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 Školy v Rajci  Zo života ŠZŠ v Šuji 
Ako predchádza� odpadom  Preèo sa slávi MDŽ 

Úspechy športovcov  Spoloèenská rubrika 

V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:

JE TO SVIATOK VŠETKÝCH ŽIEN,
PRAJEME IM Š�ASTIE LEN,

PRAJEME IM KRÁSU K TOMU,
NECH SÚ OZDOBOU KAŽDÉHO DOMU.

8. marec

MEDZINÁRODNÝ DEÒ ŽIENMEDZINÁRODNÝ DEÒ ŽIEN

(viac na strane 10)

Ilustraèné foto: internet



Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
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Vo februári napadlo poèas dvoch dní 
množstvo snehu, stíhali mestské odhà-
òaèe odstraòova� sneh po meste alebo 
mesto muselo požiada� o pomoc aj iné 
inštitúcie?

V minulom roku sa niektoré mestá a ob-
ce na Slovensku zapojili do celosvetové-
ho podujatia Hodina Zeme. Princíp spo-
èíva vo vypnutí elektrickej energie na 
jednu hodinu. Nezapojí sa aj mesto Ra-
jec v tomto roku do tohto projektu?

V súèasnej zlej finanènej situácii sa 
niektoré mestá snažia získa� peniaze od 
dlhodobých neplatièov daní a poplatkov 
tak, že zverejnenia ich mena na webovej 
stránke. Neplánuje takýto krok urobi� aj 
mesto Rajec?

V poslednom období sa èasto hovorí      
o využití použitého kuchynského oleja. 
Môžu aj obyvatelia Rajca niekde odov-
zda� olej zo svojich domácností?

lia informovaní o tom, akým spôsobom bu-
deme zbera� použitý olej z domácností. 

Už nieko¾ko rokov každý prvý piatok      
v mesiaci zberáme pred rodinnými domami 
vrecia s plastmi a tetra-pakmi. 

Èo sa týka zberu oleja. Obyvatelia po-
èas mesiaca môžu použitý olej z domác-
nosti zbera� do nejakej nádoby, napr. plas-
tovej f¾aše, a keï bude zber môžu ho vyloži� 
pred dom spolu s vrecami s pet f¾ašami. By-
tové domy zatia¾ nevieme vyrieši� takýmto 
spôsobom, lebo tu nie je pravidelný vývoz 
separovaného odpadu. ¼udia z bytových Odhàòanie snehu zabezpeèujeme na-
domov však môžu použitý kuchynský olej  šou vlastnou technikou a aj pomocou zaz-
(v nejakej nádobe) donies� za mestský úrad mluvneného partnera – p. Záòa, ktorý nám 
do dvora, kde ho staèí položi� ku kontajne-už viac ako pä� rokov zabezpeèuje odhàòa-
rom a my zabezpeèíme jeho likvidáciu.nie snehu.

Keïže však vo februári napadlo väèšie 
množstvo snehu, na niektorých uliciach bo-
la znížená prejazdnos� lebo okolo ciest boli 
ve¾ké kopy odhrnutého snehu. Preto sme 
na týchto uliciach rozširovali priestor na pre-
jazd tak, že sme z nich odvážali sneh. Na 
tieto práce sme využili techniku zo Združe-

Do tohto projektu sme sa zatia¾ nezapo- akcia, ktorá sa dotkne všetkých žiakov ZŠ nia obcí Rajecká dolina, ktorá sídli na Fuèí-
jili. Neviem èi má nejaký zmysel vypína� na má omnoho väèší nielen pouèný, ale aj psy-kovej ulici a ktorého spoluvlastníkom je aj 
hodinu verejné osvetlenie – z dôvodu bez- chologický efekt, ako vypnú� osvetlenie na Mesto Rajec 
peènosti. Skôr si myslím, že keï chceme jednu hodinu v roku.
šetri� energiou treba to rieši� v prvom rade 
tak, že netreba svieti� vtedy keï je svetlo. 

V posledných rokoch máme namonto-
vané na všetkých obvodoch verejného os-
vetlenia v Rajci fotobunky, kde sa spínaè 
aktivuje a zaène svieti� osvetlenie až vtedy, 
keï je už šero. Mesto sa snaží aj takýmto 
spôsobom šetri� energiu. Samozrejme tak, Takýto spôsob sme už v minulosti 
aby nebola ohrozená vidite¾nos� v meste a vyskúšali, ale nemalo to ve¾ký efekt. Už viac 
aby sme náhodou nedali podnet k nejakej ako 10 rokov vymáhame všetky nedoplatky 
trestnej èinnosti a rôznym priestupkom, na daniach a poplatkoch pomocou exekúto-
keby bolo mesto bez osvetlenia rov. Dlžník dostane v zmysle legislatívy 

Mesto Rajec sa každoroène zapája do upozornenie – výzvu na zaplatenie, pokia¾ 
Dòa Zeme (22. apríla) tak, že zbierame nezaplatí poplatky za daný rok už v nasle-
odpad po meste. Toto budeme realizova�   d u júcom kalendárnom roku ide jeho poh¾a-
v spolupráci so Základnou školou na Lipo- dávka voèi mestu exekútorovi. ¼udia sú si 

potom vedomí, že ich úhrada poplatkov      Aj Mesto Rajec chystá v tomto roku no- vej ulici aj v tomto roku. Chceme však tento 
v rámci exekuèného konania stojí omnoho vinku v separovanom zbere. V najbližších deò obohati� o rôzne ïalšie èinnosti ako      
viac.mesiacoch, v marci – v apríli, budú obyvate- v minulom roku. Predpokladám, že takáto 

BUDEME SEPAROVA� 
AJ KUCHYNSKÝ OLEJ 
BUDEME SEPAROVA� 
AJ KUCHYNSKÝ OLEJ 

Prvé tohtoroèné zasadnutie poslancov mestského zastupite¾-
stva sa uskutoènilo 16. februára 2012.

V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka správu  
o vykonanej kontrole plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na ostat- mzdy na žiaka ZUŠ, na die�a MŠ a školských zariadení so sídlom 
nom zasadnutí MZ, ako aj o uzneseniach doposia¾ nesplnených. na území mesta Rajec na rok 2012, ako aj návrh zmeny rozpoètu 
Poslanci správu zobrali na vedomie. mesta Rajec na rok 2012.

V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali prenájmom, kú- Najdiskutovanejším bodom zasadnutia MZ bola žiados� riadi-
pou a odpredajom nehnute¾ností v meste. Primátor informoval MZ  te¾ky Domova vïaky (DV) o poskytnutie príspevku na rok 2012. 
o uskutoènenom druhom kole dobrovo¾nej dražby, kde sa vydražil Mestská rada a taktiež sociálno-zdravotná komisia neodporuèila 
byt po p. Katrenovi. Poslanci ïalej odsúhlasili nájom nebytového schváli� zvýšenie tohto príspevku. Po dlhej diskusii zobrali poslanci 
priestoru v priestoroch polikliniky Optike Visio zo Žiliny. MZ na vedomie túto žiados�, skonštatovali, že ekonomická situácia 

Vzh¾adom k tomu, že Železnice Slovenskej republiky odpredá- v DV je ve¾mi vážna a odporuèili riadite¾ke vypracova� návrh, ako 
vajú nadbytoèný majetok, bol ponúknutý mestu odpredaj pozemku zníži� prevádzkové náklady na zariadenie pod¾a pripomienok, ktoré 
pod autobusovým nástupiš�om na Nádražnej ulici. Poslanci jedno- boli prerokované na zasadnutí MZ. Po predložení návrhu ako zníži� 
myse¾ne odsúhlasili kúpu tohto pozemku od ŽSR. prevádzkové náklady v DV, bude tento bod opätovne zaradený na 

Keïže funkèné obdobie orgánu školskej samosprávy je štyri najbližšie rokovanie MZ.
roky a doterajším radám škôl toto obdobie konèí 19. 3. 2012 Po krátkej prestávke predniesla hlavná kontrolórka mesta sprá-
poslanci prerokovali a schválili poèty èlenov do rád škôl – Základnej vu o kontrolnej èinnosti a správu o vykonaných kontrolách v januári 
školy na Lipovej ulici, základnej umeleckej školy, Materskej školy na a februári tohto roka. Obe správy poslanci zobrali na vedomie.
Mudrochovej ulici a Materskej školy na ul. Obrancov mieru. V závere rokovania poslanci MZ predniesli interpelácie – návrhy 

V ïalších bodoch programu bol poslancami schválený návrh a pripomienky obèanov, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé odde-
dodatku k VZN è. 12/2011 o urèení výšky dotácie na prevádzku a lenia mestského úradu. 

Za rozhovor ïakuje Šzá

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

MsÚ

Ilustraèné foto: internet
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Prínos: pomoc sociálne slabším skupinám 
obèanov, zníženie množstva odpadu zneš-
kodòovaného skládkovaním.

lístie, zhnité ovocie, vypletá burina, zemina) Každoroène na celom svete narastá 
a iný organický odpad (popol z dreva, hob- Aktivity, ktoré môže urobi� každý z nás:množstvo vyprodukovaného odpadu. Ak si 
liny, drevené piliny, hnoj a trus, vlasy, perie, - zaènime od seba,uvedomíme, ko¾ko odpadu vyprodukuje 
papierové obrúsky a servítky). - nepodliehajme reklame a rozmýš¾ajme pri každý z nás, mali by sme sa zamyslie� èi by 
Prínos: znižuje sa množstvo spa¾ovaného nakupovaní, aby sme neprodukovali zby-nebolo potrebné urobi� nieèo preto, aby 

odpadu v obci, znižuje sa množstvo biolo- toène odpad,sme znížili jeho produkciu a aby odpad, 
gického odpadu ukladaného na nelegál- - nevyhadzujme bezhlavo všetko, èo nepot-ktorý v domácnostiach vzniká, bol èo naj-

ne skládky odpadov a zneškodòova- rebujeme – možno to ešte niekto bude ve-skôr biologicky odbúrate¾ný. Prináša-
ného skládkovaním, zvyšuje sa záu- die� využi�,me vám nieko¾ko rád ako sa správa� 

jem pôvodcov odpadov o separo- - kompostujme svoje biologické odpady,tak, aby sme èo najmenej zneèis�o-
vaný zber suchých recyklovate¾- - separujme všetky odpady,vali životné prostredie okolo nás. 
ných zložiek, znižujú sa náklady - nepoužívajme jednorazové veci (plienky, 
obce na odpadové hospodár- riady, obaly, uteráky, automaty na nápoje  Zníži� množstvo odpadu mô-
stvo. v jednorazových obaloch),žeme hlavne znižovaním množ-

- využívajme systémy spätného odberu – stva zneškodnených zmesových 
2. zberný dvor – využíva� systém se- zálohovacie systémy,komunálnych odpadov a predchádza-

parovaného zberu v meste a odovzdanie - využívajme mlieène automaty,ním vzniku komunálnych odpadov.
odpadu na ïalšie zhodnotenie a využitie. - využívajme požièovne, prevádzky s bezo-
Prínos: znižovanie množstva odpadov balovou distribúciou, antikvariáty, second Spôsoby, ktoré môžeme využi� pri zni-
zneškodnených skládkovaním, znižovanie handy, opravovne, bazáre,žovaní množstva komunálnych odpadov sú:

1. kompostovanie množstva nelegálnych skládok, odovzda- - používajme nálepky na schránky NEVHA- – biologicky rozložite¾-
nie odpadu na ïalšie využitie. DZOVA� REKLAMY.né odpady tvoria 30 až 45 percent z celko-

vého množstva odpadu. Tvoria ich odpady  
3. opätovné využitie nepotrebných, ale z kuchyne (zvyšky z èistenia ovocia a zele-
funkèných vecí (napr. elektronika, obleèe-niny, zvyšky jedál, potraviny, èaj, kávový vý-
nie, obuv, knihy, sklenené poháre, nábytok, luh, potravinami zneèistený papier), odpady 
športové potreby, náradie...)zo záhrad (kvety, pokosená tráva, konáre, 

AKO PREDCHÁDZA� VZNIKU ODPADOV

Spracoval: MsÚ

Zdroj: Prezentícia z konferencie „Možnosti
ako zníži� náklady na odpadové hospodárstvo

 v obci“, PRO EKO Banská Bystica 2011 

k

sy, jaternice, mäso, oškvarky alebo chutnú kapustnicu. Záujem ¾udí 
o špeciality bol ve¾ký a za symbolický príspevok 1 euro, sa každý     
z chuti najedol a niektorým zachutilo tak, že si dali zabali� zabíjaè-
kové špeciality aj domov.

No nezostalo iba pri jedení. O 15. hodine prišiel zabavi� ¾udí 
svojim programom folklórny súbor Limbora z Preèína. Asi tridsiatka 
èlenov zo súboru za sprievodu hudby a spevu postupne rozospie-
vala a roztancovala všetkých divákov. Fašiangový sprievod obišiel 
celé námestie a spevom, tancom a špásmi zabavil všetkých. 

Fašiangy v Rajci v tomto roku vyvrcholili v piatok 17. februára. 
Poslanci Mestského zastupite¾stva v Rajci, Mesto Rajec a Mestské 
kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Reštauráciou Dubová a za 
pomoci Obèianskeho združenia Biela studòa Jasenové zorganizo-
vali fašiangovú DOMÁCU ZABÍJAÈKU. 

Každý, kto šiel v piatok po námestí videl, že už od samého rána 
vládol na námestí èulý ruch. Bolo potrebné postavi� stoly na robenie 
zabíjaèkových špecialít, spojazdni� paráky na varenie, rozloži� stoly 
a lavièky na obèerstvenie a rozloži� dáždniky, lebo od rána snežilo. 

Takmer celodenná Už od 10. hodiny si mohli záujemcovia pozrie� ako sa rozoberá 
akcia, pod¾a nadše-zabité prasiatko. Prasa rozobrané na èasti postupne spracovával 
ných ohlasov divákov, mäsiar Ján Vanák s hlavnými pomocníkmi Jaroslavom Muchom a 
dopadla na výbornú.¼ubomírom Pialom za výdatnej pomoci poslancov mestského zas-

Vyzbieraný finan-tupite¾stva a primátora mesta. Po nieko¾kých hodinách postupne na 
èný príspevok v celko-stoloch zaèali pribúda� klobásy a jaternice, krájalo sa krásne preras-
vej výške 593,63 eur tené mäsko na peèenie, slanina na oškvarky a varila sa zabíjaèková 
bude použitý na ïal-kapustnica. 
šie kultúrne akcie       Už okolo obeda bolo množstvo ¾udí zvedavých a správne 
v meste.„hladne“ naladených na ochutnávku špecialít. Ruku k dielu priložili 

Šzázamestnanci Reštaurácie Dubová, ktorí klobásky, jaternice a mäso 
3x foto: S. Kalmapiekli a zamestnanci mestského úradu, ktorí vydávali peèené klobá-

FAŠIANGOVÉ VESELENIEFAŠIANGOVÉ VESELENIEFAŠIANGOVÉ VESELENIEFAŠIANGOVÉ VESELENIE
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V nede¾u 12. februára sa zaèali zbieha� do kultúrneho domu 
všakovaké rozprávkové bytosti – bosorky, èernokòažníci, víly, králi 
a princezné, indiáni, šašovia, piráti, nechýbali ani motýliky, lienky, 
vèielky, tuèniak, èi Pipi Dlhá panèucha s opièkou pánom Nilssonom. 
Niektorí obyvatelia možno aj rozmýš¾ali èo sa to tam zasa deje, ale 
to sa iba v Rajci konal Detský karneval. 

Krásne karnevalové masky prišli zabavi� Šaško a Šašulienka zo 
Šašitiec. Deti sa spolu so Šašovcami zabávali na rôznych sú�a-
žiach. Prekona� prekážkovú dráhu s pinpongovou loptièkou na ta-

sedemnástej hodiny už boli menšie masky unavené, tak prenechali 
parket naším tínedžerom, ktorí sa mohli vytancova� na detskej dis-

nieriku nie je jednoduché, a keï ešte musíte pri tom beža�, lebo vás 
dobieha váš spoluhráè. A èo tak tancova� spolu s partnerom a mu-
sie� pri tom drža� medzi hlavami nafúknutý balónik, ktorý chce ís� 
všade inde len nechce by� medzi vašimi hlavami – a to ešte musíte 
prekona� všetkých ostatných, aby ste boli tí najlepší, ktorí to vydržali kotéke do sýtosti. Všetci odišli z karnevalu príjemne naladení a teší-
najdlhšie. No poviem vám, niektorí sa veru pekne zapotili. Sú�aží me sa spolu s nimi na ïalší – opä� o rok.
bolo neúrekom a všetky deti dostali za snahu sladké odmeny. Okolo 

ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA

sme sa rozdelili do dvoch skupín: lyžiari a 
snoubordisti. Lyžiari sa ešte rozdelili na sku-
piny pod¾a svojich schopností: výborní ly-
žiari, lyžiari a zaèiatoèníci. O chví¾u sme už 
dostali ski-pasy, nasadli na štvorsedaèkovú 
lanovku, ktorá nás vyviezla o kúsok vyššie. 
Tam vysadli zaèiatoèníci spolu so snoubor-
distami, no ostaní išli ove¾a vyššie. Lyžiari   
z druhej skupiny chodili na všetky svahy, no 
na tie najstrmšie si netrúfali, tie boli urèené 
len skúseným lyžiarom z prvej skupiny. 

Ráno sme sa všetci tešili na raòajky po-
dávané formou švédskych stolov, každý si 
prišiel na svoje. V stredu poobede sme ab-
solvovali prechádzku po Demänovskej jas-
kyni a pozorovali sme v nej rôzne útvary, 
ktoré sú dielom len a len vody. V hoteli Fim 
sme mohli využíva� bazén, posilòovòu, 
zahra� si pingpong, èi využi� na hru hracie 
konzoly. 

Ani sme sa nenazdali a zrazu bo piatok. 
Chtiac-nechtiac sme sa museli zaèa� bali�. 
Veru sa nám nechcelo. V piatok dopoludnia 
sme sa poslednýkrát „povozili“ na lanov-jimi vecami, vodiè autobusu naštartoval mo-Neverili sme, že ten deò príde tak 
kách a poslednýkrát sme sa pospúš�ali na tor a my sme vyrazili do tuhej tatranskej zi-rýchlo. Ráno 16. januára sme sa o 7. hodine 
svahoch. Ale jedno je isté, nikdy na tieto dni my...zhromaždili pred Kostolom sv. Ladislava     
nezabudneme. Sme radi, že sme takýto ly-Po dlhej ceste sme nedoèkaví dorazili v Rajci. Žiaci kvinty, siedmaci, pán kaplán 
žiarsky mohli zaži�. A zato ïakujeme všet-na parkovisko pred Hotelom Fim. Vzali sme Pavol Gera, ako aj pedagógovia – Andrea 
kým ¾uïom, ktorí sa na uskutoènení tohto si svoje veci a pobrali sme sa do izieb. One-Joneková, Vladimír Baïura a Jaroslav Ži-
výcviku podie¾ali. Ïakujeme... Jdlho sme však už vyrazili na svah. S lyžami dek, si so sebou priniesli lyže, lyžiarky, výs-

na nohách a s lyžiarskym výstrojom sme na troj i ve¾a iných všakovakých vecièiek. Keï 
svahu èakali, èo sa bude dia� ïalej. Najskôr sme nastúpili do autobusu so všetkými svo-

LYŽIARSKY VÝCVIK V NÍZKYCH TATRÁCH

¼ubomír Kosper, kvinta GAŠ
Katolícka spojená škola

Foto: archív KSŠ

Šzá; 3x foto: E. Pekná
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Brány Materskej školy na Mudrochovej ulici v Rajci boli po 
prvýkrát otvorené 22. februára 1982. Materskú školu slávnostne ot-
voril Mgr. Vojtech Novotný, vedúci odboru školstva pri Okresnom 
národnom výbore v Žiline, za prítomnosti Antona Mandáka, pred- ledku menej narodených detí v populaèných roèníkoch. V tejto 
sedu Mestského národného výboru v Rajci, Aleny Vitkovej, inšpek- triede bolo zriadené Fit centrum, ktoré bolo v prevádzke do 30. júla 
torky pre materské školy pri Okresnom národnom výbore – odbore 2011. Fit centrum sa zároveò spolupodie¾alo spoloène s materskou 
školstva v Žiline a iných hostí. školou na financovaní nákladov spojených s jeho prevádzkou.

V roku 2010 sa v materskej škole uskutoènila rekonštrukcia 
dvoch pavilónov, ktorú spolufinancovala Európska únia v rámci 
Regionálnych operaèných fondov zo štrukturálnych fondov EÚ 
ERDF. Pavilóny sa zateplili, vymenili sa okná, dvere, zároveò sa 
zmodernizovalo vybavenie tried nábytkom a digitálnymi technoló-
giami. Materskú školu èakalo jubileum, zaslúžila si už nový šat. 
Opeknela zvnútra aj zvonku. 

V auguste 2011 sa znova uskutoènili rekonštrukèné práce, na-
ko¾ko populaèné roèníky sú silnejšie a žiadalo si to vytvorenie ïalšej 
– štvrtej triedy. Preto bolo Fit centrum zrušené a od 1. 10. 2011 sa 
otvorila ïalšia trieda. V súèasnosti je materská škola štvortriedna a 
navštevuje ju 79 detí. 

Zaèínajúci tím – vedenie školy: riadite¾ka Mária Baïurová a 
zástupkyòa riadite¾ky Mária Koššová. Uèite¾ky: Edita Škutová a Ma-
riana Špániková, detské sestry: Mária Rybáriková, Magda Polaczy-
ková, Dáša Gáperová a Jozefa Jasenovcová.

Interiér materskej školy ožil detským džavotom, naplnil sa pozi-
tívnou energiou oèakávaní a radosti z novej školy. Zariadenie malo 
názov Materská škola a detské jasle. V materskej škole boli dve trie-
dy, kde bolo zapísaných 64 detí, v detských jasliach bolo zapísa-
ných 40 detí.

K 30. 8. 1992 boli v spoloènom zariadení zrušené jasle a pribudli 
dve triedy materskej školy. Zo spoloèného zariadenia sa stala štvor-
triedna materská škola. K 1. septembru 1992 bolo zapísaných do 
materskej školy 106 detí a pracovalo tu osem kvalifikovaných uèite-

Výchovno-vzdelávaciu èinnos� materskej školy ovplyvnila liek a osem prevádzkových zamestnancov, pod vedením riadite¾ky 
školská reforma v roku 2008, Zákonom NR è. 245/2008 Z.z., Edity Pekaríkovej. K 1. septembru 1995 bolo zapísaných v mater-
Vyhláškou MŠ SR è. 306/2008 a novelizovanou Vyhláškou MŠ SR skej škole 124 detí a pracovalo v nej osem kvalifikovaných uèiteliek 
è. 308/2009 o materských školách. Bol vydaný Štátny vzdelávací a sedem prevádzkových zamestnancov pod vedením riadite¾ky 
program, na základe ktorého sme si vypracovali autentický Školský Aleny Vitkovej.
vzdelávací program, ktorý je vypracovaný na podmienky našej 
materskej školy. Na základe tohto programu prebieha celá výchov-
no-vzdelávacia práca v priebehu celého školského roka.

Bránou školy doteraz prešlo približne 700 až 750 detí. Niektoré  
z nich už vodia svoje deti do našej školy. Poèas uplynulých rokov 
pracovalo v tunajšej materskej škole ve¾a uèiteliek, zdravotných 
sestier, prevádzkových zamestnancov, ktorí prispeli k bezproblé-
movému chodu školy. 

Toto je tridsa� roèná história našej materskej školy s jej najvýz-
namnejšími mí¾nikmi a udalos�ami, ktorými doteraz prešla. 

Ïakujem všetkým zamestnancom, ktorí tu pracovali a súèasne 
pracujú, za odvedenú prácu. Ïakujem všetkým minulým i súèas-
ným absolventom, ktorí navštevovali a navštevujú túto školu za ich 
nefalšovanú detskú rados�, entuziazmus, pozitívnu energiu, ktorú 
neustále zo sebou prinášali a odovzdávali ju nám dospelým. Ïaku-
jem všetkým rodièom za prejavenú dôveru tým, že nám zverili na 
výchovu a vzdelávanie to najcennejšie èo mali a majú – vlastné deti. 

Materskej škole pri jej 30 roènom jubileu želám plné triedy zdra-
vých a veselých detí, vzdelané a tvorivé uèite¾ky a uèite¾ov, rodièov, 
ktorí spoloène s uèite¾mi budú kooperova� pri výchove a vzdelávané 

V auguste 2001 sa uskutoènila delimitácia materských škôl svojich detí, empatického zriaïovate¾a, ktorý sa bude zaujíma�       
spod pôsobnosti Školskej správy v Žiline pod Mesto Rajec. Zname- o potreby a záujmy materskej školy. Materská škola, naïalej buï 
nalo to, že zriaïovate¾om materskej školy sa stalo mesto Rajec.     otvorená pre deti ïalších tridsa� rokov.
K 1. 9. 2001 bolo do materskej školy zapísaných 98 detí, v materskej O materskej škole sa môžete dozvedie� viac aj na webovej 
škole pracovalo osem kvalifikovaných uèiteliek a sedem prevádzko- stránke mesta Rajec:  – materské školy.
vých zamestnancov pod vedením Mariany Špánikovej.

K 1. 9. 2006 bola v materskej škole zrušená jedna trieda, v dôs-

www.rajec.sk

HISTÓRIA JEDNEJ ŠKÔLKY

DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY DRŽIA PÁSKU NA SLÁVNOSTNÉ 
OTVORENIE MŠ – DJ (z¾ava: Miško Jasenovec a Maroško Ïuriš)

DETI Z MATERSKEJ ŠKOLY DRŽIA PÁSKU NA SLÁVNOSTNÉ 
OTVORENIE MŠ – DJ (z¾ava: Miško Jasenovec a Maroško Ïuriš)

VEDÚCI ODBORU ŠKOLSTVA – VOJTECH NOVOTNÝ PRESTRIHÁVA PÁSKUVEDÚCI ODBORU ŠKOLSTVA – VOJTECH NOVOTNÝ PRESTRIHÁVA PÁSKU

VOJTECH NOVOTNÝ ODOVZDÁVA K¼ÚÈE MÁRII BAÏUROVEJ, 
RIADITE¼KE MATERSKEJ ŠKOLY S DETSKÝMI JAS¼AMI

VOJTECH NOVOTNÝ ODOVZDÁVA K¼ÚÈE MÁRII BAÏUROVEJ, 
RIADITE¼KE MATERSKEJ ŠKOLY S DETSKÝMI JAS¼AMI

Mariana Špániková, riadite¾ka Materskej školy, Mudrochova 930/10, Rajec
3x foto: archív MŠ
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II. kategória Adam Hojo, VIII.A – expert na bity a bajty 
1. miesto Filip Biely, V.B (71. miesto z 393 žiakov),
2. miesto Begüm Tunèerová, VI.C Adam Hojo, VIII.A – expert na anglický jazyk 
3. miesto Mária Žideková, VI.C (67. miesto zo 460 žiakov),

Aj vo februári sa žiaci našej školy zú- Marek Kromka, IX.A – expert na dejiny a 
èastnili rôznych podujatí, kde si mohli vys- III. kategória spoloènos� (87. miesto zo 653 žiakov),
kúša� svoje vedomosti, zruènosti, umelecký 1. miesto Kristína Biela, VIII.A Roman Urík IX.A – expert na dejiny a spo-
talent alebo sa mohli len tak zabavi�. 2. miesto Lenka Súkeniková, IX.A loènos� (69. miesto zo 653 žiakov).

3. miesto Jakub Makuka, VIII.C
Najskôr sa 1. februára v Žiline uskutoè-

nilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. PRÓZA:
Sú�ažilo sa v 4 kategóriách (C, D, E, F) pod- I. kategória
¾a jednotlivých roèníkov. V silnej konkurencii 1. miesto – nebolo 
sa naši žiaci nestratili, pretože až šiesti   u d el ené
(z ôsmych zúèastnených) sa stali úspeš- 2. miesto Sofia Stup-
nými riešite¾mi Dejepisnej olympiády. Pora- òanová, II.A
die tých najlepších: 5. miesto Martin Miš- 3. miesto Petra Ku-
kovský (VII.C, kategória E), 7. miesto Lucia manèíková, II.A a Da-
Balážová (VI.C, kategória F), 8. miesto Filip niela Ben Saad, II.A
Pleva (VI.C, kategória F), 8. miesto Kata-
rína Czánová (VII.C, kategória E), 9. miesto II. kategória
Dávid Baláž (IX.C, kategória C), 11. miesto 1. miesto Mária Vra-
Katarína Pekarová (VIII.C, kategória D). novská, VI.A

2. miesto Juliána Trs-
Potom sa 7. februára v Žiline konalo ok- �anová, VI.A

resné kolo Geografickej olympiády, kto- 3. miesto Erika Juríè-
rého sa zúèastnilo 10 žiakov našej školy. ková, VII.D
Spomedzi nich najlepšie výsledky dosiahli – 
19. miesto Roman Vojtek (V.B), 11. miesto III. kategória
Patrik Martinec (VI.C), 2. miesto Martin Miš- 1. miesto Sandra La-
kovský (VII.C), 5. miesto Katarína Pekarová soková, VIII.A Mesiac február je tradiène mesiacom 
(VIII.C), 2. miesto Martin Pleva (IX.A). 2. miesto Monika Juríèková, VIII.A fašiangovej zábavy, preto dievèatá a chlap-ci 

Dvaja najlepší – Martin Pleva a Martin 3. miesto Jana Jardeková, VIII.A 6. roèníka 16. februára tancom, piesòou        
Miškovský, postupujú do krajského kola i slovom zabavili najmladších žiakov, pre kto-
Geografickej olympiády, ktoré sa uskutoèní Ví�azi jednotlivých kategórií nás 27. a rých si pripravili folklórne pásmo o fašian-
v marci. Všetci im držíme palce! 28. februára reprezentovali na regionál- gových zvykoch v našom regióne, prièom sa 

nom kole Hviezdoslavovho Kubína v Ži- obliekli do krojov, ale aj masiek, ktoré ne-
9. februára sa uskutoènilo školské ko- line, odkia¾ si žiaèka Nelli Horváthová z II.A chýbajú v žiadnom fašiangovom sprievode.

lo Hviezdoslavovho Kubína v prednese priniesla èestné uznanie. 
poézie a prózy. Svoje recitaèné schopnosti 
predviedlo spolu 42 žiakov 2. až 9. roèníka, Rodièovské združenie našej školy uspo-
prièom v obecenstve im držali palce ich spo- riadalo 10. februára detský karneval. 
lužiaci a kamaráti. Porota, ktorú tvorili p. uèi- Najskôr sa v školskej jedálni zišli žiaci 1. až 
te¾ky slovenského jazyka, napokon vyhlási- 5. roèníka. Predviedli sa v krásnych mas-
la tieto výsledky: kách, zatancovali si a dosýta sa vyšantili. Po 

nich školskú jedáleò obsadili žiaci 6. – 9. 
POÉZIA: roèníka, ktorí v rytme diskotékovej hudby 
I. kategória zaujali nielen tancom, ale aj štýlovým oble-
1. miesto Nelli Horváthová, II.A èením a podaktorí aj extravagantnými úèes-
2. miesto Petra Rybáriková, III.B mi. Všetci sa mohli poèas celého popolud-
3. miesto Mária Žideková, III.B nia a veèera obèerstvi� v stánku, ktorí pre 

nich pripravili rodi-
èia. 

Vo februári prišli Nakoniec v rámci vyuèovacieho pred-
aj výsledky celoslo- metu regionálna výchova zavítal do našej 
venskej sú�aže EX- školy p. Martin Šimko, ktorý si pre žiakov    
PERT GENIALITY 5. roèníka pripravil prednášku a ukážky kro-
SHOW v školskom jov z nášho regiónu. Svojim rozprávaním 
roku 2011/2012. žiakov nato¾ko zaujal, že Viktória Hromado-
Zúèastnilo sa jej 18 vá na túto tému vytvorila ve¾mi peknú a 
žiakov našej školy a zaujímajú videoprojekciu.
oprávnenie použí-
va� èestný titul Ex- Aj v marci po jarných prázdninách bude 
pert v jednotlivých rušný život na našej škole pokraèova�. Èa-
kategóriách získali: kajú nás ïalšie sú�aže a zaujímavé poduja-
Timea Lukáèová, tia, o ktorých vám prinesieme informácie     
VIII.A – expert na v nasledujúcom èísle Rajèana.
dejiny a spoloènos� 

ZŠ na Lipovej ulici(87. miesto zo 460 
3x foto: archív ZŠ žiakov),

ŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA
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Špeciálna základná škola v Šuji ako jediná 
špeciálna škola v spádovej oblasti Rajeckej 
doliny, zastrešuje vzdelávanie žiakov so špe-

zruènos�, ako aj prejavi� svoj herecký talent shopy organizované Mestským kultúrnym ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami    
zase v univerzálnom krúžku. Poèas školského strediskom Rajec (ma¾ovanie ve¾konoèných v plnom rozsahu. Zameriava sa na vzdeláva-
roka sa škola zapája do množstva akcií orga- kraslíc, tkáèske dielne, drotárske dielne a iné). nie žiakov s mentálnym postihnutím a kombi-
nizovaných inými školami. Svoju školu repre- Stali sa súèas�ou kultúrnych aktivít školy a novaným postihnutím. Nachádza sa v maleb-
zentujú žiaci na oblastných stolno-tenisových zaraïujú ich nom podhorskom prostredí obce Šuja. Škola 
pretekoch usporiadaných Spojenou školou   medzi ve¾mi má ve¾ký areál, ideálne využívaný v rámci vý-

J. M. Hurbana v Žiline, ïalej ak- o b ¾ ú b e n é .  
tívnou úèas�ou na MS v stolnom Žiaci si pod 
tenise usporiadanom hnutím doh¾adom od-
Špeciálnych olympiád a ŠZŠ   bo rníka môžu 
v Bytèi. Na športových hrách vyskúša� ne-
špeciálnych škôl žilinského tradièné, niek-
regiónu v ¾ahkej atletike, ktoré toré už zabud-
organizovala ŠZŠ Vojtaššáka nuté remeslá 
zo Žiliny sa všetci pretekári zo našich pred-
ŠZŠ Šuja umiestnili na popred- kov.
ných miestach vo všetkých dis- S nostal-
ciplínach. Zúèastnili sa aj reci- giou a s úsme-
taènej a speváckej sú�aže vom na tvári 
Bytèiansky slávik a Hviezdosla- radi spomína-
vov Kubín v Bytèi, z ktorého jú na školské 
postúpila jedna žiaèka na kraj- výlety. V minu-
ské kolo recitaènej sú�aže Ga- lom školskom roku navštívili hrad Streèno a 

òova Tarnava. Svoje zruènosti pri práci s PC nezabudnute¾ným zážitkom všetkých bola chovno-vzdelávacieho a relaxaèného procesu 
žiaci opä� prezentovali na podujatí organizo- plavba na pltiach po rieke Váh. Výletu sa zú-v každom roènom období. Ako iné zariadenia, 
vanom Spojenou školou Hurbanova v Žiline. èastnili žiaci spolu s rodinnými príslušníkmi.aj táto škola prechádza pestrým vývinom a 

Medzi podujatia organizovaných ŠZŠ       modernizáciou. Okrem výpoètovej techniky a 
v Šuji patrí aj výtvarná sú�až s názvom: Mladé Najoèakávanejšou udalos�ou, ktorú škola interaktívnych tabú¾, prešla škola modernizá-

pripravuje, a na ktorú sa oprávnene teší je ciou sociálnych zariadení. Bola upra-
oslava 50. výroèia založenia Špeciálnej zák-vená a prema¾ovaná fasády budovy a 
ladnej školy v Šuji. Uskutoèní sa 17. apríla tiež zrekonštruované vstupné scho-
2012 v priestoroch Kultúrneho domu v Šuji.dištia. Malotriednou formou vyuèova-

nia, s nízkym poètom žiakov v triedach 
V bežných základných školách je zave-zabezpeèuje každému die�a�u indivi-

dený trend integrácie postihnutých žiakov do duálny prístup nielen pedagogických, 
kolektívov intaktných žiakov, avšak väèšina ale aj nepedagogických zamestnan-
škôl nemá reálne vytvorené podmienky na to, cov, ktorí sa snažia poskytnú� žiakom 
aby dokázala zvládnu� špecifiká tak nároèné-a rodièom maximum. Aj vïaka vzá-
ho procesu a poskytova� adekvátnu starostli-jomnej spolupráci a podpore vládne   
vos�, pozornos� a umožni� postihnutému žia-v zariadení príjemná rodinná atmosfé-
kovi bez stresu plne rozvíja� svoje schopnosti, ra. Súèas�ou školy je aj školský klub 
zaži� úspech a ocenenie aj pri tak pokrokovej detí, kde si žiaci rozvíjajú kompeten-
myšlienke akou je integrácia. Nie v každom cie v oblasti komunikaèných schop-
prípade die�a�a so špeciálnym výchovno-ností, manuálnych zruèností ako aj vy-

talenty 2011. vzdelávacími potrebami je integrácia do škôl  V tomto roèníku sa sú�aže zú-užívania informaèno-komunikaèných 
bežného typu tým najlepším riešením, na èo èastnili žiaci z piatich špeciálnych škôl technológii.
by nemali zabúda� nielen rodièia samotného žilinského regiónu. Svoj výtvarný talent preu-Žiaci ukonèením vzdelávania v Špeciálnej 
die�a�a, ale aj všetci kompetentní, ktorí o tom kázali pri modelovaní postáv zo sveta rozprá-základnej škole v Šuji, sa úspešne zaradili do 
rozhodujú. ŠZŠ v Šuji zamestnáva kvalifikova-vok, báji a povestí. Po ukonèení sú�aže pre-vzdelávania v odborných uèilištiach, kde pok-
ných pracovníkov v oblasti poskytovania špe-biehal workshop o práci a modelovaní s mode-raèujú v odbornej príprave na výkon nenároè-
ciálnej starostlivosti žiakom so zdravotným lárskou hlinou pod vedením umeleckého so-ných èinností. Mnohí z nich nachádzajú uplat-
znevýhodnením, s využitím špeciálnych me-chára Mgr. Jána Šimúna z Rajeckej Lesnej, nenie v chránených dielòach a na chránených 

za spoluprácu tód a foriem práce. Organizácia výchovno-ktorému aj touto cestou ïakujú . pracoviskách. Aj po mnohých rokoch sa do 
vzdelávacieho procesu prebieha v bezpros-Ïalším podujatím, ktoré škola pravidelne or-školy žiaci vracajú, aby sa podelili so svojimi 
trednom prostredí a v¾údnej atmosfére. Priori-ganizuje je festival malých javiskových foriem, úspechmi a zaspomínali na žiacke èasy zo 

Divadelná Šuja tou a hlavným cie¾om školy je èo najlepšie pri-recitácie, spevu a tanca , na školských lavíc. Takýmto spôsobom zamest-
pravi� všetkých žiakov so špeciálnymi vý-ktorom sa každoroène zúèastòuje okolo 200 nanci školy získavajú spätné informácie o up-
chovno-vzdelávacími potrebami pre reálny ži-úèinkujúcich a hostí latnení sa bývalých 
vot a ich vèlenenie sa do spoloènosti.zo žilinského regió-žiakov v reálnom 

nu. Sprievodným živote.
Dvere Špeciálnej základnej školy v Šuji sú podujatím v minulom V rámci mimo-

otvorené pre každého. Nenechajte si preto už desiatom jubilej-školskej záujmovej 
„újs�“ možnos� navštívi� školu 30. marca, kedy nom roèníku boli èinnosti sa v tomto ro-
škola organizuje Deò otvorených dverí.ukážky práce èlenov ku na škole realizujú 

policajného zboru a dva záujmové krúžky. 
Zároveò sa od 26. do 30. marca usku-záchranného tímu  Zdokonali� a získa� 

toèní zápis žiakov do školy. Na stretnutie      K-7. Divadelná Šuja n o v é  v e d o m o s t i         
s vami sa už ve¾mi tešia zamestnanci a žiaci 2012 sa uskutoèní    v oblasti práce s PC si 

poèíta- ŠZŠ Šuja!v máji.môžu žiaci v 
Mgr. Peter Hönschèovom krúžku Žiaci a zamestnan- a mož-

Mgr. Monika Muchováci školy ve¾mi pozi-nos� preukáza� svoju 
4x foto: archív – Peter Hönschtívne hodnotia work-šikovnos�, manuálnu 
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Zima nám dala pocíti� silu, ukázala svoju krásu, ale zato sme si ju 
užili. Dalo sa bežkova� všade. Na lúkach a kopcoch smerom do Porub-
skej doliny alebo cez Maèací ku sv. Anne (Rajecká Lesná) a samozrej-

Medzi ženami bol najrýchlejšia Dominika Vanáková. Po sú�aži nás me v Borošovci, kde sme boli najèastejšie.
všetkých zahriala horúca cesnaèka a domáce buchty. Úsmev na tvári 

Biela stopa Skalka pri Kremnici (28. januára): vyludilo netradièné ocenenie a vrelá a srdeèná atmosféra. Bolo to také  Bola v tomto roku nes-
valentínske stretnutie Maratón klubu. Ïakujme za úèas�.mierne �ažká, aj keï snehu bolo dostatok, ale podklad bol mäkší a tak 

sme sa zabárali do snehu a �ažko vy�ahovali nohy. Kopce, do ktorých 
Cez víkendy sme pravidelne vybiehali s bežkami na pole a spoloène sme tlaèili bežky boli nekoneèné èi to bolo na 22 kilometrovej trati alebo 

sa donútili k tvrdému tréningu hoci mrazy ukazovali aj - 15 °C, a tak na 48 kilometrovej trati. Siahali sme na dno svojich síl a bolo to vidie� aj 
veríme, že tieto tréningy nás vytrvalostne posunú zase ïalej do novej na výsledných èasoch. 8-èlenná výprava však bojovala až do cie¾a.

22 km: sezóny. Patrik Holeša 2:11:56, Lukáš Pekný 2:16:48, Dominika 
Ïalšie podujatia, ktoré pripravuje Maratón klub Rajec sú Rajecký Vanáková 2:30:46, Ján Uhlárik 2:59:22.

48 km: Borošovec, Cross Duatlon, Beh rajeckým rínkom, Medvedí okruh MTB,  Zdeno Koleda 3:29:10, Pavol Uhlárik 4:02:59, Ján Kavec 
Rajecký maratón a polmaratón a 12-minútovka na dráhe.4:13:20 a Janka Koledová 4:41:00.

 (18. februára): Zimné kritérium v ŽilineTretí roèník rýchlostných pretekov v behu na bežkách Borošovec  Rajec zastupovali len Vratko 
(11. februára): Šimek, ktorý zabehol 6 km za 27:41 minút a Janka Koledová zabehla   Ráno bolo - 18 °C, ale cez obed už len - 6 °C a nádherné, 

10 km za 53:56 minút. Bežci mali s�ažené podmienky a tak úzky 40 cm priam rozprávkovo slneèné poèasie. Lúka pri Horárni Vlèia jama sa 
chodník staèil len jednému pretekárovi. Kto chcel predbehnú� musel zmenila na pretekárske nadšenie takmer 30-tich èlenov klubu. Sú�ažilo 
zájs� do hlbokého snehu a vyda� o to viac síl. Sneh naozaj s�ažil pod-sa po dvojiciach 3x 1 kolo šprint. Najrýchlejší bol Zdeno Koleda pred 
mienky, ale rados� z dobehnutia a zvládnutia trate stála zato. Jánom Vanákom a Patrikom Holešom. Najmladším úèastníkom bol 

Vratko Šimek a po minulom roku podal výborný výkon Peter Uhlárik. 
18. februára pripravil Maratón klub Rajec 

Country ples. Bol to netradièný ples v klasickom 
country štýle, pod¾a vlastného výberu obleèenia. 
Country kapela z Prievidze a taneèná skupina 
Colorado zo Žiliny roztancovala všetkých plesajú-
cich. Nauèili sme sa nové tance a zábava bola 
takmer do samého rána. Pozvaní hostia pochválili 
pekne pripravené a bohaté stoly, napeèené zá-
kusky i slané peèivo, ale aj výbornú veèeru, ktorú 
pripravili dievèatá pod vedením Jožky Kolárovej. A 
že takáto zábava má úspech sa môžete presved-
èi� aj vy, znovu o rok.

Pozývame vás na 19. roèník Rajeckého Bo-
rošovca 17. marca 2012. Štart aj šatne sú v Šuji   
v Motoreste Oáza u pani Sudorovej. Všetkých vás 
srdeène pozývame. Veríme, že sa opä� objaví no-
vá bežecká hviezda. V minulom roku to bol Patrik 
Holeša a my sa tešíme na jeho tohtoroèný výkon. 
Opä� bude rodinná atmosféra a servis ako každý 
rok. Tešíme sa na vašu úèas�. Prihlášky aj propo-
zície nájdete na  . www.rajeckymaraton.sk

Špániková, sexta, Martina Capková, oktáva. 
Náhradník: Lukáš Lednický, septima.

Sú�až prebiehala v príjemnej atmosfére, 
za èo patrí ve¾ké ïakujem našim kòazom, rade Olympiáda v nemeckom jazyku Biblická olympiáda – celoškolské kolo
rodièov, vedeniu školy a ochotným pomocníè-Na Gymnáziu na Hlinskej ulici v Žiline sa Aj v tomto školskom roku nejeden žiak ale-
kam z radov žiakov.19. januára konalo Obvodné kolo Olympiády  bo študent Katolíckej spojenej školy v Rajci 

v nemeckom jazyku. Zúèastnili sa ho Danka (KSŠ) siahol èastejšie po Svätom písme, aby 
Kluchová z kvinty v kategórii 2A a Dávid Ïu- sa zaèítal do knihy Genezis 12-50 a Evanjelia 
reèek z oktávy 2B. Obaja si v silnej konkuren- pod¾a sv. Marka, ktoré sa stali sú�ažnými té-
cii poèínali vynikajúco a vo svojich kategóriách mami pre šk. rok 2011/2012. Chu� zasú�aži� 
získali krásne 3. miesto. Obom srdeène blaho- si, spoznáva� postavy zo Svätého písma a 
želáme. hlavne pochopi� jeho posolstvo priviedlo     

26. januára do Pastoraèného centra asi 50 sú-
Geografická olympiáda �ažiacich. Postup do dekanátneho kola, ktoré 

Okresné kolo Geografickej olympiády sa sa uskutoèní 20. a 22. marca si vybojovali:
konalo 10. februára v Žiline. Zúèastnili sa ho 
viacerí žiaci a študenti našej školy pod vede- 1. kategória
ním uèite¾a Michala Hoskovca. Najviac sa da- CZŠ sv. J. Vianneyho: Agáta Joneková, V.B, 
rilo Adamovi Martincovi z VIII.B, ktorý postú- Barbora Dudáková, VIII.B, Adam Martinec, 
pil do krajského kola. Z ostaných žiakov sa VIII.B. Náhradník: Veronika Bollová, V.B.

: O. Vanák Marek Závadský Veronika Vïaka aj vám, všetci žiaci, uèitelia a ro-medzi úspešných riešite¾ov zaradili  GAŠ: , sekunda, 
M. Huljak A. Lednický Závadská Eva Spitzkopfová dièia, ktorí ste na toto pekné podujatie napiekli z V.B, zo VI.A,  zo VI.B, , príma, , kvarta. 

M. Augustínová F. Brodòan M. Mikuláš Hromada bábovky a mafiny, a že ich bolo neúrekom, sa  z VIII.A,  a Náhradník: , sekunda.
Hudák môžete presvedèi� vo fotogalérii na stránke  z prímy. Všetkým študentom ïakujeme 

2. kategória našej školy:  .za úspešnú reprezentáciu školy a Adamovi 
prajeme ve¾a úspechov v krajskom kole. GAŠ: Magdaléna Huljaková, oktáva, Anna 

www.katskola.sk

ÚSPECHY ŽIAKOV A ŠTUDENTOV KSŠ V PREDMETOVÝCH SÚ�AŽIACHÚSPECHY ŽIAKOV A ŠTUDENTOV KSŠ V PREDMETOVÝCH SÚ�AŽIACH

Kolektív pedagógov Katolíckej spojenej školy

Foto: archív KSŠ

NEZABUDNITE NA RAJECKÝ BOROŠOVECNEZABUDNITE NA RAJECKÝ BOROŠOVEC

Za Maratón klub Rajec jkžFoto: archív MK
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Zosobášili sa 

Ján Fongus a Katarína Fusková
Juraj Choma a Veronika Forbaková

Opustili nás

Cecília Bohdalová 1924 – 7. 2. 2012 
Anton Cinko 1948 – 7. 2. 2012 

Zosobášili sa 

Opustili nás

V Klube dôchodcov – Dennom centre Rajec sa uskutoènilo 8. feb-
ruára Fašiangové posedenie. Do nálady hrala skupina Kvanto. Niek-
torí èlenovia preobleèení za masky sa postarali o veselú náladu medzi 
prítomnými. Zlatým klincom bolo pochovávanie basy. Zábava trvala až 
do veèerných hodín.

Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepli-
ciach už od roku 1998 pomáha ¾uïom so sociálnym znevýhodnením. 
Okrem poskytovania sociálnych služieb a odborného poradenstva pos-
kytuje týmto ¾uïom aj vzdelávanie za úèelom zvyšovania ich šancí na 
trhu práce i v spoloènosti.

Od novembra 2011 realizuje organizácia projekt s názvom Sociálne 
znevýhodnení ¾udia potrebujú rovnaké príležitosti, ktorý je podporený   
z Nadaèného fondu Telekom pri Nadácii Intenda. Jeho cie¾om je poskyt-
nú� úèastníkom informácie z oblasti informaèných technológii a pomôc� 
im získa� schopnosti a zruènosti potrebné pri práci s poèítaèom, èo by 
im malo u¾ahèi� h¾adanie vhodného zamestnania. Je urèený klientkám 
zariadenia núdzového bývania – Domova Gianny B. Mollovej v Rajci, 
ako aj matkám na materskej dovolenke, èi nezamestnaným ¾uïom       
z Rajeckého regiónu.

V rámci projektu sme vybavili novú poèítaèovú uèebòu s troma PC 
zostavami. Lektor vzdelávania pripravil metodický materiál kurzov. 
Následne sa úèastníci PC kurzu zúèastnia aj výcviku komunikaèných 
zruèností za úèelom zlepšenia ich komunikácie na úrovni medzi¾udskej 
i spoloèenskej.

Motiváciou k zvyšovaniu šancí sociálne znevýhodnených obèanov 
je naše presvedèenie, že títo ¾udia potrebujú rovnaké príležitosti a nie 
(alebo nielen) charitu.

83 rokov
65 rokov Anna Plundríková

Jozef Frko Jozefa Šimková
Mária Øeháková Jozefína Baránková
František Kardoš Anna Daubnerová
Jozefína Tóthová

85 rokov
70 rokov Karol Rybár

Emília Golierová
Anna Kuèeríková 88 rokov

Jarolín Šimún Jozefa Hrehová

80 rokov 91 rokov
Ján Kurajský Jozef Hajster

SENIORI FAŠIANGOVALISENIORI FAŠIANGOVALI

Foto: P. Rýpal

A. Brezániová

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÍ ¼UDIA
POTREBUJÚ ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI

Krajské kultúrne stredisko v Žiline z poverenia Žilinského samosprávne-
ho kraja vyhlasuje regionálnu sú�až neprofesionálnych výtvarníkov Tvorba 
2012, ktorá je súèas�ou 49. roèníka celoslovenskej sú�aže Výtvarné spek-
trum. Zapoji� sa môžu autori, ktorí v tomto roku dosiahnu vek 15 rokov, s výt-
varným vzdelaním i bez výtvarného vzdelania a neprofesionálni výtvarníci      
z regiónu Žilina. Sú�aží sa vo všetkých vo¾ných výtvarných disciplínach –        
v kresbe, ma¾be, grafike, plastike, úžitkovej tvorbe i v prácach intermediál-
neho charakteru. Výtvarné diela s ¾ubovo¾nou tematikou i technikou je potreb-
né prinies� do 15. marca 2012 do Makovického domu v Žiline. 

Sú�až Výtvarné spektrum, ktorá je vo svojom obore najstaršou na Sloven-
sku, chce aktivizova� a podporova� amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej 
žánrovej rozmanitosti, objavova� a podporova� mladé talenty, poskytova� 
priestor prezentácii a konfrontácii výsledkov tejto tvorby na regionálnej, kraj-
skej i celoštátnej úrovni. Ale chce aj napomáha� kultúrnemu rozvoju všetkých 
vrstiev obyvate¾stva. Vyhlásenie výsledkov sú�aže Tvorba sa uskutoèní na 
slávnostnej vernisáži 11. apríla 2012 v Makovického dome. Bližšie informácie 
o sú�aži vám poskytnú v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline.

Anna Verešová, Áno pre život, n.o.

VYHLÁSENIE VÝTVARNEJ SÚ�AŽE TVORBA 2012

Anna Lovritšová, Krajské kultúrne stredisko v Žiline
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do 40 rokov skonèil na 16. mieste Peter Pro- ter Prokopoviè dobehol na 22., Martin Skor-
kopoviè, na 26. Marián Chlapeèka, na 27. èík na 61. a Marián Chlapeèka na 62. mies-
Pavol Mišo a na 35. mieste Michal Bellan. te. Na Bratislavskom polmaratóne bežali 
Nasledoval Bike maratón Sú¾ovské skaly, Peter Prokopoviè a Michal Bellan. Na Ra-
kde sa schy¾ovalo na dážï už od rána ale jeckom polmaratóne skonèil na 22. mieste 
rozpršalo sa až na spiatoènej ceste domov, Peter Prokopoviè a na 290. mieste Michal 
takže tra� bola suchá a dali sa jazdi� rýchle Bellan. Peter Prokopoviè sa zúèastnil aj 
èasy. Na 48 kilometrovej trati skonèil Peter viacerých menších pretekov: Èadèianska 
Prokopoviè na 91. a Pavol Mišo na 162. desiatka 14. miesto, Beh oslobodenia 
mieste. Na Púchovskom MTB maratóne Streèna 17. miesto, domáci Cross duatlon 
skonèil Pavol Mišo na 26. mieste a na záver 6. miesto, Beh k srdcu SNP 25. miesto, 
sezóny sa Roman Øepa otestoval na èa- Memoriál Jozefa Gabèíka 16. miesto, Beh 
sovke do vrchu – Šprint Polom a obsadil 85. olympijského dòa 6. miesto, Beh cez Moj-MTB Klub Rajec sa v roku 2011 sa zú-
miesto. tínske vàšky 9. miesto v kategórii, Majstrov-èastnil nieko¾kých cyklistických pretekov. 

Odbehli sme aj zopár pretekov. Na úvod stvá SR na 10 km Kysucké Nové Mesto   Za krásneho a horúceho poèasia sme 
Medvedí okruh sezóny to bol Rajecký Borošovec, kde Pe- 26. miesto.absolvovali , kde v kategórii 

V predchádzajúcom – februárovom èísle Rajèana sme uverejnili 
posledné 2. kolo dvojièiek a 12. kolo (k 14. januáru), kde sa naše A a B 
družstvá umiestnili na 4. a 6. mieste. Odvtedy už odohrali nieko¾ko ïal-
ších kôl v ktorých pokraèujú s dobrými výkonmi a prinášame ich športo- V tomto sú�ažnom roèníku 2011/2012 budú na vzostup družstvá, 
vé výsledky a tabu¾ky. ktoré sa umiestnia na 8. až 12. mieste. Tento roèník je ve¾mi vysoko 

nároèný na záchranu pre každé jedno družstvo.
3. liga SR – Krajská sú�až stolného tenisu Žilina

7. liga juh – Okresná sú�až stolného tenisu Žilina
Výsledky:
6. dvojkolo: Námestovo A – STK Rajec A 15:3, Novo� A – STK Rajec A Výsledky:
9:9. 16. kolo: STK Rajec B – Žilina Energodata H 8:10, Terchová A – K¾aèe A 
7. dvojkolo: STK Rajec A – Martin Medokýš A 15:3, Ružomberok C – 11:7, Divina-Lúky B – Belá A 13:5, Žilina PaP A – Nededza C 5:13, 
Ružomberok SCP A 13:5, Krušetnica A – Liptovské Sliaèe A 9:9, Zá- Višòové D – Jablonové A 11:7, Maršová-Rašov A – Rosina B 1:17.
kopèie A – Novo� A 9:9, Kysucký Lieskovec A – Námestovo A 1:17, Žilina 17. kolo: Rosina B – STK Rajec B 9:9, Maršová-Rašov A – Terchová A 
C – Rado¾a A 10:8. 9:9, Žilina Energodata H – Višòové D 14:4, Jabloòové A – Žilina PaP A 
STK Rajec A – Rado¾a A 12:6, Krušetnica A – Ružomberok SCP A 14:4, 14:4, Nededza C – Divina-Lúky B 10:8, Belá A – K¾aèe A 6:12.
Ružomberok C – Liptovské Sliaèe A 12:6, Kysucký Lieskovec A – Novo� 
A 6:12, Zákopèie A – Námestovo A 5:13, Žilina C – Martin Medokýš A Tabu¾ka VII. liga po 17. kole
14:4. por. mužstvo                      stretnutia výhry remízy prehry   skóre      body

  1. Energodata Žilina H 17 16 0   1 243:63 49
Tabu¾ka III. ligy po 16. kole   2. Višòové D 17 15 0   2 209:97 47
por. mužstvo                      stretnutia výhry remízy prehry   skóre      body   3. Rosina B 17 14 1   2 220:86 46
  1. Námestovo A 16 16 0   0 202:86 48   4. Maršová-Rašov A 17 11 1   5 166:140 40
  2. Ružomberok C 16 15 0   1 195:93 46   5. STK Rajec B 17   7 3   7 160:146 34
  3. Rado¾a A 16 11 0   5 176:112 38   6. Terchová A 17   8 1   8 136:170 34
  4. STK Rajec A 16   8 2   6 158:130 34   7. K¾aèe A 17   6 4   7 143:163 33
  5. Krušetnica A 16   6 4   6 144:144 32   9. Divina-Lúky B 17   6 2   9 146:160 31
  6. Žilina C 16   8 0   8 136:152 32   9. Jablonové A 17   5 2 10 128:178 29
  7. Zákopèie A 16   7 2   7 151:137 32 10. Nededza C 17   5 0 12 120:186 27
  8. Novo� A 16   6 3   7 141:147 31 11. Žilina PaP A 17   2 0 15   95:211 21
  9. Liptovské Sliaèe A 16   5 3   8 133:155 29 12. Belá A 17   0 0 17   70:236 17
10. Ružomberok SCP A 16   2 1 13   95:193 21
11. Kysucký Lieskovec A 16   2 1 13 101:187 21
12. Martin Medokýš A 16   2 0 14   96:192 20

MTB KLUB 
V ROKU 2011

MTB KLUB 
V ROKU 2011

Peter Prokopoviè

RAJÈANIA ZA ZELENÝMI STOLMI

Jozef Kavec, 
Stolnotenisový klub Rajec

monštráciách proti vojne a biede v Petrohrade Medzinárodný deò žien – 8. marca, pred 
v roku 1917 bol pevne stanovený 8. marec nieko¾kými rokmi tak populárny sviatok, poma-

ako Medzinárodný deò žien.ly upadol do zabudnutia. 
Ešte ani dnes, takmer sto rokov 

Preèo vznikol MDŽ? po vzniku MDŽ nemajú všetky ženy 
zaruèené rovnaké práva ako muži, a Poslednú februárovú nede¾u v ro-

to ani v tzv. civilizovaných spoloènos-ku 1908 demonštrovali stovky žien        
tiach. v Spojených štátoch amerických za svo-
Po nežnej revolúcii sme trochu zanev-je politické, ekonomické, spoloèenské 

reli na oslavu Medzinárodného dòa žien, práva a hlavne za právo voli�.
ale pomaly sa k nemu znova navraciame – V marci v roku 1910 sa uskutoè-

je ve¾mi dôležité pozastavi� sa v tejto uponá-nila prvá Medzinárodná ženská konferencia   
h¾anej dobe a vzda� hold a úctu každej žene. v Kodani a na nej bol oficiálne ustanovený Deò 
Veï každá žena nemá to š�astie by� matkou – žien. Po nieko¾kých dòoch vznikol tragický 
je jednoducho iba ŽENA. Nezabudli ste aj vy požiar v newyorskej továrni. Vyšlo najavo, že 
na ženy vo svojom okolí?továreò mala falošné únikové východy a v pla-

meòoch zomrelo 146 žien. Po ženských de-

NA MDŽ SA POMALY ZABÚDA

Šzá; 1x foto: internet

ïakuje 

ZŠ v Ïurèinej a Krúžku Kreatív 
pri ZŠ Lipová 

za výstavu Fašiangové masky

a pozýva

na výstavu prác žiakov 
Materskej školy 

na ul. Obrancov mieru
6. – 26. 3. 2012

Výstavná sieò Radnice v Rajci

h

h

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
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MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MESTSKOM KULTÚRNOM STREDISKU RAJEC

MEDZINÁRODNÝ DEÒ DETSKEJ KNIHY

rozprávanie, hry a divadielko 
o zberate¾ovi slovenských rozprávok a povestí Pavlovi Dobšinskom

ORGANIZOVANÉ PODUJATIE 
PRE ŽIAKOV PRVÉHO STUPÒA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

2. APRÍL 20122. APRÍL 20122. APRÍL 2012

VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCIVE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

pondelok
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MARATÓN KLUB 
Rajec

MTB RajecMTB Rajec
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Malého 
Futbalu 
Rajec
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Rajec
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F 
Rajec

STK RajecSTK Rajec

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO, 
KULTÚRU A ŠPORT PRI MESTSKOM ZASTUPITE¼STVE

MESTO 
RAJEC

VÁS POZÝVAJÚ NA SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE

NAJLEPŠÍ
ŠPORTOVEC 
Mesta Rajec 
za rok 2011

NAJLEPŠÍ
ŠPORTOVEC 
Mesta Rajec 
za rok 2011

NAJLEPŠÍ 
ŠPORTOVEC 
Mesta Rajec 
za rok 2011

NAJLEPŠÍ 
ŠPORTOVEC 
Mesta Rajec 
za rok 2011

29. marca o 16.00 hod.2012 (štvrtok) 

VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI
l

29. marca 2012 (štvrtok) o 16.00 hod.
VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

29. marca  o 16.00 hod.2012 (štvrtok)29. marca  o 16.00 hod.
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