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Milí čitatelia!

Ak láska topí ľad čo
pani Zima vyčarila,
ak dá človek viac čo
v sebe skrýva, ak
vládne všade ticho
a počuť len praskať
mráz, padajúce vločky a v detských očiach
je vidieť jas, tak prišla doba, keď každý
pre každého má pár
prívetivých viet, pre
ten zázrak Vianoce
a nad čaro Vianoc nič
krajšieho niet.
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Do pozornosti sa Vám dostáva druhé vydanie obecných novín Maršová-Rašov. Už po druhýkrát Vám
chceme aj touto formou priblížiť
udalosti v našej obci. Dozviete sa
o tom, aké podujatia sme zorganizovali a aké projekty sme zrealizovali v roku 2017. Neúprosne no
spravodlivo plynúci čas nás znova
posunul pred prah najkrajšieho
obdobia roka. Áno, opäť sú tu Vianoce – čas radosti, veselosti, vzájomného porozumenia. Obdobie
krásne rozsvietenej vianočnej jedličky či borovice, vône vianočného
pečiva a spomienok na detstvo.
Tento čarovný čas milujú nielen
naši najmenší, ktorí už isto napísali
Ježiškovi dlhí zoznam želaní, ale aj
my dospelí. Dúfame, že onedlho
naše ulice, či stráne zasype biela
perina machového jemného snehu,
a s ňou spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky – symbol blížiacich sa Vianoc,
ktoré určite plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Vychutnávame
si pokojnú atmosféru domova, v ktorom vládne pocit bezpečia v prostredí plnom
lásky, domácej pohody, v prítomnosti najbližšej rodiny a priateľov. Spoločne sa
tešíme na moment, keď si opäť sadneme za štedrovečerný stôl, kde si navzájom
prejavujeme úctu a lásku. Vianoce majú v sebe magickú silu, ktorá nás neraz prinútila rozmýšľať nielen o sebe, o vlastných radostiach a vlastnom šťastí, ale aj o tom, čo
tu po sebe človek zanechá. Preto aj pri tejto príležitosti Vám chceme, vážení spoluobčania poďakovať za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností pre fungovanie domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu v prospech našej obce.
Do nasledujúcich vianočných dní Vám želáme nech sú naplnené spolupatričnosťou
človeka k človeku. Prajeme Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých
i veľkých vecí života. Veľa zdravia, božieho požehnania, životnej iskry, lásky
a potešenia z najbližších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
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VÝZNAMNÉ PROJEKTY
V NAŠEJ OBCI
S podporou Žilinského samosprávneho kraja
V auguste tohto roku obec získala dotáciu zo Žilinského samosprávneho kraja z programu „Regionálny rozvoj“. Cieľom tohto programu je vytvárať podmienky
pre vyvážený rozvoj kraja a jeho prirodzených regiónov, podporovať činnosti v oblasti regionálneho rozvoja zamerané na využitie existujúceho rozvojového
potenciálu, zmenšovanie regionálnych rozdielov
a zlepšovanie kvality života obyvateľov kraja. Dotáciu
sme získali v maximálnej možnej výške, a to
1 350 Eur. Naša obec sa spolufinancovaním podieľala
na tomto projekte vo výške 656 Eur.
Tento grant bol použitý na kúpu dvoch detských hracích zostáv Junglegym. Prvá zostava sa skladá z hracieho dreveného domčeka so šmýkačkou, rebríka hojdačky a lezeckej steny. Druhú, menšiu zostavu, tvorí
drevený domček s okenicami, rebrík a šmýkačka. Obe
zostavy boli umiestnené na verejnom priestranstve
detského ihriska v areáli športového ihriska obce
Maršová – Rašov, kde sú prístupné širokej verejnosti.

Detské ihrisko

„Obnova dedín vo vidieckych oblastiach“
Obec je žiadateľom o nenávratný finančný príspevok
z programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014
– 2020 opatrenie „ Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach“. Investícia súvisí s vytváraním
podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry a to výstavba, rekonštrukcia alebo
modernizácia športovísk a detských ihrísk.
Cieľom projektu je vybudovanie Areálu športu a oddychu nielen pre deti, ale i pre dospelých
a predovšetkým pre rodiny s deťmi.

Prevencia kriminality – „Kamerový systém
obce Maršová-Rašov“

Zostava Junglegym
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Obec požiadala o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality prostredníctvom projektu „Kamerový systém obce Maršová – Rašov“ Cieľom je monitorovanie
lokalít v katastrálnom území našej obce za účelom
zvýšenia bezpečnosti a ochrany zdravia a majetku občanov, prípadne turistov a návštevníkov. V mesiaci
december nám bola pridelená dotácia vo výške
10 000,- Eur, vďaka ktorej môžeme projekt realizovať
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Počet obyvateľov k 31. 12. 2016

Podľa evidencie obyvateľov k 31. 10. 2017 mala
Ženy
50%

naša obec 943 obyvateľov. Z hľadiska štruktúrpodľa pohlavia prevládajú ženy v počte 475

Muži
50%

oproti

mužom – 468.
V roku 2017 sa narodilo 14 detí, z toho 7 chlapcova 7
dievčat. V tomto roku nás opustili 7 občanov, 2 ženy
a 5 mužov. V roku 2017 bolo uzatvorených 6 manželstiev. Do našej obce sa prisťahovalo celkovo 40 obyvateľov a odsťahovalo sa 16 obyvateľov.

Naša obec sa počtom obyvateľov zaraďuje do skupiny menších obcí. K 31. decembru 2016 mala
obec 912 obyvateľov, čo predstavuje 2,9 %-ný podiel na celkovom počte obyvateľov v okrese
Bytča a nepatrný podiel na celkovom počte obyvateľov v Žilinskom kraji.Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2007−2016 zobrazuje nasledujúci graf.

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2007 - 2016
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Z grafu vyplýva, že celkový počet obyvateľov obce Maršová-Rašov má rastúci charakter.Za sledované obdobie rokov
2007 až 2016 vzrástol počet obyvateľov o 127, t. j. z 785v roku 2007 na 912 v roku 2016. Najväčší prírastok oproti
predchádzajúcemu obdobiu bol zaznamenaný v roku 2014, kedy celkový počet obyvateľov vzrástol o 3,58%.Pri medziročnom porovnaní smezaznamenali jediný pokles len v roku 2010, a to z 809 na 807 obyvateľov,čo
v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 0,25%.
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OKIENKO MATERSKEJ ŠKOLY
V Materskej škole Maršová-Rašov pribudli od
septembra 2017 do tried nové deti. Celkovo je
zapísaných 40 detí, z toho 21 chlapcov a19 dievčat.

pani venujúca sa práci so psíkmi a ukázala deťom čo je
to Canisterapia. Medzinárodný deň detí oslávili vo
veľkom štýle bublinkovým dňom, kde mali deti možnosť vyrábať bubliny. Deti sa predviedli na vystúpení
v rámci Obecného dňa. Predškoláci sa zúčastnili kurzu
plávania ActivClube Bytča. Po letných prázdninách sa
pani učiteľky z materskej školy predstavili na každoročnom Rozprávkovom lese, na ktorom stvárnili vlka a
kozliatka. S jeseňou spojená súťaž o najväčšieho
a najdlhšie lietajúceho šarkana a taktiež tvorivé dielne,
na ktorých rodičia a deti z tekvíc a iných prírodnín
zhotovili rôzne výtvory. V čase vianočnom nechýbal
Mikuláš, pečenie a zdobenie medovníčkov, výlet do
Rajeckej Lesnej a vianočná besiedka pre rodičov.

Aktuality v MŠ
Školský rok 2016/2017 sa začal pod vedením novej
riaditeľky. Po výberovom konaní toto miesto obsadila
Bc. Judita Kojišová. V rámci prípravy príchodu nového školského roka 2017/2018 sa upravil školský dvor,
vymaľovali sa priestory kuchyne, jedálne a skladu.
Deti sú rozdelené do dvoch tried, malá trieda (Žabky)
a veľká trieda (Pastelky). Triedu Žabky vedie pani
riaditeľka Bc. Judita Kojišová a pani učiteľka Marta
Ondrušová, triedu navštevuje 19 deti. Triedu Pastelky
vedie pani učiteľka Mgr. LudmilaGӧrӧgová a Zdenka
Kyšeľová. Túto triedu navštevuje 21 detí. Do škôlky
bola zakúpená nová magnetická tabuľa. Financie na
kúpu poskytol pán Ing. Ján Gardián v hodnote
100 Eur. Nadácia Spoločne pre región venovala materskej škole finančnú čiastku v hodnote 667,61 Eur.

Jesenné tvorivé dielne

Aktivity, súťaže vystúpenia a výlety
Materská škola pripravila pre deti rôzne aktivity, súťaže a výlety. Ku každoročným aktivitám patrí fašiangový karneval, kde sa deti premenili na rôzne rozprávkové bytosti. Zasúťažili si v súťažiach ako „Spievanky,
spievanky“ a „Mám básničku na jazýčku“, kde každé
dieťa malo možnosť ukázať svoj talent a vystúpiť pred
publikom a porotou. Materskú školu navštívili aj rôzne
divadlá ako napr. „Na traky“ s hrou Z mlyna. Tradičnú Veľkú noc oslavovali súťažou o najväčší korbáč
a najkrajšiu veľkonočnú ozdobu. Škôlku navštívila
4

Rozprávkový les

Interné projekty
Materská škola je zapojená do projektu „Naučme deti
piť čistú vodu“. V spolupráci Aquatrade sa deti učia
piť čistú filtrovanú vodu a majú zabezpečený pitný
režim. Projekt „Školské ovocie“, v rámci ktorého majú
každý týždeň čerstvé jablká a ovocné šťavy. „Domes-
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tos“ a „Dentalalarm“ sú projekty, v ktorých si deti
pripomínajú hygienické náviky ako umývanie rúk
a čistenie zúbkov aj mimo domov prostredníctvom
hravých aktivít. Prostredníctvom školských recyklačných programov „Recyklohry“ a „Ekoalarm“ deti učia
systému zberu triedeného odpadu.

„Zvedavkova zmyslová záhrada“ materskej školy Maršová – Rašov
Ku koncu školského roka 2016/2017 pribudla na dvore
Materskej školy nová „Zvedavkova zmyslová záhrada“. Tento projekt sa realizoval vďaka príspevku
z Nadácie KIA Motors Slovakia v hodnote 3 500 eur.
Zdroje sa použili na zakúpenie hmatového chodníka,
dendrafónu, veže poznania, vyvýšených záhonov,
hmatória, drevených lavíc, vŕbového iglu a skalky.
Hlavným cieľom projektu bolo utvárať kladný vzťah
detí predškolského veku k prírode pomocou zmyslov,
postupne vzbudiť záujem o prírodu a následne prakticky uplatniť návyky v bežnom živote. Na projekte sa
podieľali samotní rodičia, a to realizáciou krásnej skalky, ktorá nám skrášľuje areál a kde deti majú možnosť
pozorovať a poznávať rôzne druhy okrasných skalkových rastlín.
Hmatový chodník je určený na spoznávanie prírodných
materiálov. Je vyložený pieskom, šiškami, kôrou a
kamienkami. Deti sa po ňom prechádzajú bosé so zavretými očami. Chodidlami by mali vnímať, po čom
vlastne idú. Dendrafón je zhotovený z dreva rôznych
stromov. Na ňom si deti môžu skúsiť aký zvuk majú
jednotlivé dreviny.
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tvar, vôňu, vytvárajú vzťah k pestovaniu rastlín. Zisťujú, čo všetko musia mať rastliny, aby mohli žiť, a to
vzduch, vodu, slnko a živiny. V ďalších dvoch záhonoch deti pestujú rôzne druhy byliniek od pažítky,
oregana, mäty, cez bazalku, medovku a rôzne kvety.
Pomocou hmatória deti poznávajú len pomocou hmatu
štruktúry prírodnín, kameňa, listov, ihličia či haluzia.
Vďaka vŕbovému iglu sa môžu deti v lete schovať pred
lúčmi slnka a majú tam pre seba vytvorené miesto
úkrytu a relaxu. Vŕba sa zazelení a na jeseň opadne.
Vďaka tomu majú deti možnosť sledovať kolobeh
prírody na vlastné oči.

Vŕbové iglu a hmatórium
Veža poznania deťom poskytuje množstvo informácií
o rôznych druhoch zvierat žijúcich v lese, o ich stopách ako aj o rôznych druhoch lesných vtákov. Majú
možnosť poznávať jednotlivé druhy húb, ktoré sú jedlé
a ktoré nejedlé. Materská škola sa vďaka „Zvedavkovej zmyslovej záhrade“ teší, že deti majú obohatený
školský dvor o nové zaujímavé aktivity a tak majú
možnosť zažiť pri pobyte veľa zaujímavých a pútavých
aktivít.

Hmatový chodník
Vyvýšené záhony slúžia na pestovanie a starostlivosť
o rôzne druhy kvetín, poznávajú ich priamo, farby,

Veža poznania
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Družstevník Rašov
Družstvo žiakov v jarnej sezóne skončilo na 4. mieste
a v jesennej súťaži hrali 2 triedu a skončili na 1. mieste. Trénerom žiakov je Ivan Ďuriník. Dorast v obci nie
je z dôvodu nízkeho počtu hráčov v tejto vekovej kategórií. Štyria dorastenci hrajú v Predmieri. Po zimnej
príprave sa zapojili do jarnej súťaže, v ktorej skončili
na poslednom mieste. Družstvo mužov za zúčastnilo v
lete tohto roku na futbalového turnaja v Plevníku, kde
sa umiestnili na poslednom mieste a v Štiavniku,z
ktorého si odniesli pohár z 2. miesta. Po uplynulej
jesennej súťaži, v ktorej muži hrali 2.Triedu, skončili
na 3. mieste.

Futbalový turnaj v Plevníku

Obecný dobrovoľný hasičský zbor
V roku 2017 vzniklo detské družstvo Dobrovoľného
hasičského zboru (DHZ) Maršová – Rašov v tomto
zložení Silvia Ferancová, Stela Kurtišová, Andrea
Kresáňová, Lucia Prášková, Marika Kadáčková, Natália Jakúbková, Kristína Jurčíková, Nikola Zelenková
a Karol Michalík. Dorastenecké družstvo tvorí Matej
Bednár, Tibor Švéda, Martin Jašo, Jozef Novák, Matúš
Raždík, Martin Čižmárik, Dominik Papánek, Samuel
Papánek a ChaliSadojan. Našu obec hasiči reprezentovali na súťažiach v Jablonovom, v Predmieri
a v Hliníku nad Váhom.

Družstvo DHZ
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Hasičská sobota v Predmieri

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
v tomto roku poskytla DHZ Maršová – Rašov dotáciu
vo výške 3000 Eur. Financie boli použité na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné
ochranné pracovné prostriedky pre členov, na odbornú
prípravu členov DHZ, na zabezpečenie servisu, prípadne opravy a nákup náhradných dielov na techniku
a požiarne motorové vozidlá.
DHZ zorganizoval odber krvi, ktorý sa konal dňa 3.
novembra v Hasičskej zbrojnici v Rašove.

Stolnotenisový oddiel
Stolnotenisový oddiel funguje pod vedením pána Petra
Vančíka 6 rokov. Aktuálne má 6 členov. Tím hrá oblastnú žilinskú ligu. Po uplynulej súťaži hrali 6 ligu
a skončili na 5 mieste.

Zväz ovocinárov
hradkárov

a

zá-

Záhradkári sa v našej obci starajú o udržiavanie zelene
na viacerých miestach či je to strihanie javorov okolo
potoka, alebo pravidelné ošetrovanie zelene na cintoríne v Maršovej a v Rašove. V tomto roku odpracovali
na údržbe zelene spolu 50 brigádnických hodín.
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KULTÚRNO – SPOLOČENSKÝ ŽIVOT

V slovenskom Betleheme
Nadácia Prameň, farnosť Predmier, obce Predmier,
Maršová – Rašov, Plevník – Drienové, a mesto Bytča
pod záštitou osobitného poslanca EÚ pre náboženskú
slobodu vo svete Jána Figeľa, žilinského diecézneho
biskupa Mons. Tomáša Galisa, starostu obce Predmier
Ing. Viliama Čilíka, starostky obce Mgr. Dagmar Karasovej, starostu obce Plevník – Drienové Miroslava
Kremeňa, primátora mesta Bytča Bc. Miroslava Minarčíkadňa 26. decembra 2016 v kostole sv. Gála
v Predmieri sa uskutočnil vianočný benefičný koncert
„V slovenskom Betleheme.“

Kandráčovci, Veronika Rabada, Martin Harich,, Spievanky, TrombitášiŠtefánikovici, DFS a FS Dúbravček
a MužáciMoravia. Celý program bol vysielaný
v priamom prenose prostredníctvom STV 2 RTVS.
Moderátorom koncertu bol Ľubomír Bajaník.

Kandráčovci a Martin Harich
Príjemnú vianočnú atmosféru bolo možnosť sledovať
priamo v kostole, ale aj prostredníctvom veľkoplošnej
obrazovky, ktorá bola umiestnená v parku Milana Rastislava Štefánika, kde bolo pripravené aj malé občerstvenie v podobe vianočného punču a vareného vína.
Mons. Tomáš Galis a FS Dúbravček
Pásmo vianočných kolied a vinšov predstavili známi
interpreti ako Monika Kandráčová, Otakar Klein,

7

1/2017

Obecné noviny Maršová-Rašov

Stavanie mája
Každoročnou tradíciou našej obce je stavanie mája.
Deti mali možnosť priväzovať stužky na máj a od starostky Mgr. Dagmar Karasovej dostali sladkú odmenu.
Poslanci obecného zastupiteľstva obce a členovia
DHZ Maršová – Rašov sa podieľali na samotnom stavaní mája. O hudobný doprovod sa postaral Miroslav
Vároš hrou na akordeóne.
Pozvanie na oslavy tohto dňa prijal aj vtedajší predseda Žilinského samosprávneho kraja pán Ing. Juraj
Blanár, primátor mesta Bytča pán Bc. Miroslav Minarčik a kňaz farnosti Predmier Mgr. Stanislav Ďungel.
Počasie nám prialo a strávili sme naozaj krásny deň
plný zábavy, detského smiechu a radosti. Spoločnosť
PP systém v mene konateľa Petra Polka a bývalý spoluobčan p. StanislavaHaľamavenovali obci na tieto
oslavy peňažný dar.

Obecný deň
Už po 3. krát sme sa stretli na Obecnom dni, ktorý sa
konal 28. mája. Program začal oslavou Dňa matiek
v sále kultúrneho domu Maršová – Rašov. Pre matky si
pripravili program deti z materskej školy a naša mládež pod vedením pani Veroniky Kresáňovej. Program
pokračoval oslavou Dňa detí v priestoroch športového
areálu obce. Pre deti boli pripravené atrakcie ako nafukovací hrad, kolotoče a samozrejme cukrová vata.

Vystúpenie detí z MŠ
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Výstava ovocia a zeleniny
Uvítanie detí do života
Dňa 14. júna sa uskutočnilo v sále kultúrneho domu
uvítanie detí do života, na ktorom sme medzí nás prijali 17 detí narodených v roku 2016. Starostka obce Mgr.
Dagmar Karasová príhovorom všetkých privítala a
rodičom detí odovzdala darčeky.

Tak ako každý rok aj v tomto roku 1. októbra sa konala
Výstava ovocia a zeleniny, ktorú zorganizoval Slovenský zväz záhradkárov a ovocinárov v spolupráci s Materskou školou a obecným úradom našej obce.

Jednota dôchodcov
Dňa 13. septembra sa konalo stretnutie klubu Jednoty
dôchodcov okresu Bytča v priestoroch nášho športového areálu. Hostí privítala predsedníčka MO JDS p.
Anna Pristachová chlebom a soľou. Na stretnutie prišli
dôchodcovia z Bytče, Malej Bytče, Súľova, Hrabového, Štiavnika a Kolárovíc. Hosťami boli starostka obce
Mgr. Dagmar Karasová, primátor mesta Bytče Bc.
Miroslav Minarčík a starosta obce Kolárovice Ing.
Jozef Hruštínec. Dôchodcovia strávili príjemné popoludnie pri guľáši, koláčikoch a ľudovej hudbe.

Mesiac úcty k starším
Október je nielen mesiacom plným farieb, kedy sa
zbiera posledná úroda zo záhrad a vyžívajú sa posledné krásne slnečné dni na prechádzky prírodou, ale je
najmä Mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti
obec zorganizovala posedenie s našimi seniormi, ktoré
sa konalo 31. októbra v sále kultúrneho domu.Na podujatie prijali pozvanie primátor mesta Bytča Bc. Miroslav Minarčík, taktiež duchovní otcovia našej farnosti Mgr. Stanislav Ďungel a Mgr. Štefan Richtárik, ktorí
seniorov pozdravili krátkou modlitbou. Kultúrny
program pripravili deti z materskej školy, mládež pod
vedením pani Vierky Kresáňovej a hudobná skupina
z Terchovej s Pavlom Rechtoríkom. Seniori boli obdarovaní vecným darčekom, strávili príjemné popoludnie
pri kultúrnom programe a občerstvili sa guľášom
a koláčikom.
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Mikuláš
V decembri sa každoročne stretávame pri slávnostnom
rozsvietení vianočného stromčeka pri potoku v Rašove. Pri tejto príležitosti deti pozdravil Mikuláš so
svojimi pomocníkmi – čertom a anjelom.Deťom vo
veku od 2 do 10 rokov obec zakúpila Mikulášske
balíčky v hodnote 5,- Eur. Pre rodičov poslanci pripravili občerstvenie – čaj s rumom .
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Udalosti roku 2017
Farnosť
Mgr. Juraj Bunčiak, ktorý bol farárom našej farnosti
Predmier 10 rokov odišiel spravovať farnosť do obce
Vysoká nad Kysucou. Novým farárom sa stal Mgr.
Stanislav Ďungel. Kaplán Mgr. Peter Franek, ktorý bol
kaplánom v našej farnosti v rokoch 2015- 2017 odišiel
vykonávať funkciu administrátora do Prečína. Novým
kaplánom je Mgr. Štefan Richtárik.

Zamrznuté potrubie
Zima sa vyznamenala v januári roku 2017 nízkymi
mrazivými teplotami, ktoré klesali až k -28o C. Dôsledkom toho bolo zamrznutie vodovodného potrubia
pri rodine Pitoňákovej. Vodovod je v správe Severoslovenských vodární a kanalizácii, a.s. Žilina. Pracovníci v priebehu niekoľkých dní poruchu odstránili.

Porucha na plynovom potrubí
V decembri roku 2016 došlo k úniku plynu na hlavnom potrubí pri rodinnom dome číslo 22. Občania túto
poruchu nahlásili na čísle 112. HaZZ Žilina, ktorí prišli
k poruche privolali pracovníkov SPP , ktorí poruchu
v nočných hodinách odstránili.

Fašiangové slávnosti
Dňa 25. februára pripravili poslanci obecného zastupiteľstva v kultúrnom dome pre občanov fašiangové
posedenie formou zabíjačkových špecialít.

Sánkovačka
Dňa 29. januára sa konala obecná sánkovačka na Hlavách. Deti súťažili v troch kategóriách škôlkari, mladší
žiaci a starší žiaci. Za odmenu dostali medailu a sladkú
odmenu. Občerstvenie pre deti aj dospelých zabezpečila obec.
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Požiare
V pivničných priestoroch rodinného domu na súpisnom čísle 36 vznikol požiar, ku ktorému boli privolaní
príslušníci HaZZ Bytča a HaZZ Žilina, ktorí požiar
včas uhasili a na majetku rodine nevznikli väčšie škody.
Neznámy páchateľ založil požiar pri železničnej trati
v bývalom železničnom dome. Pri požiari zasahoval
HaZZ Bytča a HaZZ Žilina. Nakoľko sa dom nachádzal v tesnej blízkosti železničnej trate, bola obmedzená vlaková doprava . ODHZ
našej obce
v zastúpení veliteľa Jaroslava Kyšeľu, a členov zboru
Jána Nováka, Michala Borovičku a Jána Jantoša, na
mieste zásahu vykonávali obhliadku miesta požiaru.
Požiar bol lokalizovaný a po niekoľkých hodinách
uhasený.
Vo veľkokapacitnom kontajneri v Maršovej došlo
k požiaru odpadu, ktorý obsahoval rôzne horľavé látky
a pneumatiky, Požiar uhasili príslušníci HaZZ Žilina.
Doobhliadku miesta požiaru vykonali členovia
ODHZ.

sžkm180, a 580. V októbri 2017 bola podpísaná
zmluva, na základe ktorej objekty prejdú do vlastníctva
obce. Obstarávacia cena stavebných objektov bola
celkom 1 697 899,40 Eur. V súčasnosti nadjazd a komunikáciu využíva široká verejnosť.

Líška v obci
V časti obce Urbanov sa v mesiaci apríl medzi rodinnými domami pohybovala besná líška. Po upozornení
občanmi starostka obce oslovila člena Urbárskej poľovníckej spoločnosti Starý Háj p. Ladislava Butku,
ktorý sa postaral o odstrel besnej líšky. V mesiaci november bol vo večerných hodinách taktiež zaznamenaný pohyb líšky v obytnej časti v blízkosti kultúrneho
domu. Člen UPS SH p. Ján Kvašňovský sa postaral
o jej zneškodnenie.

Povodeň
V jarných mesiacov z dôvodu dlhotrvajúcich dažďov
a vypúšťania vodných nádrží, došlo k vyliatiu koryta
rieky Váh. Prudká prívalová vlna zatopila autá, ktoré
sa v tej dobe nachádzali v blízkosti rieky Váh, ako aj
priľahlé pozemky. V tejto situácii zasahovali aj príslušníci HaZZ Bytča a Žilina na záchranárskych
člnoch a zo zatopených aut boli vyprostené tri osoby.

Modernizácia železničnej trate Púchov –
Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa
V rámci tejto stavby obec vydala stavebné povolenie
pre Železnice Slovenskej republiky v januári 2014 na
cestný nadjazd a komunikáciu cestného nadjazdu
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Publikácia „Bytčiansky zámok“
Občianske združenie Miestna akčná skupina Zem palatína Juraja Thurzu, Žilinský samosprávny kraj a obce
z nášho regiónu, vrátane našej obce podporili vydanie
publikácie, pod názvom „Bytčiansky zámok“ ktorej
autorkou je pani Jana Kurucárová. Kniha pripomína,
akú nádhernú a bohatú národnú kultúrnu pamiatku
máme v našom okresnom meste. Na krste publikácie
sa zúčastnili
poslanci nášho obecného zastupiteľstva. Monografia bola zakúpená pre potreby obce
ako aj pre občanov do knižnice.

Brigáda na 20 bj.
Dňa 8.júla sa konala brigáda v 20 bytovom dome za
účelom odstránenia poškodenej minerálnej vaty
z povalových priestorov
bytového domu,z dôvodu
realizácie novej penovej izolácie v týchto priestoroch.
Brigády sa zúčastnili poslanci obecného zastupiteľstva
a nájomníci bytového domu.
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Oprava výtlkov v obci
V mesiaci november prebehla čiastočná oprava výtlkov miestnych komunikácii. Oprava bola realizovaná
vo výške 4 777,57 Eur.

Separovaný zber
Kontajnery na separovaný odpad (modrý - papier, žltý
- plasty, zelený - sklo a červený - kovy) sú po obci
rozmiestnené a sú k dispozícií nepretržite. Kontajnery
na bioodpad sú k dispozícií od marca do októbra. Kontajnery na drobný stavebný odpad sú dispozícií v obci
celoročne, okrem zimných mesiacov. O umiestnení
kontajnerov na nadrozmerný a nebezpečný odpad, ako
aj elektroodpad, ktoré sú do obce pristavované 2x ročne sa
vždy dozviete z obecných tabúľ
a prostredníctvom obecného rozhlasu. Kontajner na
elektroodpad bude v obci umiestnený od 12.1. do
15.1.2018. Žiadame občanov, aby na odpad používali
nádoby, ktoré sú na to určené.
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ničnej trate neznámym páchateľom. Škodu riešila železničná polícia.

Silvestrovské turnaje
Tak ako každý rok, sa športovo naladení občania
a mládež stretli na Silvestrovskom turnaji v priestoroch
športového areálu, kde si v priateľských zápasoch zmerali sily so športovcami z okolitých obcí. Svoje zastúpenie mali „starí páni“ deti, ako aj aktívni futbalisti.
Pri kapustnici a občerstvení strávili príjemné popoludnie.

Vývoz komunálneho odpadu počas
vianočných sviatkov sa presúva na
sobotu 30.12.2017
Voľby do orgánov vyšších územných celkov
2017
Dňa 4. novembra 2017 sa konali voľby do orgánov
vyšších územných celkov.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 718.
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 235.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby do zastupiteľstva 227.
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre
voľby predsedu samosprávneho kraja 231.
Volebná účasť v našej obci bola 32,72 %. Volebná
účasť v Žilinskom kraji bola 33,82 % a celková volebná účasť na Slovenku bola 29,95 %.
Novozvolenou predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja sa stala Ing. Erika Jurinová, ktorá získala
43,68 % . Nahradila tak Ing. Juraja Blanára, ktorý
funkciu predsedu Žilinského samosprávneho kraja
vykonával 12 rokov.

Vandalizmus v obci

Porucha na verejnom osvetlení
Na sviatok Sv. Štefana 25.12. došlo k skratu na verejnom osvetlení. Bez osvetlenia zostala časť obce Rašov.
Nakoľko bolo obdobie vianočných sviatkov, porucha
bola odstránená do dvoch dní.

V jarných mesiacoch bolo v blízkosti železničnej trate
odcudzené a poškodené káblové vedenie okolo želez-
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Voľný pohyb psov po obci
Za účasti mestskej polície Bytča, štátnej polície, starostky Mgr. Dagmar Karasovej sa riešil útek šiestich
psov pani Natálie Moravíkovej, ktorá v tom čase bývala v našej obci na súpisnom čísle 132. Psy voľne behali
po obci, ohrozovali cestnú premávku a rodine Bučovej bývajúcej na súpisnom čísle 74 dotrhali hydinu.
Spôsobená škoda rodine nebola uhradená.

Rekonštrukcia a modernizácia miestnej
komunikácie CKN 3221-10 „Cesta poza záhrady“
V decembri bola zrealizovaná čiastočná rekonštrukcia
havarijného úseku cesty „Poza záhrady“, od súpisného
čísla 275, po súpisné č.12, v celkovej výške
14701,89 Eur.

V obci pribudli 2 nové autobusové zastávky, vybudované spoločnosťou Eriba s. r.o.

Smetné koše a lavičky
Smetné koše a lavičky boli umiestnené na autobusových zastávkach, ktoré obci sponzorsky zabezpečila
spoločnosť PP systém.

Sviatok všetkých svätých
1. novembra si pripomíname sviatok venovaný spomienke zosnulých. V tomto čase prichádzame na cintoríny, aby sme zapálili sviečky a položili kvety na hroby
našich príbuzných. Týmto vyjadrujeme úctu a uznanie
tým, ktorí už nie sú medzi nami.

Rozšírenie vianočnej výzdoby
Okolo cesty III. triedy bola rozšírená vianočná výzdoba a ako každý rok, aj toho roku budú rozsvietené
stromčeky na cintoríne.

Chodníky v obci
Chodníky v obci zvýšili bezpečnosť, hlavne rodičom, ktorí vodia deti do materskej školy a mládeži
cestou do športového areálu. Časť chodníkov bola
vybudovaná obcou a časť spoločnosťou Eriba, s.r.o.

Obec zakúpila na cintorín v Rašove fontánku, ktorá
bude občanom slúžiť na odber vody na cintoríne.
Rovnaká fontánka bude zakúpená v budúcom roku na
cintorín v Maršovej, kde bude vybudovaná vodovodná
prípojka. Údržbu cintorínov zabezpečuje obec.

Donáška liekov
Autobusové zastávky

14

Obec zabezpečila bezplatnú donášku liekov a ostatného sortimentu až domov k občanom. Donášku liekov
zabezpečuje Lekáreň u Broja z Považskej Bystrice.
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Službu využíva približne 25 občanov. Služba je poskytovaná bezplatne.

Dopravné značenie
Obec zakúpila tri dopravné zrkadlá, ktoré boli umiestnené v kritických výjazdoch z bočných ciest miestnych komunikácií.
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Spoločenskákronika
Narodili sa:

Obecná knižnica
V súčasnosti je v obecnej knižnici zapísaných 68 čitateľov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcimi
rokmi mierny nárast. Deti začali viac navštevovať
knižnicu aj vďaka tomu, že v knižnici sú dostupné PC
a prístup na internet. Tento rok obec do knižnice zákúpila nové knižné regále v hodnote 454.- Eur a 110
kníh v celkovej hodnote 1 242,54 Eur. Otvorená je
každý utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod. Funkciu
knihovníčky do konca roka vykonáva Mgr. Erika
Tanušková, ktorú z dôvodu odchodu na materskú dovolenku, bude zastupovať pani Denisa Smatanová,
ktorá bude zároveň vykonávať aj funkciu kronikárky
obce.

Adela
Mináriková,
Ema Kvašňovská, Šimon Novotný, Adrián
Chladný, Sebastián Tarabík, Martin Pitoňák,
Eliška Vokelová, Karin
Strašíková, Veronika
Kadáčková, Viktória
Várošová,
Karolína
Bučková,
Ján Križňan, Ján Jantoš, Jakub Jantoš- dvojičky

Opustili nás:
Rudolf Kresáň
Anna Koniarová
Anton Klapčík
Pavel Bejšovec
Jozef Novák
Jozef Halama
Margita Trúchla
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ADELA, ALTÁN, ASTRA, BESEDA, DIVÁN,
DOVOZ, ETAPA, HORTENZIA, JESEŇ, KAMENE, KARAMELOVÝ KRÉM, LAKEŤ, LIEVANCE, LOPATA, MADRID, MLADÍ NÁPADNÍCI,
OPLANI, OŠIAĽ, PALOTA, PODTÓN, POSED,
PRIEREZ, RAKETY, ROZDIEL, SRNKA, STARENA, SÚVIS, SVETER, ŠAMAN, ŠIDLO, TALIAN, TETIVY, TORNÁDO, TRETRY, VERDIKT, VÍCHOR, VYŠŠÍ DÔSTOJNÍK, VÝZNAMNÍ UMELCI
Tajnička: je vždy zelená rastlina, ktorá sa už
od 16. st. pestuje na liečebné účely. Má veľké
podlhovasté jasnozelené lesklé listy. Je vhodná aj na výsadbu živých plotov.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Obecný úrad Maršová-Rašov
Starostka, Mgr. Dagmar Karasová
Pošta Predmier
Farský úrad Predmier
Materská škola
Ambulancia praktického lekára Predmier
Reštaurácia Šport
COOP Jednota Rašov
Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých Bytča

041/ 557 11 71
0918 328 206
041/557 31 21
041/557 31 15
041/557 10 06
041/557 31 82
0905 416 974
041/705 10 74
041/552 31 33

TIESŇOVÉ VOLANIA
Hasiči
Záchranná služba
Polícia
Integrovaný záchranný systém
SSE – elektrárne - poruchy
SPP – plynárne - poruchy
Sevak – poruchy
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150
155
158
112
0800 159 000
0850 111 727
041/707 17 29
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Hlavolamy pre deti. Zabavme sa!
Obrázkové sudoku. Dokresli obrázky tak, aby sa v žiadnom stĺpci ani riadku obrázok neopakoval. Obrázky
vymaľuj.

Pomôž nájsť kravičke cestu k trávičke.
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Nájdi rozdiely v obrázkoch.

Doplňovačka: Doplňte podľa obrázkov názvy ovocia.
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V Novom roku 2018 prajeme
obyvateľom našej obce
pevné zdravie, veľa lásky
vzájomného porozumenia a
veľa osobných, ako aj
pracovných úspechov.

Starostka obce, poslanci
obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu

Vydáva:
Obec Maršová-Rašov
Foto:
archív obce, internet
Adresa:
Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier
Telefón:
041/557 11 71
Email:
obec.marsova.rasov@stonline.sk
DRUHÉ VYDANIE
NEPREDAJNÉ

ÚRADNÉ HODINY – OBECNÝ ÚRAD
SME NA WEBE!

Pondelok

7.00 - 15.30

Navštívte našu webovú lokalitu na adrese:

Utorok

7.00 - 15.30

www.marsova-rasov.sk

Streda

7.00 - 16.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

7.00 - 12.00

www.facebook.com/obecmarsovar
asov/
Riešenie: Osemsmerovka – vanarínovecersky, doplňovačka - hokejista
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