
MAREC / 2015MESAČNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

www.rajec.sk

V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
• • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu 

• •¤• • Nové služby SMS-info a Odkazprestarostu.sk Mestská polícia informuje 
• •¤• • Zo štatistík mestskej polície za rok 2014 Rozprávková tanečná krajina 
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA OZNAMY UŽ AJ PROSTREDNÍCTVOM SMS

Už aj v našom mesta sa budú môcť oby-
vatelia dozvedieť dôležité informácie pro-
stredníctvom služby SMS-info, či pouká-
zať na nejaký problém pomocou aplikácie 
Odkaz starostovi. Od kedy budú tieto 
služby fungovať?
 Naše mesto v rámci rozširovania infor-
movanosti občanov rozšírilo svoje služby     
o dve novinky: SMS-info a Odkazprestaros-
tu.sk, ktoré začnú naplno fungovať už od 
marca 2015. V najbližších dňoch dostanú 
všetky domácnosti leták s podrobnými infor-
máciami, ako si môžu obe služby aktivovať. 
Rozšírením služieb pre občanov chceme 
vyjsť v ústrety občanom, ktorí pracujú mimo 
mesta a veľakrát nemajú možnosť dozvedieť 
sa všetky informácie, hlavne čo sa týka pre-
rušenia dodávok elektriny, vody či plynu. 
 SMS-info bude slúžiť ako ďalšia možnosť 
oznamovania dôležitých informácií obča-
nom prostredníctvom zaslania SMS správy 
do mobilu, či zaslania oznamu do e-mailovej 
schránky. Každý si môže sám zvoliť akou for-
mou bude tieto oznamy dostávať a z akých 
oblastí ich chce dostávať – mimoriadne uda-
losti, kultúra, šport alebo oznamy miestneho 
rozhlasu.
 Aplikácia Odkazprestarostu.sk slúži na 
nahlásenie problémov, ktoré trápia občanov. 
Podnety môžu zasielať buď z webovej strán-
ky  alebo priamo www.odkazprestarostu.sk
pomocou mobilnej aplikácie (podporuje ope-
račné systémy Android, iOS a Windows 
Phone). 
 Všetko o týchto nových službách sa oby-
vatelia dozvedia na webstránke mesta, 
prostredníctvom letákov v schránkach alebo 
v tomto čísle Rajčana na strane 3.

Poslanci mestského zastupiteľstva sa 
okrem iného na svojom ostatnom zasad-
nutí zaoberali aj zriadením Súkromného 
centra špeciálno-pedagogického pora-
denstva. Odkedy by malo začať fungovať 
a kde sa bude nachádzať?
 Súkromné centrum špeciálno-pedago-
gického poradenstva zo Žiliny nás oslovilo   
s ponukou vytvorenia pobočky u nás v Rajci.  
K tomuto kroku ich viedlo to, že v ich data-
báze sa nachádza takmer 600 klientov z náš-
ho mesta, ktorí ho aktívne využívajú.
 Vzhľadom na túto skutočnosť sa rozhodli 
osloviť mesto s ponukou, či by súhlasilo so 
zriadením takéhoto centra a či by sme im ve-
deli poskytnúť priestory na ich činnosť. Touto 
možnosťou sa zaoberali aj poslanci MZ a vy-
jadrili súhlas so zriadením takéhoto špeciál-
no-pedagogického centra. 
 Predrokované máme, že by sa centrum 
mohlo zriadiť v dome, ktorý sa nachádza pri 
Katolíckej spojenej škole a je v súčasnosti 
nevyužitý. Táto nehnuteľnosť zodpovedá ich 
požiadavkám – potrebujú niekoľko ambulan-
cí, čakáreň, miestnosti pre zamestnancov a 
sociálne zariadenie.

 Všetko záleží od toho, či dá Ministerstvo 
školstva licenciu tomuto centru. Ak sa tak 
stane, teoreticky by mohlo už od septembra 
2015 začať centrum fungovať. Zabezpečo-
valo by komplexnú starostlivosť – prípravu 
deti na vstup do základnej školy, venujú sa 
„problémovým“ deťom, ktoré si vyžadujú 
špecifický a komplexný prístup vo vzdeláva-
ní a vo výchove, vykonávajú špeciálno-pe-
dagogickú poradňu pre školy, spolupracujú  
s odborníkmi ako logopéd, liečebný pe-
dagóg, psychológ, fyzioterapeut a mnoho 
iného.

Poslanci MZ sa zaoberali aj žiadosťou ria-
diteľky Domova vďaky o finančný príspe-
vok na rekonštrukciu sociálneho zaria-
denia.
 V minulom roku získal Domov vďaky 
(DV) prostredníctvom grantu finančné pro-
striedky na zdvíhacie zariadenie pre imo-
bilných klientov, ktoré uľahčuje prácu s taký-
mito klientmi. Toto zariade-
nie by malo pomôcť pra-
covníkom aj pri manipulácii        
s nimi pri osobnej hygiene. 
Preto podala riaditeľka DV 
Mgr.  L ív ia  Hodasová 
žiadosť o príspevok na re-
konštrukciu kúpeľne, keď-
že v súčasnosti nespĺňala 
požiadavky.
 Na základe tejto žia-
dosti poslanci MZ odsúhla-
sili príspevok na rekon-
štrukciu sociálneho zaria-
denia vo výške 12 tisíc eur 
z finančných darov obča-
nov, ktorí do DV prichádza-
jú a o využití ktorých roz-
hodujú poslanci na zákla-
de uznesenia MZ. Materiál 
na rekonštrukciu bude za-
kúpený z finančných prostriedkov, ktoré 
zariadenie získalo z 2 % daní od darcov. 
 Touto rekonštrukciou sa v prvom rade 
rozdelí mužská a ženská časť, už nebude 
spoločná. V druhom rade, a to je najdôležitej-
šie, sa zjednoduší a uľahčí práca obslužné-
ho personálu s imobilnými klientmi.

Už niekoľko mesiacov sa čistí zeleň okolo 
potoka Čierňanka a okolo rieky Rajčanky. 
 Čistenie riek a potokov sa v našom meste 

vykonáva zhruba každých 10 rokov. Od 
októbra 2014 do januára 2015 sme začali     
v spolupráci s Povodím Váhu a našimi pra-
covníkmi vykonávať prevenciu proti povod-
niam. 
 Okolo potoka Čierňanka v úseku od Voj-
tovej až po kúpalisko bola odstránená všetka 
náletová a nežiadúca zeleň, ktorá by mohla  
v prípade väčšej vody zapríčiniť, že sa koryto 
potoka zahltí vodou, vzduje sa hladina a do-
šlo by k vytopeniu okolitých nehnuteľností. 
Týmto krokom sme tomu predišli.
 Takáto činnosť sa vykonávala aj na úse-
ku rieky Rajčanky od Pekárne Čibenka po 
most na Hurbanovej ulici, kde už boli veľké 
stromy aj priamo v koryte rieky. V prípade 
veľkej vody by sa mohli stať potencionálnou 
prekážkou, ktorá by spôsobila zaplavenie 
okolitých nehnuteľností.
 Je potrebné chrániť majetok nás všet-
kých, a preto by sme chceli pokračovať v čis-
tení ďalšieho úseku Rajčanky od jesene.

Zima sa pomaly končí, kedy sa začne        
s čistením mesta po zimnej údržbe?
 Už začiatkom marca začíname s uprato-
vaním a čistením ciest a chodníkov po zim-
nej údržbe. Chcel by som poprosiť všetkých 
občanov o spoluprácu, hlavne tých, ktorí bý-
vajú blízko chodníkov, aby prípadné nečisto-
ty z nich zamietli na cestu, aby sme ich mohli 
mechanicky pozametať.

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x foto: Šzá

BLAHOŽELANIE K JUBILEU

Primátor mesta Ing. JÁN RYBÁRIK 
oslávil 5. marca 2015 okrúhle 50. narodeniny.

Pri tejto príležitosti mu chceme 
v mene redakcie a občanov Rajca popriať 
dobré zdravie, rodinnú pohodu a veľa chuti
 do ďalšej práce v prospech nášho mesta.

Redakcia Rajčana

VYČISTENÝ POTOK ČIERŇANKA
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 Dňa 26. februára 2015 sa uskutočnilo 
prvé riadne zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva v Rajci. 

 Vzhľadom k tomu, že p. Stanislav Albert 
sa vzdal poslaneckého mandátu, mestské 
zastupiteľstvo vyhlásilo nastúpenie náhrad-
níka za volebný obvod č. 04 – p. Janu Kole-
dovú Židekovú. Táto bola pozvaná na za-
sadnutie MZ, kde v prvom bode rokovania 
zložila zákonom predpísaný sľub.
 V ďalšom bode programu predniesla 
hlavná kontrolórka správu o plnení uznese-
ní. Túto správu zobrali poslanci na vedomie. 
Taktiež zobrali na vedomie oznámenia       
o zmene rozpočtu.
 V minulom roku bola v Domove vďaky   
v Rajci vykonaná kontrola z Najvyššieho 
kontrolného úradu SR. Poslanci sa obozná-
mili so správou NKÚ a zobrali ju na vedo-
mie.
 Poslanci sa ďalej zaoberali žiadosťou 

riaditeľky Domova vďaky o finančný príspe-
vok na rekonštrukciu kúpeľne. Tento finan-
čný prostriedok bol schválený, rekonštruk-
cia sa vykoná v tomto roku.
 Poslanci následne schválili návrh zme-
ny rozpočtu a programového rozpočtu na 
rok 2015. Taktiež zobrali na vedomie odbor-
né stanovisko hlavnej kontrolórky, v ktorom 
Ing. Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta, 
odporučila navrhovanú zmenu rozpočtu 
schváliť.
 Ing. Ján Jasenovec, PhD. predniesol 
poslancom MZ Správu o činnosti Mestskej 
polície v Rajci za rok 2014. Túto správu zo-
brali poslanci na vedomie.
 V ďalších bodoch programu mestské 
zastupiteľstvo schválilo odpredaj nehnuteľ-
ností, ako aj prenájom radnice za účelom 
predaja kníh a darčekových predmetov.
 Zástupkyňa špeciálno-pedagogického 
poradenstva požiadala Mesto Rajec o vyja-
drenie súhlasu so zriadením špeciálno-pe-

dagogického centra na území mesta Rajec. 
Svoju žiadosť odôvodňuje potrebou rodičov 
a žiakov zo základných a materských škôl. 
Mestské zastupiteľstvo tento súhlas udelilo.
 Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčo-
vá, predniesla poslancom Správu o kontrol-
nej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014, 
ako aj Správu o výsledku kontrol uskutoč-
nených hlavnou kontrolórkou mesta za ob-
dobie december 2014 – február 2015. Obe 
správy mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie.
 V ďalšom bode programu poslanci 
schválili doplnenie členov komisií pri MZ     
v Rajci. V meste Rajec pracuje 5 stálych 
komisií, a to komisia sociálno-zdravotná, 
komisia finančná, komisia výstavby a život-
ného prostredia, komisia na ochranu verej-
ného poriadku a komisia pre školstvo, kultú-
ru a šport.
 V závere rokovania predniesli poslanci 
návrhy a podnety občanov, ktorými sa budú 
zaoberať jednotlivé oddelenia Mestského 
úradu Rajec.

MsÚ Rajec

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vážení občania, Mesto Rajec pripravilo pre vás, v rámci 
rozširovania informovanosti občanov službu

SMS-info.

Je to moderný spôsob komunikácie Mesta Rajec 
a jeho ďalších subjektov s vami – našimi občanmi, 

právnickými alebo fyzickými osobami. 

 Táto služba umožňuje zasielanie dôležitých informácií formou 
krátkych textových správ. Takto rozosielané správy si vás nájdu 
prakticky kdekoľvek, čo je výhodné najmä pre tých, ktorí z vás trávia 
väčšinu času dňa mimo nášho mesta. V dnešnej dobe, kedy mobilné 
telefóny používa takmer každý, ponúkame vám efektívny a rýchly 
systém zverejňovania informácií. 

Mesto Rajec, ako poskytovateľ informácií, prevádzkuje 
informačné kanály:

a) mimoriadne udalosti, 
b) kultúra, 
c) šport, 
d) oznamy miestneho rozhlasu, 

ktoré zabezpečujú rozosielanie krátkych správ registrovaným 
prijímateľom prostredníctvom SMS správy alebo e-mailu. 

 Pre vás občanov predstavuje služba SMS-info pohodlný a 
bezodplatný prístup k zverejneným oznamom, pričom občan si sám 
vyberie informačný kánal/y, o ktorých chce byť informovaný. Zároveň 
si občan sám vyberá aj spôsob prijímania informácie SMS-správou 
alebo e-mailom, prípadne si môže zvoliť obe varianty. 

Služba funguje pre zákazníkov všetkých mobilných operátorov a 
plánujeme ju spustiť do skúšobnej prevádzky 

od začiatku mesiaca marec.  
 

AKO SI AKTIVOVAŤ SLUŽBU SMS-INFO?

Podrobný návod, ako si aktivovať a nastaviť službu 
SMS-INFO, je uvedený na webovej stránke mesta 

Rajec – www.rajec.sk

 Pre seniorov, ale aj pre tých, ktorí nemajú technickú zručnosť, 
Mestský úrad Rajec pripravuje odbornú pomoc, o ktorej budete 
informovaní priamo na stretnutiach seniorských klubov alebo na MsÚ 
Rajec.

Vážení občania, Mesto Rajec pripravilo pre vás, 
v rámci rozširovania informovanosti občanov 

v spolupráci s Inštitútom SGI ďalší portál 

Odkazprestarostu.sk.

Aplikácia umožňuje obyvateľom a návštevníkom mesta nahlásiť 
problémy, ktoré ich trápia, a to jednoducho a rýchlo. 

Podnety môžete posielať buď z webovej stránky 
www.odkazprestarostu.sk alebo priamo z mobilného telefónu, 

prostredníctvom  aplikácií
pre operačné systémy Android, iOS a Windows Phone. 

 Pri každom podnete je potrebné uviesť krátky názov a popis 
problému, zvoliť jednu z príslušných kategórií (napr. životné prostre-
die, parkovanie áut...), určiť ulicu, kde sa podnet nachádza a foto-
grafiu, ktorá daný problém dokumentuje.  
 Po potvrdení podnetu administrátorom portálu nasleduje jeho 
odoslanie samospráve. O odoslaní podnetu vás portál informuje pro-
stredníctvom e-mailovej notifikácie. 
 Po zverejnení podnetu samospráva odpovedá, ako ho bude rie-
šiť.

Službu plánujeme spustiť do skúšobnej prevádzky 
od začiatku mesiaca marec.  

 

AKO SI AKTIVOVAŤ SLUŽBU Odkazprestarostu?

Podrobný návod, ako si aktivovať a nastaviť službu 
Odkazprestarostu, je uvedený na webovej stránke 

mesta Rajec – www.rajec.sk

Vážení občania!
 
 Pevne veríme, že SMS – INFO a Odkazprestarostu, bude 
užitočnou službou pre všetkých, ale hlavne pre tých, ktorí nemajú 
vždy možnosť navštíviť mestský úrad počas stránkových dní, či  
počúvať mestský rozhlas z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti mi-
mo Rajca. Cieľom oboch služieb je vytvoriť predpoklady pre dosta-
točnú obojstrannú informovanosť občanov a transparentnosť ko-
munálnej politiky mesta.

Ing. Ján Rybárik, 
primátor mesta
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BLOKUJÚCE VOZIDLÁ PRI VÝKONE 
ZIMNEJ ÚDRŽBY

 Každý z nás chce, aby mesto zabezpe-
čilo včas zimnú údržbu. Počas mesiaca nás 
snehová nádielka poriadne „vytrápila“ a 
nebude azda prekvapením, že boli situácie, 
kedy sme nedokázali odolávať množstvu 
napadaného snehu. 
 Čo je však na nepochopenie, že niektorí 
majitelia motorových vozidiel akoby nechá-
pali situáciu a sťažovali svojim parkovaním 
vykonávanie zimnej údržby. Je absolútne 
nemožné, aby vodič vozidla odhŕňal sneh 
tam, kde vozidlo blokuje pri ceste výkon 
takejto práce. V prevažnej miere majitelia 
vozidiel disciplinovane parkovali svoje vo-
zidlá na svojich pozemkoch a vyhradených 
miestach. Avšak našli sa aj takí, ktorí svojim 
konaním ignorovali potreby ostatných a 
sebecky stáli na miestach, kde by slušný 
vodič nestál. Ukážkovými príkladmi boli 
vodiči parkujúci na uliciach Lúčna, 1. mája, 
Obrancov mieru, Jánošíkova, Moyzesova a 
Kollárova. Všade tam musela zasahovať 
hliadka mestskej polície, aby zabezpečila 
údržbu týchto priestorov.  

DOTIERAVÉ POULIČNÉ PREDAJKYNE

 Dňa 5.2.2015 o 15.40 hod. prijala hliadka 

mestskej polície telefonickú informáciu       
o dvoch ženách, ktoré údajne ponúkali tovar 
na predaj pri Dome služieb na námestí. 
 Hliadka overila situáciu a zaistila dve po-
dozrivé ženy (obe pochádzajúce zo Žiliny). 
Následne prešetrila okolnosti, ako aj čo ma-
lo byť údajným tovarom na predaj. Dotyčné 
boli na mieste vyriešené sankciou a násled-
ne opustili mesto.  

POŠKODENÝ STĹP VEREJNÉHO 
OSVETLENIA

 Dňa 18.2.2015 v čase o 06.00 hod. bolo 
hliadke MsP nahlásené poškodenie stĺpa 

verejného osvetlenia na ulici Obrancov mie-
ru. 
 Overením situácie na mieste bol zistený 
ohnutý stĺp s poškodenou spodnou časťou. 
Príčinou poškodenia bol náraz osobného 
motorového vozidla v skorých ranných ho-
dinách. Hliadka zdokumentovala situáciu, 
zaistila dôležitý materiál potrebný k identifi-
kácií vozidla. V súčasnosti je priestupok      
v štádiu riešenia v súčinnosti s Obvodným 
oddelením Policajného zboru Rajec.

NEFUNKČNÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

 Počas výkonu služby hliadok mestskej 
polície je mimo iné ich povinnosťou aj mo-
nitorovanie situácie verejného osvetlenia. 
Nie je ničím výnimočným, že v priebehu 

roka sa takéto prípady stávajú. 
 Bolo tomu tak i napríklad 
21.2.2015, kedy hliadka počas 
monitorovania situácie v meste zis-
tila o 19.14 hod. nefunkčné osvetle-
nie na ulici Športová. 
 Hliadka následne kontaktovala 
pracovníka mestského úradu, ktorý 
v krátkom čase odstránil poruchu.

 Pracujeme pre vašu bezpeč-
nosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
náčelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP

 V roku 2013 sme začali pravidelne 
zverejňovať podklady z činnosti MsP, ako 
prejav otvorenosti našej práce voči občano-
vi. Rovnako tak budeme v tomto pokračo-
vať aj naďalej a postupne zverejníme viace-
ré štatistické informácie z našej práce. Cie-
ľom je poskytnutie informácií, ktoré mali 
opakovane zásadný vplyv na vašu bezpeč-
nosť a poslúžia tiež ako prevencia pred ne-
žiaducimi priestupkami, ktoré boli na území 
mesta zistené.
 V nižšie uvedenej tabuľke si môžete po-
rovnať, koľkým ľuďom bol poskytnutý určitý 
druh pomoci. V prevažnej miere bola táto 
pomoc poskytnutá občanom, ktorí boli v sil-
ne podnapitom stave. Pri takýchto situá-
ciách je niekedy veľmi zložité „pracovať“     
s takýmito ľuďmi. Bohužiaľ nie je výnimočné 
ani to, že rada občanov si takúto pomoc 
neváži, dokážu byť vulgárni, agresívni atď. 
Je treba zdôrazniť, že práca mestského po-
licajta nie je len o represií, ale aj o ďalších 
úlohách, s ktorými sa pri výkone služby stre-
távame. 

POSKYTNUTÁ POMOC, OŠETRENIE, 
ODVOZ, PRIVOLANÁ RÝCHLA 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

POŽIARE

 V priebehu roka bolo zistených 18 po-
žiarov. Z toho počtu sa jednalo v prevažnej 
miere o požiare kontajnerov, ktoré boli 
pravdepodobne zapálené vhodením ne-
vychladnutého popola z rodinných domov. 

 Z tabuľky je zrejmý nárast takýchto prí-
padov i napriek našej snahe o predchá-
dzanie takýmto udalostiam. Tieto výsledky 
jednoznačne poukazujú na potrebu zvýše-
nia represívnych opatrení voči páchateľom 
takýchto priestupkov.

Požiare celkom

KATEGORIZÁCIA PRIESTUPKOV 
PODĽA VEKU VŠETKÝCH 

PÁCHATEĽOV SPOLU ZA ROK

 Z uvedenej tabuľky vyplýva celková rov-
nomerná rozloženosť páchateľov priestup-
kov pri ich porovnaní za hodnotené roky. 

 Pozitívom je čiastočné zníženie počtu 
priestupcov v kategórií od 20 až do 35 ro-
kov. 

 Negatívnym zistením je nárast priestup-
cov do 18 rokov a v kategórií strednej ge-
nerácie od 35 rokov. Týmto zisteniam sa bu-
deme v tomto roku intenzívnejšie venovať  
v rámci prijímania cielených preventívnych 
opatrení.

 Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
náčelník MsP Rajec

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

POŠKODENÁ LAMPA NA UL. OBRANCOV MIERU

ZO ŠTATISTÍK MESTSKEJ POLÍCIE RAJEC ZA ROK 2014

Rok Počet osôb
2013 24
2014 32

Rok Počet 
2013 12
2014 18

Vek páchateľov 
priestupkov

 

% podiel 
2013

% podiel 
2014

Do 18 rokov

 

0,6% 2,7%
Do 20 rokov 

 

8,0% 2,1%
Do 25 rokov 

 

19,8% 14,5%
Do 30 rokov 

 

13,9% 11,6%
Do 35 rokov 13,8% 12,1%
Do 40 rokov 11,1% 12,9%
Do 45 rokov 11,6% 9,7%
Do 50 rokov 7,7% 11,0%
Do 55 rokov 5,3% 9,5%
Do 60 rokov 3,9% 5,5%
Do 65 rokov 2,2% 3,9%
Do 70 rokov 0,8% 2,6%
Do 75 rokov 0,8% 1,6%
Do 80 rokov 0,5% 0,3%
Celkom 100% 100 %
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 V nedeľu 8. februára už od samého rána 
Perinbabka štedro dopĺňala v našom meste 
snehovú perinu a vôbec to nevyzeralo tak, 
že sa bude v meste konať nejaké podujatie. 
Aj napriek usneženému počasiu sa však 
okolo 14. hodiny začali postupne do kultúr-
neho domu zbiehať všakovaké rozprávkové 
bytosti – bosorky, černokňažníci, víly, králi a 

princezné, indiáni, šašovia, piráti, gejša, ne-
chýbali ani morské panny, muchotrávky, 
motýliky, lienky, myšky, včielky... A tak sa 
dlho očakávaný Detský karneval mohol 
začať. 

 Krásne karneva-
lové masky prišli za-
baviť dve rockové 
hviezdy – Gliterka a 
Rubetka .  Det i  sa 
spolu s nimi zabávali 
na rôznych súťažiach 
– najskôr si vyskúšali 
prácu modeliek a mo-
delov a predviedli pro-
menádu masiek pred 
všetkými divákmi.     
V súťažiach v tanci a 
rôznych zručnostiach 
si deti zmerali medzi 
sebou sily. No poviem 
vám, niektorí sa veru 

pekne zapotili. Súťaží bolo neúrekom a 
všetky deti dostali za snahu sladké odmeny. 
Okolo sedemnástej hodiny už boli menšie 
masky unavené, a tak sa postupne začali 
rozchádzať do svojich domovov. 
 Všetci odišli s karnevalu príjemne nala-
dení a tešíme sa na spoločné stretnutie 
opäť o rok. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: E. Pekná

 Mesto Rajec, poslanci Mestského zas-
tupiteľstva v Rajci a Mestské kultúrne stre-
disko Rajec v spolupráci s Penziónom Du-
bová zorganizovali v piatok 13. februára už 
tretiu DOMÁCU FAŠIANGOVÚ ZABÍJAČ-
KU na námestí.

 Už od skorého rána vládol v piatok na 
námestí čulý pracovný ruch – rozostavili sa 
stoly na robenie zabíjačkových špecialít, 
spojazdnili sa paráky 
na varenie, rozložili sa 
stoly a lavičky na ob-
čerstvenie a dáždniky, 
keby náhodou začalo 
snežiť. 
 Každá správna za-
bíjačka začína rozo-
beraním zabitého pra-
siatka, ktoré už okolo 
desiatej začal rozobe-
rať mäsiar Ján Vanák 
so svojimi pomocník-
mi za výdatnej pomoci 
poslancov mestského 
zastupiteľstva a pri-
mátora mesta. Mäso 
postupne spracováva-
li a už po niekoľkých 

hodinách na stoloch začali pribúdať klobásy 
a jaternice, ktoré sa uvarili a následne upie-
kli, krájalo sa mäso na pečenie, slanina na 
oškvarky a varila sa zabíjačková kapustni-
ca. 
 Už od samého rána bolo na námestí 
množstvo zvedavcov a čím viac sa blížilo 
poludnie, tým viac ľudí pribúdalo na námes-
tí. Okolo obeda množstvo ľudí bolo správne 
„hladne“ naladených na ochutnávku domá-

cich špecialít. Vynikajúce špeciality – peče-
né klobásy, jaternice, mäso, škvarky, zabí-
jačkovú kapustnicu vydávali zamestnanci 
mestského úradu spolu s prímátorom. Záu-
jem ľudí o špeciality bol aj v tomto roku veľ-
mi veľký a za symbolický príspevok 1 euro, 
sa každý z chuti najedol, mnohí si zabíjač-
kové špeciality odnášali aj domov.

 K fašiangom patrí aj zábava a ani v tom-
to roku nezostalo iba pri jedení. Od 14. hodi-
ny vystúpila so spevom a tancom folklórna 
skupina z Katolíckej spojenej školy. Od 15. 
hodiny prišla rozospievať a roztancovať 
všetkých divákov Ďurčanská päťka. 

 Po vzájomnej dohode medzi vedením 
Domova vďaky a Mestským kultúrnym stre-
diskom Rajec Ďurčanská päťka spríjemnila 
krásny fašiangový deň aj obyvateľom tohto 
domova. Staručkí obyvatelia sa návšteve 
veľmi potešili a pospomínali si na fašiangy  
z ich mladosti. 

 Takmer celodenné podujatie aj podľa 
nadšených ohlasov divákov dopadlo na vý-
bornú a vyzbieraný finančný príspevok 
bude použitý na ďalšie podujatia v meste.

Z. Ščasná, MsKS Rajec 
3x foto: S. Kalma

ROZPRÁVKOVÁ TANEČNÁ KRAJINA

RAJECKÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

Foto: archív Domova vďaky
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 Mestské kultúrne stredisko Rajec pripravilo aj v tomto roku 
počas jarných prázdnin tvorivé dielne. Počas troch predpoludní sa 
tu stretávali deti, ktoré rady tvoria pre svoje potešenie a učia sa nové 
remeselné techniky.

 V stredu, 18. februára, 
sa šikovné detské ruky za-
merali na koráliky, drôt, 
kliešte a nožnice, pomocou 
ktorých vznikali rôznorodé 
kombinácie ozdobných de-
koratívnych „závesov“, 
ktoré nakoniec umiestnili 
do rámikov. 
 Vo štvrtok (19. februá-
ra) sme si z roztaveného 
silikónu a farieb vytvorili 

zaujímavé dekoratívne fľašky, ktoré môžu použiť na čokoľvek – 
ako ozdobný predmet, vázu na kvety či obal na tekuté suroviny. 
Najprv sme pomocou tavnej pištole na-
niesli na fľašku silikón a po zaschnutí ich 
deti dotvárali maľovaním a zvýrazňovali 
ich trblietkami.
 20. februára, v piatok, sme zdobili veľ-
konočné vajíčka nie tradične voskom a far-
bami, ale kožou. Túto málo známu techni-
ku, pri ktorej je potrebná nielen fantázia, 
ale aj presnosť sa podarilo zvládnuť všet-
kým jedinečným spôsobom. Spod rúk detí 
vyšli nádherné, netradičné, kožené veľ-
konočné kraslice, ktoré budú zdobiť ich 
príbytky počas celej Veľkej noci.
 V priebehu troch predpoludní si deti spestrili jarné prázdniny a 
naučili sa nové techniky, ktoré môžu ďalej zdokonaľovať.

E. Pekná, MsKS Rajec
3x foto: E. Pekná

 Po vianočných a novoročných prázdninách sa deti plné dojmov 
opäť stretli v materskej škole so svojimi kamarátmi. Predškolákov a 
ich rodičov čakala veľmi dôležitá povinnosť – zápis do 1. ročníka 
základnej školy. Tejto dôležitej udalosti predchádzala návšteva       
v obidvoch základných školách, kde sa naši predškoláci oboznámili 
s prostredím – špeciálnymi učebňami, telocvičňou a zúčastnili sa aj 
vyučovacej hodiny.

 P e d a g ó g o v i a      
1. stupňa obidvoch zá-
kladných škôl v Rajci,  
s cieľom pomôcť rodi-
čom pri výbere základ-
nej školy pre svoje 
dieťa, na schôdzi ZRŠ 
predstavili školy a in-
formovali rodičov, čo 
sa od budúcich prvá-
kov očakáva.
 Schôdze sa zú-
častnil aj riaditeľ Špe-
ciálnej základnej školy 

v Šuji, ktorý rodičom detí s odloženou povinnou školskou dochádz-
kou ponúkol možnosť navštevovať nultý ročník v tejto škole, ktorý 
plánujú otvoriť v nasledujúcom školskom roku. 

 Tohtoročná zima nám zatiaľ dopriala dostatok snehu, ale na 
krátku dobu. Tento čas sme využili na spoločnú sánkovačku s rodič-
mi. V pekný slnečný deň neďaleký Mačací zámok ožil veselou nála-
dou a radostným detským krikom.

 Našu materskú školu ani tento rok neobišla veselá fašiangová 
nálada. 10. februára sa zmenila na rozprávkový svet víl, rytierov, 
zvieratiek, chrobáčikov a rôznych postáv z obľúbených detských 
príbehov. Rodičia sa postarali o fašiangové dobroty a zábava trvala 
celý deň.

Mária Kamenská, riaditeľka MŠ Mudrochova
2x foto: archív MŠ

inzercia

CEZ JARNÉ PRÁZDNINY SA NENUDILI AKO ŽIJEME NA MUDROCHOVEJ

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC ĎAKUJE 
Márii Žuchovej za výstavu Čaro výšivky

ZÁROVEŇ VÁS POZÝVA 
na predajnú výstavu obrazov Štefana Duckého

PRE KRÁSU PROSTREDIA
10.3. - 7.4.2015

Výstavná sieň Radnice v Rajci
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 Súčasťou života Základnej školy na Li-
povej ulici je aj každoročné organizovanie 
lyžiarskeho výcviku. Tento rok vo februári 
sme vyrazili na svahy lyžiarskeho strediska 
Čičmany. Toto miesto nám už tradične po-
núka výborné podmienky pre všetkých žia-
kov, ktorí sa chcú naučiť, či zdokonaliť si 
vlastné zručnosti v lyžovaní.

 Na výcvik sme dochádzali objednaným 
autobusom, ktorý finančne hradilo Združe-
nie rodičov školy (za čo im patrí úprimná 
vďaka). Aj cena skipasov pre žiakov bola 
minimalizovaná. K lyžovačke nevyhnutne 
patria lyže, lyžiarky a palice. Tie si mohli žia-
ci požičať priamo zo školy, ktorá má vlastnú, 
kvalitnú a modernú výstroj.

 Tohoročného kurzu sa zúčastnilo 34 žia-
kov ôsmeho ročníka a štyria pedagógovia: 
Mgr. Ľ. Majerčiak, PaedDr. M. Paprskár, 
Mgr. K. Poláčková, Mgr. J. Veselá. Na za-
čiatku boli žiaci rozdelení do skupín podľa 
výkonnosti. V prvej skupine boli zdatnejší 
lyžiari a snowboardisti. Zdolávali náročnej-
šie terény a taktiež sa snažili osvojiť si nové 
trendy carvingového lyžovania. Druhú a 
tretiu skupinu tvorili menej zdatní lyžiari a 
„nelyžiari“. Tí sa zo začiatku pasovali s lyža-
mi, palicami, svahom a napokon aj s vle-
kom. Zvládali to bravúrne za veľkej podpory 

a odborej znalosti vyučujúcich. Stálo to za-
to! Hneď prvý deň sa už všetci ťahali na 
vleku a zdokonaľovali oblúčiky na čičmian-
skych svahoch. K dobrej nálade a pocitu 

spokojnosti prispelo aj usmievajúce sa sl-
niečko.
 Bolo super! Výborná partia! Nás peda-
gógov veľmi potešilo, že rodičia kladne oce-
nili našu prácu a dokonca svoje poďakova-
nie vyjadrili aj písomne.   

Mgr. J. Veselá
1x foto: archív ZŠ

 Škola. Druhý domov všetkých žiakov. 
Pre niektorých nútený pobyt, pre iných      
(a tých je rozhodne viac) pohoda a radosť.   
A to nielen z objavovania a získavania no-
vých vedomostí a poznatkov, ale i z priateľ-
stva, či nadobúdania nových skúseností. 
Pre mnohých aj zažitie súťažných úspe-
chov. 
 Ocenených máme v našej škole naozaj 
veľa. Chválime sa nimi a zároveň sa s vami 
delíme o spoločnú radosť. Pretože ich ra-
dosť je našou radosťou a ich úsmev je na-
šou odmenou.

 Okresné kolo matematickej olympiá-
dy žiakov piateho ročníka dopadlo výborne 
pre Karolínu Vráblovú (V.B), ktorá získala 
6.-7. miesto. Roman Jánoš (V.C) a Silvia 
Kašubová (V.C) sa zaradili medzi úspeš-
ných riešiteľov .
 V januári sa konal v Udiči turnaj mla-
dých šachistov. Prítomných bolo viac ako 
50 šachových talentov a náš Daniel Tura-
nec (VII.A) získal 1. miesto. Dvanástu 
priečku obsadil Matej Škorvánek (VII.C).
 V okresnom kole dejepisnej olym-
piády (február 2015) tretie miesto získala 
Henrieta Janigová (VI.C). Siedme miesta 
obsadili Terézia Hlinčíková (VIII.C) a Vik-
tória Molnárová (IX.C). Júlii Nemčekovej 
(VI.B) patrila 10. priečka.
 Začiatkom februára sa uskutočnilo aj 
okresné kolo biologickej olympiády a pre 
našu školu dopadlo vynikajúco. Terézia 
Slyšková (VIII.A) sa stala víťazkou a 

druhé miesto obsadil Filip Biely (VIII.B).
 V okresnom kole geografickej olym-
piády si absolútne víťazstvo a teda 1. mies-
to odniesol Martin Lenhart (VI.A). 3. mies-
to získal Patrik Martinec (IX.C).
 V okresnom kole Šaliansky Maťko 
(prednes povesti) sa umiestnila Nelli Hor-
váthová (V.A) na 1. mieste. Tým následne 
postúpila do krajského kola, odkiaľ si od-
niesla krásne 2. miesto.
 V 9. ročníku o Šachového kráľa mesta 
Rajec tretie miesto získal Daniel Turanec.
 Vo februári sa uskutočnilo i školské kolo 
Hviezdoslavovho Kubína. Týchto 5 naj-
lepších nás bude reprezentovať v okres-
nom kole, ktoré sa uskutoční začiatkom 
marca: Petra Blunárová (II.A), Terézia Ve-
rešová (V.B), Nelli Horváthová (V.A), Filip 
Biely (VIII.B), Mária Vranovská (IX.D).
 V okresnom kole olympiády z anglic-
kého jazyka bola Terézia Slyšková (VIII.A) 
úspešnou riešiteľkou.

Z výtvarných súťaží si školáci tiež priniesli 
niekoľko vzácnych ocenení.
 V medzinárodnej súťaži Bohúňova pa-
leta získala zlaté pásmo Alexandra Vese-
lá (VIII.A) a bronzové pásmo získala Pa-
trícia Lietavcová (VIII.A).
 Škola dostala ocenenie: Pamätný list 
pre školu a Diplom za aktívnu účasť ško-
ly vo výtvarných súťažiach.

 V celoslovenskom kole Vesmír očami 
detí dostal ocenenie za výtvarnú prácu Mi-
chal Martinka (VII.A).
 Medzi najlepších výtvarníkov v regio-
nálnom kole patril Patrik Novosad (VII.B), 
ktorého práca postúpila do celoslovenské-
ho kola.
 Vo výtvarnej súťaži Panelák budúc-
nosti obsadila 2. miesto Simona Hudeko-
vá (IX.B).

 A nakoniec... Nielen školáci, ale aj učite-
lia robia dobré meno svojej škole. Aj oni, 
rovnako ako žiaci, sa zapájajú do rôznych 
projektov a snažia sa zabodovať. To sa po-
darilo Mgr. Marcele Orlinskej, ktorá v celo-
slovenskej súťaži o najlepšiu vyučovaciu 
hodinu pripravenú a odučenú na interaktív-
nej tabuli v programe SMART Notebook 14 
získala 4. miesto.

 Tešíme sa. Gratulujeme. Sú tu. A zaslú-
žia si nielen našu pochvalu, ale aj ocenenie 
práce. Sú skvelí. A my sme na nich právom 
hrdí. Chválime ich za ich vytrvalosť, odho-
dlanie, bystrosť a šikovnosť. A ďakujeme aj 
tým, ktorí sa rozhodne nemalou mierou pri-
činili o to, aby boli úspešní. Ďakujeme ro-
dičom i učiteľom. 

Mgr. Jana Paulinyová, 
kronikárka v ZŠ na Lipovej ulici v Rajci

LIPOVÁCI NA LYŽIACH

ÚSPEŠNÉ CESTY  ŽIAKOV Z LIPOVEJ...
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65 rokov
Jozefa Koptová

Anna Remencová
Eva Tinková
Mária Vrbová

Štefan Kováčik

70 rokov
Mária Jančovičová

75 rokov
Jozefa Fraštiová

81 rokov
Anna Pekná

82 rokov
Alfonz Kavec

86 rokov
Anna Daubnerová
Jozefa Šimková

SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
a rodinných príslušníkov

Narodila sa vo februári
Nela Singerová

Opustili nás
Helena Turzová 
1938 – 9.2.2015

Emília Prokopovičová 
1928 – 20.2.2015

Anna Villínová 
1944 – 20.2.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – marec 2015
 Po 23 mesiacoch, dňom 28.2.2015 ukon-
čila nezisková organizácia Áno pre život reali-
záciu projektu Kvalitné sociálne služby pre ro-
diny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením   
v Rajeckom regióne. Projekt bol podporený    
v Programe švajčiarsko-slovenskej spoluprá-
ce v rámci rozšírenej Európskej únie. 

 Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie 
kvality sociálnych služieb a posilnenie profe-
sionality neziskovej organizácie v oblasti kom-
plexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohro-
zené sociálnym vylúčením. V podstate ide      
o prirodzené pokračovanie aktivít organizácie 
v prospech ľudí ohrozených sociálnym vylúče-
ním. V rámci projektu bolo zrealizovaných via-
cero aktivít zameraných na prácu s deťmi a 
mládežou, rodinami a občanmi, ktorí sa ocitli  
v nepriaznivých životných situáciách. Išlo       
o činnosť Komunitného centra, ktoré bolo prie-
storom na tvorivé dielne pre deti, filiálnu tera-
piu pre matky s deťmi, na voľno-časové aktivi-
ty detí s dobrovoľníkmi, ale aj na aktivity zvy-
šujúce pracovné zručnosti ohrozených osôb. 
Do terapeutických programov a tvorivých čin-
ností bolo zapojených 175 rodičov a detí.       
V Poradenskom centre bolo poskytnuté bez-
platné poradenstvo právnika, psychológa, 
špeciálneho pedagóga a sociálneho poradcu 
1 070 klientom. Občania v kríze môžu opera-
tívne riešiť problémové situácie prostredníct-
vom bezplatnej LINKY POMOCI 0800 12 00 
24, ktorá je dostupná 24 hod. denne, 7 dní       
v týždni. Novinkou je, že s podporou projektu 
sa podarilo Linku otvoriť aj pre volania z mobil-
ných sietí. Sociálni pracovníci poskytli na Lin-
ke počas projektu 1 268 konzultácií.

 V zariadení núdzového bývania, ktoré or-
ganizácia prevádzkuje, môžu nájsť nonstop 
pomoc osoby ohrozené na zdraví a živote. Do 
konca roku 2014 tu našlo útočisko už 697 osôb 
(z toho 297 matiek a 400 detí). Jednou z aktivít 
projektu bola aj obnova tohto zariadenia – v 7 
izbách boli vymenené podlahy, ďalej boli vy-
menené bezpečnostné vchodové dvere, okná 
na prízemí, podarilo sa dokončiť vonkajšie 
drevené oplotenie, bola vymenená sanita       
v 3 kúpeľniach, nábytok, postele, drobný in-
ventár a kuchyňa. Realizáciou týchto aktivít sa 
zvýšila bezpečnosť klientov, znížili sa tepelné 
straty a skvalitnili sa podmienky poskytovania 
sociálnych služieb.
 Za účelom scitlivenia verejnosti v pros-
pech ľudí v núdzi boli realizované viaceré 
kampane: Infokampaň Domáce násilie ubližu-
je všetkým, verejná diskusia v Nadácii Polis    
v Žiline na tému Sexuálne násilie – Ariadnina 
niť, ďalej to boli prednášky pre žiakov základ-
ných a stredných škôl, benefičné koncerty, od-
borné články v regionálnych periodikách. Tak-
tiež boli vydané informačné a propagačné ma-
teriály. Časť z nich bolo zaslaných všetkým 
pracoviskám Úradov práce, sociálnych vecí a 
rodiny a ďalším inštitúciám v rámci celej SR. 
 Nemenej dôležitou aktivitou projektu bolo 
zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity 
organizácie prostredníctvom vzdelávania 
vlastných zamestnancov a spolupracovníkov, 
účasťou na konferenciách a získaním skúse-
ností na zahraničných pracoviskách. Pracov-
níci organizácie absolvovali 6 odborných 
vzdelávaní a spolu s pracovníkmi partnerov a 
dobrovoľníkmi sa zúčastnili 2 zahraničných 

pracovných stáží 
na preferova-
ných zahranič-
ných pracovis-
kách v Prahe – 
o . s .  F O K U S ,   
o.s.  Bí lý kruh 
bezpečí. K budo-
vaniu dlhodobej 

stability a udržateľnosti organizácie prispelo aj 
udržanie pracovných miest manažér pracov-
ných aktivít a garant pracovných aktivít. Obaja 
odborníci dohliadajú na prácu ľudí na chráne-
ných pracoviskách a v sociálnej firme LABO-
RE, ktoré naša organizácia prevádzkuje. 

 „Keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol 
podporený v Blokovom grante pre MVO Pro-
gramu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, 
veľmi sme sa potešili. Výnimočným bolo to, že 
boli v projekte priamo podporené sociálne 
služby a poradenstvo v Domove G. B. Molla. 
Tento projekt bol pre našu organizáciu kľúčo-
vým,“ uviedla Anna Verešová, riaditeľka Áno 
pre život, n. o.

 Viac na: . www.anoprezivot.sk
Kontakty: 041/ 549 49 50, 0910 842 498, 

apz.projekty@gtsmail.sk

Zuzana Dobešová, Áno pre život, n.o.
2x foto: archív Áno pre zivot

KVALITNÉ SOCIÁLNE SLUŽBY PRE RODINY 
S DEŤMI OHROZENÉ SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM 

V RAJECKOM REGIÓNE

31. marca 2015 uplynie 15 rokov čo 
nás navždy 

opustil 
manžel, otec 
a starý otec 

Ján ŠČASNÝ
z Rajca

S láskou spomínajú 
manželka

 a dcéry s rodinami.

SPOMIENKA
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, no v našich 
srdciach žije spomienkami. Aj keď je čas ako-
koľvek dlhý, nezahojí ranu, ktorá stále bolí. 

Čas veľmi rýchlo plynie, no spomienka 
na neho z našich sŕdc nevymizne. 
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 Vo februári sa rozdielne darilo naším zástupcom v žilinskej futsa-
lovej Žirafe.
 Prvoligová BARSA v tomto období odohrala len dve stretnutia a 
obe s tesnou prehrou. Mrzieť môžu o to viac, že to bolo s tabuľkovými 
susedmi, ktorí sa tým pádom vzdialili a náš tím sa prepadol v tabuľke. 
Zvlášť zápas proti Galacticos bol dobre rozohraný, ale v druhom 
polčase prišli zaváhania, ktoré súper využil a v závere víťazstvo poistil 
gólom pri našej hre bez brankára. Tento duel mal aj náboj rivality, 
menšieho derby – niektorí chalani z Galacticos hrávali rajeckú Mestskú 
ligu za Jasenové a ďalší hráči sú z okolia Rajeckých Teplíc.
 V tabuľke užitočnosti hráčov je na tom najlepšie z Barsy Tomáš 
Hollý na 5. mieste s 28 bodmi za 11 gólov a 17 gólových prihrávok, 
jedenásty je Erik Kašuba s 21 bodmi (17 gólov a 4 prihrávky), tretí v tíme 
je Juro Bielik so 16 bodmi (7+9, 22. miesto).
 Úplne iné „starosti“ zažívali chalani z BANDY, ktorí pokračujú v 4. 
lige na víťaznej vlne. Doslova sa stávajú postrachom pre súperov a 
verní svojmu názvu, zbíjajú súperov a berú si body pre seba. Dôležitú 
výhru vybojovali s mužstvom Manolo Team a ustrážili si priebežne 
skvelé prvé miesto.
 Najproduktívnejším hráčom tímu je Robo Židek s 32 bodmi (22 
gólov + 10 asistencii, 6. v súťaži) pred Janom Matuškom s 31 bodmi 
(18+13, ôsmy celkovo) a Peťom Mikom s 23 bodmi (14+9, 13. miesto).

 Verme, že blížiaci sa záver súťaží obe naše rajecké mužstvá zvlád-
nu – BARSA sa posunie v tabuľke vyššie a BANDA si udrží prvé miesto  
a postúpi do 3. ligy. Držíme im v tom palce.

1. LIGA: VÝSLEDKY BARSY

 12. kolo: BARSA – Doxx A 5:6 (2:2). Góly – Tomáš Hollý 3, Erik Bu-
cha, Karol Židek.
 13. kolo: FC Lomi – BARSA odložené.
 14. kolo: BARSA – Galacticos 4:6 (4:2). Erik Kašuba, Jozef Očko, 
Juraj Bielik, Martin Mazák.

Tabuľka 1. ligy

  1. Synot Tip Bánová  12  11-0-1  96:42  33
  2. Juventus Žilina  12   10-0-2   83:45   30
  3. Doxx Žilina A  13    8-0-5  52:52  24
  4. Sagi Žilina  13    7-1-5  74:65  22
  5. Galacticos  13    7-0-6  64:57  21
  6. MPR Žilina  13    7-0-6  64:59  21
  7. KMF BARSA RAJEC  13    5-1-7  78:73  16
  8. ŽFA El-Lukyno Žilina  13    4-1-8  74:82  13
  9. Celtic Žilina  12    1-0-11  27:93    3
10. FC Lomi  10    0-1-9  39:83    1

4. LIGA: VÝSLEDKY BANDY 

 12. kolo: BANDA – Manolo Team 5:2 (2:1). Góly – Martin Kordiš 2, 
Michal Miko, Peter Miko.
 13. kolo: FC SaMiNechce – BANDA 5:7 (4:6). Peter Miko 2, Ján 
Matuška 2, Róbert Židek, Vladimír Bôtoš, Michal Dorínsky.
 14. kolo: BANDA – Small Wood 8:1 (3:0). Daniel Fraštia 3, Peter 
Miko 2, Ján Janík, Vladimír Bôtoš, Ján Matuška.

Tabuľka 4. ligy

  1. BANDA Rajec   14  11-2-1    90:39  35
  2. Malaga  13  11-0-2  102:39  33
  3. FC Manolo Team ZA    13  10-1-2    96:51  31
  4. Šošoni ZA   14 10-1-3    86:42  31
  5. Los Culés  13    7-0-6    79:77  21
  6. FC SaMiNechce  14    6-0-8    68:71  18
  7. FSC Small Wood ZA  14    5-0-9     56:92  15
  8. FC Torpédo ZA  14    3-0-11    54:100    9
  9. FC 4Jao  14    3-0-11   41:87    9
10. Limbáci  13    0-0-13    30:104   0

kmf-JO
1x foto: archív KMF

 Seniori Klubu dôchodcov – denné 
centrum mali svoje stretnutie 4. fe-
bruára. Bolo to prvé stretnutie v tomto 
roku, a tak po úvodnom privítaní pred-
seda klubu zaželal seniorom všetko 
najlepšie, hlavne zdravie, aby aj         
v tomto roku mohli aktívne prispievať  
k činnosti klubu. 
 Posedenie prebiehalo vo veselom 
fašiangovom období. Po blahoželaní 
jubilantom a oslávencom bolo podané 
dobré občerstvenie, ktoré pripravili 
kuchárky z RAJKY. O hudbu, spev a 
tanec sa postarala hudobná skupina 
KVANTO. Na stretnutie prišla i skupi-
na masiek, ktoré znásobili dobrú nála-
du, vytancovali seniorov a bolo naozaj 
veselo.
 Vo večerných hodinách prišla me-
dzi seniorov ďalšia skupina mláden-
cov z Ledníc, ktorí predviedli obrad 
Pochovávania basy a následne si 

spoločne so seniormi zaspievali niekoľko pes-
ničiek. Vedenie klubu ďakuje tejto skupine za 
ich pekné vystúpenie a spestrenie programu. 

 Veselá zábava pokračovala podľa mož-
ností každého člena. Takto si seniori zaspomí-
nali na mladé časy, kedy sa zúčastňovali po-
dobných akcií.

Š. Pecho, 
predseda Klubu dôchodcov – denné centrum

2x foto: P. Rýpal

RAJECKÁ BANDA NAĎALEJ ZBÍJA

NEBEZPEČNÍ RAJECKÍ BANDITI – MUŽSTVO BANDA 
(horný rad zľava: LUKÁŠ BÔTOŠ, PETER MIKO, JÁN JANÍK, VLADIMÍR BÔTOŠ, 

MICHAL DORINSKÝ, MARTIN HUSÁR. Dolný rad zľava: JÁN MATUŠKA, 
RÓBERT ŽIDEK, MATEJ FRAŠTIA, MICHAL MIKO, MARTIN KORDIŠ)

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE
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 Prvý jarný mesiac marec je neoficiálnym 
začiatkom aktívnej bežeckej sezóny nového 
roka, kde športových podujatí po zimnom 
„spánku“ začína rapídne pribúdať. Behá sa ur-
čite pohodlnejšie ako v úvodných dvoch me-
siacoch, no ani tie nezostali bez povšimnutia 
členov Maratón klubu Rajec, ktorí tento čas 
využili na prípravu na blížiace sa preteky a na 
niekoľkých podujatiach sa boli aj otestovať.

 24. januára si Ondro Veselovský vyskú-
šal pocit bojovníka. V Jasnej sa konali prvé 
zimné sparťanské preteky na svete, merali  
6 km a okrem neľahkého behu po zjazdovkách 
čakalo na pretekárov aj množstvo adrenalíno-
vých prekážok. Ondrovi sa pri tomto „novom 
zážitku z behu“, ako sám povedal, darilo 
výborne a spomedzi 2 300 pretekárov bol on 
73. najrýchlejším Sparťanom.
 Ešte v závere januára štartovala tradičná 
Bežecká liga Žiliny. Na 1. zimnom kritériu 
sme mali sedem zástupcov z našich radov. 
Najlepšie sa v ťažkých podmienkach popri 
snehu a popadaných stromoch darilo Janči-
mu Pialovi, ktorý 6 km trať zdolal za 25:35 
(mm:ss), čo mu prinieslo krásne 2. miesto       
v kategórii. Pekný výkon podal aj Palo Mišo,    
s časom 27:07 skončil v kategórii piaty. Peťo 
Uhlárik bol síce o niečo pomalší, no v rámci 
svojej kategórie mu to stačilo na tretie miesto. 

Úspešné boli aj naše ženské rady. Evelínka 
Franclová s časom 33:02 obsadila bronzovú 
priečku vo svojej kategórii. 
 V ten istý deň sa Janko Kavec zúčastnil 
pretekov na bežkách – Biela stopa. 25 km trať 
na skate – bežkách zvládol za 2:06:13 
(hh:mm:ss), čo mu prinieslo 27. miesto v kate-
górii.
 28. februára sa konalo 2. zimné krité-
rium, kde bola naša účasť podstatne vyššia. 
Na štart 10 km trate v žilinskom lesoparku sa 
postavilo až 13 rajeckých bežcov a dali o sebe 
vedieť aj kvalitnými výkonmi. Na blatovom 
podklade sa najlepšie darilo Jankovi Pialovi, 
ktorý zdolal trať za perfektný čas 36:58 a za 
tento výkon si zaslúžil 2. miesto v kategórii aj 
celkovo. Výborne šiel aj Lukáš Janík, čas 
39:49 mu vyniesol 10. priečku a krásne sa dr-
žali aj Lukáš Pekný či Palo Mišo. Evelínke 
Franclovej sa v rajeckom tíme očividne páči, 
10 km odbehla za 52:47 a vo svojej kategórii 
skončila tretia.

POZVÁNKA
 Všetkých milovníkov rajeckej doliny pozý-
vame na tradičnú jarnú klasiku – Rajecký 
Borošovec. Ako vždy čaká na bežcov 14 km 
krosová trať, ktorá si každý rok pripraví s ohľa-
dom na počasie niečo špeciálne. Beží sa zo 
Šuje do bane, okolo smetiska do Hájov na Bo-
rošovec a zbieha sa Suchou dolinou až do 
Trstenej, odkiaľ posledné dva asfaltové kilo-
metre vyústia späť do Šuje. Tieto preteky tento 
rok oslávia už svoje 20. narodeniny, preto sa 
21. marca určite máte na čo tešiť. Tešíme sa 
na vašu účasť. Bližšie info hľadajte na našej 
stránke.

DARUJTE NÁM SVOJE 2 %
 Ako každý rok, aj tento máme možnosť vy-

pýtať si od štátu späť 2 % z našich daní a veno-
vať ich na nejaký zmysluplný cieľ. Touto ces-
tou vás chceme pozvať, aby ste dve percentá 
venovali práve nám, OZ Maratón klub Rajec. 
Vami darované finančné prostriedky použije-
me na organizáciu športových podujatí, ktoré 
počas roka vidíte v našom meste, či už ide      
o spomínaný Borošovec, duatlon, triatlon, Beh 
rajeckým rínkom alebo obľúbený Rajecký ma-
ratón a mnohé ďalšie. Všetky potrebné infor-
mácie ako aj tlačivá nájdete na www.rajec-
kymaraton.sk. Vopred vám veľmi pekne ďaku-
jeme.

-jr-
2x foto: archív MK

 V marcovom čísle Rajčana prinášame vý-
sledky odvetnej (jarnej) časti majstrovských 
zápasov nášho A a B mužstva (pingpongisti    
z Rajca), ktoré sa zahájili v januári 2015.

4. LIGA, ZÁPAD, MUŽI 2014/2015

12. kolo: STK Rajec A – Vrútky B 8:10
13. kolo: Medokýš MT B – STK Rajec A 7:11
14. kolo STK Rajec A – Čadca B 16:2

15. kolo Kys. Lieskovec A – STK Rajec A 5:13
16. kolo: STK Rajec A – MSTK Martin B 10:8
17. kolo: Valča B – STK Rajec A 12:6
18. kolo: STK Rajec A – Kys. N. Mesto B 12:6
Body: J. Kavec 4, P. Kavec 2, R. Augustín 2,  
J. Smieško st. 2 a dve víťazné štvorhry.

Výsledková tabuľka 4. ligy 

 Podľa vývoja súťaže postupujúcim bude 
Valča B do 3. ligy Žilinského kraja a zostupujú-
cimi Medokýš Martin B, Kysucké Nové Mesto 
B a pravdepodobne aj družstvá, ktoré skončia 
na 9. – 10. mieste podľa vývoja v 2. a 3. lige.

6. LIGA OSST ŽILINA

12. kolo: ZA Energodata F – STK Rajec B 9:9
13. kolo: STK Rajec B – Nededza A 4:14
14. kolo Stará Bystrica B – STK Rajec B 6:12
15. kolo STK Rajec B – Čadca F 9:9
16. kolo: Strečno B – STK Rajec B 8:10
17. kolo: STK Rajec B – Žilina Tepláreň A 13:5
18. kolo: Kotešová A – STK Rajec B 10:8
Body: R. Augustín 4,5; J. Knapec 2; I. Dávidík 
1,5; R. Macák 0 a jedna víťazná štvorhra.

Výsledková tabuľka 6. ligy 

 Postup do 5. ligy OSST Žilina, ak sa nič ne-
udeje, má zaručený Stará Bystrica A a zostu-
pujúcim je Žilina Tepláreň A. 

JOZEF SMIEŠKO st. (STK RAJEC) 
SA KONCENTRUJE PRI PODANÍ V 18. KOLE

KRAJSKÉ A OKRESNÉ LIGY V STOLNOM TENISE

Jozef Kavec, Stolnotenisovýklub Rajec

Foto: archív STK

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

PRVÝ ZIMNÝ SPARŤAN NA SVETE HOSTIL AJ NAŠICH 
ČLENOV (NA FOTKE ONDRO VESELOVSKÝ)

RAJČANIA NA 2. ZIMNOM KRITÉRIU
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