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Chotár Rabčíc sa nachádza v Polhoranskej kotline, ktorá vznikla eróziou
potokov Polhoranka, Rabčický potok,
Magurka a Soľný potok. Obec sa rozprestiera pod majestátnou Babou horou
(1725 m n. m. ). Napriek tomu, že Babia
hora nie je súčasťou Rabčického chotára,
občania Rabčíc sú vlastnícky i historicky
s týmto vrcholom úzko spätí. Územie
leží v povodí rieky Orava a riečnu sieť
tu tvoria toky Všianka potok, Zágurka,
Soľný potok a Odumorkovka, ktoré sa
spájajú do rieky Polhoranky. Katastrálne územie obce má rozlohu 2 218 ha a jeho
osídlenie je sústredené do intravilánu obce s reťazovou kolonizačnou zástavbou
pozdĺž celej obce. Za dôkaz právneho vzniku Rabčíc sa považuje listina datovaná
v Bytči z roku 1616. V obci je evidovaných 2 028 obyvateľov a 668 súpisných čísiel,
z toho cca 600 obývaných rodinných domov, 60 chát a chalúp, ostatné tvoria garáže
a neobývané rodinné domy. Obec má vlastnú samosprávu, poštu, základnú školu,
materskú školu, kostol a faru, telocvičňu, kultúrny dom, dom smútku, pozemkové
spoločenstvo spravujúce spoločné lesy (Urbár), roľnícke družstvo, mnoho súkromných podnikateľov podnikajúcich v autodoprave, agroturistike, stavebníctve,
obchode a ďalších oblastiach. Obec má
tiež spoločný vodovod. V obci sú evidované 3 organizácie – Dobrovoľný hasičský
zbor, Poľovnícke združenie a Združenie
včelárov. Obec usporiadava každoročne
podujatie Rabčická heligónka a Goralova
bežka. Naša obec je symbolická netradičnou atrakciou, ktorou je čert nad kazateľnicou v kostole Všetkých svätých, ktorá
je vyhlásená za kultúrnu pamiatku ako
aj 370 ročná lipa na miestnom cintoríne,
o ktorej je mnoho povestí.
Nadmorská výška: 720 m n. m.
Najnižší bod: 660 m n. m.
Najvyšší bod: 934 m n. m.

TURISTICKÁ A CYKLISTICKÁ MAPA
• VYSVETLIVKY •
Kaplnka
Božieho
Milosrdenstva

diaľnica, viacpruhová cestná komunikácia
hlavná cesta; most; ostatné cesty; autobusová zastávka; aleja
spevnená cesta; lesná a poľná cesta; chodník
železnica jednokoľajová a dvojkoľajová elektrifikovaná; stanica; tunel; zastávka
sedačková lanovka
lyžiarsky vlek
transformátor; elektrické vedenie; elektráreň

Żywiec 30 km

Potraviny

hrad; zámok; kaštieľ; zrúcanina; horáreň

Kaplnka
Blahoslavenej
Panny Márie

kostol; kaplnka; cintorín
kríž; pomník; významný pomník
komín; orientačne dôležitý komín; rozhlasový alebo televízny stožiar; orientačne
dôležitý rozhlasový alebo televízny stožiar
vežovitá stavba; prístupná rozhľadňa; ihrisko, športový štadión
čerpacia stanica pohonných hmôt; veterný mlyn; skokanský mostík
jaskyňa; strom; orientačne dôležitý strom; chránený strom
les s priesekom; kosodrevina
432,8

vodný tok; vodopád; vodná plocha s nadmorskou výškou; lávka
občasný vodný tok; ponorný vodný tok a výver
prameň; studňa; vodojem; hydroglóbus; minerálny prameň
verejné kúpalisko; krytý bazén; močiar
osamelá skala; osamelý balvan; kamenitý a štrkovitý povrch; priepasť

Futbalové
ihrisko

trigonometrický bod; výšková kóta; nadmorská výška sídla
prírodná zaujímavosť; chránené územie prírody menšieho a väčšieho rozsahu
hotel, penzión, apartmán; turistická ubytovňa; turistická útulňa

Obecný
úrad
Potraviny
Kaplnka sv. Jozefa

reštaurácia; bufet

Základná škola

RD Babia hora

autokemping; verejné táborisko; turistický prístrešok; vyhliadka
pozoruhodné miesto; múzeum alebo galéria

Potraviny

nabíjacia stanica elektrobicyklov; lyžiarske zjazdové svahy udržiavané

Kostol
Všetkých svätých

Dopravné
a ľadové
ihrisko

Turistické značené trasy

na mape

v teréne

pásové značenie, s číslom európskej diaľkovej
trasy, s číslom turistickej značenej trasy

Potraviny

miestne značenie
značenie náučného chodníka

Kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie

turistické informačné miesto; turistický časový údaj

Cyklistické značené trasy

na mape

Kaplnka Sedembolestnej
Panny Márie
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v teréne

047
2008

cykloturistická trasa značená, s číslom

5003

Sihelné 3 km

8020

významný bod obce

hranica katastra obce

Obecný úrad
Letné turistické značenie plní svoju funkciu v plnom rozsahu len v období bez snehovej pokrývky.
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