ROK 1973
Pre tento rok okresný národný výbor pridelil pre obec 5 stavebných povolení. Pretože
záujem bol mnoho väčší po požiadaní ONV vo zvýšenie bolo vydané celkom 16 stavebných
povolení.
Celý rok sa niesol v znamení súťaže „Sami sebe“, ktorá bola vyvolaná za účelom
predčasného splnenia volebných programov. Pri tejto príležitosti sa dokončilo oplotenie
cintorína, vybudovala sa príjazdová cesta na futbalové ihrisko, oplotenie ihriska, príjazdová
cesta na cintorín. Pre našu obec bolo v súťaži určené nazbierať železný šrot v množstve 70 t,
sklo v množstve 11,3 t. Túto úlohu obec splnila. V tomto jej veľmi pomohli miestna píla,
lesný závod, žiaci oboch škôl. Vyvrcholenie súťaže bolo v televíznom vysielaní v telocvični
Tesla Nižná. Našu obec reprezentoval s. Cubinek, predseda MNV, s. Horváthová, súbor
Polhoranka. Okres Dolný Kubín súťažil s okresom Svidnik, náš okres zvíťazil.
Počet obyvateľov je na úrovni predchádzajúcich rokov, v tomto roku sa narodilo 94 detí.
Zomrelo 20 osôb. Medzi nimi aj Jozef Tyrol, doterajší kronikár vo veku 61 rokov, po dlhej
ťažkej chorobe. Podobne obyvateľstvo je zamestnané ako v minulých rokoch.
Okrem už uvedenej súťaže „sami sebe“ sa v obci konali oslavy 5. výročie februárových
udalostí, oslavy MDŽ. V nedeľu 29. IV. sa konala verejná schôdza strany, na ktorej bolo
prítomných asi 120 občanov. Miestny národný výbor 6. júla predkladal na OVC správu
o plnení hospodársko - politickej a kultúrno - výchovnej činnosti. V októbri 27. - 28. sa konali
agitačné dni. 11. novembra bola verejná schôdza strany.
Poľnohospodárstvo je i naďalej málo súkromný charakter. Väčšina roľníkov je
organizovaná v miestnom spoločenstve jednotlivo - hospodáriacich roľníkov. Predpísané
úlohy v dodávkach boli splnené takto: mlieka bolo odovzdané 174 842 l, splnené na 57%,
zemiaky taktiež neboli splnené. Mäso bolo splnené na 100%. Za odovzdané
poľnohospodárske výrobky sa roľníkom vyplácali diferenčné príplatky.
2. júla sa započalo s výstavbou obchodnej bunky na vyšnom konci. Do konca roku boli
vybudované základy. Murárskeho majstra vykonával Ján Marlenga. Ostatné práce sa
vykonávali pod dozorom Jozefa Gracíka, majstra miestnej prevádzky. Do Kyselovej role
previedla rekonštrukcia miestnej komunikácie.
Kultúrna činnosť je i naďalej v premietaní filmov. Pre zlepšenie kultúrno - výchovné
činnosti sa zabezpečilo budovanie a montáž ústredného kúrenia v kultúrnom dome. Veľký
ohlas mala aj výzva Mestského národného výboru v Banskej Bystrici, na počesť 30. výročia
Slovenského národného povstania. Telovýchovná jednota v spolupráci s miestnym národným
výborom zorganizovala v obci futbalový turnaj za účasti Pohronskej a Novej Polhory. Na
zakúpenie dresov pre futbalistov MNV poskytol 2 000 Kčs. Mesiac Československosovietskeho priateľstva bol zahájený 7. novembra na oboch školách.
Povinnú školskú dochádzku ukončilo 103 žiakov, z nich 21 má záujem o štúdium na
stredných školách, 58 žiakov ide do učňovských škôl, 20 do pracovného pomeru, 4 zostávajú
doma. Školský rok sa začal 3. septembra.
Od 1. júna v Rabči ordinuje detská lekárka, čím sa podstatne zlepšila starostlivosť o deti.
Sociálna situácia v obci je dobrá. Na sociálnu výpomoc sa poskytuje z doplnkovej
starostlivosti MNV 45 000 Kčs ročne.
Zbor pre občianske záležitosti pokračuje v dobrej práci, zapojil sa do súťaže vyvolanej
národným výborom v Pezinku. Práca je však sťažená tým, že pre činnosť zboru a na
vykonanie obradov nie je vhodná miestnosť.
Jarné práce sa začali neskoršie ako obvykle až 16. apríla. V máji už bola silná búrka.
27. augusta bol príjemný mráz. 17. septembra bol mráz -5°C. Sneh napadol 19. novembra.
Leto bolo vcelku suché. Úrody boli celkom dobré.
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