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AKTUALITY Z MESTA
Viackrát sme sa rozprávali, že v Materskej 
škole na Mudrochovej ulici vznikne nová 
trieda. Už sa začalo s prácami?
 Áno, s rekonštrukciou hospodárskeho pa-
vilónu a stavebnými prácami v materskej škole 
sa už začalo. Ak pôjde všetko podľa plánu, tak 
už koncom júna budú práce ukončené. Po 
ukončení prác budeme môcť v septembri 2016 

uspokojiť viac žiadostí rodičov o umies-
tnenie ich detí, pretože kapacita mater-
skej školy sa rozšíri o ďalších 13 miest. 
Súbežne s rekonštrukciou hospodár-
skeho pavilónu sa uskutoční aj čiastoč-
ná rekonštrukcia kuchyne materskej 
školy. 
 Pred rokom sme uvažovali, že bu-
deme variť iba v jednej centrálnej kuchy-
ni pre obe materské školy v Rajci. Od 
tohto kroku sme ustúpili a zachovajú sa 
obe kuchyne aj v MŠ na Ulici Obrancov 
mieru aj v MŠ na Mudrochovej ulici. Dokonca 
sme z rozpočtu mesta zakúpili do oboch 

kuchýň nové konvektomaty spolu s príslušen-
stvom.

Spomínali sme, že sa začne aj s rekon-
štrukciou telocvične v Základnej škole na 
Lipovej ulici.
 Tak, ako som už informoval, zapojili sme sa 
do grantového systému o poskytnutie dotácie 

z envirofondu. S našou žiadosťou sme 
uspeli a získali sme finančné prostriedky 
na rekonštrukciu veľkej telocvične v Zá-
kladnej škole na Lipovej ulici. V súčas-
nosti prebieha výber dodávateľa a keď 
bude obstarávanie ukončené, pristúpime 
k odovzdaniu staveniska a začnú sa 
rekonštrukčné práce na telocvični. 
 V rámci rekonštrukcie sa uskutoční vý-
mena strešného plášťa a výmena obvo-
dového plášťa (pôvodné steny sa odstrá-
nia) na telocvični za tepelnoizolačné sen-

dvičové panely. Všetky práce na telocvični by 
sme chceli mať ukončené do konca augusta, 

aby sme nový školský rok začali so zrekon-
štruovanou telocvičňou. 

Mesto Rajec sa uchádzalo aj o finančný prí-
spevok na rekonštrukciu ústredného kúre-
nia v telocvičniach v tejto základnej škole. 
Boli ste úspešní?
 Cez ministerstvo školstva sme sa uchá-
dzali o možnosť pridelenia finančných pro-
striedkov na rekonštrukciu ústredného kúre-
nia v telocvičniach. Našej žiadosti bolo vyho-
vené a v mesiacoch jún a júl sa uskutoční re-
konštrukcia ústredného kúrenia v oboch telo-
cvičniach a priľahlých šatniach v Základnej 
škole na Lipovej ulici. 

Za rozhovor ďakuje Šzá

MŠ MUDROCHOVA SA UŽ REKONŠTRUUJE

 28. apríla 2016 sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Rajci. 
 V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka poslancom 
správu o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uzneseniach, ktoré neboli 
splnené do 25.2.2016. Následne sa poslanci zaoberali vecami finan-
čnými, ako bolo rozpočtové opatrenie, návrh zmeny rozpočtu a progra-
mového rozpočtu na rok 2016 a vyradenie majetku v hodnote nad 1000 
eur. K návrhu zmeny rozpočtu predložila správu aj hlavná kontrolórka.
 V zmysle uznesenia MZ č. 33/2016 zo dňa 25.2.2016 sa uskutočnili 
rozbory hospodárenia za rok 2015 v jednotlivých organizáciách mesta. 
Poslanci boli oboznámení s výsledkami hospodárenia v ZŠ, ZUŠ, MsKS 
a DV a zobrali ich na vedomie. Zároveň organizáciám odporučili pre bu-
dúce obdobia dodržiavať účelovosť a efektívnosť čerpania poskytnu-
tých prostriedkov v roku 2016 a sledovať ich čerpanie počas roka.
 V ďalšom bode programu poslanci schvaľovali záverečný účet mes-
ta za rok 2015, správu k záverečnému účtu predniesla aj hlavná kontro-
lórka, ktorá zhodnotila rok 2015 ako mimoriadne úspešný rozpočtový 
rok. Poslanci na rokovaní taktiež schválili návrh Dodatku č. 3 k VZN      
č. 2/2015, ako aj návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 9/2015. 
 Mestské zastupiteľstvo schválilo odpredaj časti pozemkov spoloč-
nosti Golf Park Rajec, a.s., ktoré doteraz užívali v nájme, zaoberalo sa 
odpredajom pozemku pod bytovým domom na Alexyho ulici, odpreda-
jom pozemku v záhradkárskej osade Tŕstie a usporiadaním podielov 
nebytových priestorov v budove Polikliniky Rajec.
 V závere rokovania predniesla Ing. Sekáčová poslancom MZ sprá-
vu o výsledku uskutočnených kontrol hlavnou kontrolórkou za obdobie 
marec až apríl 2016. Poslanci taktiež predniesli pripomienky a návrhy 
občanov, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia mestského 
úradu.

MsÚ Rajec

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

BUDÚCA TRIEDA PRE DETI

2x foto: MsÚ Rajec

REKONŠTRUKCIA KUCHYNE

Z APRÍLOVÉHO ZASADNUTIA MZ
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OPRAVA / ODPOVEĎ
Uverejňujeme reakciu MUDr. Viery Uhrínovej 
na uverejnené informácie v mesačníku Raj-
čan, ktoré sme uviedli v rozhovore s primáto-
rom v čísle 3/2016 a 4/2016:

 Pán primátor uviedol, že musí dať neprav-
du na pravú mieru, ale ja som v oznámení ne-
uviedla žiadnu dohodu s primátorom, ale len 
jednanie na VÚC.
 Pokiaľ ide o snahu mesta zabezpečiť no-
vého detského lekára – toto som za p. primá-
tora a poslancov urobila ja už v 10/2015. Ná-
sledne po osobnom jednaní s primátorom na 
mestskom úrade koncom 11/2015 som na je-
ho odporúčanie dala mnou dohodnuté veci a 
návrhy s manželmi Útlymi v skratke na papier. 
3.12.2015 som podala písomnú žiadosť o od-
kúpenie priestorov mojej ambulancie mestom 
a jej následným prenájmom alebo predajom 
Dr. Útlej, aby mohol p. primátor prejednať túto 

vec s poslancami na mestskom zastupiteľstve 
konanom ešte v tom mesiaci. Ale na videozáz-
name z mestského zastupiteľstva sme si (ja aj 
manželia Útly) vypočuli, že mestská rada ne-
odporúča poslancom schváliť moju žiadosť. 
Poslanci sa vyjadrili, že lekárov je dosť, a keď 
nie tento lekár, tak bude iný. Alebo nech ja       
s manželom začneme podnikať s prenájmom 
nehnuteľností, že to predsa nie je problém, ale 

mesto sa v tejto veci angažovať 
ďalej nebude.
 Od môjho posledného rozho-
voru s p. primátorom na mestskom 
úrade v novembri 2015 p. primátor 
so mnou nekomunikoval a nesna-
žil sa nájsť spoločné riešenie, ale 
snažil sa zabrániť môjmu odchodu 
z Rajca prostredníctvom VÚC, kto-
ré ma o týchto jeho jednaniach in-
formovalo.

 Keby mi na mojich pacien-
toch nezáležalo, mohla som am-

bulanciu v Rajci zatvoriť už pred piatimi 
rokmi. Ja som sa však celý čas snažila 
nájsť za seba náhradu! Mrzí ma len to, že 
moja 5 ročná snaha o udržanie zdravotnej sta-
rostlivosti v detskej ambulancie v Rajci vyšla 
na zmar a moji pacienti sú nútení rozhodnúť sa 
pre lekára, ktorý je ale v Rajeckých Tepliciach, 
alebo dochádzať za mnou do Žiliny.

MUDr. Uhrinová

 V apríli každoročne slávi naša Zem svoj sviatok. 22. apríl je Dňom 
Zeme a práve v týchto dňoch máme väčší záujem o ekológiu, viac nás 
zaujíma separovanie, či čistenie nášho prostredia od odpadkov. 

 A práve v tento deň (22. apríla) sa uskutočnil aj Rajecký deň Zeme 
2016 – podujatie, ktoré upozornilo na dôležitosť ochrany životného 
prostredia. V tomto roku ho opäť zorganizovali Mesto Rajec, Mestské 

kultúrne stredisko 
Rajec v spolupráci 
so Základnou ško-
lou na Lipovej ulici, 
Katolíckou spoje-
nou školou, Gym-
náziom na Javoro-
vej ulici a s podpo-
rou Oblastnej orga-
nizácie cestovného 
ruchu Rajecká doli-
na, Natur-Pack, 
a.s., Bratislava a 
Národným parkom 
Malá Fatra. 

 Na mladších 
žiakov čakali na ná-
mestí  rôzne vý-
chovno-zábavné 
aktivity. Zamest-
nanci spoločnosti 
Natur-Pack pre ne 
pripravili ukážku 
kompostovania a 
separovania a rôz-
ne súťažné hry za-
merané na ekoló-
giu. Pracovníčka zo 
Správy Národného 
parku Malá Fatra deťom rozprávala zaujímavosti zo sveta prírody a 
naučila ich rozpoznať stopy zvierat. Na deti čakal aj vláčik Separáčik, 
ktorý ich oboznámil s pravidlami separovania odpadu a jeho dôležitosť 
pre životné prostredie. Staršie žiačky so Základnej školy na Lipovej ulici 
mali pre deti pripravené 3D plagáty a projekty, ktoré sa zaoberali zne-
čisťovaním prírody a jej ochranou. Interaktívnou formou oboznámili 
mladších spolužiakov s touto témou. Na žiakov čakali aj dve výstavy ve-
nované ochrane prírody. Jedna bola umiestnená pred mestským múz-
eom a druhá vo veľkej zasadačke mestského úradu. Žiaci materských 
škôl maľovali na asfalt obrázky Zeme, prírody, zvieratiek, rastlín – všet-

ko to, čo si myslia, 
že potrebuje na-
šu ochranu. O 10. 
hodine na všet-
kých čakala diva-
delná rozprávka 
Šašo múdrejší, 
ako kráľ. Nemô-
žem pozabudnúť 
ani na pracovní-
kov  Zberného 
dvora v Rajci, 
ktorí predviedli 
automobily na vý-

voz a spracovanie separovaného odpadu a nezabudli ani na množstvo 
informácií, čo všetko sa dá z takto získaného odpadu vyrobiť. Vedeli ste 
napríklad, že z 30 plastových fliaš sa dá vyrobiť jedna flisová bunda?

 Žiaci vyšších ročníkov zbierali v meste a v blízkom okolí odpadky. 
Každá skupina mala presný plán, kde bude čistiť. Dostali odpadkové 
vrecia, jednorazové ruka-
vice a každý žiak či štu-
dent dostal občerstvenie – 
pitný režim a malú slad-
kosť. Každý rok dobrovoľ-
níci počas jedného pred-
poludnia vyzbierajú množ-
stvo odpadkov. Ani tento 
rok nebola núdza o plasto-
vé fľaše, sklo, plechovky, 
obaly z farieb a lepidiel, 
stavebný odpad, pneuma-

tiky... Všetok odpad 
s a  d o v i e z o l  d o 
Zberného dvora na 
Fučíkovej ulici, kde 
sa vytriedil.

 Aj keď Deň Ze-
me je deň venovaný 
našej planéte ne-
znamená to, že by 
nás táto problemati-
ka mala trápiť iba 
počas tohto dňa. 

Našu Zem by sme si mali vážiť a hlavne sa o ňu starať po celý čas, veď 
na nej prežijeme celý svoj život! 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
5x foto: S. Kalma, MsKS Rajec

RAJECKÝ DEŇ ZEME 2016
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 Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom 
stredisku Rajec pripravila pre svojich najmen-
ších čitateľov aj v tomto roku milé podujatie – 
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice.

 Vo štvrtok 14. apríla sa v našej knižnici 
stretli všetci prváci z oboch rajeckých škôl, aby 
sa mohli stať čitateľmi našej knižnice. 
 77 prvákov z piatich tried prišla pozdraviť 
aj Vranka Danka, ktorá deťom vysvetlili čo sa 
smie a čo nie v knižnici. Potom už na nich ča-
kalo slávnostné pasovanie. Deti pasovala kni-
hovníčka mestskej knižnice veľkou ceruzkou a 

slávnostnou formulkou, prváčik nako-
niec svojim odtlačkom prsta na pamät-
nú listinu potvrdil, že sa naozaj chce 
stať čitateľom knižnice. Novopasovaní 
čitatelia si prezreli nielen priestory kni-
žnice, ale všetky deti, ktoré rodičia pri-
hlásili do knižnice – a bolo ich 51, si od-
niesli svoj vlastný čitateľský preukaz a, 
samozrejme, aj vypožičanú knihu. 
Nakoniec ešte na ne čakala pamätná 
záložka do knihy. Všetkých päť listín je 
umiestnených v priestoroch detského 
oddelenia našej knižnice a prváčikom 
bude pripomínať ich sľub. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: E. Pekná, 1x foto: Šzá

 Každoročne Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom stredisku 
Rajec organizuje podujatie pre prvý stupeň základných škôl pri príleži-
tosti Medzinárodného dňa detskej knihy (2. apríl – deň narodenia sveto-
známeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena). V tomto roku sme tento výnimočný deň 
venovali rôznym spisovateľom detských kníh nielen tým 
slovenským, ale aj zahraničným. Podujatie Putovanie 
rozprávkami sme zorganizovali 6. apríla. Na štyroch 
podujatiach sa zúčastnilo takmer 300 žiakov 1. – 4. roč-
níka z oboch našich základných škôl. Po privítaní a krát-
kom rozprávaní o spisovateľoch detskej literatúry na deti 
čakali rôzne aktivity. 

 Na prvákov a druhákov čakala ukážka z knihy od Má-
rie Grznárovej – Kubko a Maťko: Ako sa s medveďom 
skamarátili. Po vysvetlení niektorých neznámych slov 
mali deti za úlohu správne priradiť stopy zvierat k obráz-
ku zvieratka. Po dočítaní príbehu si deti vylosovali kartič-
ku, na ktorej mali napísané čo majú znázorniť pantomí-
mou tak, aby to ostatné deti uhádli. Pre niektoré deti to 
bola jednoduchá úloha, pre niektoré dosť zložitá. Potom už na deti ča-
kala ďalšia ukážka z knihy Gabriely Futovej Dokonalá Klára, po ktorej 

deti mali za úlohu vymyslieť zmysluplnú vetu zloženú aspoň zo štyroch 
slov, ktoré sa začínajú na rovnaké písmeno. A že vznikli rôzne zaujíma-
vé vety môžete posúdiť aj sami: Bubon Baltazár bežal bez balíka. Ježko 
jedol jahôdkové jablko... 

 Na tretiakov a štvrtá-
kov čakala Ezopova báj-
ka Stromy a sekery. Po jej 
prečítaní sme si vysvetlili 
pomocou aktivity Pavuči-
na dôležitosť ekosystému 
a jeho fungovania v príro-
de. Potom mali deti za 
úlohu správne odpovedať 
na rôzne otázky zo sveta 
zvierat a stromov. Nasle-
dovala ukážka z knihy od 

Ruda Mórica Z poľovníckej kapsy: Prefíkané vrany.      
O šikovnosti zvierat sme sa dozvedeli množstvo infor-
mácií, ktoré všetky deti veľmi zaujali. Deti si ešte mohli 
vyskúšať aké to je presunúť cukrík z valca iba pomocou 
drôtika a zaviazaných rúk. 
 Všetky deti, ktoré sa zapojili do aktivít dostali za 
snahu sladkú odmenu. 
 Po skončení predstavenia žiaci odchádzali do školy    
s úsmevom na perách a od niekoľkých sme dostali aj 
pochvalu, že sa im naše podujatie veľmi páčilo a že to 
bolo SUPER!.

 Aj takýmto podujatím sa snažíme naučiť deti láske 
ku knihám a doviesť ich k čítaniu už od útleho veku. Veď 
čítanie patrí k základným zručnostiam nás ľudí a nie je 
nič krajšie ako zobrať do rúk knihu a preniesť sa do 
rozprávkového sveta plného krásnych zážitkov.

 Ochotnícky divadelný súbor Seniorik        
z Konskej sa v Rajci predstavil s ďalšou diva-
delnou hrou. V nedeľu 17. apríla sme si mohli  
v kultúrnom dome pozrieť veselohru od Ferka 
Urbánka Škriatok. Zlatá klasika slovenskej li-
teratúry o tom, ako láska a dobrota ľudského 
srdca víťazia nad chamtivosťou a zákernos-
ťou tých, ktorí neváhajú pre svoje výhody zni-
čiť šťastie mladých snúbencov, ale aj povesť 
celej rodiny. Prekvapením pre divákov bol živý 
kohút, ktorý si „zahral“ úlohu škriatka.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: E. Pekná

NEDEĽNÉ DIVADELNÉ 
POPOLUDNIE

ROZPRÁVKOVÝ SVET KNIŽIEK

PUTOVANIE ROZPRÁVKAMI

Z. Ščasná, MsKS Rajec; 3x foto: archív MsKS
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 Hoci sa tretí aprílový týždeň neukazoval ako príjemne teplý a slneč-
ný, piatok 22. apríla bolo skutočne krásne, teplo a slnečno. O to viac nás 
to potešilo, pretože tento deň majú všetci školáci v Rajci veľmi radi. Je to 
deň NARODENÍN našej ZEME a všetci ho oslavujeme tak, že robíme 
poriadok vo svojom okolí. Školáci z 1. stupňa ZŠ mali o aktivity postara-
né na Námestí SNP a na priľahlých miestach: v zasadačke MsÚ, pri mú-
zeu. Aktívnym deťom sa páčil každý kútik, ktorý bol pre nich pripravený: 
od výstavy ohrozených druhov zvierat a rastlín, cez bioniku, obzretie si 
strojov, ktoré pomáhajú likvidovať odpad. Páčila sa im krátka prednáška 
o výrobe PET vločiek i vláčik Separáčik. Na svoje si prišli i tí, ktorí chceli 
skúsiť, či naozaj vedia triediť odpad, prípadne ako sa vyrába kompost. 

Skladali puzzle, hrali veľké 
„človeče“, pozorovali odliatky 
stôp zvierat a rozmýšľali, koľ-
ko stromov treba zasadiť, aby 
sme mali dostatok kyslíka. 
Tých najmenších drobcov po-
tešilo divadielko a tí najstarší 
sa naozaj postarali o to, aby 
naše okolie bolo v ten deň 
skutočne ako zo škatuľky. Te-
ší nás, že v deťoch sa začína 
prebúdzať potreba „mať čisto 

– v prírode i okolo seba“. Aby sme nerobili poriadok len jeden deň v roku, 
ale vždy vtedy, keď to treba.

 Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí túto akciu pripravili pre rajec-
ké školy. Vieme, že krstným otcom je Mgr. Michal Šupka, ktorý vedel 
nájsť a osloviť aj iných, aby sa pomáhalo. Ďakujeme MsKS Rajec aj 
všetkým pozvaným, ktorí urobili pre deti v Rajci (a nielen pre nich) túto 
vydarenú akciu, ktorá sa stretla s veľkým ohlasom. VĎAKA!

Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ Lipová Rajec

 Tento rok sme začali týždeň pred veľkonočnými sviatkami. Počas 
dvoch sobôt sme upratovali okolie Rajčanky. Vyčistili sme od konárov, 
odpadu a náletovej zelene breh rieky, vyhrabali uschnutú trávu, vyzbie-
rali odpadky. Konáre sme uložili na veľké kopy, o ktoré sa postaralo 
mesto. 
 Touto cestou by som sa chcela poďakovať pracovníkom údržby ve-
rejnej zelene mesta Rajec, ktorí na ploche orezali veľkú časť vŕbových 
pňov. Ďakujem aj rodinám Domanickej, Dubcovej, Jarinovej, Jarošinco-
vej, Liškovej, Rybárovej, Skupinovej, Svetlošákovej, Szilvásiovej, Vo-
dákovej a Záňovej, ktoré brigádovali aj tento rok a spolu odpracovali    
36 hodín. Veríme, že s pomocou mesta sa nám ešte v tomto roku podarí 
vyčistený priestor zrovnať a upraviť ho tak, aby sme tu mohli všetci od-
dychovať.

Text a foto: Zuzana Žideková

 Rytmus – Bengoro, Kráľ, Fenomén, Dara, Zlatokopka, Ego, Kontra-
fakt, Breitling, BMW, Yeezy, Všetko má svoj koniec... pri zmienke mena 
Rytmus každého napadne niečo iné. Jednými obdivovaný a uznávaný, 
inými zatracovaný a hejtovaný. Či už patríte do jednej alebo druhej sku-
piny, jednu vec mu nemožno uprieť a síce to, že tam kde je teraz sa vy-
pracoval sám a to, čo robí, robí dobre. Tým, ktorí o ňom aspoň čo-to 
vedia je známe, že aj napriek štipľavým textom je zarytým odporcom 
alkoholu, fajčenia, akýchkoľvek drog a návykových látok. Sám je 
podporovateľom združenia Slo-
vensko bez drog, s ktorým sme 
už tiež mali besedu u nás na 
škole. Ako sám povedal: „Rapu-
jem o tom, čo som prežil..., keď 
tvorím a robím biznis musím mať 
čistú hlavu. Alkohol a drogy som 
v živote prirodzene odstavil, bol 
som presvedčený, že je to niečo 
zlé“. A tak, keď sa nám naskytla 
príležitosť ani chvíľku sme nevá-
hali a v rámci protidrogovej pre-
vencie a ostatných sociálno-pa-
tologických javov sme našim 
žiakom (7.- 9. roč.) ponúkli mož-
nosť stretnúť sa s ním. Kapacita 
miest bola obmedzená a nás 
mrzí, že sa stretnutia nemohli 
zúčastniť všetci, ktorí chceli. 
 A tak sa 11. apríla vybralo 60 najväčších fanúšikov do Cinemaxu     
v Žiline. Najskôr sa žiakom prihovoril režisér filmu Miro Drobný. Rozprá-
val o filme, ktorý je natočený formou časozberného dokumentu. Rozdal 
žiakom papiere, na ktoré mali písať svoje otázky do otvorenej diskusie  
s Patrikom. Následne bol premietnutý film Sídliskový sen. Žiaci spoznali 
Rytmusa od malého chlapca až po súčasnosť. V dokumente odkryl svo-
ju životnú filozofiu a otvorene hovoril o svojich slabostiach. Nasledovala 
krátka prestávka a nakoniec sme sa dočkali. Prišiel Paťo. Sadol si pred 

celú sálu a odpovedal na otázky, nech boli akékoľvek. Žiadna ho neza-
skočila. Rozprával, motivoval a diskutoval. Bez arogancie, namyslenos-
ti a prehnanej dôležitosti. Jednoducho normálny chalan z ulice. Niekoľ-
kokrát žiakom povedal, že si majú ísť za svojimi snami, že nikto z nás tu 
nie je na to, aby bol „dole“. Každý je tu na to, aby stúpal hore a bol ús-
pešný, že sa nemajú nechať zlomiť a aj keď spadnú, tak sa majú opäť 
postaviť. Na poslednú otázku od režiséra, čo by na záver odkázal žia-
kom, zarapoval svoju pieseň Musíš mať nádej (úryvok: „... neprestávaj 
veriť, iba silní idú ďalej, si človek, máš myseľ, máš srdce, máš oči, na 
svojej ceste hľadaj iba pozitívne veci, ber si príklad z lepších, nikdy niko-
mu nezáviď, zapamätaj si, že tvoje sny zabíja závisť...“) Nasledovala 

autogramiáda a fotenie s kaž-
dým, kto chcel. A že nás bolo ve-
ľa, to ani nemusím pripomínať. 
Všetci sme boli nadšení, plní my-
šlienok, s piesňami v hlave, ale 
najmä s víziou, že každý z nás si 
môže raz splniť svoj „sídliskový“ 
sen. S takýmito pocitmi sme sa 
vracali neskoro popoludní do-
mov. 
 Veľké ĎAKUJEME vyslovu-
jeme organizátorom, od ktorých 
sme získali materiály z multime-
diálneho projektu Nehejtuj.sk 
(„NETOLERANCIA SA NETO-
LERUJE!“) a Kyberšikanova-
nie.sk. Materiály obsahujú dvoj-
DVD-čka s filmami slovenskej, 
ale aj zahraničnej produkcie na 

rôzne témy netolerancie a kyberšikanovania ako aj metodické príručky. 
Cieľom projektu je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. Záme-
rom je, aby si žiaci uvedomili a pochopili dôsledky nenávisti a ubližova-
nia druhým. Aj vďaka nim môžeme v rámci vyučovania poskytnúť našim 
žiakom nové pohľady na rôzne problémy spoločnosti, ktoré sa ich bez-
prostredne dotýkajú. 

Mgr. Dominika Tordová, koordinátor drogovej prevencie ZŠ Lipová
1x foto: archív ZŠ

SÍDLISKOVÝ SEN A MY

VO ŠTVRTOM VOLEBNOM OBVODE 
SA OPÄŤ UPRATOVALO

DEŇ ZEME – DEŇ ZEME – DEŇ ZEME

Foto: archív MsKS Rajec
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 Začala sa nová sezóna súťaží. Pre nás to znamenalo niekoľkome-
sačnú prípravu – prácu pri počítači, zháňanie nových poznatkov z od-
bornej literatúry i z internetu a brúsenie starých vedomostí. Vyplatilo sa!

 Na okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 17. marca v Žiline, sme zís-
kali 1. a 2. miesto v kategórii mladších žiakov (4. – 6. ročník) aj starších 
žiakov (7. – 9. ročník). Výsledky: I. kategória: 1. miesto – Branislav Du-
bravka (5. roč.), 2. miesto – Filip Závadský (6. roč.). II. kategória: 1. mie-
sto – Kamil Huljak (8. roč.), 2. miesto – Jozef Jasenovec (7. roč.).
 Títo žiaci budú reprezentovať našu školu v krajskom kole súťaže Čo 
vieš o hviezdach?, ktoré sa uskutoční 27. – 28. apríla v priestoroch Ma-
kovického domu v Žiline.

Mgr. Veselovská, Katolícka spojená škola Rajec
4x foto: archív KSŠ

 29. apríla sa v Základnej umeleckej škole v Rajci konal jarný koncert 
v rámci 1. ročníka Festivalu laureátov medzinárodných súťaží. Predsta-
vilo sa Guitar Duo Jókaiová Hnát, ktorí tento rok úspešne reprezentovali 
Slovensko na medzinárodnom festivale Allegretto v Žiline. Zazneli 
skladby Jeana Phillipa Rameaua, či Isaaca Albeniza v úprave gitarové-
ho dua, ako aj 
d ie la  Dušana 
Bogdanoviča a 
Johanna Kaspa-
ra Mertza, Césa-
ra Francka a An-
tonia Solera. 
 Darina Jóka-
i o v á  a  D á v i d 
Hnát v Rajci vy-
stúpili už po dru-
hýkrát a obecen-
stvo opäť neskla-
mali. Publikum si 
získali bezpro-
strednosťou i precíznosťou hry. Aj tento koncert presvedčil o tom, že 
slovenskí interpreti sa v medzinárodnom kontexte nestratia. Sme veľmi 
radi, že aj druhý koncert v rámci Festivalu laureátov medzinárodných 
súťaží sa stretol s veľkou priazňou rajeckého obecenstva. Už teraz sa 
tešíme na 2. ročník festivalu.

Bc. Zuzana Kolenová, ZUŠ Rajec
1x foto: archív ZUŠ

 V tomto školskom roku Základná umelecká škola v Rajci usku-
točnila absolventské koncerty hudobného odboru v dvoch termínoch – 
13. a 20. apríla. Koncerty sú už tradične úspešným zavŕšením niekoľko-
ročného úsilia žiakov zvládnuť náročné štúdium hry na hudobnom ná-
stroji. Aj tohtoroční absolventi dokázali svojim interpretačným umením, 

že i napriek tomu, že 
cesta k umeniu nebo-
la ľahká a veľakrát vy-
dláždená aj slzičkami 
smútku v očiach pri 
pohľade na kamará-
tov hrajúcich na ihris-
ku futbal. Ich námaha 
nebola zbytočná. Ab-
solventi predstavili 
diela skladateľov kla-
sickej hudby všet-
kých štýlových obdo-

bí. Na koncerte 20. apríla už tradične vystúpil žiak z partnerskej školy 
ZUŠ Morava zo Zlína. Koncerty boli výnimočné nielen umeleckými 
výkonmi žiakov a ich učiteľov, ale aj tým, že pokračovala história spoloč-
ných pr iateľ-
ských podujatí 
medzi našimi 
školami. Naj-
lepší absolventi 
našej ZUŠ budú 
10. mája účin-
kovať na po-
dobnom spo-
ločnom koncer-
te žiakov oboch 
škôl na radnici  
v Zlíne. Takáto 
ponuka je zmy-
sluplnou príležitosťou na konfrontáciu pedagogického majstrovstva uči-
teľov oboch ZUŠ a som veľmi rád, že nám je umožnené udržiavať kon-
takty s krajinou, kde umelecké školstvo má dlhodobú históriu.
 Touto cestou chcem všetkých hudbymilovných obyvateľov Rajca     
i jeho okolia pozvať na 7. ročník Medzinárodnej interpretačnej súťaže 
Rajecká hudobná jar. Súťaž sa uskutoční 12. mája. 

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ školy
2x foto: archív ZUŠ

 Predškoláci z tretej a štvrtej triedy našej materskej školy sa už týž-
deň tešili na dlho očakávaný plavecký výcvik. V pondelok 11. apríla s vý-
krikom „Hurá na plavecký!“ deti nastupovali s ruksakmi na chrbtoch do 
autobusu, smer Swim club wellness v Považskej Bystrici. Po príchode 
nás srdečne privítala inštruktorka plávania pani Alenka, ktorú si deti 
hneď obľúbili.
 Po rannej rozcvičke nasledovala výučba plávania, s cieľom naučiť 
deti pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran prostred-
níctvom hier a cvičení. Deti sa učili plávať s plávacími doskami, so slí-
žikmi, splývali s vodou, ponárali sa a lovili „poklad pod vodou“. Niektoré 
deti prekonávali strach z vody dlhšie, iné zas plávali ako ryby vo vode. 
Zo všetkého najviac sa však deťom páčila vodná šmykľavka, z ktorej 
mali radosť.
 Po absolvovaní plaveckého výcviku deti dostali za odmenu a statoč-
nosť mokré vysvedčenie.

Bc. Erika Albertová a Bc. Radka Brosová, MŠ Mudrochova
1x foto: archív MŠ

ASTRONOMICKÁ SÚŤAŽ FESTIVAL LAUREÁTOV 
MEDZINÁRODNÝCH SÚŤAŽÍ V RAJCI

ABSOLVENTSKÉ KONCERTY ŽIAKOV ZUŠ

PLAVECKÝ VÝCVIK PREDŠKOLÁKOV 
Z MŠ MUDROCHOVA
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 Žiaci našej školy súťažili v celoslovenskej súťaži EXPERT GENIA-
LITY SHOW. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov šiesteho až deviateho ročníka. 
Vyberali si z piatich tém práve dve, ktoré im boli blízke a v ktorých vyni-
kajú. Boli to témy Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Mozgolamy, 
Tajomstvá prírody a Do you speak English? Každá téma sa vyhodnoco-
vala zvlášť a potom sa určilo z obidvoch tém celkové poradie. V tomto 
ročníku sa do súťaže zapojilo 8 872 žiakov zo 414 škôl z celého Sloven-
ska a môžeme povedať, že našim žiakom sa darilo výborne.

 V kategórii Expert 6 súťažili: Patrik Jančúch 6.A, Nelli Horváthová 
6.A, Petra Kumančíková 6.B, Filip Straňanek 6.B, Tamara Pekarová 
6.B, Andrej Gaňa 6.B, Karolína Vráblová 6.B, Lívia Frištiková 6.C, Cyn-
tia Čerňanská 6.C, Petra Halková 6.C. V tejto kategórii sa TOP EXPER-
TOM stala Karolína Vráblová, ktorá sa umiestnila na 29. mieste z 1147 
súťažiacich na celom Slovensku. Súťažila v témach Mozgolamy a Sve-
tobežník.
 O titul Top expert súťažili vo svojej kategórii aj siedmaci: Martin Len-
hart 7.A a Daniel Špánik 7.B. Titul TOP EXPERT získal Martin Lenhart, 

ktorý sa umiestnil v celkovom poradí na krásnom 7. mieste z 1263 súťa-
žiacich v SR. Súťažil v témach Svetobežník a Tajomstvá prírody. Daniel 
Špánik získal diplom Experta v téme Tajomstvá prírody za 82. miesto    
z počtu súťažiacich 565.
 Do kategórie Expert 9 sa prihlásili: Terézia Slyšková 9.A, Damián 
Cesnek 9.A, Adrián Fapšo 9.A, Filip Biely 9.B, Dávid Kameník 9.C, 
Tomáš Sojka 9.C, Samuel Lieskovský 9.C, Alexander Štaffen 9.C. Z cel-
kového počtu 1226 súťažiacich, titul TOP EXPERTA získali dvaja žiaci: 
Terézia Slyšková za 7. miesto v témach Do you speak English? a Ta-
jomstvá prírody. Filip Biely za 81. miesto v témach Tajomstvá prírody a 
Svetobežník. Diplom Experta získal Tomáš Sojka v téme Spoločnosť 
kedysi a dnes za 47. miesto z 339 súťažiacich, a Alexander Štaffen za 
127. miesto v téme Mozgolamy, z celkového počtu 531 súťažiacich v tej-
to téme a kategórii.
 Najlepší TOP EXPERTI si odniesli okrem diplomov aj vecné ceny, 
ostatní súťažiaci získali účastnícke diplomy a malú pozornosť.
 Všetkým žiakom ĎAKUJEME za reprezentáciu našej školy v celo-
slovenskej súťaži a BLAHOŽELÁME! Zároveň ďakujeme všetkým uči-
teľom druhého stupňa, ktorí žiakov pripravovali. Poďakovanie patrí aj 
Združeniu rodičov školy, ktoré finančne prispelo na súťaž.

Mgr. Alžbeta Súkeniková, ZŠ Lipová 2, Rajec

 Po nevydarenom štarte jarnej časti V. ligy 
si chceli futbalisti FK Rajec napraviť chuť v ďal-
šom zápase na ihrisku súpera v Rudine.

OŠK Rudina – FK Rajec  0:1 (0:1)
Gól: 34. Hollý

 Rajec bol od úvodu v zápase aktívnejším 
mužstvom. No náznaky šancí v prvých minú-
tach sa nepodarilo našim hráčom gólovo za-
končiť. Skóre otvoril až v 34. minúte Tomáš 
Hollý, ktorý ťažil z peknej kombinačnej akcie 
svojich spoluhráčov. Domáci hrozili hlavne zo 
štandardných situácií, no Matej Fraštia si bez 
väčších problémov poradil so všetkými pokus-
mi, ktoré smerovali do priestoru jeho brány.    
V poslednej desaťminútovke sa v obrovských 
šanciach na poistenie náskoku ocitli Matej Pa-
nák a Martin Kordiš, no ani jeden z nich nedo-
kázal v dobrej pozícií presne zamieriť, a tak si 
Rajec pripísal najtesnejšie víťazstvo. 

FK Rajec – ŠK Belá  2:1 (1:0) 
Góly: 29. Person, 67. Židek – 87. Korenčík 

 V prvom jarnom zápase na domácej pôde 
Rajec privítal súpera z Belej. Na domácom 
ihrisku mu chcel oplatiť prehru 4:1 z jesennej 
časti. Tento plán začal Rajec napĺňať už od 
úvodu, keď sa prezentoval aktívnou ofenzív-

nou hrou. Tá priniesla ovocie v 29. minúte, keď 
si loptu po brankárom vyrazenej strele našiel 

nepokrytý Ladislav Person a otvoril skóre. 
Hrozba zo strany Belej bola hlavne v útočníko-
vi Marekovi Ševčíkovi, ktorý patrí s dvanástimi 
gólmi k najlepším strelcom súťaže. Domáca 
obrana ho však pozorne strážila. V druhom 
polčase vybehol ako posila ofenzívy na ihrisko 
aj Robo Židek. Na gól mohol premeniť už svoj 
prvý dotyk s loptou, ale pri pokuse o prelobo-
vanie brankára jeho pokus skončil nad 
bránou. Svoje zaváhanie ale napravil už o tri 
minúty, keď za bezmocného brankára hostí 
dorazil loptu po strele Dominika Rybára. Hos-
ťom sa v závere podarilo už len znížiť záslu-
hou Michala Korenčíka. 

TJ Fatran Varín – FK Rajec 2:1 (2:0) 
Góly: 25. Osika (vlastný), 33. Mydliar – 71. 

Kordiš

 Vo Varíne to bol od úvodu vyrovnaný duel 
a naši futbalisti sa v ňom mohli ujať vedenia, 
no šancu Rybára zmaril brankár Turčan a 
Martin Kordiš dorážkou trafil len dobre posta-
veného domáceho obrancu. Trest za nevyuži-
tie tejto obrovskej šance prišiel v 25. minúte. 
Ivan Osika chcel zachytiť prihrávku súpera 
cez šestnástku na voľného hráča, loptu však 

zasiahol tak nešťastne, že skonči-
la za chrbtom Mateja Fraštiu. Ra-
jec tento gól zaskočil. To využil sú-
per aj na strelenie druhého zása-
hu, keď sa presadil Nikolas Myd-
liar. V druhom polčase sa hra často 
kúskovala. Pre divákov prvá časť 
druhého polčasu nebola veľmi prí-
ťažlivá až do momentu, kedy do-
máci trafili žrď. Veľké veci sa však 
začali diať od 71. minúty, keď znížil 
Martin Kordiš. Asi o 2 minúty mo-
hol Rajec aj vyrovnať, no loptu na 
bránkovej čiare opäť vykopol do-
máci obranca. Zvyšok duelu sa 
zmenil na dobíjanie domácej brá-
ny. Do konca zápasu sa už však na 
konečnom stave nič nezmenilo. 

 Po týchto zápasoch patrí áčku FK Rajec    
v tabuľke 4. priečka s 27 bodmi. 

DORAST

 Dorastenci stále bojujú o čelo tabuľky v IV. 
lige dorastu. Po úspešnom zápase v Radoli,   
v ktorom zvíťazili 2:0 (strelecky sa presadili 
Andrej Vereš a Erik Bucha) ich čakal na do-
mácej pôde dôležitý zápas s Belou. V tomto 
zápase sa stretli prvé dve mužstvá tabuľky a 
naši dorastenci mohli ísť v prípade víťazstva 
opäť do čela. Tento dôležitý zápas im však ne-
vyšiel podľa predstáv, keď inkasovali gól v 89. 
minúte a Belej podľahli 0:1. V ďalšom zápase 
na pôde béčka Kysuckého Nového Mesta si 
už zaváhanie nemohli dovoliť. Hoci sa súper 
dostal do vedenia, ešte do polčasu náš dorast 
skóre vyrovnal, o čo sa postaral Andrej Vereš 
a po návrate z kabín v 49. minúte strhol víťaz-
stvo na stranu Rajca Andrej Baraník. 
 Dorastu momentálne patrí tretie miesto     
v tabuľke s bodovou stratou na druhý Varín a 
päťbodovou stratou na Belú, oproti ktorej však 
majú ako Varín, tak Rajec zápas k dobru. 

BÉČKO 

 Béčko Rajca na jar odohralo v III. triede 
Obfz Žilina doposiaľ 3 zápasy, z ktorých žiaľ 
všetky tri prehralo. FK Rajec B – FK Turie 1:3, 
gól: Martin Kordiš. TJ Partizán Kunerad – FK 
Rajec B 2:1, gól: Michal Kotrík (11. min). OFK 
Teplička nad Váhom C – FK Rajec B 6:0. 
 Po jedenástich odohratých zápasoch patrí 
béčku siedme miesto so ziskom 9 bodov. 

TOP EXPERTI NA ŠKOLE

FUTBALISTI BOJUJÚ O POPREDNÉ PRIEČKY

Robo Michalec
2x foto: archív FK

FK RAJEC PROTI ŠK BELÁ

RAJECKÍ DORASTENCI
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 S pekným jarným počasím začala nová tenisová sezóna – 
pre tenis v Rajci jubilejná. Už je to 30 rokov odvtedy, čo máme 
možnosť hrať v Rajci na antukových kurtoch.

 Po zimnej príprave v školských telocvičniach sa všetci tešili von na 
antukové kurty. Tie boli tento rok pripravené hneď ako to počasie 
dovolilo, čo bolo vďaka miernej zime a teplej jari naozaj zavčasu, už za-
čiatkom apríla. Počas zimy niektoré deti zbierali svoje prvé zápasové 
skúseností na turnajoch detí do 10 rokov v Púchove a Kysuckom No-
vom Meste (Nina Bieliková, Zlatka Uríková, Bohdan a Tobias Jonekov-
ci) a na turnajoch do 8 rokov (Betka Pekarová). Odohraté zápasy a zís-
kané skúsenosti na turnaji im iste pomôžu v letných zápasoch družstiev. 
Veď už 30. apríla hrajú prvé kolo.

 Termíny zápasov zmiešaných družstiev detí do 10 rokov III.A triedy 
SsTZ: 30.4.2016 TK Rajec – Benet LTC Bytča B. 21.5.2016 TK Dolné 
Kysuce – TK Rajec. 4.6.2016 Benet LTC Bytča B – TK Rajec. 18.6.2016 
TK Rajec – TK Dolné Kysuce.

 V ten istý deň, keď aj deti, začne svoju súťaž aj družstvo mužov, kto-
ré sa už niekoľko rokov pokúša postúpiť do II. ligy. Snáď sa nám to tento 
rok konečne podarí. Termíny zápasov družstiev mužov I. triedy SsTZ: 
30.4.2016 TK Liptovské Sliače – TK Rajec. 21.5 2016 TK Rajec – TK 
Púchov. 28.5.2016 TK ZZO Čadca A – TK Rajec. 4.6.2016 TK Rajec – 

TK Podbrezová. 18.6.2016 TK Rajec – ŠK Spartan Púchov.
 Začiatky stretnutí detí aj mužov bývajú vždy o 9. hodine. 

 Našim družstvám držíme palce, aby sa po skončení súťaže 
umiestnili v tabuľke na čo najlepšom mieste. 
 Po skončení súťaží družstiev sa začne letná tenisová se-
zóna súťaží jednotlivcov, na ktoré sa budú prihlasovať jedno-

tliví hráči podľa svojich časových možností a odvahy. Okrem 
oficiálnych zväzových súťaží sa opäť bude konať aj naša klu-

bová, o ktorej ešte budeme informovať na našej stránke.
 Za ostatné dva roky si mnohí, ktorí idú okolo kurtov iste všimli, že za-
čalo hrávať omnoho viac detí ako tomu bolo predtým. V nastolenom 
trende by sme radi pokračovali a privítali čím viac detí na nábore do prí-
pravky, ktorý sa uskutoční koncom mája. Presné informácie nájdete na 
stránke klubu  alebo na tel. čísle: 0919 072 009. http://tkrajec.cekuj.net
Ak máte o nejaký rok naviac oproti deťom v prípravke a chcete začať 
hrávať tenis – neváhajte sa ozvať. Začať s tenisom – bielym športom 
gentlemanov – nikdy nie je neskoro!

Jaroslav Jarina, TK Rajec

 Apríl, zvyčajne typický pestrým počasím, 
bol tento rok pestrý aj na športové podujatia. 
Maratón klub Rajec nazbieral tento mesiac ve-
ľa tréningových aj pretekárskych kilometrov a 
ako vždy bol bohatý aj na úspechy našich bež-
cov. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame 
exkurz toho najdôležitejšieho.
 Hneď prvý aprílový víkend sme strávili      
v našom hlavnom meste, kde sa konal 11. roč-
ník ČSOB maratónu. Ako už tradične, aj tento 
raz sme v sobotu ráno nasadli do autobusu a 
40 členná maratónska výprava sa vydala na 
cestu. Prvé pretekali deti. Lukáš Stehlík za-
behol 800 m trať ako 4. najrýchlejší vo svojej 
kategórii. Rovnakú vzdialenosť 
zdolal aj Damián Cesnek a s časom 
0:02:13 sa stal neohrozeným víťa-
zom svojej kategórie, navyše so 
značnou rezervou voči svojim protiv-
níkom. Ďalším bodom programu bol 
Minimaratón, teda 4,2 km dlhé pre-
teky. V konkurencii viac ako 1280 
bežcov sme sa nestratili. Vratko Ši-
mek aj Peťo Uhlárik podali skvelé 
výkony a časy 0:15:36 a 0:15:38 im 
vyniesli skvelé 8. a 9. miesto. Krásne 
sa uviedla na tejto dĺžke aj Jarka Uh-
láriková. Vo svojej kategórii skončila   
13-ta. Sobotu uzatvárali preteky na 
10 km. Fantastický výkon predviedol 
Filip Rybár. Za sebou „nechal“ 
takmer 1000 konkurentov a jeho čas 
0:36:35 mu zaručil úžasné 7. miesto v celko-
vom poradí. Naša expedícia pokračovala v ne-
deľu polmaratónom a kráľovskou disciplínou 
maratónom. Na trať vybehlo 18 rajeckých 
polmaratóncov a 3 maratónci, pričom najlep-
šie sa darilo Jančimu Stehlíkovi (1:25:21) a 
Lukášovi Janíkovi (1:27:56), ktorý ukázal na-
priek silnému prechladnutiu veľkú bojovnosť a 
odhodlanie. 42 km odbehli Palo Uhlárik, Jož-
ko Očko a Rasťo Kalina. Práve tretí menova-
ný všetkých „zdvihol zo stoličiek“, pretože po-
dal famózny výkon. Rasťov čas 2:52:28 zna-

menal nielen víťazstvo nad viac ako 800 kon-
kurentmi, no hlavne 16. miesto v celkovom po-
radí a 8. miesto v kategórii. Gratulujeme!
 Hneď po bratislavskom víkende sa konalo 
IV. kolo BLŽ. Bežali ho 4 naši pretekári a všet-
ci si na 3 km trati počínali výborne. Peťo Uhlá-
rik s časom 0:10:34 obsadil skvelé 2. miesto   
v kategórii (4. celkovo), Jožko Straňanek 
skončil vo svojej kategórii tretí (0:11:34), Jaro 
Stupňan štvrtý a Palo Uhlárik finišoval v rám-
ci svojich rovesníkov piaty.

 17. apríla sa konal aj ďalší ročník Kysuc-
kej desiatky. Ako už názov evokuje, trať pozo-
stávala z 10 km na ovále a mali sme na nej     
11 zástupcov. Najrýchlejšie bežal Jožko Stra-
ňanek – 0:40:19, no pri veľmi kvalitnej konku-
rencii mu to stačilo iba na 32. miesto v celko-
vom poradí. „Veselšie“ preteky dopadli pre To-
máša Valentu, ktorý v rámci kategórie junio-
rov s časom 0:42:47 skončil tretí. Vratko Ši-
mek, Peťo Uhlárik a Matej Vanák dobehli za 
Tomášom a v tejto kategórii si podelili 4., 5., a 
6. miesto.

 Mesiac nám napokon uzatvára Beh oslo-
bodenia Strečna. Ani na už 32. ročníku týchto 
5 km krosových pretekov Rajčania nechýbali. 
Vratko Šimek si z juniorskej kategórie s ča-
som 0:22:27 odnáša 2. miesto a Palo Uhlárik 
s časom 0:25:13 skončil na nepopulárnej, no 
stále vynikajúcej, 4. pozícii.

 Na záver máme pre vás až dve pozvánky. 
Posledný májový víkend to bude v rajeckej do-
line žiť športom, a to vďaka dvom prestížnym 

podujatiam z dielne Maratón klubu 
Rajec. Prvou udalosťou je Rajecký 
kros triatlon, ktorého 4. ročník sa 
uskutoční 28. mája v okolí rybníka a  
v rybníku Košiare. Tešiť sa môžete 
na unikátne súboje vo vode, na bicy-
kloch aj v záverečnom behu. Stále sa 
môžete prihlasovať, či už ako jedno-
tlivci alebo štafetári – všetko podstat-
né vrátane prihlášky hľadajte na 
www.rajeckymaraton.sk. Na štarte 
budete vidieť špičku slovenskej tria-
tlonovej obce, preto si toto podujatie 
rozhodne nenechajte ujsť. 

 Druhá pozvánka je určená pre-
dovšetkým deťom. V nedeľu, 29. má-
ja budeme spolu oslavovať váš sve-

tový deň a oslávime ho najlepšie, ako vieme – 
športom. Beh rajeckým rínkom tento rok za-
žije už svoj 27. ročník, čo je krásna nostalgia 
pre viacerých Rajčanov, pretože z kedysi 
účastníkov sa postupne stávajú povzbudzo-
vači svojich malých ratolestí. Každý rok máme 
na štartoch jednotlivých disciplín viac a viac 
detí, a tento určite nebude výnimkou. Príďte si 
zašportovať na rajecké námestie a stráviť spo-
lu s nami krásne popoludnie. Žiadneho prete-
kára odmena neminie!

 -jr-

TENISOVÁ SEZÓNA ZAČALA
Foto: archív TK Rajec

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

Foto: archív MK Rajec

MARATÓNSKA DRUŽINA V BRATISLAVE
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 Nápad putovať v milostivom roku do Ríma 
vznikol v apríli 2015. Takmer rok prebiehala 
príprava v spolupráci so Slovenskou katolíc-
kou misiou (SKM) a Slovenským inštitútom     
v Ríme, až prišiel apríl 2016 a nemožné sa sta-
lo skutočnosťou. Vo štvrtok 7. apríla poobede 
prišiel autobus, naložili sme kufre, nástroje, 
šaty, obleky a všetko ostatné, a s požehnaním 
od pána dekana sme sa vydali na cestu.
 Keďže sme náš zájazd poňali ako púť, ne-
mohla sa začať lepšie než svätou omšou – vo 
Viedni v kostole Muttergotteskirche u p. farára 
Dubovského, rodáka zo Žiliny.

 Prvý deň: piatok – Za 
vytrvalého dažďa sme oko-
lo 12.30 hod. dorazili do 
ubytovne u sestier kamiliá-
nok na predmestí Ríma. 
Medzičasom prestalo pr-
šať, a tak sme si zložili kufre 
a peši sme sa vybrali na vla-
kovú stanicu cca 2,5 km od 
ubytovne a odtiaľ vlakom 
rovno do Vatikánu. Naše pr-
vé kroky viedli od Anjelské-
ho hradu k Svätej bráne Ba-
ziliky sv. Petra. V tomto mi-
lostivom roku k nej prúdia 
stovky pútnikov denne a na 
vstup sa treba vopred zare-
gistrovať. Do Baziliky sme prišli práve včas na 
sv. omšu, ktorú svojím spevom sprevádzal vy-
nikajúci detský zbor z Anglicka. Samozrejme, 
že aj my sme využili príležitosť zaspievať si     
v Bazilike sv. Petra. A stihli sme 1,5 skladby, 
kým nás prišiel upozorniť zriadenec baziliky, 
že vyrušujeme ☺.
 Druhý deň: sobota – V sobotu ráno nás 
čakala pápežská generálna audiencia. Poda-
rilo sa nám byť tesne pri bariére vedľa cestičky, 
kadiaľ prechádzal Sv. Otec vo svojom papa-
mobile. Keďže aj na audienciu sa treba vopred 
prihlásiť, organizátori pred začiatkom všet-
kých po taliansky privítajú. Viete si teda pred-
staviť naše prekvapenie, keď sa zrazu ozvalo: 
„Je tu s nami aj Zbor sv. Ladislava z Rajca.“ – 
po slovensky. Ďalším prekvapením bolo zo-
známenie sa so zborom z južného Talianska. 
Ich dirigent navrhol zorganizovať výmenný po-

byt medzi jeho zborom a nami. O prípadnej 
spolupráci vás, samozrejme, budeme informo-
vať. Po audiencii sme sa vybrali na Piazza Na-
vona – zaspievali sme si pri Fontáne štyroch 
riek. Ďalej sme pokračovali okolo najznámej-
ších turistických atrakcií v centre Ríma – Pant-
heon, Fontana di Trevi (po rekonštrukcii opäť 
otvorená), Španielske schody (pre rekon-
štrukciu zatvorené), Piazza Venezia, Kolo-

seum. Pri Koloseu sme narazili na skupinku 
maratóncov, organizátorov rímskeho marató-
nu. Naši maratónci si samozrejme nenechali 
ujsť príležitosť predstaviť Rajecký maratón a 
pozvať ich v auguste do Rajca.
 Tretí deň: nedeľa – V nedeľu ráno sme 
navštívili Baziliku sv. Pavla za hradbami a po-
tom sme pokračovali prechádzkou po meste. 
Celý čas sme križovali maratónsku trať, ktorá 
viedla cez mesto okolo najnavštevovanejších 
miest. Postupne sme sa cez Kapitol presunuli 
na Campo dei fiori, kde cez víkend býva zele-
ninový a kvetinový trh, a odtiaľ ku kostolu San 

Girolamo, kde nás čakal hlavný bod nášho 
programu. Kostol San Girolamo spravuje SKM 
v Ríme a každú nedeľu tu   
o 16.30 hod. býva sloven-
ská sv. omša. Keďže kostol 
sa otvára až o 16. hodine, 
čakala nás takmer nadľud-
ská úloha – premena z turi-
stov na zboristov, rozlože-
nie techniky a nástrojov, a to 
všetko za menej ako 30 mi-
nút. Všetko sme ale zvládli 
a sv. omša sa mohla začať. 
Bezprostredne po nej na-
sledoval náš koncert, v kto-
rom sme prezentovali star-
šie aj novšie skladby z náš-
ho repertoáru. Pri všetkej 
skromnosti si dovolím tvr-

diť, že sme mali veľký 
úspech .  Svedč ia       
o tom slová, ktoré 
nám v závere koncer-
tu adresoval riaditeľ 
Slovenského inštitútu v Ríme pán Peter 
Dvorský: „Zvolili ste si veľmi náročný re-
pertoár a ťažko uveriť, že nie ste profe-
sionáli.“ Pán Dvorský si ako bodku vy-
žiadal skladbu Aká si mi krásna a za-
spieval si ju spolu s nami. Po koncerte 
nasledoval tzv. slovenský večer v kro-
joch, na ktorom sa spolu s nami pri har-

monike a slovenských ľudových piesňach za-
bávali nielen Slováci žijúci v Ríme, ale aj ich ta-
lianski kolegovia, predstavitelia Slovenského 
inštitútu, SKM, Ústavu Cyrila a Metoda, veľvy-
slanectiev Slovenskej republiky pri Svätej sto-
lici i v Talianskej republike, Vatikánskeho roz-
hlasu a ďalších inštitúcií, i hostia z iných krajín. 
Keby sme nemuseli stihnúť posledný vlak, tan-
covalo by sa do rána bieleho; takto sme museli 

skončiť pred deviatou. V doznievajúcej eufórii 
a dobrej nálade z koncertu sme sa vybrali 
pešo na vlak. Chlapci ostali v krojoch, a tak sa 
stali úžasnou atrakciou – autá na nich trúbili, 
šoféri im kývali, chodci sa s nimi fotili. V takejto 
atmosfére sme po ceste stratili jedného člena, 
tak sa časť zboristov poňho vrátila a zvyšok 
nastúpil do vlaku – idúceho opačným smerom. 
Napokon všetko dobre dopadlo a v plnom 
zdraví a počte sme dorazili do ubytovne.
 Štvrtý deň: pondelok – V pondelok sme sa 
vybrali do Lateránu s Bazilikou sv. kríža, Svä-
tými schodmi a krstiteľnicou zo 4. storočia. Po-
tom nás čakal obed v Pápežskej lateránskej 
univerzite, kde študovali naši kňazi Marek Mu-
cha a Janko Bittšanský. Tu sme sa náhodne 
stretli s rektorom univerzity, ktorému sme na 
jeho želanie zaspievali. Potom sme sa presu-
nuli do Lateránskej baziliky a odtiaľ do kostola 
sv. Alfonza so známou ikonou Panny Márie 
Ustavičnej Pomoci. Deň sme zavŕšili návšte-
vou Baziliky Santa Maria Maggiore, kde sme 
prešli štvrtou svätou bránou. Posledný večer 
nášho pobytu v Ríme sme venovali sestrám 
kamiliánkam, ktoré sa o nás celý týždeň stara-
li. Zopakovali sme pre ne náš nedeľný pro-
gram vrátane krojovanej zábavy, a keďže sme 
nemuseli utekať na vlak, zábava trvala až do 
polnoci.
 Piaty deň: utorok – Cestou domov sme sa 
zastavili v nádhernom stredovekom gotickom 
meste Siena v krásnom hornatom Toskánsku. 
Mesto postavené na kopci si dodnes zachová-
va svoj stredoveký ráz a je zapísané v zozna-
me svetového dedičstva Unesco. 

 Tu sa skončilo naše 
dobrodružstvo. V stredu 
ráno 6.30 sme už par-
kovali pri rajeckom ko-
stole. Vrátili sme sa plní 
emócií, nadšenia, elánu 
a síl do ďalších rokov. Zo 
zážitkov z tejto púte bu-
deme čerpať ešte dlhý 
čas. A že sme v Ríme 
zanechali dobrý dojem,  
o tom svedčia aj desiatky 
ďakovných e-mailov, kto-
ré prichádzajú od hostí 
koncertu na adresu SKM 
i Slovenského inštitútu   
v Ríme. Ďakovný e-mail 
od veľvyslanca SR v Ta-
liansku a od p. Dvor-
ského prišiel aj primáto-
rovi mesta Rajec.

 Poďakovanie: Zorganizovať podujatie ta-
kéhoto rozsahu nie je jednoduché a vyžaduje 
si spoluprácu mnohých ľudí. Chceme poďako-
vať p. kaplánovi Ľubomírovi Majtánovi, správ-
covi SKM v Ríme, p. Petrovi Dvorskému, riadi-
teľovi Slovenského inštitútu v Ríme, a jeho ko-
legyni Ľubici Salvátovej Baiocchi za spoluprá-
cu pri organizácii našej púte, koncertu a sprie-
vodných akcií; Markovi Muchovi a Jankovi Bitt-
šanskému i za sprevádzanie a tlmočenie        
v Ríme; i všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k organizácii tohto projektu.
 Viac informácií o zbore, našich minulých    
i pripravovaných akciách nájdete na faceboo-
kovskej fanpage.

ZBOR SV. LADISLAVA V RÍME

Martina Rybárová, Zbor sv. Ladislava, Rajec
3x foto: archív zboru

PO KONCERTE

SVÄTÝ OTEC FRANTIŠEK

SV. OMŠA V CHRÁME SV. PETRA
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65 rokov
Viliam Miko 

Antónia Matejková

70 rokov
Miroslav Veselý

Jozef Židek
Ing. Ondrej Očko

Mária Pažická
Jozef Hulinko

75 rokov
Anton Hanza

Anna Paulinyová

81 rokov
Zuzana Rúčková

82 rokov
Marta Uhláriková

83 rokov
Melánia Dokupilová

Mária Koreňová

85 rokov
Alojzia Babčanová

86 rokov
Rudolf Veselý
Vladimír Rúčka

87 rokov
Mária Hajstrová

Pavol Čerňanský

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v apríli
Liliana Hubená

Klára Pastierčinová

Zosobášili sa

Dominika Zvrškovcová a Branislav Horník
Mgr. Anna Janurová a Ing. Tomáš Piala

Jana Martinková a Peter Smieško

Opustili nás
Rudolf Židek 1981 – 12.4.2016

Karolína Harantová 1931 – 27.4.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – máj 2016

ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

MŠ na Ul. Obrancov mieru za VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

PRÁCE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ UL. 
F

5.5. – 30.5.2016

MESTO RAJEC PRÍJME do pracovného pomeru 

UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY. 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej 

legislatívy. NÁSTUP: SEPTEMBER 2016. 

Žiadosti možno predkladať do 31.5.2016. 

Kontakt:  , podatelna@rajec.sk

tel. č.: 041/ 507 65 20 

MESTO RAJEC PRIJME do pracovného pomeru 

PRACOVNÍKA NA POZÍCIU ÚDRŽBÁR, 

s možnosťou nástupu od 1.6.2016.
Požadujeme učňovské, resp. úplné stredné vzde-

lanie, vyučenie v odbore elektrikár výhodou, všeo-

becné zručnosti v oblasti stavebných prác, jedno-

duchých opráv a údržby budovy, vodoinštalácie, 

elektroinštalácie, vodičský preukaz skupiny B. 

Vítaný je vodičský preukaz skupiny C.

Žiadosti spolu so životopisom je potrebné 

doručiť do podateľne Mestského úradu Rajec, 

Námestie SNP 2/2 alebo zaslať poštou na adresu: 

Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec.

inzercia

SPOMIENKA
 Dňa 7. mája 2016 si pripomenieme 
desiate výročie, kedy nás navždy opustila 
manželka, mama, stará a prastará mama 
Helenka PEKAROVÁ, rod. Zúbková

Kto ju mal rád nezabúda. 
Kto ju poznal, spomenie si.

S úctou a láskou spomína manžel, deti a celá rodina.

OZNAM

CENZUÁLNE SPOLUMAJITEĽSTVO RAJEC UPOZORŇUJE 
VÝHERCU TOMBOLOVEJ CENY (poukážka na drevo), ktorú 

získal na Rajeckom mestskom plese (konanom 30.1.2016), 
ABY SI CENU VYZDVIHOL DO 31.5.2016 v sídle Cenzuálne-

ho spolumajiteľstva Rajec na Sládkovičovej ulici.

Tombolová cena po tomto dátume stráca platnosť 
a prepadá v prospech darujúceho!
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inzercia



 Problematika psov na území mesta 
Rajec (ale aj ostatných miest a obcí na Slo-
vensku) je problémom dlhodobým a stálym.

 Chov psov je nielen pekným a príjem-
ným hobby, no vyžaduje starostlivosť a zod-
povednosť. Zodpovednosť majiteľa nekon-
čí nakŕmením svojho psa, prípadne jeho 
príležitostným pohladením... Sme zodpo-
vední za kvalitu jeho života, za jeho správa-
nie, ale rovnako za jeho 
vplyv na okolie. Správanie sa 
každého psieho jedinca zá-
visí najmä od jeho výchovy a 
zodpovedného prístupu jeho 
majiteľa. Adekvátnou výcho-
vou musí prejsť každý psí 
jedinec bez ohľadu na ple-
meno – výchova psa je po-
vinnosťou majiteľa akého-
koľvek psa. Je preto nevyh-
nutné pristupovať svedomito 
k rozvážnemu premysleniu  
o jeho obstaraní a chove.     
A pretože len majiteľ, držiteľ 
psa, nesie v plnej miere zod-
povednosť za akékoľvek 
škody spôsobené jeho 
psom, je v jeho záujme prispôsobiť výber 
vhodného psieho jedinca svojim možnos-
tiam a schopnostiam s prihliadnutím aj na 
možné negatívne povahové, či iné vlast-
nosti toho-ktorého plemena. Pri nedosta-
točnej či zanedbanej výchove bude takmer 
každý pes potenciálne nebezpečný pre 
svoje okolie.

 V súčasnosti platí legislatíva, ktorá sta-
novuje pre chovateľa pomerne náročné kri-
tériá. Zohľadňuje všetky základné prirodze-
né potreby psa v záujme ich plnohodnot-
ného prežívania a zároveň nastoľuje také 
požiadavky na chovateľa psa, aby jeho cho-
vom neohrozoval a neobmedzoval verej-
nosť. Osvojenie si týchto informácií prispeje 
k dodržiavaniu poriadku v našom meste.

 Podmienky držania i vodenia psov sú 
upravené v zákone č. 282/2002 Z.z., ktorým 
sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov a následne sú špecifikované vo VZN  
č. 2/2007 o niektorých podmienkach drža-
nia psov, vrátane povinnosti bezodkladné-
ho odstraňovania psích exkrementov ihneď 
po znečistení. Neodstránenie psieho 

exkrementu má právo riešiť mestská polícia 
blokovou pokutou. V súčasnosti sú dostup-
né pomôcky, pomocou ktorých je možné ex-
krementy ľahko odstrániť. Exkrementy je 
možné odkladať do všetkých zberných ná-
dob na komunálny odpad (okrem nádob na 
separovaných odpad – sklo, papier, plasty, 
kov).
 Na chov a držbu psov sa čiastočne vzťa-
huje aj zákon č. 39/2009 Z. z., o veterinárnej 
starostlivosti, ktorý kontroluje chovy psov    
z veterinárneho hľadiska a tiež vyhláška    
č. 123/2008 o podrobnostiach o ochrane 
spoločenských zvierat a o požiadavkách na 
karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
 Za všetky prejavy psa voči občanom, 
zvieratám a životnému prostrediu, ako aj za 
dôsledky týchto prejavov zodpovedá držiteľ 
psa. Môžeme len apelovať na majiteľov 
venčiacich psov, aby sa skúsili správať zod-
povednejšie a ohľaduplnejšie voči svojim 
spoluobčanom. Voči deťom, ktoré sa hráva-
jú na voľných priestranstvách.

RAJČAN 5/2016 – VLOŽENÁ PRÍLOHA

INFORMÁCIA PRE OBČANOV – CHOVATEĽOV PSOV A MAČIEK

  1. Pred samotným výberom psa pozorne zvážte svoje 
možnosti a schopnosti. Zadovážte si knihy o psoch, 
aby ste porozumeli psím potrebám.

  2. O svojho psa sa musíte starať denne po celý jeho ži-
vot.

  3. Zdravie svojho psa pravidelne kontrolujte u veteri-
nárneho lekára.

  4. Očkovací preukaz majte pri sebe počas každej pre-
chádzky so psom (v prípade pohryznutia sa preuká-
žete, že pes bol očkovaný proti besnote).

  5. Aj váš pes potrebuje školu, zapíšte ho na odborný 
výcvik.

  6. Každý pes potrebuje len jedného pána.
  7. Pri vodení psa na verejných priestranstvách použí-

vajte obojok, vôdzku a náhubok (predídete tým mo-
žnému napadnutiu, či pohryznutiu vaším psom).

  8. Nevoďte svojho psa na detské ihriská a pieskovis-
ká.

  9. Nezabúdajte bezodkladne odstraňovať nečistoty po 
vašom psovi.

10. Najneskôr po dovŕšení 6 mesiacov veku psa zaevi-
dujte na mestskom úrade a zaplaťte príslušnú daň 
(VZN č. 2/2007). Noste evidenčnú známku, ktorou 
ste povinní sa preukázať pri kontrole. 

Priestupku sa dopustí 
držiteľ psa, ak:

a) neoznámi obci, v ktorej pes je 
evidovaný alebo má byť evido-
vaný, každú zmenu skutočností 
a údajov, ktoré sa zapisujú do 
evidencie, do 30 dní od ich zme-
ny,

b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, 

ktorá nespĺňa podmienky usta-
novené v § 4 ods. 1 a 2,

d) neohlási, že pes pohrýzol člove-
ka bez toho, aby bol sám napad-
nutý alebo vyprovokovaný, ak 
sa nepoužil v krajnej núdzi ale-
bo v nutnej obrane,

e) neoznámi odcudzenie, zničenie 
alebo stratu známky,

f) nezabráni voľnému pohybu psa 
okrem priestorov na to urče-
ných.

Priestupku sa dopustí ten, 
kto vedie psa, ak:

a) neohlási svoje meno, priezvisko a 
adresu trvalého pobytu a meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu 
držiteľa psa osobe, ktorú pes po-
hrýzol,

b) nezabráni útoku psa na človeka ale-
bo zviera alebo nezabráni inému 
spôsobu ich ohrozovania psom,

c) neohlási, že pes pohrýzol človeka 
bez toho, aby bol sám napadnutý 
alebo vyprovokovaný, ak sa nepou-
žil v krajnej núdzi alebo v nutnej ob-
rane,

d) sa nepreukáže známkou totožnosť 
psa,

e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom 
alebo zákaz voľného pohybu psa,

f) neodstráni bezprostredne výkaly, 
ktorými pes znečistil verejné prie-
stranstvo.

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP

ZA TIETO PRIESTUPKY MÔŽETE BYŤ SANKCIOVANÍ 

(Zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. § 7)

DESATORO PRE CHOVATEĽOV PSOV

 Občania nedovoľte, aby tuhé výka-
ly vášho psa znečisťovali blízke okolie 
obytných domov, škôl a škôlok. Po-
môžete tak chrániť životné prostredie 
a predídete šíreniu nákazlivých cho-
rôb a alergií!

 Nezabudnite, že mnoho parazitov 
nachádzajúcich sa v exkrementoch 
psov a mačiek je prenosných na člo-
veka!
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