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Do rúk sa Vám dostáva prvé vydanie obecných novín Maršová-Rašov. Po
prvýkrát Vám chceme aj formou obecných novín priblížiť udalosti v našej obci.
Dozviete sa o tom, aké podujatia sme zorganizovali a aké projekty sme
zrealizovali v rokoch 2015 až 2016.
Prihovárame sa k Vám v čase najkrajších sviatkov, sviatkov lásky a pokoja,
a tým sú Vianoce. Mnohým z nás sa v mysli vybavia posledné Vianoce. Možno si
v duchu povzdychneme, ako tento krásny čas trvá tak krátko.
Vianoce. Sviatky pokoja, radostného očakávania, darčekov, voňavých
koláčikov, medovníkov, vianočných trhov, lásky a samozrejme porozumenia. Obdobie, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo čaro a výnimočnosť Vianoc nás
napĺňa
pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzný a priatelia, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme
sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.
Na Vianoce sme si bližší ako inokedy aj preto, lebo chceme byť blízko seba,
zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom stromčeku, či sa v spomienkach
vrátiť ku krásnym okamihom v našich životoch. Chceme si aspoň teraz
pripomenúť, aké to je potešiť sa z radosti našich detí, vnúčat, ale aj dospelých.
Vieme sa tešiť z maličkostí a tešíme sa aj z toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša
rodina, priatelia, známi, susedia majú k sebe o niečo bližšie ako inokedy.
V úprimnom úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo
a bohatstvo. A v každom z nás to vyvoláva pocit šťastia, pohody
a spolupatričnosti. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich sviatkov, ale
aj v Novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých
pohľadoch a milých gestách či pohladeniach, dáme svojim blízkym ten najkrajší
darček.
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NAJDÔLEŽITEJŠIE PROJEKTY
V NAŠEJ OBCI
Roky 2015 a 2016 boli bohaté najmä na kultúrno-spoločenské podujatia, ale tak ako aj po minulé roky, sa nám podarilo zrealizovať niekoľko
dôležitých projektov. Tohto roku 2016 sme v
obci začali so stavebnými prácami súvisiacimi
s vybudovaním dvoch nových autobusových
zastávok spolu s novými chodníkmi. Dôležitejšie projekty sme však zrealizovali v roku 2015,
ktoré spomenieme v nasledujúcom článku.

Oslavy 20. výročia vysvätenia
Domu cirkevných obradov

Od roku 2006 prešla budova DCO a jej okolia viacerými zmenami. Cez nové oplotenie cintorína, novú
bránu od hlavnej cesty, klimatizáciu DCO, vybudovanie nových chodníkov na cintoríne, úpravu fasády,
bohostánku, vymaľovanie interiéru, novú podlahu
a lavice, novú sochu Božského srdca Ježišovho, úpravu Krížovej cesty, obnovu sochy Panny Márie až po
vybudovanie parkovacích miest. Pravidelne uskutočňujeme aj čistenie okolia budovy DCO a cintorína.
V máji 2015 sme sa stretli s predstaviteľmi cirkvi
a obce pri príležitosti osláv 20. výročia vysvätenia
Domu cirkevných obradov (DCO).
Projekt „20. výročie vysvätenia Domu cirkevných obradov Maršová-Rašov“ sme zorganizovali s pomocou
finančnej dotácie od Žilinského samosprávneho kraja,
ktorá bola vo výške 350 eur. V rámci tohto podujatia
sa občania zúčastnili slávnostnej svätej omše, ktorú
celebroval biskup Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis,
PhD. spolu s p. farárom Petrom Hluzákom, p. kaplánom Jozefom Lazovým, p. farárom Jurajom Bunčiakom a p. kaplánom Miroslavom Várošom. Všetci občania dostali ako darček brožúrku, ktorá zachytáva
celú históriu od začiatku výstavby DCO, cez realizáciu
prístavby, zveľaďovanie okolia, úpravu interiéru až po
oslavu posvätenia DCO.
2
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Vonkajšie fitness zariadenia
V októbri 2015 sme vybudovali v blízkosti športového
areálu pri kultúrnom dome vonkajšie fitness centrum.
Fitness centrum je jednou z možností ako môžu obyvatelia tráviť svoj voľný čas a aktívne sa venovať športu.
V dnešnej dobe sú veľmi populárne po celom svete
a sú obľúbené nielen u mládeže, ale aj u dospelých
ľudí či seniorov. Na našich fitness strojoch si môžu
zacvičiť naozaj všetci bez ohľadu na vek. Slúžia na
posilňovanie rôznych svalových partií, zlepšujú celkovú pohyblivosť a kondíciu. Vonkajšie fitness zariadenia umožňujú skombinovať aktívne športovanie
a cvičenie s pobytom na čerstvom vzduchu. Obec ich
vybudovala s pomocou dotácie od Ministerstva financií SR vo výške 4 900 eur.
Návšteva ministra vnútra JUDr. Róberta Kaliňáka
Na september 2015 len tak rýchlo nezabudneme.
Maršovú-Rašov totiž navšívil minister vnútra Slovenskej republiky JUDr. Róbert Kaliňák. Táto udalosť sa
konala pri príležitosti slávnostného odovzdania hasičského auta pre náš Dobrovoľný hasičský zbor. Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo pred požiarnou
zbrojnou v obci.
Nové verejné osvetlenie
Rok 2015 bol pre našu obec veľmi úspešný, pretože sa
nám podarilo zrealizovať projekt pod názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci MaršováRašov“. Projekt sme uskutočnili s pomocou nenávratného finančného príspevku od Ministerstva hospodárstva SR v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vo výške 99 652,15 eur,
pričom celkové náklady projektu boli vo výške
108 057,78 eur. Realizáciou projektu sme zabezpečili
vhodné osvetlenie v rámci našej obce a zvýšili sme aj
bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov. Vymenili sme 95 existujúcich svietidiel
a pribudlo 57 nových svietidiel (spolu 152 svietidiel).

„Len obetavý hasič nemyslí
na odmenu a zvýhodnenie
svojej práce, ale vie sa
obetovať a pomôcť vždy
a za každých podmienok.“

K životu obce patrí aj kultúrny život a spoločenské
podujatia. Tieto v nás budujú ducha spolupatričnosti,
spolupráce a aj lásky k blížnemu. V rokoch 2015 až
2016 sme vďaka pracovitým ľuďom zažili krásny rozkvet kultúrnych aktivít. Ide o podujatia ako Uvítanie
detí do života, Medzinárodný deň žien, Deň matiek,
Deň detí, Stavanie mája, Mesiac úcty k starším, Rozsvietenie vianočného stromčeka spojeného s príchodom sv. Mikuláša a mnohé ďalšie. O podujatiach sa
dočítate viac na strane 9. Fotografie k spomínaným
podujatiam nájdete na internetovej stránke našej obce
(pozri www.marsova-rasov.sk).

Tak ako sa budeme dnes starať o obecný majetok, tak ho budeme
môcť v budúcnosti zhodnotiť.
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Rekonštrukcia a prístavba
materskej
školy
Maršová-Rašov
V roku 2015 sme zrealizovali rekonštrukciu priestorov
hornej triedy a umyvárky v budove materskej školy.
Na tento projekt sme dostali dotáciu od Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR vo výške 30
814,19 eur. Zrekonštruovaním hornej triedy sme rozšírili priestorové kapacity na pobyt detí v zariadení,
zlepšili a rozšírili sme vyučovacie podmienky
a možnosti detí. Výmenou elektroinštalácie, svietidiel,
zásuviek a vypínačov sa zvýšila bezpečnosť detí
v triede a zabezpečila sa možnosť efektívneho vyučovacieho procesu.
Významným projektom bola aj „Prístavba MŠ – rozšírenie kapacít“, ktorý sme zrealizovali už v roku 2014.
Prístavbu MŠ sa nám podarilo uskutočniť vďaka nenávratnej finančnej dotácie od Ministerstva financií SR
vo výške 43 500 eur. Približne dve tretiny z celkových
nákladov projektu vo výške 61-tisíc eur boli prefinancované z vládnej dotácie, ostatné náklady znášala
obec. Účelom vybudovania prístavby škôlky bolo rozšírenie priestorov na spanie pre deti, nakoľko kapacita
našej školy nezodpovedala súčasným požiadavkám.
Nová spálňa bola vybavená novými detskými postieľkami s matracmi, perinami, vankúšikmi a posteľnej
bielizne. Prístavbou sme získali rozšírenie kapacity
škôlky na až 40 detí.
V súčasnosti poskytuje naša materská škola priestor
pre štyri desiatky detí. Najmä vďaka investíciám môže
obecné predškolské zariadenie navštevovať o dvadsať
detí viac ako v minulých rokoch.

Deti využívajú prístavbu škôlky ako spálňu
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„Moderné bývanie v tichom prostredí“
V súčasnosti prebieha v obci projekt pod názvom „Výstavba bytových domov Maršová-Rašov“, ktorého
cieľom je rozšíriť ponuku moderného bývania
v príjemnom tichom prostredí uprostred prírody. Ide
o výstavbu moderných bytov v troch bytových domoch
s príslušnou infraštruktúrou. Po dokončení projektu
bude k dispozícií celkovo 68 bytov, z toho 32 trojizbových, 35 dvojizbových bytov a jeden štvorizbový byt
s veľkou terasou vytvorený spojením 2-izbového a 3izbového bytu. Tento projekt pozostáva z troch etáp
výstavby, pričom prvá etapa výstavby 6-podlažného
obytného domu s 22 bytmi, ktorá začala v máji 2015 je
už ukončená. Byty sú navrhnuté s veľmi dobrým dispozičným riešením, ktorých súčasťou je výťah, dostatok parkovacích miest a chodníky.

Výstavba bytových domov

Prvá etapa je ukončená
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Počet obyvateľov k 31. 12. 2015

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov v roku
2015 mala naša obec 890 obyvateľov. Z hľadiska
štruktúry podľa pohlavia prevládajú ženy
v počte 455 oproti mužom 435.

Ženy
51%

Muži
49%

V roku 2015 sa narodilo 16 detí, z toho 8 chlapcov
a 8 dievčat. Celkový počet obyvateľov ku koncu
októbra 2016 je 910. Narodilo sa 15 detí, z toho 9
chlapcov a 6 dievčat..

Naša obec sa počtom obyvateľov zaraďuje do skupiny menších obcí. K 31. decembru 2015 mala
obec 890 obyvateľov, čo predstavuje 2,9 %-ný podiel na celkovom počte obyvateľov v okrese
Bytča (k 31.12.2015 počet obyvateľov: 30 691) a nepatrný podiel na celkovom počte obyvateľov v Žilinskom kraji. Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2006−2015 zobrazuje nasledujúci graf.

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2006 - 2015
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Z grafu vyplýva, že celkový počet obyvateľov obce
Maršová-Rašov má rastúci charakter. Za sledované
obdobie rokov 2006 až 2015 vzrástol počet obyvateľov
o 111, t. j. z 779 v roku 2006 na 890 v roku 2015. Najväčší prírastok oproti predchádzajúcemu obdobiu bol
zaznamenaný v roku 2014, kedy celkový počet obyvateľov vzrástol o 3,58 %. Pri medziročnom porovnaní
sme zaznamenali jediný pokles len v roku 2010, a to

z 809 na 807 obyvateľov, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje pokles o 0,25 %.
Prevažná časť obyvateľov obce býva v časti Rašov –
75 % a zvyšok 25 % býva v časti Maršová.
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ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY
V Materskej škole MaršováRašov pribudli od septembra
2016 do tried nové deti. Celkovo je zapísaných 44 detí,
z toho 26 chlapcov a 18 dievčat.
Aktivity MŠ
V školskom roku 2015/2016 deti
absolvovali množstvo zaujímavých podujatí, besiedok a niekoľko súťaží. Z aktivít, na ktorých sa
zúčastnili môžeme spomenúť
vychádzky do prírody, divadelné
vystúpenia, rozprávkový les,
tvorba a prezentácia výtvorov z
jesenných plodov na výstave záhradkárov v kultúrnom dome a
fašiangy spojené s detským karnevalom. Nechýbala ani oslava
sv. Mikuláša, stavanie snehuliakov, pečenie a zdobenie perníkov,
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prezentácia výrobkov na vianočných trhoch v kultúrnom dome,
oslavovanie sv. Valentína, vyrábanie narcisov, stavanie mája
a vystúpenia na obecných podujatiach. Absolvovali rôzne projekty
ako sú Deň mlieka (prehliadka
družstva Predmier, varenie pudingu, ochutnávka syrových nití),
Deň úsmevu a Deň hudby. Materská škola navyše vydala aj nový
časopis „Zvedavko“.
Súťaže a výlety
Materská škola pripravila pre deti
zaujímavé súťaže, napr. súťaž
o najoriginálnejšieho
šarkana
a najdlhšie lietajúceho šarkana.
Navštívili Múzeum dopravy
v Rajeckých Tepliciach, Slovenský
Betlehem,
sokoliarov

Snažíme sa o podporu
vzdelávania a o investíciu
do budúcnosti pre našich
najmenších

z Považskej Bystrice a napísali
list Ježiškovi v Rajeckej Lesnej.
Úspešné projekty
Vďaka grantovému projektu Nadácie Kia Motors Slovakia
v Nadácii Pontis naša materská
škola získala v projekte „Región
bezpečne“ grant vo výške 2 040
eur na vybavenie dopravného
ihriska bicyklami a v projekte
„Región kultúrne“ získala grant
vo výške 2 180 eur na kúpu látok
a stúh. V rámci tohto projektu
sme s pomocou rodičov ušili deťom krásne ľudové kroje na vystúpenia, ktoré pravidelne realizujeme v škôlke aj v obci
a prostredníctvom ktorých sa deti
oboznámia s ľudovými tradíciami
v našom regióne.
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Referendum o rodine
Dňa 7. februára 2015 sa konalo referendum o rodine, ktorého sa zúčastnilo 34,5 % voličov. Voliči odpovedali na tri otázky.
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Spoločenská kronika
Narodili sa:

Počet oprávnených voličov zapísaných na hlasovanie – 655.
Počet vydaných hlasovacích lístkov – 226.
Počet odovzdaných aj platných hlasovacích lístkov – 226.
Otázky referenda:
1) „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ ÁNO
– 221 hlasov, NIE – 5 hlasov
2) „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“
ÁNO – 215 hlasov, NIE – 10 hlasov
3) „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní
v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“ ÁNO – 214 hlasov, NIE – 9 hlasov

Obecná knižnica
V súčasnosti je v obecnej knižnici zapísaných takmer 68 čitateľov, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi mierny nárast. Deti začali
čoraz viac navštevovať knižnicu aj vďaka dostupnosti na internet. Otvorená
je každý utorok od 16.00 hod. do 18.00 hod.

r. 2015
Dávid, Adam, Karin,
Paulína, Matej, Nina,
Agáta, Sára, Matias,
Kristína, Dávid, Zoe,
Lukáš, Nikola, Michal
r. 2016
Marek, Christian,
Viliam, Lucas, Filip,
Klára, Juraj, Dárius,
Karin, Tobias, Elena,
Michaela, Simona
Opustili nás:

Počiatky jej zriadenia siahajú do roku 1925.

Stanislav Chladný,
Zdenek Kvarda,
Adriana Jašová,
Stanislav Dúbravka,
Tereza Mič anová,
Jozefína Butková,
Miroslav Chvalník

7

1/2016

Obecné noviny Maršová-Rašov

ZO ŠPORTU...
Žiaci skončili na 3. mieste
Ani sme sa nenazdali a polovica súťaže v sezóne
2016/2017 je za nami. Niektorým sa darilo viac, niektorým menej. Žiaci skončili na krásnom 3. mieste
s desiatimi výhrami a tromi prehrami. Celkovo žiaci
získali 30 bodov so stratou 9 bodov. Mužstvo dospelých skončilo na 14. mieste so ziskom 5 bodov. Veríme, že hráči pristúpia k tréningom zodpovedne, budú
pokračovať v nasadení, poctivo absolvujú zimnú prípravu a posunú sa v tabuľke vyššie. Na záver patrí
poďakovanie všetkým hráčom a trénerom, ktorý reprezentujú náš klub a obec a obetujú svoj voľný čas tomuto športu. Veľa šťastia a športových úspechov!

Hasiči
V súčasnosti má náš dobrovoľný hasičský zbor spolu
36 členov. Už tradične aj v roku 2015 zbor zorganizoval bezplatné darovanie krvi, na ktorom sa okrem členov zúčastnili aj obyvatelia obce a okolia. Zúčastnili sa
viacerých súťaží. V máji sa zúčastnili okresného kola
hasičských družstiev okresu Bytča v Kotešovej. Dňa 7.
novembra oslávili 105. výročie ich založenia.
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Stolnotenisový oddiel
V jarnej časti súťaže 2015 sa umiestnili na 1. mieste,
čo im zabezpečilo postup zo 7. ligy do 6. ligy. S 22
odohratými zápasmi prehrali iba jeden. Jesennú časť
súťaže odohrali so siedmimi výhrami, dvomi remízami
a dvomi prehrami.

Obecné noviny Maršová-Rašov
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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ ŽIVOT
V obci každoročne organizujme kultúrno-spoločenské podujatia. Spomenieme aspoň niektoré z nich,
ktoré obec pravidelne už roky organizuje – Uvítanie detí do života, Stavanie mája, Deň matiek, Deň
detí, Deň úcty k starším a Výstava ovocia a zeleniny. Na ich príprave sa okrem obecného úradu podieľajú aj poslanci obecného zastupiteľstva, materská škola, miestny detský spevokol a členovia spoločenských organizácií v obci.

Obecný deň

Vystúpenie detí z škôlky

Rušno, veselo a skutočne príjemne. Tak bolo v obci
Maršová-Rašov, kde sme tohto roku spojili dve akcie Deň matiek a Deň detí do jedného podujatia pod názvom „Obecný deň“. Podujatia sa zúčastnilo naozaj
veľké množstvo obyvateľov a zásluhu na tom

mal bohatý kultúrny program, o ktorý sa vždy postarali
deti z našej materskej školy spolu s miestnym detským
spevokolom. Pre deti boli pripravené viaceré atrakcie
ako trampolína, nafukovací hrad, autíčka, kolotoče
a samozrejme cukrová vata.

Výstava ovocia a zeleniny

Tak ako je zvykom každý rok, tak aj tento rok miestna
organizácia Slovenský zväz ovocinárov a záhradkárov
v spolupráci s Materskou školou a Obecným úradom

Maršová-Rašov
a zeleniny.

zorganizovali

Výstavu

ovocia
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Mesiac úcty k starším

Október – Mesiac úcty k starším. Úcta k tým, ktorí
tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým,
ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život
ponúkal, aby urobili šťastnými nás, ich deti. Úcta
k našim otcom a k našim mamám, našim prarodičom.
My všetci raz budeme starí. Ale to neznamená, že raz
budeme menejcenní. Starší ľudia sú krásni. Krásni
vďaka svojej múdrosti. Prejavujme im úctu, pretože
nám ešte vždy majú čo dať. Človek sa učí celý život.
A najlepším učiteľom sú naši najbližší. Rodina, rodičia
a starí rodičia. V októbri bolo v kultúrnom dome vese-

lo. Zorganizovali sme posedenie pre našich najstarších
občanov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Tentokrát boli pozvaní všetci občania vo veku nad 65 rokov.
Podujatie bolo príležitosťou posedieť si s priateľmi,
rovesníkmi, zaspomínať si a v neposlednom rade sa
i zabaviť. Na začiatku sa občanom prihovorila p. starostka obce Mgr. Dagmar Karasová. Posedenie bolo
spríjemnené kultúrnym vystúpením miestneho detského spevokolu a detí z materskej školy, občerstvením
i milým darčekom. K dobrej atmosfére prispel aj zabávač, spevák a imitátor p. Štefan Hruštinec.

Vianočné súzvuky

V decembri sa každoročne stretávame pri slávnostnom
rozsvietení vianočnej jedličky. Vianočné podujatie
organizované
obecným
úradom
v spolupráci
s materskou školou sa v obci koná po každý rok. Na
úvod všetkých privítala p. starostka obce a spoločne
s davom ľudí sme čakali na príchod Sv. Mikuláša,
ktorého prítomnosť bola významnou súčasťou celého
podujatia. Tento dôležitý hosť pozdravil nedočkavé
deti a spolu s anjelmi a čertom prišiel na krásnom vy-
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zdobenom koníkovi a rozdal darčekové balíčky.
V mesiaci december sa v kultúrnom dome pravidelne
organizujú aj vianočné súzvuky. Súčasťou bol krátky
program s vianočnou tematikou a vynikajúca kapustnica. Okrem toho prebiehala prezentácia a predaj vianočných výrobkov. Podujatie aj minulý rok prilákalo
množstvo ľudí, ktorí ocenili výbornú atmosféru a stalo
sa tak obľúbenou súčasťou adventného obdobia.

Obecné noviny Maršová-Rašov

Dňa 22. júla 2016, okresná rada SNS Bytča a miestna
organizácia SNS Maršová-Rašov spolu s DHZ Maršová-Rašov zorganizovali v obci podujatie „Vatru zvrchovanosti“, ktorá sa konala pri príležitosti 24. výročia

1/2016

prijatia Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Súčasťou podujatia bolo odhalenie pamätnej tabule pri Slovenskom dvojkríži. Slovenský dvojkríž je
znakom kresťanstva a národnej hrdosti. O spríjemnenie
podujatia sa postarala ľudová hudba.

Horela „Vatra
zvrchovanosti“

Dopravná infraštruktúra v obci
Dopravnú obsluhu zabezpečuje
v obci SAD Žilina, prevádzkareň Bytča prostredníctvom jednej autobusovej linky, ktorá
spája našu obec s mestami Bytča
a Považská
Bystrica.
V súčasnosti sa tu nachádza
šesť autobusových zastávok.
Železničná doprava
V obci nemáme priame napojenie
na železničnú sieť, preto sú obyvatelia nútení využívať zastávky
v susedných obciach Predmier a
Plevník - Drienové, ktorými prechádza trať celoštátneho významu

Bratislava – Žilina. Rýchlikové
spoje premávajú len zo staníc
v Žiline, resp. Považskej Bystrice,
pričom niektoré zastavujú aj
v okresnom meste Bytča.
Letecká doprava
Medzinárodné letiská Bratislava,
Košice, Poprad, Sliač a Piešťany
sú riadené v rámci Slovenskej
správy letísk. Do siete medzinárodných letísk patrí aj letisko
Žilina, ktoré sa nachádza
v katastri obce Dolný Hričov.
V obci Maršová-Rašov sa nenachádzajú zariadenia leteckej dopravy.

Cyklistická doprava
Žilinský kraj patrí medzi regióny
s najhustejšou a najlepšou sieťou
cyklotrás a najlepšie vyznačenými trasami pre horské bicykle
(najmä
okolie
Terchovej
s prepojením na Oravu). Obec
a jej okolie poskytujú vhodné
podmienky na cykloturistiku.
Reliéf terénu je pomerne málo až
stredne náročný na cyklistické
túry i turistiku samotnú. Existuje
tu sieť značených, ale aj neznačených turistických a cyklistických
chodníkov. Územím obce prechádza Vážska cyklomagistrála.
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Kvíz
1. Do ktorého regiónu patrí obec MaršováRašov?
a) Severopovažský

4. V ktorom roku vznikol
oficiálny názov obce
Maršová-Rašov?

b) Oravský

a) 1998

c) Strednopovažský

b) 1993

2. Od čoho je odvodený názov obce Rašov?

c) 1898

a) od zamestnania

5. V roku 1877 obec postavila novú zvonicu. Čo

b) od rastliny

sa stalo s pôvodnou zvonicou?

c) od živočícha

a) zbúrala sa

3. Z ktorého storočia pochádza kaplnka

b) zhorela

v Rašove?

c) chátrala a rozpadla sa

a) 17. storočie

6. Čo boli žentúry?

b) 18. storočie

a) nezaštepené stromy

c) 19. storočie

b) predsieň starých domov
c) kosačky na konský poťah

Riešenie kvízu nájdete na strane 16.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Obecný úrad Maršová-Rašov
Starostka, Mgr. Dagmar Karasová
Pošta Predmier
Farský úrad Predmier
Materská škôlka
Ambulancia praktického lekára Predmier
Reštaurácia Šport
COOP Jednota Rašov

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

TIESŇOVÉ VOLANIA
Hasiči
Záchranná služba
Polícia
Integrovaný záchranný systém
SSE – elektrárne
SPP – plynárne
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150
155
158
112
0800 159 000
0850 111 727
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Detský kútik. Zabavme sa!
Vyhľadaj mená, prečiarkni ich a zo zvyšných písmen prečítaj tajničku.
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Karol, Lenka, Kamil, Alena, Oľga, Anna, Nina, Ivan, Peter, Andrej, Slavomír,
Júlia, Tibor, Patrícia, Igor, Karolína, Mária, Patrik, Lýdia, Martin, Dara, Lea
Tajnička: Dňa 21. júla má meniny
Vymaľuj.
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Nájdi rozdiely v obrázkoch.

14

Obecné noviny Maršová-Rašov

Obecné noviny Maršová-Rašov
Vydáva:
Obec Maršová-Rašov
Foto:
archív obce, internet
Adresa:
Obec Maršová-Rašov
Maršová-Rašov 2
013 51 Predmier
Telefón:
041/557 11 71
Fax:
041/ 557 10 00
Email:
obec.marsova.rasov@stonline.sk
PRVÉ VYDANIE
NEPREDAJNÉ

1/2016

V Novom roku 2017
prajeme obyvateľom
našej obce pevné zdravie,
veľa

osobných ako aj

pracovných

úspechov,

veľa lásky a vzájomného
porozumenia

starostka obce,
poslanci obecného zastupiteľstva
a pracovníci obecného úradu

ÚRADNÉ HODINY – OBECNÝ ÚRAD

Pondelok

7.00 - 15.30

Utorok

7.00 - 15.30

Streda

7.00 - 16.00

Štvrtok

nestránkový deň

Piatok

7.00 - 12.00

SME NA WEBE!
Navštívte našu webovú lokalitu
na adrese:

www.marsova-rasov.sk

Riešenie kvízu zo strany 13:
1. A, 2. B, 3. B, 4. A, 5. B, 6. C
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