta v Gaceli. Úloha bola splnená a to spevnením
brehu od Polhoranky až
po most cez hlavnú cestu.
• Zabezpečiť v spolupráci s vlastníkom úpravu
vodného toku Martinkov
potok. Úloha je v riešení s Lesným závodom Námestovo, kde bude tento
potok zahrnutý do investičného plánu. Tento potok

komunálne voľby

je výlučne v ich vlastníctve,
takže obec nemôže doň investovať.
• Zabezpečiť v spolupráci s Povodím Váhu spevnenie brehov na rieke
Polhoranka v rizikových
častiach toku. Úloha bo-

la splnená a to spevnením
brehov po povodniach pri
moste v Gaceli a na nižnom konci
• Pokračovať v majetkovo-právnom vysporiadaní miestnych komunikácií.
Úloha sa priebežne plní.
• Po realizácii druhej etapy odkanalizovania obce OVS, a.s. Dolný Kubín
začať s rekonštrukciou
všetkých miestnych komunikácií, ulíc a chodníkov. Prioritne riešiť ulice
Mokrá a Grúňanská.

Zabezpečiť finančné
prostriedky z fondou EÚ
na výstavbu multifunkčného ihriska s oddychovou zónou na nižnom konci
a na vyšnom konci obce pod
MŠ I (pri kostole) v smere
k Polhoranke. Úloha čias-

točne splnená, bolo postavené ihrisko aj s oddychovou zónou na nižnom konci, nakoľko v tejto časti sa nám podarilo majetkovo-právne vysporiadať pozemok pod obec, čo
bolo podmienkou pre žiadosť
o finančné prostriedky z EÚ.

• V maximálnej miere vychádzať v ústrety stavebníkom nových rodinných
domov. Obec v tejto oblasti vychádza v maximálnej
miere stavebníkom. Dôkazom čoho je, že za 4 roky sa
v obci postavilo 150 rodinných domov, z toho 66 je už
skolaudovaných.
• Naďalej vytvárať maximálne podmienky pre
rozvoj kultúry – dychov-

Úloha je ešte nesplnená
nakoľko OVS len tento rok
začala s odkanalizovaním
našej obce a to veľmi negatívne, čo do kvality a postupu prác.
Obec robí všetko možné, aby postup prác bol

risko. Vzhľadom k tomu,
že výstavba a prevádzkovanie ľadovej plochy je finančne veľmi nákladná, obec
do budúcna musí vyriešiť
v spolupráci s podnikateľskými subjektami v obci jej
realizáciu a výstavbu.
• Dokončiť a schváliť nový
Územný plán obce Rabča. Tento dlhotrvajúci proces bol ukončený a schválený 31. 5. 2013.

bola splnená nakoľko výzva z EÚ nevyšla, ale obec
v týchto lokalitách urobila
čiastočné úpravy tak, aby
tieto lokality boli pekné
a dôstojné.

ky a súborov, telovýchovy a športu, ako aj všetky zložky v obci – SČK,
katolícka charita, spevokol, hasiči, ... Všetky zložky v obci sú podporované z rozpočtu obce na základe dotácie, o ktorú tieto zložky požiadajú. V tomto volebnom období pribudli: florbalisti, hokejisti, bola založená Jednota
dôchodcov Rabča. Každo-

v súlade s projektovou dokumentáciou, ale firmy,
ktoré OVS vysúťažila iba
sľubujú nápravu, ale opak
je pravdou.

Na vyšnom konci obec po dohode s p. farárom môže takéto ihrisko postaviť na cirkevnom pozemku pri Polhoranke. T. č. obec už začala s klčovaním drevín, aby pripravila plochu na návoz zeminy
na vyrovnanie terénu.
• Vypracovať štúdiu možnosti výstavby ľadovej plochy pri ZŠ. Obec spolupracuje s vedením ZŠ s MŠ
a má už vypracovanú štúdiu realizácie ľadovej plochy, ktorá by bola zároveň
využitá ako dopravné ih-

• Projekčne a finančne
zabezpečiť druhú etapu
revitalizácie stredu obce
– časť dom služieb, zdravotné stredisko a školský park. Táto úloha ne-
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ročne sa uskutočnili tieto
akcie: Dni Rabča, Deň plný prekvapení, Dni tanca,
Stretnutie dôchodcov, Deň
matiek, Rabčiansky okruh,
športové turnaje v jednotlivých športoch, v r. 2013 sa
uskutočnili prvé Vianočné
trhy na námestí, Vianočná
akadémia – výstava prác
žiakov, vianočné koncerty, rôzne estrádne vystúpenia a ďalšie aktivity v oblasti kultúry a športu.
• Maximálne
využívať
zľavy na daniach, odpadoch a iných poplatkoch
pre občanov v sociálnej
núdzi. Išlo o úľavy pri odpadoch pre ŤZP, študentov a občanov, ktorí sú dl-

hodobo v zahraničí. Úľavy na dani boli poskytnuté osamelým občanom nad
70 rokov a ŤZP.
• Naďalej budem podporovať všetky formy podnikania v obci, a tak pomáhať riešiť nezamestnanosť
v našej obci. Obec maximálne vychádza v ústrety
podnikateľom, čoho dôkazom je, že v našej obci máme cez 100 podnikateľských
subjektov podnikajúcich
v rôznych oblastiach služieb, čím naša obec je v tejto oblasti na vysokej úrovni.
• V prípade výzvy zo
ŠFRD zabezpečiť finančné prostriedky na nadstavbu 24 b. j. s výmenou

nevhodnej krytiny a získaním 8 nových bytových
jednotiek. Táto úloha bola splnená a to realizáciou
tejto nadstavby, čím sme
rozšírili možnosť ďalšieho
ubytovania v nájomných
bytoch. Pri tejto nadstavbe
obec zateplila celú bytovku, vymenila okná a dvere za plastové, zrekonštruovala všetky balkóny, a tak
zlepšila celkové bývanie
v tejto bytovke.
Okrem týchto priorít,
ktoré som Vám predložil pred voľbami obec ďalej zabezpečila: • verejné osvetlenie na ulici Rovňová, Úbočná a ďalšie sa
Pokračovanie na str. 12
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Zhodnotenie volebného programu 2010 – 2014
Dušana Raticu vo funkcii starostu
Dokončenie zo str. 11
pripravujú. • Uskutočnili sme prístavbu a rekonštrukciu kultúrneho domu. • Zväčšila a zmodernizovala sa kuchynka a jej
vybavenia. • Ukončila sa
nadstavba nad lekárňou,
ktorá sa v súčasnosti využíva na prenájom podnikateľským subjektom.
• Zabezpečili sme vyasfaltovanie ulíc: Soľná a Pod
mostom a spevnenie ulíc
Rozvoja a Úbočná. • Veľkým prínosom boli prvé
Jednoduché pozemkové
úpravy – lokalita Adamovka III., kde sa vytvorili stavebné parcely, ktoré prešli
zo spolupodielového vlastníctva do vlastníctva jednotlivých občanov. Týmto
sa občanom uľahčilo majetkovo-právne vysporiadanie, ktoré by bolo veľmi
nákladné, ak by si ich vybavovali individuálne z dôvodu veľkého počtu spoluvlastníkov. Tieto pozemkové úpravy nám ukázali
cestu ako do budúcna riešiť jednotlivé lokality v na-

šej obci pre stavebné parcely.
• Cezhraničná spolupráca. Počas volebného obdobia obec vyvíjala spoluprácu aj so zahraničnými partnermi a to z Poľska, Čiech
a Nemecka, kde v tejto oblasti spolupráca úspešne
pokračuje aj naďalej, a to
hlavne v kultúrnej, športovej a hasičskej oblasti. Tým,
že táto spolupráca existuje, naše deti, športovci a hasiči prehlbujú svoju rečovú bariéru a tiež získavajú
medzinárodné skúsenosti v jednotlivých oblastiach.
Vážení spoluobčania,
toľko k vyhodnoteniu priorít, ktoré som Vám predlo-

žil pred poslednými komunálnymi voľbami. Podľa
mňa všetky tieto moje predložené priority som splnil,
ale teraz je už na Vás, ako
ich zhodnotíte a či som splnil Vaše očakávania.
Samozrejme, že okrem
týchto priorít obec zabezpečovala aj iné činnosti týkajúce sa chodu obce,
ako je skrášľovanie centra obce, okolia škôl, bytových domov, obecných
budov, športovísk, cintorína a kostola. To všetko,
čo sa v obci za toto volebné obdobie urobilo, je nielen moja zásluha, ale je to
zásluha hlavne poslancov obecného zastupiteľ-

IX. HASIČSKÝ DEŇ
Počas osláv 80 rokov
vzniku Dobrovoľného hasičského spolku v Rabči v roku 2006 dobrovoľní

hasiči zorganizovali I. Hasičský deň s medzinárodnou účasťou: s hasičmi
z družobnej gminy Świn-

na z Poľska a hasičmi z obce Řeka. Odvtedy naši hasiči organizujú hasičský
deň každý rok aj s rovna-

Chcem Vám poďakovať
za dôveru, ktorú ste mi dali,
a keďže sa chcem uchádzať
o Vašu dôveru aj naďalej a to
v nasledujúcich voľbách dňa
15. 11. 2014 budem rád,
keď od Vás dostanem pripomienky a námety, ktoré by
boli zahrnuté do môjho volebného programu a tak by
som mohol predstúpiť s volebným programom, ktorý by odzrkadľoval skutočné potreby obce a občanov.
Chcem naďalej využiť mo-

je skúsenosti a známosti
na rôznych postoch ministerstiev a iných štátnych inštitúcií pre získavanie finančných prostriedkov pre ďalší
rozvoj našej obce.
Viem, že nasledujúce vo
lebné obdobie 2014 – 2018
bude pre našu obec náročné hlavne čo sa týka miestnych komunikácií, nakoľko do konca roku 2015
v obci bude prebiehať ešte stále výstavba kanalizácie, ktorú realizuje OVS,
a.s. D. Kubín a dotkne sa
to každého nášho občana.
Miestne komunikácie budú rozkopané a po určitej
dobe tzv. stabilizácie budú dané do pôvodného stavu podľa projektovej dokumentácie OVS, a.s.
To však nebude stačiť nato, aby tieto miestne
komunikácie boli v takom
stave ako predtým, a preto mojím úsilím, ak mi dáte dôveru, bude vybudovanie miestnych komunikácií novým asfaltovým povrchom. Dušan Ratica,
starosta obce Rabča

kou medzinárodnou účasťou. Hasiči si precvičia
na čas požiarny útok, štafetu a k tomu veselú disciplínu: hod kyjakom, ktorú

nahradili polená a teraz pílenie dreva. Preťahovanie
lanom nahradili chodúle.
Nejde o výsledok. Ide o nácvik a zábavu.
V. Briš

stva, ktorí tieto moje priority podporovali, uznali,
že sú nevyhnutné a správne, čoho dôkazom je aj ich
realizácia. Na týchto realizáciách sa podieľali všetci zamestnanci obecného úradu, RABČAN, s.r.o.
a RABČAN, obecné služby, za čo im patrí moje poďakovanie.
Poďakovanie patrí aj
Vám všetkým, ktorí ste
svojou aktivitou prispeli
k skrášľovaniu a budovaniu našej obce.

e-foto j. adamčík
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z dejín obce – na pamiatku zosnulých
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ZOMREL MUČENÍK KOMUNIZMU KŇAZ VDP.
BERNARD PÁNČI – NÁM ZANECHAL ODKAZ
Patril k väčšine katolíckych kňazov, ktorí sa nepodvolili zmýšľaniu komunistického režimu a ktorý pevne stál za svojím biskupom Jánom Vojtaššákom.
Z RABČE BOLI VZATÍ TÍTO KŇAZI DO VÄZENIA V ROKU:
1949 – kaplán František Irha (odsúdený na 16,5 rokov, neskôr mu trest skrátili
na polovicu),
1958 – kaplán Bernard Pánči (odsúdený na 13 rokov, neskôr mu trest skrátili
na 4,5 roka),
1953 – farár Ján Marko (odsúdený na 11 rokov a po odvolaní mu trest skrátili
na 7 rokov).
BERNARD PÁNČI – doslovný prepis výpovede dokumentujúci pravú tvár komunizmu – odporúčam si ho prečitať v úplnom znení všetkým Rabčanom a nielen im
– neštandardizovaný zostavili pracovníci Oddelenia slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV a zverejnili na webe: http://www.pametnaroda.cz/story/panci-bernard-1922-1030. Z nej prinášam niekoľko doslovných úryvkov, týkajúcich sa Rabče.

Vo veku nedožitých 92 rokov zomrel 19. apríla 2014
vdp. Bernard Pánči, ktorý bol v rokoch 1954 – 1958 rabčanským kaplánom
Životné osudy
Bernard Pánči sa narodil 12.
9. 1922 v Bielom Potoku pri
Ružomberku. Pochádzal
z robotníckej rodiny z deviatich detí. Sviatosť kňazstva
prijal v roku 1946 od spišského biskupa Jána Vojtaššáka. V júli 1941 začal svoje účinkovanie ako kaplán
v Or. Veselom. Od júla 1947
– 1951 pokračoval v Námestove. Jeho horlivosť vnímal aj okresný cirkevný tajomník. Pre jeho ultimátum
musel odísť do L. Mikuláša
a tam sa začalo jeho prenasledovanie.
Od októbra 1951 do 1953
bol na Základnej vojenskej službe v Pomocných technický práporoch
– PTP. Potom rok pracoval na štátnych majetkoch,
kým nedostal štátny súhlas.
V čase jún 1954 až
1958
bol
kaplánom
v Rabči. Zároveň vypomáhal v Námestove.
Nasledovalo
zatknutie
v Rabči a odsúdenie.
Bernard Pánči stratil
štátny súhlas, a preto bol
v rokoch 1958 až 1966 mimo pastorácie.
Správcom farnosti Nižné Ružbachy sa stal 19.
3. 1968. Od júla 1987 bol
správcom farnosťi Matiašovce a dochádzajúci duchovný správca vo Veľkej

Frankovej. Dňa 1. 7. 1993
bol menovaný subdekanom dekanátu Spišská
Stará Ves. Od 1. 7. 1999
bol na odpočinku v Domove Sv. Jána Bosca v Spišskej Kapitule. Zomrel
na Bielu sobotu 19. 4. 2014
v Levočskej nemocnici. Je
pochovaný na ružomberskom cintoríne.
Zatknutie a odsúdenie
na 13 rokov
Počas kaplánskej služby
v Rabči ho 13. januára 1958
zaistila Štátna bezpečnosť.
Bol vyšetrovaný v budove
saleziánskeho ústavu v Žiline, násilne zrušeného roku 1949. Dňa 20. júla 1958 si
vypočul rozsudok: 13 rokov
odňatia slobody za spáchanie trestného činu velezrady. Jeho mama mu podala ruku a povedala: „Gratulujem ti k tým trinástim rokom. To neni večnosť, to vydržíš.“ Pevnú väzbu si odsedel vo Valdiciach, kde pracoval ako brúsič skla. Prepustený bol až na druhú amnestiu v roku 1962.
Ctiteľ Panny Márie
S úctou si na Bernarda
Pánčiho spomína aj kliňanský kaplán dp. kaplán Pavol Krokus: „Keď som študoval na Spišskej Kapitule Bernard Pánči tam býval
v charitnom Domove sv. Já-

Moderátor: Ako ste vníma
li pokusy o zakladanie jer
jednotných roľníckych druž
stiev už v Rabči?
Bernard Pánči: No prá
ve pre toto sme boli súdení.
Pre pre družstvá, pre čée
sem a pre Pioniera. To nám
vyčítali pri aj pri vyšetrova
ní a veľmi pekne o tom sa vy
slovil monsignore Trsten
ský, keď mal tú hlavnú reč
pri našom súde, keď hovo
ríl že počas prenasledovaní
kresťanstva boli také výčit
ky kresťanov, že keď sa vy
lial Tiber, rieka Tiber alebo
boli nejaké ohne al alebo iné
všelijaké katastrofy, všet
ko sa to pripisovalo na vrub
kresťanom. Vylial sa Tiber,
kto je na vine? Kresťania.
Prišiel oheň, kto je na vine?
Kresťania. A preto ku le
vom s nimi. A to isté bolo aj
u nás. Nefunguje družstvo?
Kto je na vine? Farári. Ne

funguje čéesem, nefungu
je ty Pionier, kto je na vine?
Zase farári. Oni vyšetrovali
aj keď som ja bol vo väzení,
vyšetrovali aj mojich žiakov
a tak sa pýtali, že že vás na
vádzal pán kaplán aby ste
vystúpili z Pioniera? Nie,
ale povedali aby sme boli
Kristovi pionieri a vtedy mi
eštebák povedal ja vám dám
Kristového pioniera, zúril.
Moderátor: Čo ste radili
veriacim, ako sa správať pri
plnení kontingentov?
Bernard Pánči: Tak ja
som aj pri vyšetrovaní pove
dal keby tie kontingenty bo
li spravodlivé, a že by s pri
merané ceny dávali, že by ľu
dia z s väčším alebo s väčšou
ochotou pracovali aj tie kon
tingenty dávali.
Moderátor: Boli ste núte
ní niečo z kazateľníc vyhla
sovať?
Bernard Pánči: To sa už

nepamätám, ale snažili sme
sa tak žiť lojálne.
Moderátor: Ako ste vníma
li výchovu mládeže v orga
nizáciách čéesem a pionier
skych organizáciách?
Bernard Pánči: Tak trpel
som to, ale snažil som sa pri
tom ešte všet všetkým tým
i i mladistvým aj žiakom všte
povať aby nestratili vieru
a naopak, aby si ju posilňova
li čítaním kresťanským a do
chádzaním na bohoslužby.
Moderátor: Akú úlohu pod
ľa vás zohrala v tomto čase
sviatosť pokánia pri výcho
ve mládeže? Bola to jedna
z posledných možností, kde
sa dal ovplyvniť vývoj budú
cej generácie?
Bernard Pánči: Tak keď
som bol v Rabči, tak tam
pekne chodila aj mládež
nielen na veľké sviatky, ale
aj na prvé piatky.
Pokračovanie na str. 14

na Bosca. Ak pri prechádzke uvidel na zemi papierik,
tak ihneď zavolal bohoslovca ktorý bol nablízku, aby
ho zodvihol. Na sklonku života už veľmi slabo videl. Požiadal bohoslovcov, a tí mu
vďačne čítali životopisy svätých. Mal vo veľkej úcte Pannu Máriu, zvlášť modlitbu
posvätného ruženca.

za. Stretával som sa s ním
častejšie už ako kaplán, keď
som ho niekoľko krát navštívil vo Vyšných Ružbachoch
i v Matiašovciach. Tiež som
sa s ním viackrát stretol aj
v Spišskej kapitule, kde bol
na dôchodku, keď som vyučoval v kňazskom seminári. Poznal som ho ako veľmi horlivého kňaza, ktorý sa
usiloval zo všetkých síl aj žiť
to, čo kázal. Spomínam si,
keď som raz šiel s ním hore
dedinou v Ružbachoch, ako
sa prihováral ľuďom a pripomínal, že bude večer sv. omša, aby prišli keď budú môcť.
Možno sa niekomu zdal, že
je príliš upätý na vieru, ale
on sa zo všetkých svojich síl
usiloval, aby svojich veriacich neustále ťahal vyššie
k Bohu. Držal sa tradičné-

ho vyznania viery a nehľadal
novoty, ktoré prinášala so
sebou nová doba. Netlačil sa
nikde dopredu a neprispôsoboval sa dobe, ani neangažoval v tzv. mierovom hnutí, ktoré totalitný štát vytvoril pre angažovaných kňazov, ktorí síce budú „bojovať
za mier“ ale nepohnú ani len
prstom na obranu prenasledovaných laikov ateistickým
režimom.“
Ďakujem združeniu Za
moyski Institut z Vyšných
Ružbach za poskytnutie
fotografii a životopisných
údajov.
Ing. Peter Jendroľ

Horlivý kňaz
Klliňanský Vdp. farár
Štefan Mordel uviedol:
„Na dp. Bernarda Pánčiho
si veľmi dobre spomínam.
Jeho meno som počul už ako
chlapec, pretože keď bol kaplánom v Rabči, tak prišiel
zastupovať aj do Rabčíc, kde
som vyrastal. Ľudia ho častejšie spomínali, ako mladého a veľmi horlivého kňa-
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ZOMREL MUČENÍK KOMUNIZMU KŇAZ VDP.
BERNARD PÁNČI – NÁM ZANECHAL ODKAZ
Dokončenie zo str. 13
Moderátor: Môžete nám
porozprávať zo života far
nosti v Rabči? Tak z širšie?
Bernard Pánči: Tak tam
to sme mali tiež také men
šie krúžky, to tiež mi vy za
zlievali aj boli vyšetrovaní
tí, ktorých to tí v tých v tých
krúžkoch. No ale tak nebolo
to tak v takom rozsahu ako
napríklad keď som bol v Ná
mestovskej farnosti. Tam
vtedy ešte nebolo také prí
sne, lebo čím to išlo ďalej do
predu, tým bolo to prísnejšie.
Moderátor: Vnímali ste
zmeny vo vyučovaní nábo
ženstva detí?
Bernard Pánči: No tak
v Rabči chodili prav praktic
ky vlastne už všetky deti, lebo
to boli také dobre nábožensky
založené rodiny. Tak sa tam
dalo pekne účinkovať a to mi
vlastne aj vynieslo to meno fa
natik. Ešte by som chcel po
rozprávať o tom, ako sme
s monsignorom Trstenským
sa odvolali a z zo Žiliny nám
namerali 73 rokov, celej sku
pine. Ja som dostal vtedy 13
rokov a moja mamička, keď
bola na tom súde, ta po tom
pojednávaní poslednom pred
eštebákom ma tak veľmi po
vzbudila, podala mi ruku
a hovorí syn môj, gratulujem
ti k tým trinástim rokom. To
neni večnosť, to vydržíš. To
bola taká injekcia pre mňa, že
ma to držalo cez celé väzenie.
No my sme sa odvolali
na do Prahy s monignorom Tr
za celú skupinu a nebanujem,
že sme tam šli, lebo sa nám
podarilo teda vymôcť zníž te
da zmenu paragrafu a zmenu
trestu. Veľmi pekne, keď mal
posledné slovo monsignore
Trstenský, veľmi pekne a vtip
ne sa hájil. Hovorí medzi iným
keď sme na Pankráci od au
gusta do októbra čakali
na odvolací súd, tak sa mi do
stali do rúk noviny. A tam som
sa dočítil dos dočítal, že istá
skupina amerických komu
nistov bola odsúdená za svoju
činnosť na päť rokov. Po päť
rokov dostali všetci a oni sa
odvolali na vyššiu inštanciu,
akoby na náš Krajský súd a to
s tým odôvodnením, že my
sme nič nerobili proti zása
dám a proti zákonom demok
ratického zriadenia Spoje
ných štátov, my sme len hlása

li marxistickú ideológiu.
A keďže nám sloboda prejavu
zaručená, tak sme nič nerobi
li proti základom toho štátu.
A súd to zvážil a týchto komu
nistov oslobodil. A monsig
nore Trstenský to aplikoval
na naše pomery, hovorí my
sme nič nerobili proti záko
nom ľudovodemokratického
zriadenia, keď sme dačo robi
li, tak sme len hlásali Kristovu
ideológiu, ale nič viac. A preto
sa nebojte, slávny senát nás aj
oslobodiť, keď americký sa ne
bál oslobodiť komunistov. No
síce nás (vtipné) neoslo ale as
poň polovica nám spadla. Ja
zas som mal, keď som mal
právo posledného slova, som
sa takto hájil. Najprv som im
dal incens, teda ok okiadzil
som ich tak morálne a to tak,
že som hovoril slávny senát,
uvedomujem si monsignorovi
Trstenskom som mal ja obha
jobu posledné slovo, ktoré som
povedal takto. Najprv som im
dal incens a povedal som uve
domujem si, že stojím pred
najvyšším fórom spravodli
vosti v našej republike. A preto
slávny senát uvážte mi ešte
berte na vedomie ešte tieto
dvoje dva body. Žilina ma od
súdila na 13 rokov, vraj za ve
lezradu, s skoro ani neviem,
čo to velezrada je. Ale keby to
bola pravda, bola by to viac
ako velezrada bola by to ot
cozrada, pretože by som
vlastne zradil otca, ktorý išiel
dobrovoľne zz zverbovaný
Štefánikom a Masarykom
v Spojených štátoch išiel dole
do francúzskych légií, aby
tam bojoval za slobodu našej
vlasti. Tam bol dokonca aj zz
zranený, zasypaný šrapne
lom, takže už sa dusil a prišiel
už domov ako invalid. To inva
lidné ani nedostával, iba
monsignore otec národa, náš
farár, Andrej Hlinka mu to asi
po desiatich rokoch znova vy
bavil. Ale ja sa neodvolávam
len na zásluhy otcove, ale
mám aj svoje. Lebo tu v tomto
meste som podvihnite tu
v tomto meste zastavím? (po
kračujte) tu v tomto meste
som bol niekoľkokrát odme
nený za pracovné výkony sám
za seba i za (môžme) neodvo
lávam sa však len na otcove
zásluhy, ale mám aj svoje. Le
bo tu v tomto meste, v Prahe
a v okolí, som pracoval na vo

jenských stavbách aj s ostat
nými svojimi spolubratmi
na skoro na dvesto percent
a takto som bol aj viackrát od
menený za za výkony. A keď
som odchádzal z vojny, tak mi
velitelia povedali, aby som ta
kú pracovnú morálku medzi
veriacimi šíril, akú som mal
ja. Robil som to, a predsa ma
zavreli. Verím však, že pravda
zvíťazí. Teraz ak chcete, mô
žem ešte povedať svoj zážitok
vtedy keď keď som už bol bol
v pevnej väznici, keď som pri
šiel z Najvyššieho súdu, tisíc
deväťstopäťdesiatosem, asi
začiatkom decembra, do pev
nej väznice vo Vodiciach, tak
asi po mesiaci som bol z som
bol poslaný s niekoľkými ešte
dvoma väzňami do kuchyne,
aby som umýval väzens šálky
pre asi pre dvetisíc väzňov.
Od tretej do šiestej nám to tr
valo. Dali nám takú veľmi mi
lú večeru, pohádku mládí, či
že detskú krupicu, ja som si
na nej pochutnal, ale potom
prišlo také milé pokušenie. Je
den z z z kuchárov, ktorý ma
poznal, to bol zástupca hlav
ného kuchára a ten halvný ku
chár to bol chuligán, t to bol
Slovák a ten ma poznal, že
som kňaz a chcel si ma pouc
tiť, a preto mi doniesol jednu
dávku bravčového mäsa, čes
ky vepřoví, tak lebo to už chys
tali, to bolo v sobotu, chystali
na budúcu nedeľu už kuchári
nedeľný obed, tak mi doniesol
asi pol šálky toho bravčového.
No, ja som povedal ďakujem
pekne, nie som hladný, ale
nechcel som uraziť, a preto ss
som sa pýtal, či to môžem pos
vziať aj pre svojich spolubra
tov na celu. On mi povedal,
opýtam sa hlavného. Hlavné
ho sa opýtal a ten dal povole
nie, tak som to smelo vzal
do jednej šálky to to mäso, to
bravčové a do druhej čaj.
A keď sme vychádzali z kuchy
ne do cely, tak nás viedol jeden
taký bohužiaľ tak zlo taký
prepáčte, mám s slabú pa
mäť, taký ne neinteligentný
a taký zlomyseľný bachar,
ktorého volali vú z úlmú.
A keď ma púšťal do cely, to
ho bývalého karteziánskeho
kláštora, tak videl, že niečo
nesiem, sa ma pýta čo tu má
te? Ja hovorím odpadky z jed
la. A on hneď povedal rozsu
dok. Vy ste to ukradli. Ja som

povedal majte rozum, ale on
to vzal, najmä tú šálku s mä
som a letel na hlavného ku
chára, sa ho pýtal, či to dal
povolenie, on sa zľakol, ten
kuchár a poprel. Poprel to ňň
napísal na to napísal ten ba
char raportný lístok hore
na veliteľstvo, vezeň tridsať
deväť šesťdesiatšesť ukradol
väčšie množstvo mäsa. Keď
sa to dozvedeli spoluväzňo
via, tak povedali tak väčšie
množstvo mäsa, to je tak pol
vagóna. No. Keď som na dru
hý deň išiel na ten raport, tak
sa ma pýtal veliteľ, náčelník
tak ako to bolo? Ja som to
nechcel rozťahovať, povedal
som pokladal som to za od
pad a preto som to dal som to
niesol kamarátom na na celu.
A on mi len toľko povedal de
centní korekcia, hláste od
chod. Ja som do tej korekcie
šiel asi o týždeň, vtedy som si
urobil duchovné cvičenia v tej
korekcii, lenže to malo násled
ky potom ešte o dva roky, pre
tože keď prišla amnestia, ja
som amnestiu nedostal a to
práve pre toto, že som mal ten
priestupok, hoci teda bol ne
spravodlivý. Ešte som musel
sedieť dva roky. Asi o týždeň
išiel som do korekcie na desať
dní, tam som si urobil duchov
né cvičenia a myslel som si, že
je to v poriadku, aj ked‘ som
musel platiť za každý deň
chladu a hladu dvadsaťosem
korún z konta. Ale keď prišla
amnestia, v tisícdeväťstošesť
desiat, deviateho mája, ja
som tú amnestiu nedostal,
hoci všetci moji komplici aj tí,
ktorí už boli druhý alebo tretí
raz trestaný, išli na slobodu.
Ja som ju nedostal a keď som
sa potom informoval svojho
súdu do v Banskej Bystrici
prečo som nedostal, tak mi
odpovedali pretože som bol
sústavne kázensky trestaný.
No ale som sa mohol odvolať
ešte na Najvyšší súd a tam mi
odpovedali že ak ste boli len
raz kázensky trestaný, tak
vám amnestia patrí, ale dáme
to prešetriť. A dali to prešetriť
capovi a cap teda ústav našiel
ešte pre o okrem tých toho
hriechu takzvaného ešte dva
hriechy. Ničí ústavné šatstvo
a má úplne negatívny postoj
k práci. A toto ma najviac
urazilo, pretože v pétépé som
bol odmenený za prá za vý

sledky a teraz mi hovoria ne
gatívny postoj k práci. Ja
viem, kedy to bolo. Oni nasa
dili na mňa taký kontrolór
mladých bacharov, aby aby
ma sledovali a keď prišli noví
prírastkovia, napríklad re
hoľníci, v tom roku, v šesťde
siatom teda k nám, ja som im
chcel ukázať techniku práce
ako sa leštia ovesky, bol som
tam najviac 10 minút. Ten ba
char neprišiel sa pozrieť prečo
som tam odišiel, ale jednodu
cho urobil rozsudok. Ničí ús
tavné šatstvo a má úplne ne
gatívny postoj k práci. Toto
ma tak urazilo, že keby som
nemal viery, tak vraždím aj
seba aj ich. Ale našťastie že
som veril v Krista ukrižované
ho, tak toto ma zachránilo.
A ale potom, postupne, ma
hnev už opúšťal, pretože z ce
lej republiky boli stiahnutí
do nášho väzenia, do Valdíc,
tí takzvaní najväčší hriešnici,
to znamená biskupi, vedúci
týchto reholí provinciáli a tak
ďalej a medzi nimi prišiel aj
môj bývalý profesor doktor
Ladislav Hanus a taký pán
biskup Vladis Otčenášek
a alebo taký , teológ doktor Jo
zef Zvěřina. Ja som si u nich
urobil ešte postgraduálne
štúdium. Teda chodil som
k nim na prednášky za dva ro
ky, takže som sa dostal s nimi
v tom deväť šesťdesiatom dru
hom roku na slobodu. Takže
som videl, že to zlo, ktoré mi
zapríčinil ten bachar a ten
a ten chuligán, ktorý zz ten sa
zzz zo strachu poprel pravdu,
tak vlastne mi to ešte pomoh
lo, lebo lebo ozaj každé zlo,
najmä podľa našej viery, je
na niečo dobré. Konečne naj
väčšie zlo znášal náš Spasiteľ
Ježiš Kristus, ktorý bol najne
vinnejší a najviac trpel a toto
ma držalo. Takto sa ide ku
hviezdam. Sic itur ad astra.
Preto nech je Pán Boh za všet
ko pochválený. Amen. Stačí?
Moderátor: Mali ste na se
ba nasadených nejakých bon
zákov?
Bernard Pánči: Tak vo vy
šetrovačke.
Moderátor: V čom boli ne
bezpeční?
Bernard Pánči: No tak že
každé slovo sledovali. Človek
sa potom dostal do do takých
ťažkých situácií najmä pri vy
šetrovaní. To mal ešte horšie
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to mal pán biskup Vojtašák,
ktorý pre ktorého na ktorého
nasadili aj p počas trestu na
sadili takých najhorších ľudí,
ktorí, takých ozaj chuligánov,
ktorí mu strpčovali život. My,
ktorí sme boli obyčajní kňazi,
my sme také také strašné (prí
koria) príkoria nemali. Takže
keď to porovnám ss s otcom
biskupom a svojim, takže ja
som ešte málo trpel.
Moderátor: Používali fyzic
ké násilie proti vám?
Bernard Pánči: Teda vo vä
zení nie, len práveže boli tie
filcungy, ktorých mal otec Voj
tašák ešte omnoho viac ako
my. To To bolo nepríjemné,
no ale celokovo bolo dobre, že
som bol s mnohými známymi,
s ktorými tt s ktorými sa jeden
druhého sa povzbudzovali,
aj modlili sme sa spolu to bo
lo by som povedal to bola vý
hoda oproti iným väzeniam,
lebo my sme mali skoro kláš
torný život. Tam boli väčšinou
kňazi, dokonca biskupi, tam
bol aj pán kardinál Korec,
bol tam aj boli tam rehoľníci,
napríklad taký páter Formá
nek, jezuita, u ktorého som si
urobil veľké ignaciánske exer
cície. A to bolo dobre, že sme,
hoci tajne, ale mohli sme slú
žiť svätú omšu, a to nás dr
žalo. A drža chodili k k nám
aj na sväté prijímanie, kto
s Kristom žil a kto sa modlil,
tak ten si nezúfal. Ale boli ta
kí, ktorí neviem či to boli kato
líci či nie, ktorí si zobrali život,
len čo ja viem, počas tých šty
roch rokov čo som tam bol, asi
šestnásť ľudí. Ale na vine boli
eštebácí, pretože tí nahucka
li alebo nabaláchali, nakla
mali ich manželky na slobo
de, že váš manžel sa už nevrá
ti, váš manžel už tam osta
ne. Vy ste slobodná, vy sa mô
žete znovu vydať, no a oni to
mu uverili, vydali sa a keď sa
to ten dotyčný manžel dozve
del, okľukou nejak, že man
želka sa vydala, tak s nevidel
iné riešenie, len si zobrať ži
vot. To boli tie najtragickej
šie prípady. Jeden dokonca si
zobral život v deň amnestie
tisícdeväťstošesťdesiat, priš
li mu oznámiť, že sa na neho
amnestia vs vs vzťahuje a on
si myslel že to len pre takých
mesiačkárov bude amnes
tia, lebo mal sedieť zo dvad
sať rokov, a keď mu to priš
li oznámiť, že má že amnes
tia sa vzťahuje na neho, tak
už ho našli s stečeného z kr
vi… To boli ozaj také smutné
prípady. Ja chvalabohu ďaku
jem pánu bohu za dar viery,
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lebo tá nás držala. Ozaj, tým,
ktorí veria, a ktorí milujú pá
na Boha, všetky veci pomáha
jú k dobrému, ako hovorí svä
tý Pavol apoštol.
Moderátor: Skús skúste
tak jednoducho povedať, že
ako prebiehalo to samotné
zatknutie a ako sa na to dí
valo to okolie?
Bernard Pánči: No z za
tknutie. Išiel som do ško
ly na filiálku do Sielneho
z Rabče aj s pánom fará
rom, nič netušiac, skončil
som hodinu. Počul som neja
ký šramot, už tam boli ešte

ferent, ja chcem aby to vyze
ralo dáko po formál po for
málnej stránke. no No chce
li z z nás urobiť silou-mocou
p p protištátne živly.
Moderátor: Koľko hodino
vé vyšetrovania to boli?
Bernard Pánči: Tak to boli
dve hodiny, tri hodiny a raz
aj v noci, sa pamätám to to
boli také ťažko to bolo veľ
mi ťažko.
Moderátor: Myslíte si, te
da pamätáte si nejaké mená
zo súdu? Sudcov alebo tých,
ktorí vás nejakým spôsobom
tam obviňovali?
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trinástim rokom, to neni več
nosť, to vydržíš. To to sa mi
tak páčilo, to ma tak držalo
ako taká veľmi silná injekcia.
Moderátor: Aké bolo zvíta
nie s rodičmi a s príbuznými
po po skončení väzenia?
Bernard Pánči: No veľmi
krásne. Pokojné.
Moderátor: Okolie vás pri
jímalo, zamestnanie nebol
problém si nájsť?
Bernard Pánči: Nie, nie
nie, som hneď našiel robo
tu. V tom lesostave. Boli
tam takí známi, aj teraz si
s nimi píšem takí ozaj veria

Kostolný spevácky zbor pod vedením kaplána Bernarda Pánčiho a organistu Jána Vojtasa
z Oravskej Polhory
báci u riaditeľa a a t ten ria
diteľ to bol komunista, tak
že on im dával asi aj direk
tívy že kedy by mohli ma la
piť, tak nechali nás odísť asi
dva kilometre na jeden vŕšok
nad Rabčou a potom a vlast
ne oni nešli, išli prv a potom
nás zastavili legitimácia le
gitimujte sa. Ja som dal svo
ju legitimáciu tú vzali, pánu
farárovi tiež prezreli, ale ho
nechali ešte mesiac doma.
Ale a mne vtedy povedali tak
si presadnete do nášho auta.
A už som sa viezol do Trste
nej a tam som bol prvý prvé
hodiny zatknutý v bývalom
františkánskom kláštore.
Moderátor: Ako prebiehali
metódy vyšetrovania?
Bernard Pánči: No metó
dy boli boli hrozné. To chce
li ozaj z jalovej kravy vytiah
nuť teľa. Skoro ja neviem
kde to nabrali toľko času
s od januára až do júla vy
šetrovať. To bolo také ta
ké mnoho ráz násilné. Keď
som chcel niečo opraviť, len
po pravopisnej stránke, no
ja som toľko rokov neštudo
val ako vy. Ja chcem pán re

Bernard Pánči: Tak to bo
lo prisa pri samotnom súde.
Zo Sielneho ten svedčil pro
ti nám a vtedy sa jeden z tých
prísediacich pýtal a koľko
vás bolo učiteľov? Povedal,
že asi desať dvanásť. A fará
rov? No dvaja. A čo vy ste si
nemohli toľkí učitelia s dvo
ma farármi poradiť? Takže
ho vlastne aj posadil trošku.
Moderátor: Ako prijímala
verejnosť alebo okolie tieto
súdy a celkove tieto výsledky
na súdoch?
Bernard Pánči:
No tak prijímali to ťaž
ko, bolestne. Jedna dokon
ca jedna farníčka bola aj
na súde, na tom myslím tam
na tom vys odvolacom súde
až v Prahe. To čo znamená?
Že s nami držali aj zz mo
ju mamu sprevádzali aby
jej nebolo smutno. Ťažko to
znášali naši veriaci.
Moderátor: A čo príbuzní,
rodičia?
Bernard Pánči
No aj oni to ťažko znášali,
ale to sa mi páčilo, že tá mo
ja mama ma tak povzbudila
syn môj, gratulujem ti k tým

ci ľudia to boli. Aj aj ten ria
diteľ bol.
Moderátor: Skúste ešte
porozprávať ako to vy vidí
te teraz túto situáciu spät
ne po toľkých rokoch, ako to
vy hodnotíte tento celý sys
tém, to všetko, čo ste zaži
li predtým a dnes kam sa to
celé uberá.
Bernard Pánči: No tak je
to podstatne lepšie, ako bo
lo, no ale mohlo by to byť eš
te lepšie. Najmä tie západ
né vplyvy, to ten to New age
a to už to všelijaké tie všelija
ké hnutia také, ktoré kritizu
jú cirkev. To sa mi nepáči. Aj
Svätý Otec proti tomu boju
je, aj naši otcovia biskupi, je
to veľmi zarážajúce že mies
to socializmu alebo komu
nizmus teraz nastal takzva
ný konzumizmus. A toto je
veľmi nebezpečné, že ľudia si
tak chcú pohodlne žiť a má
lo je záujmu o duchovný o du
chovné hodnoty. no ale pred
sa len niektorí niektorí držia
sa toho, chodia na duchovné
cvičenia duchovné obnovy, to
to je naša nádej, že že bude
to lepšie.

Moderátor: A zmierili ste
sa ako s tým, že ešte vo ve
dení, v parlamente, existu
je komunistická strana aj
doteraz?
Bernard Pánči: No to
to ma zabolelo, veď ja som
myslel, že je zlikvidovaný
komunizmus. A naraz po
čúvam že v tomto, v parla
mente je zástupca komu
nistu. To sa mi nepáči. Tak
musíme sa modliť a postiť aj
iné skutky dobročinnosti ro
biť, aby aby sa to zlikvidova
lo, lebo bez tohoto bez obetí
to nejde.
Moderátor: Ešte na záver
taká posledná otázka, že
aký zmysel vidíte toho celé
ho vášho predchádzajúce
ho utrpenia a námahy, kto
ré ste doteraz prežili? V sp
v spätnom pohľade.
Bernard Pánči: Nebanu
jem ani za jednu hodinu pé
tépé, ani za jednu hodinu
výroby, ani za jednu hodinu
basy. To všetko bolo v pláne
Božom. A hovorím, vo väze
ní, aj v pétépé, ale vo väzení
zvlášť, som nad nadobudol
veľmi dobré, veľmi vzácne
vznešené známosti, priateľ
stvá a toto ma aj teraz drží.
Moderátor: Nemyslíte si,
že by bolo vecou spravodli
vosti alebo nejakej cti, vy
sporiadať sa s komuniz
mom?
Bernard Pánči: Tak isteže.
To by bolo dob veľmi dobré,
no ale ešte ak nám Pán Boh
dáva, ešte by som čas na to
to aby sme dačo trpeli, no
tak trpme. Tým, ktorí mi
lujú Boha, všetko p pomáha
k dobrému.
Moderátor: A koľko rokov
väzenia ste spolu ako prežili?
Bernard Pánči: Päťdesia
tdva mesiacov. No ale ho
vorím keď to zrovnám po
rovnám s druhými kňazmi,
ktorí trvali aj sedeli aj 10
rokov, 12, 15, svätý pá pán
biskup 14 rokov, však, nuž
ale ja keď to zase prirátam
to PTP/pétépé, to bolo ta
ké poloväzenie, tak to bolo
spolu a aj výroba, tak to bo
lo najmenej 10 rokov.
Ďakujem Radoslavovi Babjarčíkovi – združenie Zamoyski Institut z Vyšných Ružbach za poskytnutie ďalších písomných
údajov z vyšetrovania Bernarda Pánčiho, ktoré prikladám ako doplnok ku
kronike obce Rabča 2014.
V. Briš
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PRVÁ SVETOVÁ VOJNA BOLA SRDCERVÚCA
UDALOSŤ V RABČI A OKOLITÝCH OBCIACH
VÝSLEDOK TEJTO VOJNY BOL PRE RABČU, RABČICE, ORAVSKÚ POLHORU A SIHELNÉ HROZNÝ: Rabča 53 mŕtvych, Rabčice
26 mŕtvych a neznámych, Oravská Polhora 41 mŕtvych, Sihelné 41 mŕtvych. Okrem toľkých mŕtvych mladých mužov bolo hrozné aj to, že
polovice tých, čo prežili, sa vrátila domov tvrvale zmrzačená. Ženy často preberali úlohu muža, aby prežili.
Trvalo až 100 rokov, kým po 5-ročnej práci sa podarilo partii Oravskopolhorčanov a Rabčanov postaviť dôstojný žulový pamätník pri
bývalej kostnici rabčianského kostola pod klenbami vyše storočných líp v tvare zlomeného kríža a Babej hory, ktorá sa týči v pozadí.
Po sto rokoch sa vnukom podarilo splniť želanie svojich dedov – postavili až 2 pamätníky: v Rabči a na Slanej Vode.
V Rabči postavili pamätník na pamiatku padlým obetiam v prvej svetovej vojne. Anton Kutliak
z Oravskej Polhory k tomu uvádza: „Dedko bojoval
v prvej svetovej vojne. Po ná
vrate často hovorieval, že
musia s ostatnými vojak
mi urobiť niečo na pamiat
ku tých, ktorí bojovali s ni
mi, ale domov sa už nikdy
nevrátili.“ – pomník v tvare zrezaného ihlana mal
stáť pri vtedajšom rabčianskom notárskom úrade,
na križovatke ciest, ktorými sa chodievalo do Rabčíc, Sihelného a Oravskej
Polhory. Vojnovým veteránom sa zámer nepodarilo zrealizovať. Najskôr ich
zabrzdili hospodárske krízy, potom druhá svetová
vojna a napokon politický
režim. Ďalší podporovateľ
zachovania dedičstva našich otcov Ing. Juraj Ratica
uvádza: „Dedovi padol vo
vojne brat aj dvaja bratran
ci. Čakal ich, no nedočkal
sa. Som rád, že sa nám po
darilo splniť ich sen. Na ta
buľkách je uvedených spo
lu až 161 mien. Niektorí pr
výkrát odišli z dediny a viac

27. 7. 2014 Požehnanie Pamätníka – deň pred stým výročím
začiatku prvej svetovej vojny
sa už nevrátili. Zaslúžia si
aspoň takúto spomienku.“
Rabčiansky pamätník navrhol navrhol Ing. Arch.
Milan Labudiak z Oravskej Polhory.
Pamätník na Slanej Vode je na mieste niekdajších
kúpeľov prerobením chátrajúceho pamätníka Leninovi (busta po novembri
1989 zmizla) je venovaný
všetkým ľuďom z Oravskej Polhory, ktorí zahynuli počas vojnových konfliktov v minulom storočí
– Anton Kutliak: „Koncom
roka 1918 obsadili dedinu
Poliaci,“ hovorí. ,,Ľudia sa
vzbúrili, traja zomreli. Ďal
ší deviati zahynuli na konci
druhej svetovej vojny počas
oslobodzovania územia.“
Postaveniu pamätníkov predchádzala viacročná práca Antona Kutliaka – bádanie v archívoch,
matrikách a vyhodnocovanie faktov popri každodennej práci.
Oba pamätníky dali
posvätiť 27. 7. 2014 – deň
pred stým výročím začiatku prvej svetovej vojny.
Partia Oravskopolhorčanov a Rabčanov je s výsledkom dlhoročnej práce spokojná: „Za hotovým
dielom je však práca mnohých ľudí. Bez ich pomoci
by sme to neurobili.“
Text, e-foto V. Briš

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA
(1914 – 1918) si vyžiadala
bolestnú daň od obyvateľov
našej farnosti. Príčina bola v zavraždení následníka
trónu Rakúsko-Uhorskej
monarchie, Františka Jozefa a jeho manželky v Sarajeve 28. 6. 1914. Do vojny bolo povolaných veľké
množstvo mužov, mladších
i starších. Naši kňazi po celé dni vysedávali v spovedniciach a rodiny s plačom
a nesmiernou bolesťou vyprevádzali otcov a synov
do nezmyselnej vojny, modliac sa k Bohu za ich návrat.
Bilancia tejto vojny bola nemalá. Ukázal ju rok
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Obnovená kaplnka pri Rabčiciach
– pamätník na ťažké časy,
na vysťahovalcov
Dňa 21. 9. 2014 obnovenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie pri
Rabčiciach požehnal vdp.
farár Peter Bolibruch
z Rabče za asistencie vdp.
administrátora Jaroslava
Humenyho z Rabčíc a dp.
kaplána Andreja Adamčáka z Rabče.
K prítomným sa prihovil starosta z Rabče Dušan Ratica ktorý uviedol,
že kaplnku aj s okolím obnovili z prostriedkov obce
Rabča a zrealizovali ju pracovníci obecného podniku

RABČAN, obecné služby.
Uviedol, že kaplnka je postavená presne na hranici
rabčianskeho a rabčického chotára a vedľa nej viedla stará farská cesta, ktorou chodili veriaci do kostola. Prítomných tiež pozdravil starosta z Rabčíc,
Jozef Slovík.
Podujatie spestrilo nádherné spevácke vystúpenie
nášho rabčanského speváckého ženského spevokolu Marana Tha.
Všetko sa to udialo
v silnom vetre a mohutný-

1918, kedy do domov k rodinám sa nevrátilo z Rabče
53 chlapov, z Rabčíc 26
a ešte sú nezistení ďalší,
z Polhory 41 a zo Sihelného
41. Priamy účastník tejto
vojny Ján Korman (Gobor)
poskytol pre kroniku zoznam padlých z Rabče, ktorý ale nebol presný a Anton
Kutliak z Oravskej Polhory
po rokoch bádania spresnil zoznam padlých ktorý je
na pamätníku – viď fotografia hore vpravo.
Nech pre nich ostane
pomník v našich srdciach
a vďačná spomienka v našej kronike.
Rekvirácia kostolných
zvonov z rabčianskeho kostola v auguste 1917 bola tiež
jednou z dojemných chvíľ
pre množstvo našich veriacich ktorí sa tomuto hanebnému činu prizerali. Chlapi ešte zazvonili na rozlúčku a potom zhodili 7-cento-

vého Jozefa, rozbili 12-centového Urbana a tiež zhodili. Ostal len stredný zvon
Michal. Cengalku ukryl
do kadluba Juraj Kvasniak.
S eskortou vojakov odvážal
tieto zvony párou koní Štefan Somsedík do Tvrdošína
na nádražie z príkazu starostu a notára.
Vracajúci sa vojaci z frontu vidiac hladné živoriace
rodiny, revolučne naladení vojaci aj civili uchýlili sa
v tejto dobe r. 1918 aj k prepadom a rabovačkám židovských krčiem a obchodov, ako i kúpeľov Slanej Vody, čo sa udialo vo všetkých
okolitých dedinách. V tunajšej obci to postihlo Morica Zeidlera – krčmára, obchodníka Mrovca Lelentála
a vtedajšieho notára Michala Bohuckého. Obstál len
pekár Bľoch a v Gaceli Zigmund Steinitz, na dolnom
konci Zelinger.

21. 9. 2014 Požehnanie obnovenej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie pri Rabčiciach
mi mrakmi, pomedzi ktoré kde-tu prekuklo slnko.
Panna Mária držala nad
niekoľko desiatok veriach
z Rabče a Rabčíc ochrannú ruku.

V pôvodnej kaplnke bola za skleným rámom v nike svetlá drevená soška sedembolestnej Panny Márie, ktorú za čias socializmu zobrali neznámi páni

a odviezli v osobnom aute. Je potrebné túto sošku obnoviť, ako aj drevený zasklený rám.

Vznik Československej
republiky 28. októbra 1918
a Rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie bol jediný
pozitívny dôsledok. Splnila sa tisícročná túžba Čechov a Slovákov zhodiť jarmo útlaku a zakotviť v spoločnej domovine. Ustálili sa
hranice nového štátu. Žiaľ,
za poľské Tešinsko musela
naša Orava oželieť Jablonku, Chyžné, Malú a Veľkú
Lipnicu, Zubricu, Podvlk,
Bukovinu, Podskalie, Sárnu, Pekelník a viac dedín
na Spiši.
Počas vojny viacerí naši
chlapi padli do zajatia. Jozef Iskierka Franek bol vo
francúzskom zajatí. Zažil
plynový útok Nemcov. Ján
Zboroň bol v talianskom
zajatí. Do ruského zajatia
padli: Anton Brišák, Anton Kekeľák, Štefan Pilarčík, Karol Tropek, Anton
Vajdečka, Jozef Vnenčák,

Serafín Adamčík, Anton
Kozák – Kominkin. Všetci sa vracali domov oneskorene. Napr. Anton Brišák a Jozef Vnenčák boli
6 rokov v zajatí v sibírskom
Zabajkalsku. O ich návrat
ako legionárov sa zaslúžil
Štefanik a Masaryk. Vracali sa z Vladivostoku cez
Singapur, Suezský kanál,
do Marseilu, odtiaľ vlakom
cez Prahu domov. Len cesta po mori Japonskou loďou trvala 49 dní. Štefan
Pilarčík sa vracal z ruského zajatia cez Ameriku.
Anton Vajdečka sa vrátil
s prepichnutým bruchom.
Jozef Pilarčík bol jedným
z účastníkov Kragujevackej vzbury. Nebol popravený, ale odsúdený na dlhé roky väzenia. Predsa sa
vrátil.
Po vojne sloboda bola, ale život ľudu bol veľmi
chudobný. Mnohí sa od-

hodlali na vysťahovalectvo. Ešte pred vojnou odišiel do Ameriky Ján Bartkoviak, Mária Andrejkovičová, Karolína Tropková.
Po vojne sloboda bola, ale
život ľudu bol veľmi chudobný. Mnohí sa odhodlali na vysťahovalectvo.
Ešte pred vojnou odišiel do Ameriky Ján Bartkoviak, Mária Andrejkovičová, Karolína Tropková. Po vojne sa odsťahoval
Karol Tropek, Ignác Kumor, Pavol Ignaťák a ďalší.
Za prácou do belgických
baní odišli v r. 1929 – 1930:
Ignác Piták Hakos, Pavol
Miklušák, Pavol Šurinčík,
Anton Korman Pukalík,
do Juhoslávie sa odsťahoval Jozef Adamčík s manželkou Antóniou. Ináč jediným zdrojom obživy ľudu
bolo poľnohospodárstvo.
Anton Brišák,
kronikár MNV v Rabči

Text, e-foto V. Briš
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AJ SENIORI SA VEDIA VÝBORNE ZABÁVAŤ
V letných mesiacoch
sa uskutočnili dve akcie, ktoré zorganizoval
Klub Jednoty dôchodcov
v Rabči.
V sobotu 19. júla 2014
sa na miestnom futbalovom ihrisku konal okresný guláš. Zúčastnili sa
na ňom dôchodcovia z jedenástich klubov: Zubrohlava, Bobrov, Klin, Námestovo, Vavrečka, Or. Jasenica, Vasiľov, Breza, Or.
Lesná, Nižná a Rabča. Bolo to kultúrno-spoločenské

posedenie spojené s viacerými športovými súťažami. Jednou z nich bolo aj preťahovanie lanom.
Zvíťazilo družstvo Rabče
v zložení: Dušan Ratica, Jozef Galis, Jozef Kudjak, Jozef Jagnešák a Štefan Zboňák. Aj v iných
disciplínach boli víťazky
z Rabče: Anna Zboňáková
a Jolana Pienčáková.
Výborný guláš navarili: Ferdinand Turac, Jozef
Adamčík, Jozef Pikoš a Jozef Galis. O kultúrny program sa postarali: Katarí-

RÝCHLY INTERNET OD DSIDATA
UŽ AJ V RABČI
Je nám úplne jasné, že dnes je potreba rýchleho internetu absolútnou nutnosťou. Máme dobrú
správu pre všetkých občanov, ktorí využívajú pripojenie do internetu, lebo v Rabči spoločnosť DSiDATA nedávno postavila 2 nové AirMAX vysielače. Vďaka tomuto rýchlemu pripojeniu do internetu môžete teraz surfovať až do rýchlosti 20Mb/s (megabitov
za sekundu). Ceny za pripojenie sa nezvyšujú, skôr
naopak. Jednoducho povedané, dostanete viac internetu cenovo výhodnejšie. Signálom sú teraz pokryté: Časť ulice Hlavná, ďalej ulice Kostolná, Riečna, Kožušníková, Borová, Šišková, Smreková, Poľná, Gluštíková, Krátka, Rovňová, Adamovka, Zelená a Radová.
V priebehu niekoľkých mesiacov bude vysokorýchlostný internet AIRMAX dostupný postupne v celej
obci.
Čo je to AirMAX? Aj keď ide v podstate stále o wireless (bezdrôtové pripojenie). Výhodami sú hlavne
vysoká stabilita pripojenia, vyššia rýchlosť a kvalita
pripojenia.
Viac informácií získate na www.dsidata.sk
alebo na čísle 0850 888 019.

na Budzelová, heligonkár
Michal Chabada s manželkou Máriou zo Zubrohlavy, mladí heligonkári
z Rabče Jagnešák a Oselský a na záver hrala rabčianska dychovka pod vedením Jána Adamčíka.
Dôchodcovia sa výborne
bavili. Nielenže spievali,
ale si aj zatancovali.
Medzi pozvanými hosťami boli starostovia
z Rabče, Vavrečky, Zubrohlavy a Vasiľova. Svojou
účasťou dôchodcov potešili a povzbudili aj naši duchovní otcovia pán farár
Peter Bolibruch a pán kaplán Andrej Adamčák.
Bolo to veľmi pekné popoludnie s krásnym slnečným počasím. Všetci účastníci zo spriatelených klubov boli akciou nadšení.
Druhá väčšia akcia sa
konala 24. augusta 2014
o 14.30 hod. v Kultúrnom
dome v Rabči. Bola to
spevácka súťaž seniorov
pod názvom „Spievajúci
seniori“.
Predám HONDU
CRV 2,2 diesel, 4x4,
rok výr. 10/2006,
160 tis. km, 4 zimné
pneu + disky, fólie,
strešný nosič, nové
predné aj zadné brz
dy, úplná servisná
história.
Cena dohodou.
Kontakt
0905969347

Zúčastnili sa na nej kluby z Or. Lesnej, Vasiľova,
Bobrova, Vavrečky, Klina, Zubrohlavy a Rabče.
Za každú dedinu vystupoval jeden sólista a trio
s hudobným sprievodom.
Mohli sme si vypočuť široký repertoár počnúc ľudovými piesňami, cez populárne až po vážnu hudbu.
Výkony spevákov hodnotila päťčlenná porota. Celé vystúpenie veľmi pekne moderovali J. Jagnešák
a M. Barnašová. Čas medzi jednotlivými vystúpeniami vypĺňali humorné
scénky v goralskom nárečí, ktoré pôsobivo a veľmi
presvedčivo zahrali mladí zo skupiny Jozefa Oselského.
V speváckej súťaži si prvé miesto vyspievalo trio
z Vasiľova v zložení: Michal Kytka – heligónka
a spev, Žofia Žofajová, Mária Jurkyová a Jozef Štagla
– s nástrojom ozembuch.
Na druhom mieste skončili speváci z Oravskej Lesnej a tretie miesto obsadili
Zubrohlavčania. Vecné ceny však dostali všetky súťažiace družstvá.
Súťaž aj sprievodný
program mali vysokú úroveň, žiaľ, na vystúpení sa
zúčastnilo veľmi málo divákov. Dúfame, milí spoluobčania, že na budúci rok
si tento zážitok nenecháte
ujsť a prídete nás povzbudiť
a zabaviť sa spolu s nami.
Pri organizovaní obidvoch akcií pomáhal výbor
klubu dôchodcov a ostatní

členovia, za čo im patrí veľká vďaka. Bez ich angažovanosti a ochoty by sa spomínané akcie nedali zrealizovať.
Náš klub sa v činnosti iba rozbieha, o to viac je
pre nás dôležitá podpora
od našich spoluobčanov,
s pomocou ktorých sa nám
podarilo spomínané akcie
úspešne zvládnuť. Ich vysoká úroveň je zásluhou
týchto sponzorov: starosta p. Dušan Ratica, Obecné zastupiteľstvo Rabča,
p. Ján Maťuga, Stavebniny Ganobjak, p. František
Prisenžňák, Bc. Ľudmila
Rešutíková, MUDr. Mikolášik, Ing. Július Piták, ELVIN – Hadár, Slovík; p. Oľga Klušáková, p. Martina
Metesová, p.Ivan Slovík,
Ing. Juraj Ratica, p. Jozef
Boldovjak, Mgr. Pavol Revaj, p. Jozef Jagelka, p. Miroslav Jagelka, Ing. Viera
Jagelková – PSS, Ing. František Hrubjak, p. Marta Adamčíková, Mgr. Oľga Strýčková, p. Alena Turacová, p. Marta Gužíková, p. Margita Plevjaková,
p. Gabriela Kovaličková,
Ján Bandík.
Zo srdca ďakujeme
za váš záujem, priazeň
a štedrosť, ktoré ste prejavili nám starším.
Výbor a členovia JD ďakujú svojej predsedníčke Margite Pindjakovej
za nadšenie, s akým zorganizovala všetky akcie.
Za KJD v Rabči Margita Pindjaková a Margita
Urbániková

spoločenská rubrika / futbal / stolný tenis / informácie
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VITAJTE MEDZI
NAMI – narodení
Matias Ľudma, Sára
Plevjáková,
Michaela
Nevedelová, Daniela Gurová, Andrej Jagnešák,
Martin Jaššák, Andrej
Piták, Marek Lovás, Marek Chromčák, Sebastián Gluch, Žaneta Somsedíková, Hugo Domiňák, Michal Zboňák,
Paula Václavová, Kvetoslava Lubasová, Marko Feranec, Dorota Jagnešáková, Dajana Porvichová, Adela Michaľáková, Peter Briš, Klára Bartkovjaková, Vanesa Spuchliaková, Richard Janiga, Ľuboš Tarčák, Adrián Porvich, Tomáš Revaj, Silvia Taraníková, Bianka Genzorová, Andrej Bolibruch,
Radoslav Zboroň, Barbora Tarčáková, Marko
Kupčík, Dušan Genzor.
ODPOČINUTIE
VEČNÉ
DAJ IM, PANE …

†

Mária Labudjaková *7.
11. 1928 † 14. 6. 2014
Anton Kuriak *12. 4.
1943 † 14. 6. 2014
Anton Sifka *10. 12.
1921 † 9. 7. 2014
Jozef Chutňák *10. 10.
1939 † 22. 7. 2014
Ľudovít Kozák *23. 2.
1935 † 6. 9. 2014
Agneša Pitáková *18.
1. 1929 † 10. 9. 2014
Johana Skurčáková
*20. 2. 1941 † 21. 9. 2014
Jolana Miklušáková
*12. 9. 1947 † 8. 10.
2014
Jozef Lubas *6. 5. 1941
† 23. 10. 2014

FUTBALOVÁ MLÁDEŽ POTEŠILA,
DOSPELÍ SKLAMALI
Vyhodnotenie jesennej čati futbalového ročníka 2014 – 15 družstiev TJ ORAVAN RABČA

Úspešní boli dorastenci
a žiaci, ktorí vo svojich súťažiach obsadili popredné
miesta v tabuľkách. Sklamali muži, ktorí po zostupe z prvej triedy sú po jeseni druhej triedy až na
8. mieste.
Muži
boli neúspešní hlavne
na domácom ihrisku, keď
zo šiestich zápasov štyri
prehrali. Uspešnejší boli
na ihriskách súperov, kde
získali viac bodov a lepšie
skóre. V tabuľke pravdy sú
mínusoví.
Dorastenci
v minulom ročníku bojovali o záchranu v 4. lige,
po jeseni nového ročníka
sú v hre o postup do 3. ligy.
Darilo sa im v zápasoch
doma, aj vonku. V tabuľke
pravdy majú najviac kladných bodov zo všetkých
družstiev.
Starší žiaci
sú v strede tabuľky 3. ligy, viac zápasov odohrali
na ihriskách súperov, udržali si dobrú výkonnosť
z minulého ročníka.

Mladší
žiaci sú už viac ročníkov
v popredí tabuľky 3. ligy.
Majú po doraste najviac
kladných bodov v tabuľke
pravdy.
Pripravkári
štartujú v skupine B, zápasy hrávajú turnajových
spôsobom, po jeseni sú
na prvom mieste pred Polhorou. Po zimnej prestávke sa budú všetky družstvá Oravanu pripravovať
na jarnú časť futbalových
súťaží. Súčasťou prípravy
bude aj štart v halovej lige
a na turnajoch. Veríme, že
futbalisti budú tak úspešní, ako v jeseni. Zlepšenie
očakávame od mužov.
Muži – 2. trieda

1. Or. Poruba 11 10 0
2. Medzibrodie11 8 3
3. Zázrivá 11 7 2
4. Istebné 11 6 2
5. Leštiny 11 5 3
6. Podbiel 11 4 2
7. Hruštín 11 4 1
8. Rabča
11 4 1
9. Lokca
11 2 3
10. Or. Lesná 11 2 3
11. Sihelné
11 1 3
12. Veličná
11 1 1

1 45:6 30
0 28:17 27
2 22:14 23
3 23:16 20
3 26:16 18
5 20:35 14
6 19:19 13
6 19:23 13
6 12:18 9
6 14:32 9
7 11:30 6
9 13:31 4

STOLNÍ TENISTI ORAVANU
POSTÚPILI

Po víťazstvách v barážových zápasoch v minulom ročníku obidve družstvá postúpili do vyšších
súťaží.
V novom ročníku 2014
– 15 družstvo A štartuje
v 5. lige a družstvo B v 7.
lige. Súťažiť bude aj druž-
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stvo žiakov. Doposiaľ odohrali obidve družstvá päť
kôl. Lepšie výsledky dosiahlo A družstvo, ktoré sa
nachádza v hornej polovici
tabuľky.
Domáce zápasy hrajú
stolní tenisti vždy v nedeľu. Družstvo A o 10. hodi-

ne, družstvo B o 13. hodine v športovej hale v týchto termínoch: 16. 11., 30.
11., 7. 12. 2014. Súťaže budú pokračovať v roku 2015
odvetnou časťou. Termíny domácich zápasov: 18.
1., 1. 2., 15. 2, 1. 3., 22. 3.
2015.

doma:  6 2 0 4 10:15 6
vonku: 5 2 1 2 9:8 7
tabuľka pravdy: – 5 bodov
Dorast – 4. liga

1. Or. Veselé 13 11 1
2. Rabča 13 10 1
3. Ludrová 13 7 2
4. Kvačany 13 7 2
5. Černová 13 6 1
6. Or. Polhora13 6 0
7. Vavrečka 13 5 2
8. Likavka 13 4 5
9. D. Kubín 13 5 1
10. Trstená 13 5 0
11. Chlebnice 13 5 1
12. Liesek 12 3 3
13. Z. Poruba 12 3 2
14. Lisková 13 2 3

1 40:14 34
2 42:14 31
4 42:27 23
4 23:14 23
6 19:29 19
7 17:22 18
6 30:22 17
4 25:39 17
7 33:26 16
8 22:37 15
8 19:34 13
6 14:22 12
7 22:35 11
8 16:29 9

doma:  7 6 1 0 26:4 19
vonku: 6 4 0 2 16:10 12
tabuľka pravdy: + 10 bodov
Starší žiaci – 3. liga

1. Trstená
2. Vrútky
3. Zuberec
4. Dlhá
5. Klin
6. Rabča
7. Liesek

10
10
10
10
10
10
10

81
80
72
71
60
42
32

1
2
1
2
4
4
5

60:11 25
31:30 24
34:21 23
49:17 22
26:21 18
18:17 14
16:21 11

8. Lisková 10
9. O. Podzám.10
10. L. Hrádok 10
11. Or. Lesná 10

31 6
13 6
20 8
0 0 10

18:41
13:23
11:27
9:76

10
6
6
0

doma: 4 2 0 2 10:8 6
vonku: 6 2 2 2 8:9 8
tabuľka pravdy: + 2 body
Mladší žiaci – 3. liga

1. Dlhá
10
2. Rabča 10
3. L. Hrádok 10
4. Zuberec 10
5. Trstená 10
6. Liesek 10
7. Or. Podz. 10
8. Vrútky 10
9. Klin
10
10. Lisková 10
11. Or. Lesná 10

72 1
62 2
62 2
61 3
52 3
44 2
41 5
33 4
30 7
21 7
0 0 10

40:21 23
42:21 20
35:22 20
48:32 19
44:24 17
22:17 16
28:32 13
32:26 12
14:36 9
22:40 7
18:24 0

doma:  4 3 0 1 21:10 9
vonku: 6 3 2 1 21:11 11
tabuľka pravdy: + 8 bodov
Tabuľka prípravky sk. B

1. Rabča
6 4 0 2 38:21 12
2. Or. Polhora 6 3 1 2 24:23 10		
3. Or. Veselé 6 1 1 4 12:30 4

Jozef Havlíček

IX. ROČNÍK ZHFL V RABČI

Zimná halová futbalová liga sa hrá pravidelne
od roku 2006, keď bola daná do prevádzky športová hala.
V doterajších ročníkoch štartovali v lige futbalisti
z Rabče, okolitých aj vzdialenejších obcí a Námestova. 9. ročník sa začne 13. decembra 2014 prvým kolom a potrvá do konca januára 2015.
Prihlášky treba odovzdať do 30. novembra
telefonicky, alebo písomne na adresu:
Jozef Havlíček, č. t.: 0948 171 308.
Hrací deň: sobota, cez vianočné a novoročné sviatky aj v iné dni.
Vyžrebovanie ligy sa uskutoční 7. decembra
o 11. h v športovej hale.
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MAREK LUBAS JE MAJSTER SVETA
MAREK LUBAS – MAJSTER SVETA – KATEGÓRIA JUNIOR – SÚŤAŽ VO VÝMENE REŤAZE
Marek Lubas – za všetky výsledky spomedzi juniorov celkovo získal 2. miesto
VIAC na hlavnej www.rabca.sk – videá a fotografie ako aj v časti šport
Dňa 13. 9. 2014 náš
Marek Lubas vo Švajčiarsku v kategórii junior za Slovensku republiku (do 24 rokov) sa stal
majstrom sveta spomedzi 101 súťažiacich (23
juniorov a 78 profesionálov; vždy jeden súťažiaci
za štát na základe najlep-

ších výsledkov celoštátnych súťaži v priebehu
roka) z 27 štátov vo výmene reťaze. V kategóriach:
odvetvovanie a presný
rez získal 4. miesto.
Srdečne Marekovi k prvému titulu MAJSTER SVETA blahoželáme! V. Briš

Šťastný Marek Lubas
so zlatou medailou

DREVORUBAČ 2014
Dňa 1. – 2. 8. 2014 sa
na nábreží Oravskej priehrady konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v práci s motorovou pílou – Oravský pohár. Súťaže sa zúčastnilo 31 súťažiacich, medzi nimi boli aj

VIANOČNÉ TRHY
NÁMESTIE GACEĽ
21. 12. 2014 – NEDEĽA
VIAC: 0903/386 021
VŠ E T K ÝC H VÁ S POZ Ý VA M E

súťažiaci z Čiech, Poľska,
Nemecka.
Súťaž
Drevorubač
2014 vyhral naš Marek
Lubas a stal sa majstrom
Slovenska. Vynikajúce 2.
miesto získal aj náš junior Matúš Sitárik. – red
JÁN MAŤUGA
– OBCHOD
SLUŽBY
Predajňa kultúrny
dom Rabča.
Využite možnosť
zriadiť si vernostnú
kartu OK Bonus
v našej predajni.
Zľava 2% z každého
nákupu. Zriadenie
karty je zadarmo.
Viac informácií
v predajni.
PRÍĎ SI PRE
SVOJU ZĽAVU.

DOM KULTÚRY
AKCIE 2014
1. 11., 27. 12. ........... Oslava
8., 15., a 22. 11. ...... Svadba
10. 11. . .... Predaj MASNICA
12. 11. ...... Predaj JUMATEX
18. 11. . ....... Predaj ALADÍN
19. a 20. 11. ..... Predaj LANTASTIK . .............................
24. 11. ........ Predaj ALADÍN
4. 12. ......... Predaj JUMATEX
5. 12. ...................... Mikuláš
7. 12. .. Mikuláš pre post. deti
8. a 15. 12. . . Predaj MASNICA
9. 12. ........... Predaj BLAŽEK
10. a 11. 12....... Predaj LANTASTIK . .............................
16. 12. . ........... Predaj MITEX
17. 12. ........ Predaj JUMATEX
18. 12. . ........ Predaj ALADÍN
19. 12. ........ Predaj JUMATEX
12. 1. ..... Predaj MASNICA
13. 1. ............. Predaj MITEX
17. 1. ................. Školský ples
19. 1., 23. 2., 11. 3. ... Predaj
JUMATEX ..........................
31. 1., 7. 2. ...................... Ples
10. 2. ........... Predaj BLAŽEK
14. 2. ...................... Svadba
16. 2. ................ Odber krvi
17. 2., 12. 3. ...... Predaj MITEX
16. 3. ..... Predaj MASNICA
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