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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Na skládke odpadov v Šuji sa zaèalo s re-
kultiváciou.

Na mestskom zastu-
pite¾stve sa prejed-
návalo schválenie 
odpredaja ïalšieho 
nebytového priesto-
ru na Poliklinike. 

Mestá a obce musia spracováva� vznik-
nutý zelený odpad pri údržbe zelene na 
kompostovisku. Má už Rajec vlastné 
kompostovisko?

V Rajèane sme spomínali, že po výstav-
be novej kanalizácie sa po zime dorobí 
nový asfaltový koberec na uliciach Bys-
trická a Partizánska. Zaèalo sa už s prá-
cami?Posledné dva roky boli obe MŠ cez letné 

prázdniny zatvorené z dôvodu èerpania 
dovoleniek pracovníkov. Budú MŠ po-
èas leta zatvorené aj v tomto roku?

Už v nieko¾kých èíslach pripomíname 
¾uïom, ako správne triedi� odpad. Prílo-
hou tohto èísla je leták o kompostovaní. 

Stále sme svedkami toho, že ¾udia ze-
lený odpad zo svojich záhrad (prevažne trá-
vu, lístie a konáre) hádžu do 1100 litrových 
kontajnerov. Svojim poèínaním spôsobujú 
problémy ostatným spoluobèanom, keïže 
už v kontajneri neostane pre nich priestor 
na vyhadzovanie odpadu z domácnosti. 

Musíme si všetci uvedomi�, že takýto 
odpad nepatrí na skládku – skládka je príliš Združenie Skládka odpadov Rajeckého 
drahá na to, aby sme ju zapåòali biologickým regiónu pristúpilo k rekultivácii èasti sklád-
odpadom. Tento druh odpadu je biologicky ky, ktorá susedí s cestou do Hájov a bola ¾u-
rozložite¾ný aj na záhrade (staèí si vytvori� ïom najviac na oèiach. Dnes sa vozí odpad 
kompostovisko) a môžeme ma� z neho pri už iba do dvoch nových kaziet. Èas�, ktorá 
dobrom kompostovaní úžitok vo forme kva-sa rekultivuje, je dokonèená, dôjde tu už iba 
litného kompostu.k zazeleneniu kopca – zaseje sa tráva a 

Preto sme sa rozhodli priloži� do Rajèa-vysadia sa kríky, aby sa umelý kopec, ktorý 
na tento leták, aby si obyvatelia mohli sami tam vznikol, zaèlenil do okolitej prírody.

vyskúša� komposto-
va�, a tým znížili objem 
odpadu, ktorý odchá-
dza na skládku. A sa-
mozrejme, by sa z èas-
ti vyriešil aj problém        
s naplnením kontajne-
rov.

to dvoch mesiacov bude vyššie. Poslanci 
MZ schválili poplatok na jedno die�a 50 eur 
plus stravná jednotka na jeden mesiac. 
Predpokladáme, že v júli bude otvorená 
trieda na Mudrochovej ulici a v auguste na 
ulici Obrancov mieru. Na základe smerníc 
sa v MŠ, ktorá bude poèas mesiaca zatvo-
rená, uskutoèní dezinfekcia prostredia.Lekárka prvého 

Trieda však bude otvorená len pri dos-kontaktu MUDr. Šula-
tatoènom poète prihlásených detí. Pevne nová, ktorá je nástup-
veríme, že rodièia privítajú ústretovos� po-níèkou po doktorovi Rybárikovi požiadala 
slancov MZ, ktorí sa rozhodli, že MŠ bude Mesto Rajec, ako vlastníka èasti nebyto-
otvorená poèas oboch mesiacov a využijú vých priestorov v Poliklinike, o odkúpenie 
tieto služby. Robí sa to najmä pre rodièov, jedného nebytového priestoru ved¾a chi-
ktorí nemali kde svoje deti necha� poèas rurgickej ambulancie. Mesto Rajec doteraz riešilo komposto-
letných prázdnin. Mestské zastupite¾stvo sa na ostatnom vanie vzniknutého biologického odpadu pri 

zasadaní jej žiados�ou zaoberalo, vyhovelo údržbe zelene na rôznych miestach – napr. 
jej žiadosti a na základe znaleckého posud-sme kompostovali za Skotòou a už druhý 
ku a v zmysle zákona o majetku obcí MZ rok máme prechodné kompostovisko v Kri-
tento nebytový priestor schválilo na predaj.víne. Doteraz sme tu boli v prenájme, ale po 

vzájomnej dohode s majite¾om, sme sa do-
hodli na odkúpení dvoch bývalých hnojo-

Na oboch uliciach sa v súèasnosti vyko-vých jám. Budeme tu zabezpeèova� kom-
náva frézovanie starého povrchu vozovky. postovisko pre vlastnú potrebu. Tento zele-
Predpokladáme, že v prvom alebo druhom ný odpad nepôjde na skládku. Bude vyve-
májovom týždni by už mali by� obidve ulice Keïže poèas dvoch rokov boli obe ma-zený sem, kde ho zhodnotíme na kompost, 
nanovo vyasfaltované a mala by sa obme-terské školy zatvorené a uèitelia si museli ktorý následne opä� použijeme v meste. Za-
dzená rýchlos� na èasti týchto ciest odstrá-èerpa� dovolenky, podarilo sa nám vyrieši� tia¾ vyvážame na kompostovisko iba lístie a 
ni�. Potom už budú obe cesty slúži� vodièom problémy s ve¾kým poètom dovoleniek jed-pokosenú trávu. Èasom by sme chceli kom-
tak, ako pred samotnými stavebnými práca-notlivých uèite¾ov. postova� už aj štiepky z konárov z orezáva-
mi – pred výstavbou novej kanalizácie.Preto si už v tomto roku môžeme dovoli� nia zelene po meste.

poèas obidvoch prázdni-V budúcnosti by sme tu chceli zriadi� aj 
nových mesiacov otvori� kompostovisko pre verejnos�. Keï bude 
jednu triedu v materskej ma� kompostovisko svojho správcu a urèe-

by škole. MŠ bude otvore-né hodiny pre verejnos�, fungovalo tak 
ná a bude zabezpeèený ako Zberný dvor na Fuèíkovej ulici (sem 
celý servis, èiže aj so môžu ¾udia nosi� odpad ako sú pneumatiky, 
stravou, s upratovaèka-elektroodpad, papier, staré batérie a iné) – 
mi a tak ïalej. Škôlka poèas prevádzkových hodín by obyvatelia 
nebude fungova� v reži-mohli dovies� svoj odpad napríklad zo záh-
me ako poèas školského rad, kde by sa správnym technologickým 
roka. Finanèné pros-postupom z neho vyrábal kvalitný kompost.
triedky na júl a august 
nemáme zo štátneho 
rozpoètu zabezpeèené, 
preto školné poèas tých-

ŠKÔLKA BUDE POÈAS 
PRÁZDNIN OTVORENÁ
ŠKÔLKA BUDE POÈAS 
PRÁZDNIN OTVORENÁ

 PRI OBCHODNOM DOME TESCO VZNIKLO NOVÉ NÁKUPNÉ STREDISKO KIK

ZREKULTIVOVANÁ ÈAS� SKLÁDKY

Za rozhovor ïakuje Šzá, 2x foto: Šzá
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z prírody. V tomto roku vyzbierali žiaci pol 
tony odpadu a k tomu neuverite¾né množ-
stvo vriec plastových fliaš a skla. Decká      
v odpade našli aj množstvo plechoviek, pa-
pierov, stavebného dopadu, nechýbala ani 
WC misa, pneumatiky, súèiastky z áut, hrn-
ce èi staré drevené sánky. 

Školáci nielenže vyèistili naše mesto od 
odpadkov, ale stihli obohati� mestskú zeleò 
a vysadili nieko¾ko kusov kríkov a stromov. 

Pre žiakov nižších roèníkov bol na ná-
mestí pripravený program. Žiaci prvého roè-
níka ma¾ovali na asfalt obrázky Zeme, príro-
dy, zvieratiek, rastlín – všetko to, èo si mys-
lia, že potrebuje našu ochranu. Druháci 
vytvorili z plastových fliaš hada a nakoniec  

Deò Zeme si každoroène pripomíname z týchto „hadíkov“ vytvorili spoloèný nápis kde vzniká odpad, ako sa s ním na Sloven-
22. apríla. Je to deò, ktorý je venovaný na- ZEM a rôzne obrazce. Tretiaci ma¾ovali na sku nakladá, ako sa mu dá predís�, aké sú 
šej planéte Zem, ktorú by sme si mali váži� zásady správneho triedenia 
všetci a hlavne sa o òu aj stara� – veï na nej odpadov, aké dôsledky má ich 
prežijeme celý život. produkcia na životné prostredie 

a na akých aktivi-
tách pre zmiernenie 
týchto dopadov pra-
cujú Priatelia Zeme. 
Od pondelku 16. ap-
ríla do piatku 20. ap-
ríla sa uskutoènilo 
14 projekcií spoje-
ných s prednáška-
mi, na ktorých sa zú-
èastnilo 669 žiakov 
a študentov. 

27. apríla kartón svoju predstavu toho, ako by sa mala V piatok  uskutoè-
príroda chráni�. Žiaci štvrtého roèníka sa nilo MsKS Rajec v spolupráci   
najskôr uèili vyrobi� peòaženku z použitého s Mestom Rajec, Základnou 
tetrapakového obalu, napr. z mlieka. Potom školou na Lipovej ulici a Katolíckou spo-V tomto roku zorganizovalo Mestské 

RAJECKÝ DEÒ ZEME sa rozdelili do skupiniek a starým kartóno-jenou školou . Žiaci kultúrne stredisko Rajec nieko¾ko podujatí 
vým krabiciam vdýchli nový život – preme-pre žiakov rajeckých škôl, 
nili ich na stupne pre ví�azov, hrady, pev-ktoré upozoròovali na dô-
nosti èi rôzne iné zaujímavosti.ležitos� ochrany životné-

ho prostredia. 
Sprievodnými podujatiami pre žiakov a V spolupráci s Priate¾-

ich pedagógov bola návšteva Zberného mi Zeme – SPZ Košice 
dvora na Fuèíkovej ulici, kde sa dozvedeli, sme zorganizovali týž-

podujatie ako pracne sa musí odpad dotrieïova�, ako denné  pre žia-
sa lisuje a èo všetko sa z neho môže znova kov základných a stred-

na tému vyrobi�. V kotolni na sídlisku Juh sa žiaci ných škôl v Rajci 
ochrany ž ivotného dozvedeli, ako pracuje štiepkovací stroj na 
prostredia výrobu štiepky z odpadového dreva, ktorou . Ve¾ká zasa-

sa vykuruje a ohrieva voda v našom meste.daèka mestského úradu 
sa tak na nieko¾ko dní 
premenila na miesto, kde 
sa aktívne diskutovalo    
o problematike odpadov. 
Ing. Ladislav Bíro žiakom, 

vyšších roèníkov zbierali v meste, v blízkom študentom a pedagógom vysvet¾oval ako a 
okolí, okolo Rajèanky a Èeròanky odpadky. 
Samozrejme, že nezabudli vyèisti� od od-
padkov ani okolie svojich škôl. 

Je smutné, že obyvatelia mesta si mýlia 
našu krásnu okolitú prírodu, kde takmer 
všetci chodíme na prechádzky, so skládkou 

Podujatie bolo spojené s výstavou ve-odpadov. Odpad z domácností vysýpajú, 
novanou triedeniu odpadov, ktorú ešte v ten kde ich napadne – popri cestách, do riek a 
istý deò pracovníci MsKS Rajec doplnili potokov, do lesa – èím vznikajú èierne 
krásnymi výrobkami, ktoré deti stihli za do-skládky, zneèis�ujú svoje okolie, vodu v rie-
poludnie z odpadov vytvori�.kach a ohrozujú živoèíchov v prírode. Kaž-

dý rok narastá poèet vyzbieraného odpadu ŠzáFoto: E. Pekná

Foto: S. Kalma

Foto: S. Kalma

Foto: S. Kalma

Foto: S. Kalma

SPOLU SO ŽIAKMI ÈISTILI MESTO OD ODPADKOV 
AJ PRIMÁTOR Ing. JÁN RYBÁRIK (v¾avo) 
A RIADITE¼ ZŠ NA LIPOVEJ UL. PaedDr. MARIAN PAPRSKÁR

RAJECKÝ DEÒ ZEMERAJECKÝ DEÒ ZEMERAJECKÝ DEÒ ZEMEFoto: Šzá
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MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

Na plánovanom riadnom zasadnutí Mestského zastupite¾stva   
v Rajci sa poslanci zišli 26. apríla 2012. Okrem iného sa zaoberali aj 
týmito bodmi programu.

V prvom bode programu oboznámila hlavná kontrolórka mesta 
prítomných so správou o kontrole plnenia uznesení, ktoré boli pri-
jaté na ostatnom zasadnutí MZ ako aj o uzneseniach doposia¾ nes-
plnených.

V ïalšom bode programu sa poslanci zaoberali kúpou, preda-
jom a prenájmom nehnute¾ného majetku mesta. Bola schválená kú-
pa stavby hnojiska v areáli Agroregiónu Rajec. Ïalej bol okrem iné-
ho schválený odpredaj nebytového priestoru v Poliklinike Rajec pre 
MUDr. Šulanovú, ktorá prevzala zdravotný obvod po nebohom 
MUDr. Rybárikovi. Poslanci odsúhlasili aj vysporiadanie pozemku 
pod èas�ou budovy bývalej práèovne.

V zmysle uznesenia MZ è. 21/2012 boli vykonané rozbory hos-
podárenia za rok 2011 v jednotlivých príspevkových a rozpoètových 
organizáciách mesta. Poslanci prerokovali závery všetkých rozbo-
rov hospodárenia, zobrali ich na vedomie a odporuèili riadite¾om 
organizácií maximálne efektívne pristupova� pri èerpaní nákladov  
v roku 2012.

Mestské zastupite¾stvo schválilo upravenú výšku stravnej jed-
notky v Domove vïaky, ako aj návrh dodatku è. 3 k Všeobecne zá-
väznému nariadeniu è. 2/2009 o podmienkach poskytovania sociál-
nych služieb.

V zmysle uznesenia MZ è. 16/2012 mala riadite¾ka Domova 
vïaky (DV) vypracova� návrh, ako zníži� prevádzkové náklady v DV 
pod¾a pripomienok, ktoré boli prerokované pri rokovaní MZ dòa    
16. 2. 2012. Riadite¾ka DV vypracovala analýzu nákladov za rok 
2011 a návrh na znižovanie nákladov v roku 2012, ktorými sa pos-
lanci intenzívne zaoberali. Poslanci zobrali oba predložené mate-
riály na vedomie a uložili riadite¾ke Domova vïaky dosiahnu� maxi-
málne zníženie nákladov minimálne však vo výške 3125 eur pod¾a 
predloženého materiálu.

Na základe zákona è. 62/2012 bolo potrebné vypracova� nový 
Poriadok odmeòovania zamestnancov v Domove vïaky, ktorý pos-
lanci následne schválili.

V ïalšom bode programu poslanci MZ prerokovali závereèné 
správy mesta, návrh závereèného úètu mesta Rajec za rok 2011, 
ako aj správu audítora k roènej uzávierke roka 2011. Závereèné 
správy, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta a správu au-
dítora zobrali poslanci na vedomie a závereèný úèet mesta bez výh-
rad jednomyse¾ne schválili.

Jedným z posledných bodov rokovania boli aj návrhy zmeny 
rozpoètu a programového rozpoètu Mesta Rajec, Domova vïaky a 
Mestského kultúrneho strediska Rajec na rok 2012, ktoré poslanci 
taktiež schválili.

V závere rokovania informovala hlavná kontrolórka mesta o vy-
konaných kontrolách v marci a apríli 2012.

Poslanci nezabudli prerokova� ani pripomienky a návrhy od ob-
èanov, ktorými sa budú zaobera� jednotlivé oddelenia mestského 
úradu.

MsÚ

inzercia

Každoroène sa tretí májový utorok oslavuje Svetový deò 
mlieka. Hlavný zmysel tohto dòa spoèíva v ustaviènom pripomína-
ní mimoriadnej biologickej hodnoty mlieka a mlieènych výrobkov a 
opodstatnenosti ich konzumácie každý deò, a to v záujme udrža-
nia aj upevnenia zdravia èloveka. Poukáza� na význam mlieka a 
zdôrazni� jeho mimoriadne nutrièné vlastnosti vo výžive èloveka 
sa rozhodli lekári a odborníci na výživu už v roku 1957 na konfe-
rencii o výžive vo švajèiarskom Interlakene.

Ako podèiarkujú lekári a špecialisti na výživu, mlieko obsahuje 
výživné a stavebné látky nevyhnutné pre stavbu tela a rast v det-
skom veku èloveka. Má látky dôležité pre energetické zabezpeèe-
nie existencie organizmu, je zdrojom minerálnych látok, vitamí-
nov, enzýmov. Navyše obsahuje základné živiny s vysokou využi-
te¾nos�ou a esenciálne látky, ktoré si organizmus nevie vyrobi� 
sám. Pritom v mlieku sa vyskytujú v dostatoènom množstve a vo 
vyváženom pomere.

Okrem bielkovín, mlieèneho cukru, vitamínov je významnou 
zložkou mlieka aj 14 minerálnych látok, spomedzi ktorých sú 
najdôležitejšími vápnik a fosfor. Oba sú v ¾udskej výžive nenahra-
dite¾né na tvorbu kosti a zubov. Mimoriadne postavenie medzi 
mlieènymi výrobkami majú kyslomlieène produkty (jogurty, kefíry, 
acidofilné mlieka, bryndza), ktoré obsahom živých kultúr pozitívne 
ovplyvòujú metabolickú aktivitu èrevnej mikroflóry, stimulujú imu-
nitný systém, prejavujú antikarcinogénnu aktivitu, redukujú sérový 
cholesterol a pod.

K o n z u m á c i a  
mlieka však môže 
niektorým ¾uïom 
spôsobova� problé-
my, a to preto, že 
každý má rozdielny 
prah neznášanli-
vosti mlieèneho 
cukru, tzv. laktózy.

U niekoho sa 
problémy objavia 
po zjedení jediného koláèa zo smotany èi kúska potraviny, kam sa 
umelo laktóza pridala, u iného až po vypití troch pohárov mlieka. 
Miera intolerancie má vplyv aj na intenzitu nežiaducich úèinkov – 
od ¾ahkých zažívacích nepríjemností èi nadúvania cez hnaèky až 
po bolestivé kàèe v bruchu. Asi tri percentá populácie majú alergiu 
na mlieènu bielkovinu – kazeín, musia preto mlieko zo stravy 
úplne vylúèi� a nahradi� ho z iného zdroja kvalitných bielkovín.

Autor: TASR
2x ilustraèné foto: internet

SVETOVÝ DEÒ MLIEKA
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16. roèník Dòa narcisov – jedinej verej-
no-prospešnej finanènej zbierky Ligy proti 
rakovine sa uskutoènil v piatok 13. apríla.

Poèas tohto dòa si ¾udia pripínajú nar-
cis, ako symbol nádeje a spolupatriènosti    
s chorými. Liga proti rakovine upozoròuje aj 
zdravú populáciu na potrebu prevencie, 
vèasnej diagnostiky a vyvarovania sa riziko-
vým faktorom (obezite, fajèeniu, nedostatku 
pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu ma� 
vplyv na vznik rôznych druhov nádorových 
ochorení.

Liga proti rakovine bola založená       
19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom 
roku bola prijatá za èlena Európskej asociá-
cie Líg proti rakovine a za èlena Medziná-
rodnej únie proti rakovine so sídlom v Žene-
ve. Na medzinárodnej úrovni spolupracuje 
so 40 organizáciami z 28 štátov Európy a 
inými organizáciami vo svete.

Vo svete sa akcia na podporu boja proti 
nádorovým ochoreniam uskutoènila v roku 
1987 v Írsku. Odvtedy si podujatie získalo 
srdcia mnohých ¾udí v mnohých štátoch 
sveta.

Prostredníctvom posolstva „13. apríla 
môže pomôc� každý“ sme chceli poprosi� 
nielen o finanènú, ale i morálnu podporu 
prejavom spolupatriènosti všetkým, ktorí 
bojujú s rakovinou. Deò narcisov výstižne 
hovorí o poslaní narcisov v tento deò: Som 
len obyèajný kvet, ... ale jediný deò v ro-
ku mám obrovskú silu.

V piatok 13. apríla aj študentky Gymná-
zia na Javorovej ulici vyšli do ulíc s poklad-
nièkami na vaše dobrovo¾né príspevky. 
Ve¾a našich spoluobèanov si priplo na hruï 
symbol zbierky – žltý narcis. Do pokladni-
èiek ste prispeli sumou 977,05 eur, èo je 
najviac v doterajšej histórii zbierky v našom 
meste.

Ïakujeme všetkým, ktorí sa rozhodli 
prispie� a podpori� tohtoroèný Deò narcisov. 
Ve¾ká vïaka patrí aj zamestnancom Vinuty 
Rajec, ktorí každoroène pravidelne aj v tejto 
�ažkej ekonomickej situácii vyjadrujú spolu-
patriènos� a dôverujú nám.

Mgr. Estera Uhláriková, 
Gymnázium, Javorová 5 

DEÒ 
NARCISOV

Ilustraèné foto: internet

Žiaci a študenti Katolíckej spojenej ško- hliadke tohto sídla krá¾a Henricha VIII. sme 
ly v Rajci (KSŠ) sa v marci zúèastnili týždòo- sa vyèerpaní vrátili na ubytovòu. Tretí deò 
vého autobusového zájazdu. Spolu s peda- sa zaèal svätou omšou vo Westminsterskej 
gogickým dozorom sa vybrali spoznáva� katedrále. Po povinnom fotografovaní sme 
hlavné mesto Európy – Brusel, metropolitný prešli k Westminsterskému opátstvu, budo-
Londýn a najromantickejšie mesto Paríž. ve parlamentu a Big Benu. Cez zakvitnutý 

londýnsky park St. James' park sme pokra-
èovali k Buckinghamskému palácu a v po-V pondelok 19. marca nás chladným rá-
poludòajších hodinách sme obdivovali zná-nom privítal Brusel. Po dlhej noènej ceste 
me námestie Picadilly Circus a Trafalgarské autobusom sme si koneène mohli natiahnu� 
námestie. Návštevu Londýna sme zavàšili nohy a prechádzkou cez kryté trhovisko 
nákupmi na Oxford Street a vo veèerných sme prešli k najkrajšiemu námestiu Európy 
hodinách sme vyrazili do Francúzska.– Grote Markt. Stojí tu radnica, kostol a 

V piatok nás privítal Versailles – honos-budovy, v ktorých sídlili rôzne remeslá. Ne-
né sídlo francúzskeho krá¾a ¼udovíta XIV. mohli sme obís� svetoznámu sochu cikajú-
so svojimi zlatými komnatami a prekrásny-ceho chlapca Manneken pis a nemenej výz-
mi záhradami, kde sme mali možnos� namnú Janneken pis – cikajúce dievèatko. 
nahliadnu� a poprechádza� sa. V popolud-Po ochutnávke vynikajúcich èokoládových 
òajších hodinách sme sa presunuli do cen-praliniek nasledoval presun k nalešteným 
tra Paríža, ktoré sme videli nielen spoza guliam atómia a vo veèerných hodinách 
okien autobusu, ale aj zo samotného vrchu sme už unavení oddychovali v hoteli F1      
Eiffelovej veže. Po takmer 2-hodinovom v Dunkerque na okraji Francúzska.

státí v rade na lístky sme sa vyviezli vý�a-Do hlavného mesta Spojeného krá¾ov-
hom na najvyššie poschodie, kde na nás stva Ve¾kej Británie a Severného Írska sme 
èakal ohromujúci poh¾ad na mesto. Nasle-dorazili v utorok po tom, ako sme sa z fran-
dujúci deò sme zaèali francúzskou sv. om-cúzskeho prístavu Calais prepravili cez 
šou v chráme Notre-Dame, navštívili sme prieliv La Manche do anglického Doveru. 
Latinskú štvr�, jarné Luxemburské záhrady Samotnú prehliadku Londýna sme zaèali    
a múzeum Louvre so svojimi umeleckými v èasti Greenwich, kadia¾ prechádza nultý 
skvostami. Po fotografovaní sôch a obra-poludník. Naše kroky potom smerovali do 
zov, napr. originálu Mony Lisy mnohým došli Námorného múzea, k pevnosti Tower of 
baterky vo fotoaparátoch. Veèer sme videli London, prešli sme sa po moste Tower Brid-
aj tzv. brucho a ucho Paríža a mali sme ge a v národnej galérii sme obdivovali van 
dostatok osobného vo¾na na nákup. Vo Goghove Slneènice. Typický èervený dou-
veèerných hodinách sme opustili Paríž a vy-ble-decker nás odviezol na prehliadku      
dali sa na nároènú spiatoènú cestu domov.St. Paul's Cathedral a najstarším metrom 

sveta sme dorazili k nášmu autobusu.
Domov sme sa vrátili plní nevšedných Na druhý deò sme navštívili prekrásny 

zážitkov a na náš poznávací výlet budeme zámok Windsor, ktorý je jedným z krá¾ov-
pri prezeraní fotografií s nostalgiou spomí-ských sídiel a pevnos� Hampton Court, kde 
na�.sme najskôr h¾adali srdce bludiska a potom 

oddychovali v krásnych záhradách. Po pre-

ŠTUDENTI KSŠ V BRUSELI, LONDÝNE A PARÍŽI

Ing. Mgr. Katarína Janeková, KSŠ
Foto: archív KSŠ
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Gymnázium na Javorovej ulici sa zapo-
jilo do sú�aže Zachráòme pralesy s Ralp-
hom. Sú�až v celosvetovom meradle orga-
nizuje pod patronátom OSN austrálska 
ochranárska organizácia Carbon Central 
Network. 

Zmyslom sú�aže je pomôc� zachráni� 
aspoò èas� tropického dažïového pralesa, 
ktorý je najvýznamnejším suchozemským 
ekosystémom Zeme s najvyššou biodiver-
zitou. Žia¾ ¾udská èinnos� prales zmenšuje 
neuverite¾ným tempom najmä v Južnej 
Amerike, roèný úbytok je približne 120 tisíc 
kilometrov štvorcových.

Pri príležitosti Dòa Zeme 2012 sa do 
tejto sú�aže zapojilo aj gymnázium ako jed-
na z trinástich škôl na Slovensku. Pod myš-
lienkou Go Green (vo¾ne preložené: Buï 
zelený, konaj ekologicky) je filozofiou sú-
�aže:
- podpori� envi-

ronmentá lne  
p o v e d o m i e  
¾udí,

- ukáza� cestu 
a k o  p r i a m o  
chráni� oblasti, 
ktoré sú od nás 
vzdialené,

- formou podpory 
ochrany prí-
rody zabez-
peèi� priamy 
finanèný profit 
pre zúèastnené 
školy a organi-
zácie,

- podpori� ekolo-
gicko-ekono-
mické myslenie 
mládeže.

S y m b o l o m  
sú�aže je nád-
herne sfarbená tropická žabka Ralph, ktorej 
domovom je práve biotop pralesa.

Naša škola formou ekozbierky prispela 
sumou 150 eur, èo je minimálna èiastka pot-
rebná na prenájom a tým i záchranu 1 hek-
tára pralesa. Okrem toho študenti získali 
cez facebookovú výzvu ïalších viac ako   
50 zaregistrovaných sympatizantov a pod-
porovate¾ov šírenia myšlienky Go Green.

Symbolickou odmenou pre zaintereso-
vaných študentov bola špeciálna žuvaèka a 
drobné propagaèné materiály. Logo sú�aže 
– žabka Ralph sa stala súèas�ou výzdoby 
interiéru školy a bude nám trvalo pripomí-
na� túto malú, ale uš¾achtilú aktivitu našich 
študentov.

ZACHRÁÒME PRALESY
S RALPHOM

Text a foto: Mgr. Dušan Šebán

Tri žiaèky sexty Katolíckej spojenej ško-
ly sa 16. apríla zúèastnili 2. roèníka krajské-
ho semifinálového kola recitaènej sú�aže 
Jazykový kvet. Je to sú�až v šiestich jazy-
koch a dvoch vetvách: poézia/próza a drá-
ma, ktoré sú ïalej delené na prevzatú tvor-
bu a vlastnú tvorbu. Sú�aže sa môžu zú-
èastni� žiaci a študenti od 7 do 19 rokov.

Naše dievèatá Barbora Špalková, Len-
ka Valentová a Kristína Lašútová boli zara-
dené v 3. vekovej kategórii prevzatej anglic-
kej poézie a prózy. V pestrej a silnej konku-
rencii stredných škôl, najmä však gymnázií, 
získala Kristína Lašútová postup do kraj-
ského finálového kola, ktoré bude otvorené 
aj pre verejnos�.

Dúfame, že v ïalšom roèníku získame 
viacerých nadšencov s elánom a láskou     
k cudzím jazykom.

Text a foto: Mgr. Andrea Joneková

Rajecké violonèelistky si už v sloven- Komorná hra
skom hudobnom svete vybudovali význam- 5. kategória – duetto: 3. miesto Ema Doma-
né, pevné a neprehliadnute¾né miesto. nická a Julianna Šimková

S príchodom najkraj-
šieho roèného obdobia,     
s prebúdzajúcou a prekvi-
tajúcou prírodou, prišiel èas 
najúspešnejšieho sna-
ženia žiakov violonèelovej 
triedy p. uèite¾ky O¾gy Pa-
žickej zo Základnej ume-
leckej školy v Rajci v tomto 
školskom roku. 

31. marca úspešne vy-
vrcholila dlhodobá a nároè-
ná príprava mladých rajec-
kých violonèelistiek na jed-
no z najvýznamnejších po-
dujatí mládežníckej hudob-
nej sezóny – 10. roèník ce-
loslovenskej sú�aže Mladý 
violonèelista 2012 v Kež-
marku. 

Vïaka finanènému za-
bezpeèeniu úèastníkov sú-
�aže zo Združenia rodièov 
školy pri ZUŠ a vïaka pod-
pore riadite¾stva ZUŠ a rodièov pri organi- Na sú�aži odznelo 25 sú�ažných skla-
zaènom zabezpeèení si mohlo sedem žia- dieb. Kvalitné výkony violonèelistiek podpo-
èok porovna� úroveò svojho inštrumentál- rila výborná klavírna korepetícia p. uèite¾ky 
neho umenia v konkurencii ostatných Bc. Márie Jarinovej. 
mladých violonèelistov z celého Slovenska.

Týmto úspešným vystúpením reprezen-
VÝSLEDKOVÁ LISTINA: tovali mesto Rajec v konkurencii základ-

ných umeleckých škôl z Modry, Bratislavy, 
Sólová hra Spišskej Novej Vsi, Kežmarku, Popradu, 
1. kategória: 3. miesto Mária Foltárová,   S ta rej ¼ubovne, Zvolena a Pezinka.

3. miesto Tamara Slottová, 
2. kategória: 3. miesto Terézia Slyšková, Nech nadšenie, cie¾avedomos� a vzá-

Nela Fraštiová získala Èestné uznanie jomná sú�aživos� sprevádza talentované 
3. kategória: (1. miesto nebolo udelené),   rajecké deti na umeleckej ceste životom.

2. miesto Julianna Šimková, Ema Doma-
PaedDr. Marián Remenius, ZUŠ Rajecnická získala Èestné uznanie

Foto: archív ZUŠ
4. kategória: 3. miesto Sandra Lasoková

JAZYKOVÝ KVET

ÚSPEŠNÉ RAJECKÉ VIOLONÈELISTKY
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Obèianske združenie Arcus Rajec, Ži-
linský samosprávny kraj a Matica sloven-
ská v Žiline vás pozývajú na výstavu foto-
grafií od autorov nielen z celého Sloven-
ska, ale i zahranièia. 

Jubilejný 10. roèník celoslovenskej 
fotografickej sú�aže Eurofotoraj prinie-
sol menej autorov, no vyššiu kvalitu.

Farebné i èiernobiele fotografie si mô-
žete pozrie� vo Výstavnej sieni Radnice  
v Rajci od 3. mája do 4. júna 2012.

Výsledky sú�aže prinesieme v júno-
vom èísle Rajèana. 

Peter Pekarík

Ak existuje nejaký skutoène medziná-
rodný sviatok, tak je to Deò matiek.

Odzrkad¾uje sa v òom jedineènos� a 
nenahradite¾nos� matky. Každý z nás by 
si mal nájs� chví¾ku, aby si spomenul na 
svoju mamu a poïakoval sa je kyticou 
kvetov alebo nejakou malièkos�ou. 

Prvé historické zmienky o pravidel- K blahoželaniu sa pripája aj Mesto 
nom slávení akéhosi predchodcu dneš- Rajec a Mestské kultúrne stredisko Ra-
ného dòa matiek pochádzajú z Anglicka jec. Všetkým matkám, mamám, mamiè-
zo 16. storoèia, kde sa uctievala tzv. Ma- kám prajeme všetko najlepšie:
terská nede¾a. 

Novodobá tradícia 
vznikla na prelome 19. a 
20. storoèia v USA. 

V roku 1907 Anna 
Jarvisová, matka 11 detí, 
po tom, èo jej zomrela jej 
milovaná mama zaèala 
kampaò za ustanovenie 
Dòa matiek ako národ-
ného sviatku. 

V roku 1914 bol Deò 
matiek prehlásený ofi-
ciálne za národný svia-
tok, deò verejného vyjad-
renia lásky a úcty mat-
kám. Druhú májovú ne-
de¾u matky nepracovali, 
nevarili, neupratovali. Všetko zariadili 

Všetky kvety do rúk mamy,deti, ktoré svoje mamy ochotne obsluho-
skladám ako drahokamy.vali. Dospelí posielali matkám pozdravy a 

Za jej lásku plnú nehy,blahoželania. Obèania USA sa ozdobo-
za zelené detské brehy.vali kvetom – bielym, ten kto matku už 

nemal a èerveným tí ostatní.
Za jej štedros�, staros� v hlave,

za dni š�astné, za dni hravé,V Èeskoslovensku sa tento sviatok 
za rozprávky nad kolískou,zaèal slávi� okolo roku 1918, ale v 50-tych 
za to, že vždy stojí blízko.rokoch minulého storoèia bol nahradený 

oslavami Medzinárodného dòa žien. 
Spracovala ŠzáK oslavovaniu Dòa matiek sme sa vrá-

Zdroj a foto: internettili až po roku 1989.

Druhá májová nede¾a patrí všetkým 
mamám, v tento deò sa slávi Deò matiek. 
Sviatok, v ktorom sa odzrkad¾uje nena-
hradite¾nos� ženy ako matky.

Spoloène sme vyh¾adávali ich 
hniezda a búdky, v ktorých hniezdia. 
Spoznávali sme ich, pozorovali ich let èi 
skúmali nájdené pierka a urèovali sme, 
ktorému vtáèikovi patria. 

Ve¾kým a netradièným zážitkom pre 
deti bola návšteva sokoliarov z Bojníc   
v našej škôlke. Tí nám predstavili a 
predviedli rôznych operených dravcov, 
sovy èi krkavca. Spoèiatku si ich deti     
z dia¾ky iba obzerali a poèúvali rozprá-
vanie uja sokoliara, ale potom sa odvá-
žili da� si na ruku aj rukavicu, na ktorej 
sedel krkavec, jastrab alebo malý kuvik.

S ve¾kým ÏAKUJEME deti vyprevádzali všetkých operencov do Deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici sa v týždni od       
ich klietok na ïalšiu návštevu.23. apríla rozprávali o vtákoch, ktoré žijú v našich záhradách a le-

Mária Kamenská, MŠ Mudrochovasoch, ale aj o tých, ktorých môžeme vidie� iba v zoologickej záhrade 
2x foto: archív MŠalebo v encyklopédiách.

NETRADIÈNÝ ZÁŽITOK

EUROFOTORAJ 2012DEÒ MATIEK
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Jubilanti máj 2012Jubilanti máj 2012

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Zosobášili sa 
Jozef Èeròanský a Alžbeta Paulínyová

Martin Sýkora a Zuzana Janušová
Michal Kuèera a Jana Dubcová
Peter Kianièka a Eva Majdíková
¼uboš Mokryš a Jana Gabajová
Marek Kianièka a Jana Nemcová
Jozef Kardoš a Emília Fraštiová

Roman Tarana a Katarína Žideková

Zosobášili sa 

65 rokov
Jaroslav Ïuriš

Božena Hulinková

70 rokov
Margita Foltánová

75 rokov
Adolf Mihal

81 rokov
Alojzia Babèanová

Ondrej Mikuš

SAMOTA BOLÍ

Už pominuli bozky, už odišlo objatie,
už odišla láska, už zostala len prázdnota.

Už zostali len štyri steny verné,
ony poèúvajú, no prehovori� sa im nechce.

Tá prázdnota je nekoneèná,
však zostáva len spomienka nežná,

na tie roky prežité spolu,
èo zanechali trpkého bô¾u.

Už pominula mlados�, a zostáva len staros�,
kedy zložím kosti, lebo je koniec mládi, veselosti.

Zostáva len pomník lásky,
ktorý zanecháva smutné vrásky.

Ruèná lymfodrenáž je špeciálna jemná hmatová technika, pri 
ktorej sa stimuluje lymfatický systém v tele. Ide o komplex jem-
ných a ¾ahkých hmatov, ktorými sa z medzibunkového priestoru 
vytláèa lymfa, èím sa podporí tok lymfatickej tekutiny v podkoží. 
Lymfatické uzliny sa uvo¾nia, spriechodnia lymfatické cievy, èím 
sa odpadové látky a nadbytoèná voda odplavia z tela. Pri nefunk-
ènosti lymfatickej sústavy telo poci�uje únavu, bunky sú pre�aže-
né, organizmus nedokáže bojova� s infekciami, v neskoršom štá-
diu vznikajú edémy – opuchy.

Lymfodrenáž nám môže pomôc� pri opuchnutých nohách, po-
operaèných stavoch s jazvami, poúrazových opuchoch, pri dne, 
pri chronických edémoch žilového pôvodu, pocite �ažkých nôh, pri 
bolestiach hlavy a dlhodobej únave.

Z kozmetického h¾adiska je výborná lymfodrenáž tváre, ktorá 
prekrvuje a spevòuje pokožku, odstraòuje opuchy tváre a kruhy 
pod oèami, odvodòuje dvojitú bradu a vyhladzuje vrásky.

Celulitída, známa ako pomaranèová koža, postihuje hlavne 
ženy. Lymfodrenáž je výbornou metódou pri formovaní postavy 
postihnutej celulitídou, ktorá sa objavuje predovšetkým na steh-
nách a bokoch. Rozoznávame 4 stupne ochorenia, prièom tretí a 
štvrtý sa už nedá celkom vráti� do pôvodného stavu, preto je dôle-
žité zaèa� s lieèením èo najskôr. Je ovplyvnená geneticky, hormo-
nálnou antikoncepciou, fajèením, príliš tuènou stravou a nedostat-
kom pohybu. Nedá sa ovplyvni� redukènou diétou ako obezita.

Pri anticelulitídnom programe spojeným s lymfodrenážou je 
dôležité dodržiava� celý program. Je ve¾mi dôležité pi� tekutiny 
(najmä èistú vodu) pred lymfodrenážou a taktiež aj po nej. Vhodné 
sú anticelulitídne zábaly, ktoré môžu obsahova� kofeín, prípadne 
škoricu. Nesmieme zabudnú� pokraèova� aj doma tým, že pri 
sprchovaní používame masážne kefy, ktorými sa masírujeme od 
kolena smerom hore, nikdy nie nadol. Pri krémovaní postupujeme 
tak isto. Dôležité sú aj spevòovacie cviky, ktoré cvièíme každý deò 
aspoò 15 minú�, alebo trikrát do týždòa po 30 minút.

Lymfodrenáž urých¾uje èistenie organizmu, pomáha telo zba-
vi� škodlivých látok, je úèinným prostriedkom proti celulitíde, èím 
sa výrazne podie¾a na skvalitnení vzh¾adu kože, úèinne zmenšuje 
obvod stehien, bokov èi brucha a spevòuje taktiež brušné svaly po 
pôrode.

Renáta Cinková – Relax Centrum K¾ak, Sládkovièova 685, Rajec
Ilustraèné foto: internet

RUÈNÁ LYMFODRENÁŽ 

ÚÈINNÁ METÓDA NA CELULITÍDU
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V máji si pripomenieme 130. výroèie narodenia významného Ve¾a aktivít vyvíjal proti „riešeniu židovskej otázky“, arizácii ma-
rajeckého rodáka biskupa ThDr. Andreja Škrábika. jetku a deportáciám židov zo Slovenska. Škrábik vo svojich inter-

venciách v prospech židov využíval aj skutoènos�, že mal zo všet-
Andrej Škrábik sa narodil 13. mája 1882 v Rajci. Študoval na kých biskupov osobne najbližšie k prezidentovi Tisovi.

gymnáziu v Žiline a v Nitre. Teológiu vyštudoval na univerzite v Bu- Pre novú moc a najmä Komunistickú stranu na Slovensku bol 
dapešti a za kòaza ho vysvätili v roku 1904. nepohodlný aj pre svoje povojnové aktivity. 

Pôsobil ako kòaz v nitrianskej diecéze.     Snažili sa ho zbavi� tým, že ho postavia pred 
V roku 1905 sa stal aktuárom biskupskej kan- súd alebo ho odvolajú z biskupskej funkcie. 
celárie v Nitre. O rok neskôr zaèal pôsobi� ako To sa im nepodarilo, lebo Vatikán sa rozhodol 
biskupský ceremoniár u pomocného biskupa „nesiaha� na biskupov“. Protestoval aj proti 
Viliama Battháynyho. V roku 1914 sa stal pá- nanútenému dosadeniu tzv. vládneho zmoc-
pežským komorníkom. Od roku 1917 pôsobil nenca do biskupského úradu. Ten tvrdo „doh-
ako profesor fundamentálnej teológie v semi- liadal“ na biskupa a netajil sa svojou nevraži-
nári. V roku 1921 bol biskupským kancelárom vos�ou ku Škrábikovi. Po jeho smrti dosadila 
u biskupa Dr. Karola Kme�ku, v roku 1929 sa na stolec „svojho èloveka“ a zaèal sa totálny 
stal kanonikom, v roku 1935 generálnym viká- boj ateistického režimu proti cirkvi a jej pred-
rom a roku 1938 pápežským protonotárom. stavite¾om na Slovensku.

V septembri 1939 sa stal titulárnym bis-
kupom scyrským a pomocným biskupom nit- Samotná smr� biskupa Andreja Škrábi-
rianskym. Keïže banskobystrický sídelný bis- ka je zahalená nejasnos�ami. Zomrel v 68. 
kup M. Bláha bol dlhodobo chorý, premiestili roku svojho plodného života 8. januára 1950 
Škrábika do Banskej Bystrice a pápež Pius v banskobystrickej nemocnici. Jeho pohreb, 
XII. ho v júni 1941 vymenoval za pomocného na ktorom sa zúèastnilo tisíce ¾udí a medzi 
biskupa s právom nástupníctva. Ešte do kon- nimi aj zvláštna delegácia z Rajca, sa konal 
ca roka 1941 Škrábik preniesol sídlo biskup- 12. januára 1950. Pochovaný je na cintoríne 
stva zo Svätého Kríža nad Hronom (dnešný v Banskej Bystrici. 
Žiar nad Hronom) do Banskej Bystrice. Po Aj jeho tajomník – bol ním vážený kòaz 
Blahovej smrti sa v auguste 1943 stal banskobystrickým sídelným Jozef Tót, zomrel za záhadných okolností. Krátko pred Škrábikovou 
biskupom. smr�ou ho zrazilo a zranilo auto. Prípad sa nepodarilo vyšetri�. 

Vo svojom kòazskom pôsobení sa sústredil na rozsiahle misijné Spomienkou na nášho rodáka biskupa Andreja Škrábika v Rajci 
dielo. Stal sa dlhodobým predsedom Diela šírenia viery na Sloven- sú pamätná tabu¾a – basreliéf na Kostole sv. Ladislava a od roku 
sku a riadite¾om viacerých náboženských základní. 1994 je na jeho pamiatku pomenované aj námestie pri kostol.

V roku 1923 vydal prácu Ján Hus vo svetle pravdy. V roku 1925 Mestské kultúrne stredisko Rajec už trinásty rok, vždy v máji, 
vydal, pod pseudonymom Rajecký, prácu Èervené Slovensko, kde organizuje na jeho poèes� sú�ažnú prehliadku v prednese duchov-
vyjadril svoj nesúhlas s prenikaním myšlienky komunizmu na nej poézie a prózy Škrábikov Rajec, ktorej sa zúèastòuje každo-
Slovensko. Jeho želaním a zmyslom pôsobenia bolo iné Sloven- roène okolo 100 žiakov a študentov zo základných škôl a osemroè-
sko, biele, katolícke. Keï sa komunisti dostali k moci (už od roku ných gymnázií nielen z Rajca, ale aj z Teplièky nad Váhom, Žiliny, 
1945 a v plnom rozsahu po februári 1948) stal sa pre nich, nielen Považskej Bystrice, Domaniže, Kamennej Poruby a iných miest.
ako autor spomínanej práce, nežiadúcou osobnos�ou. Spolok     X III. roèník Škrábikovho Rajca sa uskutoèní 17. mája od 9. ho-
sv. Vojtecha v roku 1940 vydal aj jeho dielo Misijným svetom. diny vo Ve¾kej zasadaèke Mestského úradu v Rajci.

Škrábik bol èinorodým spisovate¾om prispieval aj do mnohých 
náboženských èasopisov. 

PRIPOMÍNAME SI 130. VÝROÈIE NARODENIA BISKUPA ŠKRÁBIKA

Foto: archív MsKS 

Spracovala: Šzá
Foto: archív MsKS Rajec

alebo prejs� aj s koèíkom èi so svojim štvornohým miláèikom. 
Na celom Slovensku sa do Behu pre život za štyri roky trvania 

zatia¾ zapojilo vyše 27 700 ¾udí všetkých vekových skupín.
Jedno z najväèších charitatívnych po-

Ing. Katarína Šutarová
dujatí na Slovensku odštartuje v Žiline     Foto: internet
v sobotu 19. mája o 15. hodine na Ná-
mestí A. Hlinku. Po piatykrát zaplnia cen-
trum Žiliny bežci aj nebežci v tyrkysových 
trièkách Behu pre život. Celkovo sa dote-
raz poèas štyroch roèníkov Behu pre život 
v Žiline zúèastnilo 4 574 ¾udí. 

Cie¾om tohtoroèného behu je za štar-
tovné a dary kúpi� v spolupráci s Nadáciou 
Výskum rakoviny špièkový prístroj INCU-
CYTE na výskum rakoviny. „Veríme, že sa 
nám s pomocou tisícov ¾udí s dobrým srd-
com podarí vyzbiera� 85 000 eur a splni� 
cie¾ – pomôc� pacientom s nádorovým 

ochorením“, dodal Michal Dyttert z Nadácie Tesco, ktorá Beh pre 
život organizuje. 

Pozývame všetkých Rajèanov, aby sa pripojili k tejto charitatív-
nej akcii. Trasu dlhú štyri kilometre v centre Žiliny môžete prebehnú� 

PRIPOJTE SA K BEHU PRE ŽIVOT
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ve¾mi, niektorí menej spokojní, nalodili do 
autobusu, kde nasledovala analýza výko-
nov a gratulácie. Za príjemnej spiatoènej 
atmosféry umocnenej spevom a harmoni-
kou si zhodne môžeme poveda�, že sme 
úspešne zdolali Bratislavu a tešíme sa na 
ïalšie preteky.

Jojo Rybár

ABSOLVOVANÉ PRETEKY

Bežecká liga Žilina – 4. apríla: osobné 
rekordy si urobili Peter Uhlárik (3:24) a 
Vratko Šimek (3:27) na 1 km. 3 km: Jaroslav Pred Kostolom sv. Ladislava v Rajci sa rok 2011. Toto ocenenie získava bežec, 
Stupòan 11:07, P. Uhlárik 11:57, Jozef Stup-31. marca skoro ráno do autobusu „nasáè- ktorý najlepšie odbehne najväèšie mara-
òan 12:45, J. Koledová Ž. 14:15.kovala“ 45 èlenná maratónska výprava, tóny na Slovensku: Bratislavský, Rajecký a 

Beh Oslobodenia Turian (7. apríla)   ktorá mala jasný cie¾ – Bratislavský mara- napokon Košický v jeseni. Druhé miesto     
10 km na ceste: Muži 10 km: Peter Prokopo-tón. Dia¾nièné spojenie nám zabezpeèilo v tejto sú�aži patrí Ondrejovi Veselému.

viè 37:19, Patrik Holeša rýchly príchod do nášho hlavného mesta a Po mohutných ováciách 
39:50, Pavol Uhlárik 42:57. zaèali sme naplno èerpa� z pestrého pro- rajeckého fanklubu patria-
Ženy: 3. miesto J. Koledová gramu. cich Ondrejovi, nasledoval 
Ž. 50:52.presun na ubytovòu. Spá-

Beh Oslobodenia Likav-nok bol viac než potrebný,  Doterajším roèníkom Bratislavského 
ka – 15. apríla: Maratón klub v nede¾u nás totiž èakali maratónu prialo pekné poèasie, no tento 
zastupovali Vratko Šimek, preteky in-line, polmaratón roèník nemal s pekným poèasím spoloèné 
ktorý zví�azil v behu na 820 a maratón. Všetci sme sa absolútne niè. Hneï na zaèiatku sme sa 
m s èasom 2:58 a Ján Uh-obávali toho, èo pripraví zaregistrovali a vyzdvihli si svoje štartovné 
lárik, ktorý zabehol 9 500 m poèasie. V noci dos� pršalo, èísla. Keïže poèasie bolo, aké bolo, niekto-
za 50:43.naš�astie ráno už bolo bez rí bežci museli obohati� svoje bežecké šat-

Majstrovstvá SR v behu zrážok, dokonca vietor tro-níky o teplé funkèné obleèenie, v ktorom by 
na 10 km na ceste, Kysuc-chu ustal. O ôsmej sme išli sa dalo odola� silnému studenému vetru, 
ké Nové Mesto (22. apríla): na svätú omšu do Modrého ktorý vládol v Bratislave. 
Muži 10 km: Peter Prokopo-kostolíka, a potom 
viè 37:33, Lukáš Pekný už nasledovali sa-
40:42, Jozef Straòanek motné preteky.   
41:20. Ženy nad 35 r.:        In-lineu sa zúèast-
2. miesto J. Koledová Ž. nili Braòo Uhlárik a 
48:50.M icha l  Pekný .       

Maratón v Krakowe – O desiatej štarto-
22. apríla: pre Pavla Uhlárik to bol v tomto val maratón a polmaratón. Nálada 
roku už druhý maratón. Po Bratislavskom bola trošku nervózna, èakal nás 
maratóne mal opä� vyrovnaný èas lepší      úloha ukáza�, ako sme zvládli èi 
o 2 minúty 3:28. Ïalší maratón bude v Pra-nezvládli zimnú prípravu. Nervozi-
he o mesiac 13. mája – že by mal opä� lepší tu však vyvažovala úžasná atmos-
èas?féra obrovského poètu pretekárov, 

ktorí sa postavili na štart a fanúši-
kov, ktorí mohutne povzbudzovali. 
Vrtochy poèasia neustali a 1. apríl 
si z nás skutoène robil žarty. Na 

trati sa najskôr „kvalitne“ rozfúkalo a o chví-Už v sobotu èakala èlenov Maratón klu-
¾u dokonca rozsnežilo. Maratón absolvoval bu úèas� na rôznych pretekoch. Z rajeckej 
iba Pavol Uhlárik, ktorý zabehol 43 kilo-expedície sa behov zúèastnilo až 35 mara-
metrov v èase 3:29:40. Najpoèetnejšie zas-tóncov. Najskôr bežali tí najmenší, zo 6 detí 
túpenie sme mali v polmaratóne. V krás-dosiahol najlepší výsledok Damián Cesnek, 
nych nových dresoch žltomodrej farby sa na ktorý si  v kategórii 10-11 rokov suverénne 
štart postavilo až 17 polmaratóncov. Najlep-vybojoval prvé miesto. Vratkovi Šimekovi    
šie si poèínal Patrik Holeša, ktorý do cie¾a v kategórii 12-13 rokov ušiel stupeò ví�azov 
dobehol v èase 1:20:25. Za ním dobehol iba o jednu sekundu. Poobedie patrilo v Bra-
Peter Prokopoviè (1:25:42) a Miroslav Dr-tislave 4 km Hobby behu. Na òom sme mali 
lièka (1:26:51). Skvelou správou je, že spo-devä�miestne zastúpenie. Najlepšie si poèí-
medzi 1611 bežcov sa Rajèania zmestili do nal Jakub Rybár a Barbora Žideková, ktorá 
prvej polovice výsledkovej listiny a desiati si spomedzi 317 žien dobehla jedenásta. Ma-
dokonca vytvorili svoje nové „osobáky“.ratón klub sa v Bratislave zvidite¾nil aj vyhlá-

Po týchto výkonoch sme sa, niektorí sením Slovenského pohára v maratóne za 

ZDOLALI SME 
BRATISLAVU!

VÍ�AZ KATEGÓRIE 10-11 ROKOV DAMIÁN CESNEK (v strede)

Foto: archív MK

jkž – Maratón klub Rajec

ÏAKUJE

MATERSKEJ ŠKOLE 

NA MUDROCHOVEJ ULICI 

ZA VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV

A PRIATE¼OM ZEME – SPZ KOŠICE 

A ING. LADISLAVOVI BÍROVI

ZA PÚTAVÉ PREDNÁŠKY, PREZENTÁCIE 

A VÝSTAVU PRE RAJECKÉ ŠKOLY 

KU DÒU ZEME

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

Foto: archív MK

Foto: archív MK
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XIII. roèník sú�ažnej prehliadky v prednese duchovnej poézie a prózy

ŠKRÁBIKOV RAJEC ŠKRÁBIKOV RAJEC ŠKRÁBIKOV RAJEC ŠKRÁBIKOV RAJEC 

MESTSKÉ KULTÚRNE  STREDISKO RAJEC ORGANIZUJE

štvrtok 17. mája  2012     o 9.00 hod.

VE¼KÁ ZASADAÈKA MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

inzercia



Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne 
stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net ; mesacnikrajcan@gmail.com . Redakcia si vyhra-
dzuje právo kráti� príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodova� so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec. 
Registrované Okresným úradom v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                           Cena 0,50 €

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

VÁS POZÝVA PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNÉHO DÒA  MÚZEÍ 

BARBORKA 
Z RAJECKÉHO HRADU

BARBORKA 
Z RAJECKÉHO HRADU

BARBORKA 
Z RAJECKÉHO HRADU

BARBORKA 
Z RAJECKÉHO HRADU

divadelné spracovanie povesti od Gejzu Sádeckého
v podaní ochotníckeho divadla KOŽKÁR pri MsKS Rajec

piatok
18. mája 201218. mája 201218. mája 2012

o 18.00 hod.o 18.00 hod.o 18.00 hod.

o 19.00 hod.o 19.00 hod.o 19.00 hod.

RADNICA V RAJCIRADNICA V RAJCIRADNICA V RAJCI

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE JE SPOJENÉ 
S PREHLIADKOU NOÈNÉHO MÚZEA

1. predstavenie

2. predstavenie
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