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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Na októbrovom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva rokovali poslanci o pretran-
sformovaní Mestského kultúrneho stredis-
ka Rajec na jedno z oddelení mestského 
úradu. Prečo?
 Už dlhší čas sa zaoberáme efektívnosťou 
mestských organizácií. Mestské kultúrne stre-
disko Rajec (MsKS) je organizácia s právnou 
subjektivitou a v súčasnosti má 3 pracovníkov 
na plný úväzok a dvoch pracovníkov na polo-
vičný úväzok. MsKS si robí samé účtovníctvo, 
mzdy, stravné lístky a všetky ostatné úkony 
potrebné pre fungovanie organizácie. Väčšinu 
týchto prác zabezpečuje riaditeľka MsKS 
sama. Hlavná kontrolórka mesta preto navr-
hla, že by bolo efektívnejšie keby MsKS prešlo 
pod mesto ako jedno z jeho oddelení a celú ré-
žiu, ktorá nemá nič spoločné s kultúrnou by 
zabezpečoval mestský úrad. Potom by vedú-
ca vzniknutého oddelenia mala viac času na 
organizáciu kultúrnych podujatí či zháňanie 
sponzorov.
 Ako právny subjekt fungovala kultúra oko-
lo 40 rokov – niekdajšie osvetové stredisko sa 
zmenilo na mestské kultúrne stredisko. Možno 
sa niekomu bude zdať, že je to nejaká dehone-
stácia tejto inštitúcie. Môžem však povedať, že 
ak sa ukáže, že z nejakého dôvodu je výhod-
nejšie, aby kultúra fungovala ako samostatný 
právny subjekt môže sa stať, že sa k tejto for-
me opäť vrátime. Zatiaľ nám však vychádza, 
že bude oveľa efektívnejšie, keď bude fungo-
vať ako jedno z oddelení mestského úradu. 

 Preto poslanci na zasadnutí uložili mest-
skému úradu pripraviť všetky podklady k pre-
transformovaniu Mestského kultúrneho stre-
diska Rajec na oddelenie mestského úradu. 

Na ostatnom zasadnutí sa okrem iného po-
slanci zaoberali aj možnosťou zmeny úče-
lu využitia športovej haly. Čo by tam malo 
vzniknúť?
 Poslanci mestského zastupiteľstva sa dl-
hodobo zaoberajú novým využitím športovej 
haly. Už v minulom čísle sme spomínali, že do 
športovej haly cez strechu zateká a je potreb-
né to riešiť. 

 Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
prišli poslanci s návrhom nielen opravy stre-
chy, ale aj nového využitia športovej haly. Po 
diskusii uložili mestskému úradu ďalšiu úlohu, 
a to spracovať projektovú dokumentáciu na 

zmenu využitia športovej haly, kde by mohla 
vzniknúť krytá tržnica, verejné WC a zastávka 
autobusu. Následne by sa potom projektovou 
dokumentáciou zaoberal mestský úrad. V prí-
pade, že by sa našli finančné prostriedky         
v mestskom rozpočte, tak by sa tieto úpravy 
začali realizovať v budúcom roku.

Poslanci sa zaoberali aj kritickou situáciou 
s parkovaním na sídlisku Sever.
 Aj napriek tomu, že sme v starej časti sí-
dliska v lete vybudovali ďalšie parkovacie mie-
sta, nevyriešil sa problém s parkovaním. Situ-
ácia je stále vážna, z dôvodu kolízií na Lipovej 
ulici. 
 V roku 2014 sme dali vypracovať štúdiu, 
na základe ktorej by mohlo vzniknúť ďalších 
približne 40 parkovacích miest. Aj napriek to-
mu, že túto možnosť obyvatelia niektorých by-
tových domov odmietli (z dôvodu neobjektív-
nej informovanosti obyvateľov domovníkmi) 
poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli, 

že parkovanie sa zrealizuje podľa štúdie. Na 
Javorovej ulici by vzniklo pozdĺžne parkovanie 
a sprejazdnila by sa časť ulice popred gymná-
zium. Potom by rodičia vysadili dieťa pred zá-
kladnou školou a cez Javorovú ulicu by sa do-
stali na hlavnú cestu (vyšli by pri kríži na Hollé-

ho ulici) a prestali by sa tam 
križovať autá. 

V minulom čísle sme info-
movali o rekonštrukcii 
chodníka okolo bývalého 
Korasanu smerom k želez-
ničnej stanici. Už je dokon-
čený?
 Ako sme už spomínali     
v minulom čísle, nový chod-
ník bol urobený iba po križo-
vatku pri kultúrnom dome. Zo-
stávajúca časť po železničnú 
stanicu bola značne poško-
dená hlavne rozrastajúcimi 
sa koreňmi stromov. 
 Pretože tento chodník vy-

užíva množstvo ľudí cestujúcich vlakom a pre-
tože nám zostali v rozpočte finančné prostried-
ky určené na opravu ciest, rozhodli sme sa ho 
opraviť. Chodník bude trochu užší. Po oboch 
stranách bude zelený pás – jeden pás pôjde 

okolo stromov (aby 
ho rastúce stromy 
znova nepolámali) a 
druhý popri ceste,     
v  s t rede  vzn ikne 
chodník, ktorý bude 
vyložený dlažbou. 
Chodník sa v súčas-
nosti (4.11.2016) ešte 
opravuje.

Spomínali sme, že 
sa chystajú pozem-
kové úpravy v na-
šom meste. Pokra-
čujú práce na tých-
to úpravách?
 Na začiatok no-
vembra sme zvolali 
majiteľov dotknutých 

pozemkov v lokalite medzi kúpaliskom, Tes-
com, poliklinikou a bývalými Štátnymi majet-
kami kvôli pozemkovým úpravám na ploche 
zhruba 14 hektárov. 
 V rámci pozemkových úprav by vzniklo 
nové rozloženie parciel vlastníkov tak, aby boli 
v budúcnosti jednoznačne majetkovo-právne 
vysporiadané. Doterajšie úzke pásiky pôvod-
ných pozemkov by sa spojili, nanovo by sa roz-
parcelovali a spravila by sa tu obslužná komu-
nikácia, na ktorú by bol prístup zo všetkých 
parciel. Potom by v takto upravenej lokalite 
mohlo v budúcnosti vzniknúť nové sídlisko. Aj 
keď takáto zmena je časovo náročná (trvá dva 
až tri roky), najväčším problémom je to, aby 
sme dokázali presvedčiť majiteľov pozemkov, 
že si tieto úkony musia zaplatiť sami. Rozpoč-
tové náklady na tieto pozemkové úpravy pred-
stavujú zhruba 20 centov na meter štvorcový 
plochy pre konkrétneho vlastníka. Napríklad 
ak má niekto 1000 metrov štvorcových zaplatí 
dvesto eur, ten kto má 5000 metrov zaplatí ti-
síc eur. 
 V konečnom dôsledku je to však jedineč-
ná príležitosť, ako vyriešiť nedostatok staveb-
ných pozemkov a vlastníkom sa niekoľkoná-
sobne zhodnotia ich doterajšie pozemky.

Za rozhovor ďakuje Šzá

NEDOSTAVANÁ ŠPORTOVÁ HALA BUDE MAŤ NOVÉ VYUŽITIE

Foto: MsÚ Rajec

NEDOSTAVANÁ ŠPORTOVÁ HALA

OPRAVA CHODNÍKA PRI KORASANE

Foto: Z. Ščasná
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 27. októbra 2016 sa poslanci zišli na 
svojom ďalšom riadnom zasadnutí. 

 V úvode rokovania predložili riaditelia 
škôl – základnej školy, základnej umelec-
kej školy a materských škôl Správy o vý-
chovno-vzdelávacej činnosti za školský 
rok 2015/2016. Tieto správy sú povinní 
predkladať v zmysle Vyhlášky č. 9/2006. 
Po krátkej diskusii ich poslanci jednomy-
seľne schválili.
 V ďalšom bode programu predniesla 
hlavná kontrolórka mesta Ing. Sekáčová 
správu o kontrole plnenia uznesení, ktorú 
poslanci zobrali na vedomie. Taktiež zo-
brali na vedomie rozpočtové opatrenia     
o zmene rozpočtu oznámením a následne 
schválili Konsolidovanú účtovnú závierku 
Mesta Rajec k 31.12.2015. 
 Vzhľadom k tomu, že bude prebiehať 
zápis do prvého ročníka základnej školy, 
bolo potrebné vypracovať a prijať VZN     
o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej školskej dochádzky        
v ZŠ, ktoré stanovuje termín zápisu do ZŠ. 
Navrhované VZN poslanci jednomyseľne 
schválili. Jednomyseľne schválili aj VZN 
č. 4/2016 o povinnosti vypracovať a aktu-
alizovať povodňový plán záchranných 
prác.
 Mestské zastupiteľstvo v ďalších bo-
doch programu schválilo odpredaj a pre-
nájom nehnuteľností.
 Mestský úrad na návrh MZ dal vypra-
covať návrh rozpočtu na prekrytie športo-
vej haly. Následne sa mestská rada zao-
berala myšlienkou, či športovú halu pre-
kryť už v tomto roku. Mestská rada navrhla 
mestskému zastupiteľstvu schváliť vypra-
covanie projektovej dokumentácie pre 
zmenu využitia športovej haly, kde by 
plnila funkciu trhoviska, verejného WC a 
prípadne zastávky autobusovej dopravy. 
Poslanci tento zámer jednomyseľne 
schválili. Taktiež sa zaoberali vybudova-
ním parkovacích plôch na sídlisku Sever, 
momentálne je vypracovaná jednoduchá 
štúdia rozšírenia parkovacích miest. Po-
slanci schválili vypracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu parkovacích 
plôch na Javorovej ulici (pri Gymnáziu 
Rajec).
 V ďalšom bode programu poslanci ho-
vorili o možnej transformácii MsKS – kde 
by bolo kultúrne stredisko začlenené pod 
organizačnú štruktúru MsÚ. Mestské za-
stupiteľstvo odporučilo MsÚ pripraviť tran-
sformáciu pod štruktúru MsÚ.
 Hlavná kontrolórka mesta predniesla 
poslancom správu o výsledku uskutočne-
ných kontrol za mesiace september a ok-
tóber 2016, ktorú poslanci zobrali na ve-
domie.
 V závere rokovania predniesli poslan-
ci interpelácie – návrhy, pripomienky a po-
žiadavky občanov, ktorými sa budú zao-
berať jednotlivé oddelenia MsÚ.

Alena Uríková, 
vedúca oddelenia správneho MsÚ Rajec

 Naše mesto umožňuje všetkým občanom 
niekoľko možností odovzdávania vyprodukova-
ného odpadu. Mimo zmiešaného komunálneho 
odpadu, ktorý sa v našom meste ukladá do čier-
nych plastových alebo kovových kontajnerov 
umiestnených po celom meste, môžete odpad, 
ktorý sa dá ešte ďalej zhodnotiť odovzdať viace-
rými spôsobmi:

1. VRECOVÝ SYSTÉM ZBERU – je zavedený  
v individuálnej bytovej zástavbe (rodinné do-
my) a na školách. Je vhodný na vytriedenie 
všetkých základných zložiek odpadu (sklo, 
papier, viacvrstvový kombinovaný materiál – 
VKM, plast, kovy). Najčastejšie sa používa na 
plasty a VKM. Na ostatné zložky sú k dispo-
zícii zberové kontajnery, ktoré sú umiestnené 
v blízkosti kontajnerov na komunálny odpad, 
aby bol zabezpečený komfortný systém zberu 
pre občanov. Vrecia sa spred rodinných do-
mov zberajú každý prvý piatok v mesiaci a 
za každé odovzdané plné vrece dostane 
občan naspäť prázdne vrece zadarmo.

2. KONTAJNEROVÝ SYSTÉM ZBERU – je za-
vedený v komplexnej bytovej zástavbe (byto-
vé domy). Kontajnery na triedený zber sú        
v blízkosti kontajnerov na komunálny odpad, 
aby sa šetrilo miestom na parkoviskách          
a v okolí bytových domov.

3. ODOVZDANIE DO ZBERNÉHO DVORA –   
v súčasnosti môžu občania a podnikateľské 
subjekty v meste Rajec odovzdať do zberného 
dvora drobné stavebné odpady pochádzajúce 
z bežných udržiavacích prác, stavebných úp-
rav, rekonštrukčných prác a objemné a nad-
rozmerné odpady, papier a lepenku, sklo, ok-
ná, kovy, kovové obaly, plasty, fólie, elektrické 
a elektronické zariadenia spotrebiče, žiarivky, 
batérie a akumulátory, pneumatiky, jedlé oleje 
a tuky. 

Zberný dvor sa nachádza na Fučíkovej ulici (za 
železničnou stanicou) a je otvorený od 
pondelka do piatka denne v čase od 6. do 
14.30 hod. a každú sobotu od 8. do 12. hodiny.

4. ODOVZDANIE DO RAJECKÉHO KOMPO-
STOVISKA – môžete tu odovzdať zelený 
odpad zo záhrad (kvety, tráva, lístie...), drevný 
odpad zo strihania a orezávania krovín a stro-
mov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pe-
stovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drev-
nú štiepku, hobliny, drevný popol a ostatný 
biologicky rozložiteľný odpad vhodný na štiep-
kovanie (konáre z orezu stromov, drevo bez 
povrchovej úpravy a bez kovových častí). 

Rajecké kompostovisko sa nachádza na konci 
Krivína vpravo a je otvorené počas roka od 
marca do novembra každú sobotu od 9. do 13. 
hodiny.

5. STANOVIŠTIA NA POKOSENÚ TRÁVU PRI 
DOMOCH – od tohtoročnej jari pribudla v na-
šom meste novinka stanovištia na pokosenú 
trávu pri rodinných domoch. Priestor je určený 
iba na uloženie jemného zeleného odpadu     
z kosačiek, prípadne spadaného lístia zo stro-
mov.

6. KONTAJNERY NA POUŽITÝ TEXTIL – sem 
môžete uložiť čisté a suché šatstvo (detské, 
dámske, pánske), prikrývky, deky, posteľná 
bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou či 
perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky, to-
pánky, látky, záclony.

7. v jarnom a jesennom období vykonávame 
ZBER OBJEMNÝCH ODPADOV do pristave-
ných veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú 
postupne rozmiestnené po celom meste. Do 
kontajnerov môžete uložiť rôzne nadrozmerné 
odpady. Je zakázané do nich ukladať elektric-
ké a elektronické odpady a biologicky rozloži-
teľné odpady. 

8. v jesennom období v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom Rajec organizujeme 
ZBER ŠATSTVA, LÁTOK, DOMÁCICH PO-
TRIEB, OBUVI, HRAČIEK... pre charitatívnu 
organizáciu Diakonie Broumov.

9. štyrikrát do roka vykonávame ZBER ELEK-
TRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIA-
DENÍ A ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OB-
SAHOM ŠKODLIVÍN priamo spred vášho do-
mu či bytového domu – môžete odovzdať na-
príklad: chladničky, sporáky, mikrovlnky, rý-
chlovarné kanvice, televízory, práčky, počíta-
čovú, kancelársku a telekomunikačnú techni-
ku, hracie konzoly, elektrické náradie, mobily, 
a pod., použité batérie a akumulátory, žiarivky 
a svietidlá, opotrebované pneumatiky, odpa-
dové oleje, chemikálie a farbivá...

10. minimálne dvakrát ročne zorganizujeme 
ZBER NOVÍN A ČASOPISOV výmenou za 
výrobky z papiera (toaletný papier, kuchynské 
utierky, hygienické vreckovky...).

 O všetkých aktivitách vás včas informujeme 
prostredníctvo webstránky mesta , www.rajec.sk
prostredníctvom mestského rozhlasu a infor-
mačného kanálu sms-info.

MsÚ Rajec
2x foto: Šzá

Z OKTÓBROVÉHO 
ZASADNUTIA MZ

KDE VŠADE MÔŽEME ODOVZDAŤ ODPAD

ZBERNÝ DVOR NA FUČÍKOVEJ UL.

KONTAJNERY NA TRIEDENÝ ZBER
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 Domov vďaky využil aj v tomto roku možnosť zapojiť sa do granto-
vých výziev nadácií. Riaditeľka Mgr. Lívia Hodasová v marci a apríli pre-
dložila projekty Nadácií Kia Motors Slovakia a Nadácií SPP, ktoré získali 
podporu.

 Vďaka podpore 
Kia Motors Slovakia 
sa realizoval projekt 
Bezpečne za krásami 
regiónu, pozostávajú-
ci z troch skupinových 
výletov. Klienti zaria-
denia navštívili Ra-
jeckú Lesnú, Rajecké 
Teplice a Budatínsky 
zámok s novootvore-

nou kaplnkou, kde získali vnú-
tornú silu a motiváciu do ďal-
ších dní. Prežili jedinečné zážit-
ky, vynímajúce sa z ich stereo-
typu, ktoré významne prispeli   
k zlepšeniu celkového dušev-
ného rozpoloženia klientov a 
stmeleniu kolektívu. 
 Druhý projekt sa mohol us-
kutočniť vďaka podpore Nadá-
cie SPP v grantovom programe 
OPORA 2016. Za získané fi-

nančné prostriedky boli zakúpené mobilné záhradky, potrebné náradie 
a sadenice kvetov, ktoré umožňujú klientkám venovať sa svojej obľúbe-
nej činnosti.

Mgr. L. Hodasová, riaditeľka Domova vďaky
2x foto: archív DV

 Tri Tvorivé Tvory – Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchov-
ský a Stanislav „Stanley“ Staško už po tretíkrát predviedli svoju javisko-
vú show troch hercov v Rajci. Pred predstavením, ktoré sa uskutočnilo  
v nedeľu 9. októbra, čakali na divákov kartičky spolu s ceruzkami a kaž-
dý mohol vymyslieť tému, na ktorú by mohli zahrať naši improvizátori 
nejakú scénku. Z kartičiek potom diváci vyžrebovali tri témy. Aj keď na 
vymyslenie každej scénky mali zhruba päť minút, ktoré nám spríjemnil 
muzikant Bohuš Hajduch, všetky boli excelentné a žiadneho diváka ne-
nechali bez úsmevu na perách. 
 Predstavenie opäť zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko Ra-
jec. 

 K októbru už neodmysliteľne patrí spomienka na našich starších 
spoluobčanov. Ani v tomto roku sme na nich nezabudli a 13. októbra 
sme v rámci Októbra – mesiaca úcty k starším zorganizovali už tradičné 
stretnutie jubilantov (70, 75, 80 a viac ročných) – Deň šedín a kvetín.

 Po krásnych úvodných 
slovách p. uč. Paulinyovej, pri-
šiel pozdraviť seniorov aj pri-
mátor mesta Ing. Ján Rybárik. 
Z jeho úst zazneli slová uzna-
nia a vďaky. Jubilantom poprial, 
aby sa ešte dlho tešili z dobré-
ho zdravia, zo svojich detí i vnú-
čat a zaslúžený odpočinok si 
užívali spokojne v kruhu svojich 
blízkych. Potom sa každému 

seniorovi osobne prihovoril a obdaroval ho kvetinou. Nasledoval rozma-
nitý kultúrny program, ktorý pre oslávencov pripravili deti spoločne        
s učiteľkami zo všetkých rajeckých škôl. Prejaviť úctu, vďačnosť aj 
poďakovanie za 
roky lásky a sta-
rostlivosti prišli 
všetkým jubilan-
tom deti z Ma-
terskej školy na 
u l .  Obrancov 
mieru a Mater-
skej školy na 
M u d r o c h o v e j 
ulici, žiaci zo 
Základnej školy 
na Lipovej ulici, 
Katolíckej spo-
jenej školy a zá-
kladnej umeleckej školy. Počas veľmi pestrého programu žiarili tváre 
našich jubilantov láskou, hrdosťou a vďačnosťou a všetci odchádzali 
domov s úsmevom na perách. Spoločnému stretnutiu sa seniori veľmi 
potešili, veď pri zákusku a kávičke, či čaji si mohli pospomínať a tešiť sa 
zo vzájomnej spoločnosti. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: Šzá

DEŇ ŠEDÍN A KVETÍN 

TRI TVORIVÉ TVORY V RAJCI EXCELOVALI

DOMOV VĎAKY MYSLÍ NA KLIENTOV
Foto: Šzá

Z. Ščasná, MsKS Rajec



RAJČAN 11/2016

 ŠKOLA. Rozmýšľali ste niekedy, prečo 
chodiť do školy? Okrem toho, že sa tam stret-
nete s veľkým počtom zaujímavých ľudí – na-
príklad spolužiakov a kamarátov z iných roční-
kov, prídete tam aj k obrovskému množstvu po-
znatkov – a zadarmo. Škola je i miestom, kde 
môžeme mať dobrú náladu a pocit z dobre vy-
konanej práce. Je miestom, kde sa môžu rozví-
jať naše záujmy, ktoré sa raz môžu pretaviť do 
vysnívaného povolania. Všetko raz môže byť... 
Každý sen môže byť realizovaný... A to najdô-
ležitejšie – v škole nikdy nie ste sami.
 V tejto chvíli by sme vám chceli predstaviť 
všetky aktivity, ktoré boli žiakom našej školy 
ponúknuté. Boli to aktivity, ktoré nás vzájomne 
obohatili, pretože prišli v podobe krásnych ak-
tívne prežitých zážitkov a tiež v podobe prvých 
úspechov, z ktorých sa tešia všetci zaintereso-
vaní: žiaci, rodičia, učitelia.

 Od štvrtého ročníka až po deviaty ročník sa 
takmer všetci žiaci zúčastnili exkurzií do všet-
kých kútov našej krajiny:

- žiaci 4. ročníka putovali za poznatkami o ve-
smíre do Hvezdárne v Kysuckom Novom Mes-
te, načreli do histórie drotárstva v Budatínskom 
hrade a obzreli si majestátne Vodné dielo v Žili-
ne,
- piataci prešli Jánošíkovou cestou – stopami 
legendárneho zbojníckeho kapitána, Helipor-
tom, navštívili kontaktnú ZOO v Liptovskom Mi-
kuláši,
- šiestaci rozlúskli Ge-
rulatu (rímsky vojenský 
tábor v Rusovciach) a 
prešli Botanickou zá-
hradou v Bratislave,
- siedmaci vyskúšali 
svoju vytrvalosť v De-
mänovskej doline a do-
stali možnosť obdivo-
vať krásu Demänov-
skej jaskyne slobody,
- školáci ôsmeho roční-
ka navštívili Mošovce – 
Pamätný dom Jána Kollára, Volkswagen Mar-
tin, ktorý vyrába komponenty do áut a za dro-
társtvom doputovali do Budatínskeho hradu,
- deviataci navštívili naše hlavné mesto – ab-
solvovali prehliadku mesta a ich pozornosti ne-
unikla ani Svetová výstava Cosmos Discovery.

 V škole sa uskutočnila beseda pre ôsma-
kov na tému Čas premien a deviataci absolvo-
vali Deň európskych jazykov na Gymnáziu      
v Rajci. Základná škola Lipová sa podieľala 
svojimi prácami aj na Výstave ovocia a zeleni-
ny. Pripravila tiež kultúrny program pre senio-
rov (Deň šedín a kvetín) a jej žiaci privítali no-

vých občanov nášho mesta (ZPOZ). Malí tre-
tiaci už natrénovali prvé štýly plávania. 

 Za pár týždňov školského života sa dosta-
vili aj prvé úspechy: Barbora Vysoká (VIII.A) 
sa stala víťazkou školského kola olympiády zo 
slovenského jazyka a postupuje do okresného 
kola. 
 V 19. ročníku Medzinárodnej výtvarnej sú-
ťaži Bohúňova paleta škola získala Diplom za 
práce žiakov. Kevin Gajdica (VII.A) získal dip-
lom za bronzové pásmo v maľbe, Simona Ba-
ránková (VI.C) získala diplom za strieborné 

pásmo v maľbe a Dia-
n a  J a s e n o v c o v á 
(VI.B) získala diplom 
za bronzové pásmo    
v kresbe. 
 Prvé úspechy za-
znamenali i športovci, 
ktorí v 11. ročníku Co-
ca Cola Cup zvíťazili 
nad svojim súperom, 
ZCŠ Rajec 6:0.

 Našu školu navšte-
vuje 519 žiakov, kto-

rým je popri výučbe poskytnutá aj možnosť 
pracovať v 30. záujmových krúžkoch, ktoré 
majú všestranný charakter. Každý má mož-
nosť vybrať si podľa svojich potrieb a záujmov 
a je mnoho takých, ktorí navštevujú aj niekoľko 
krúžkov súčasne. Výsledky sú také výrazné, 
že presahujú hranice Slovenska, Európy, sveta 
(Krúžok mažoretiek). 

 Potreba odovzdať dobré a múdre všet-
kým školákom je prioritou školy. Potreba 
posunúť žiakov i samých seba. Držte nám 
palce!

Mgr. Jana Paulinyová

 V utorok 30. septembra sa oslavuje Deň európskych jazykov po ce-
lej Európe, a preto aj my v Gymnáziu Rajec na Javorovej 5 každoročne 
venujeme jeden deň jazykom. 
 V januári 1999 bol rok 2001 deklarovaný za Európsky rok jazykov a 
Európska únia sa k projektu pridala v júni 2000. Hlavným cieľom kam-
pane v r. 2001 bola podpora bohatého 
lingvistického a kultúrneho dedičstva 
Európy. Bola to príležitosť osláviť jazy-
kovú rozmanitosť Európy a zdôrazniť 
dôležitosť jazykového vzdelávania       
v prostredí narastajúceho multilingvál-
neho a multikulturálneho kontinentu. 
 V našom gymnáziu sa učia štyri eu-
rópske jazyky: slovenský jazyk, anglic-
ký jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk. 
Pri príležitosti Dňa európskych jazykov 
sme vyučovanie rozdelili do jazykových 
blokov. Prvá časť bola pre žiakov 9. roč-
níka Základnej školy na Lipovej ulici a 
tiež deviatakov z Katolíckej spojenej 
školy. Druhý blok absolvovali naši študenti. Každý trval 20 minút a bol 
prispôsobený danej skupine žiakov. 
 Slovenský jazyk ako náš materinský jazyk využili žiačky na pre-
zentáciu kníh a ukážky z nich, snažili sa podporiť žiakov, aby viac čítali, 
pretože tento rok je venovaný čitateľskej gramotnosti. Študenti sa na 
anglickom jazyku dozvedeli ako odlišne znejú rovnaké slová v rôznych 
jazykoch, pozreli si veľmi pútavé prezentácie o zaujímavostiach anglic-
ky hovoriacich krajín. Video o nemecky hovoriacich krajinách si pozreli  
v bloku nemeckého jazyka. Cieľom bolo porozumieť hovorenému slo-
vu a reprodukovať získané informácie. Veľmi zaujímavé bolo počúvať 

ako sa žiaci snažia prečítať najdlhšie nemecká slová a spievajú nemec-
kú pesničku. Pútavými boli najmä informácie o Rusku a ich tradíciách    
v bloku ruského jazyka, pretože ruský jazyk sa neučia všetci žiaci a 
najmä pre žiakov základných škôl to bola nová skúsenosť. Zážitok        
z ruštiny bol umocnený aj tým, že momentálne na našej škole vyučuje 
lektorka pochádzajúca z Ukrajiny. Všetci žiaci sa aktívne zapájali do 
pripravených činností a v skupinkách absolvovali jednotlivé jazykové 
bloky. 

 Každý súhlasil, že ovládanie jazyka 
je zjavnou výhodou začlenenia sa do 
dnešného otvoreného sveta a príslovie 
„Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom“ 
platí v dnešnej dobe dvojnásobne.

 Okrem jazykových aktivít sa naši žia-
ci úspešne zapojili aj do športových 
súťaží. 
 Damián Cesnek (I.A) spolu s Tomá-
šom Valentom (IV.A) vyhrali 1. miesto 
družstiev na Majstrovstvách okresu      
v cezpoľnom behu. V jednotlivcoch zís-
kal Damián Cesnek 1. miesto a ná-
sledne v krajskom kole krásne 5. miesto.

 Taktiež sa naši žiaci – Tomáš Sojka (I.A), Damián Cesnek (I.A), 
Pavol Hartiník (III.A) a Tomáš Valenta (IV.A) zúčastnili plaveckej štafety, 
ktorá sa konala v rámci akcie Dni nádeje 2016 pod záštitou predsedu 
ŽSK Ing. Juraja Blanára.

 Aj tento školský rok sme sa zapojili do charitatívnej zbierky Biela 
pastelka, ktorú zastrešuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, 
a týmto by sme chceli poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prispeli na túto 
zbierku.

PaedDr. Veronika Veselá

OPÄŤ PLNÍ ELÁNU...

Foto: archív gymnázia

Druhý mesiac otvorené školské brány v Základnej škole, Lipová 2 Rajec

V ŠKOLE NIKDY NIE STE SAMI...

Foto: archív školy

Foto: archív školy
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 Je tomu už 61 rokov, čo som odišla       
z rodného Rajca. Vraciam sa 2-3 krát v ro-
ku k hrobom na cintoríne, kde odpočívajú 
moji rodičia, sestra, starí rodičia a celá mo-
ja rodina.
 Keď som 25. novembra 2015 pochova-
la manžela, veľmi často sa v myšlienkach 
vraciam do svojho rodiska. Už 44 rokov 
trvalo žijem v Beckove. Ako dôchodkyňa 
som od roku 1988 až do roku 2010 robila 
sprievodkyňu na Beckovskom hrade a zá-
roveň aj kronikárku obce Beckov. Mala 
som možnosť načrieť do histórie, keď som 
z hradu turistom popisovala čo vidia v obci, 
hneď na západ od hradu je kostol a kláštor 
františkánov. Kostol je zasvätený Sv. rodi-
ne, kláštor do roku 2012 slúžil ako charitný domov katolíckych kňazov,  
o ktorých sa starali rádové sestry sv. Vincenta (jedna z nich, sestra Mo-

nika, pôsobí v Rajci). Kňazi sa 
rozišli do diecéznych domovov 
modernejšie vybavených. 

 Pri vstupe do kostola člo-
vek cíti čaro pokoja a svätosti, 
krásne zreštaurované oltáre    
s kazateľnicou, ktorá je európ-
sky unikát. Na empore smerom 
na východ stojí organ (mňa ro-
dom z Rajca očaril, prečo?), 
prospektová skriňa je bohato 
zdobená rezbou, jej mohutnú 
dekoráciu tvorí koruna zosta-
vená z rokajových ornamentov 
s vavrínovými girlandami, vá-
zami a mušľami. Povrchová 
úprava je z mramorového žil-
kovania so zlátenými a strie-
bornými plochami. Tento organ 
zhotovil Ján Pažický z Rajca.

 Som hrdá na mojich rodákov, ktorí po sebe zanechali diela, ktoré 
pretrvávajú roky a svedčia o veľkej zručnosti a schopnosti. Prajem ve-
deniu mesta a obyvateľom, aby mestečko Rajec prekvitalo a žilo sa       
v ňom dobre. 

Margita Bubeníková, rod. Franeková
2x foto: autor

 Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepli-
ciach poskytuje bezplatné špecializované sociálne poradenstvo obča-
nom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. 

 V Centre poradenstva poskytuje bezplatné poradenstvo členom ro-
dín, ktorí sú ohrození domácim násilím alebo sa nachádzajú v inej krí-
zovej situácii. Bezplatné poradenstvo poskytuje taktiež fyzickým oso-
bám, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením a žijú v Rajeckom regió-
ne. Centrum poradenstva je akreditovaným pracoviskom. 

 Miesta a kontakty poskytovania poradenstva: e-mail: apz@nex-
tra.sk; tel.: 0911 756 029; bezplatná Linka pomoci 0800 12 00 24.

 Nezisková organizácia Áno pre život opäť upozorňuje verejnosť na 
problematiku domáceho násilia. Tento raz zameriava pozornosť na ná-
silie na starších ľuďoch.

 Existuje vôbec na Slovensku problém týrania starších ľudí a násilia 
na nich? Podľa prieskumu Fóra pre pomoc starším sú výsledky alarmu-
júce – viac ako 80 % respondentov potvrdilo, že násilie sami zažili alebo 
sa s týmto problémom stretli vo svojom okolí. 
 Pozývame vás na verejnú besedu Pomoc seniorom – pomoc obe-
tiam trestných činov, na ktorej budú diskutovať odborníci s dlhoročný-
mi skúsenosťami – Ľubica Gálisová, prezidentka Fóra pre pomoc 
starším, ktorá sa zaoberá problematikou zneužívania, zlého zaobchá-
dzania, zanedbávania starostlivosti a násilia na starších. Fórum pre po-
moc starším ako jedna z prvých organizácií na Slovensku otvorila vážnu 
tému násilia na senioroch v rodinách alebo prostredníctvom rôznych 
subjektov; prevádzkuje taktiež Poradenské centrum a od roku 2008 aj 
celoslovenskú Senior linku. Ďalšou prednášajúcou bude Anna Verešo-
vá, členka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny a 
zakladateľka neziskovej organizácie Áno pre život, kde je obetiam nási-
lia poskytované krízové ubytovanie a poradenstvo. S cennými príspev-
kami z praxe prispejú taktiež pozvaní odborníci z odboru kriminálnej 
polície, oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva PZ  
v Žiline. 
 Beseda sa uskutoční v pondelok 14. novembra 2016 o 14.00 

hod. vo veľkej sále Mestského úradu v Žiline. Vstup voľný. 
 Prednáška je súčasťou kampane Domáce násilie ubližuje všetkým 
a koná sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej 
únie a primátora Mesta Žilina Ing. Igora Chomu. Prednášku organizuje 
nezisková organizácia Áno pre život v spolupráci s Radou seniorov 
Mesta Žilina a Fórom pre pomoc starším. 
 Medzi sprievodné aktivity kampane patrí aj Benefičný koncert pre 
ľudí v núdzi, ktorý sa uskutoční 20.11.2016 v Dome umenia Fatra v Žili-
ne a interaktívne prednášky pre študentov stredných škôl.

Zuzana Dobešová, Áno pre život

DOMÁCE NÁSILIE UBLIŽUJE VŠETKÝM:
POZVÁNKA NA VEREJNÚ BESEDU

BEZPLATNÉ PORADENSTVO 
PRE ĽUDÍ V NÚDZI

Centrum poradenstva

Farská 543/2, 
013 13 Rajecké Teplice 

(za kostolom) 

Pondelok 12.30 – 16.30 hod.

Komunitné centrum Rajec

Pondelok    8.00 – 12.00 hod.
Utorok    8.00 – 16.00 hod.
Streda  12.00 – 20.00 hod.
Štvrtok   12.00 – 20.00 hod.
Piatok     8.00 – 16.00 hod.

Zuzana Dobešová, Áno pre život

SPOMIENKY NA RODNÝ KRAJ
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 Koncom septembra sa predsedovia dvadsiatich troch základných 
organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) spolu so svojimi člen-
mi výborov vybrali za poznávaním krás a histórie Rajeckej doliny. Výlet 
zorganizovala OO JDS Žilina. V autobuse bolo príjemne a keď sme sa 
blížili k Rajeckých Tepliciam, predsedníčka ZO JDS Rajecké Teplice 
nás oboznámila s históriou mesta i kúpeľov.

 Prvou zastávkou však bolo historické mesto Rajec, ktoré je najstar-
šou osadou Rajeckej doliny, kde nás čakala predsedníčka ZO JDS Ra-
jec p. Rozália Mikolková a p. Eva Pekná pracovníčka Mestského kultúr-
neho strediska Rajec, ktorá nás oboznámila so zaujímavosťami mesta. 
Spoločne sme si pozreli renesančnú radnicu zo 16. storočia a mestské 
múzeum, ktoré sa nachádza v historickej budove zo 17. storočia a ktorá 
je zapísaná v zozname národných kultúrnych pamiatok. V budove mú-
zea sú umiestnené dve stále expozície – národopisná a prírodovedná. 
Mali sme možnosť pozrieť si aj Kostol svätého Ladislava a Trojičný stĺp.

 Z Rajca sme sa autobusom presunuli do Rajeckej Lesnej, známeho 
pútnického miesta. S úžasom sme obdivovali dnes už svetoznámy Slo-
venský betlehem, ktorý vytvoril rezbársky majster Jozef Pekara. Toto 
výnimočné rezbárske dielo zobrazuje okrem udalosti narodenia Ježiša 
v meste Betlehem aj dejiny Slovenska, zobrazené najznámejšími slo-
venskými miestami a historickými pamiatkami. V Bazilike narodenia 
Panny Márie sme si v tichu duše oddýchli.

 Oddýchnutí sme pokračovali v ceste do rázovitej obce obkolesenej 
Strážovskými vrchmi a Malou Fatrou do Čičmian. Predsedníčka ZO 
JDS Čičmany p. Anna Čechová nás už čakala pred obecným úradom.  
V obradnej sieni obecného 
úradu nás prijala starostka 
obce Mgr. Natália Dubnica-
yová. Vyzdvihla prácu pred-
sedníčky ZO JDS p. Čecho-
vej a pozvala všetkých na-
šich členov na návštevu 
tohto prekrásneho kúta Slo-
venska. Obec zabezpečuje 
viacero kultúrnych a športo-
vých podujatí a má aj svoj ta-
nečno-divadelný súbor. Ce-
lú obec dokážete prejsť a 
podrobne si prehliadnuť aj s barokovým kostolom do dvoch troch hodín    
a v zime si sem môžete prísť zalyžovať. Chceme sa touto cestou pani 
starostke poďakovať za jej milé prijatie.

 Po občerstvení, ktoré pripravili členky ZO JDS sme si pozreli výsta-
vu umiestnenú v Radenovom dome so stálou národopisnou expozíciou. 
Môžete tu vidieť ľudové kroje, historické dokumenty, hospodárske nára-
die, domáce zariadenie, ale i papuče. Pri prehliadke sme mali dojem, že 

sme sa vrátili v čase späť do minulosti. Je dobré, že sa takéto ľudové ex-
ponáty uchovávajú pre budúce generácie. Vďaka tomu sme sa mohli 
oboznámiť s históriou a ľudovou kultúrou tejto oblasti. Tmavé pomaľo-
vané drevenice zdobené charakteristickými bielymi geometrickými or-
namentmi patria ku koloritu obce. Dnes sa tieto ornamenty stali symbo-
lom Slovenska v zahraničí, veď tento ľudový vzor bol použitý na obleče-
ní účastníkov už na dvoch olympiádach, na čo sú Čičmanci patrične 
hrdí.
 A to sa blížil už čas obeda, ktorý sme mali zabezpečený v bývalom 
zemepánskom kaštieli v Čičmanoch. Po obede sme si posedeli, zaspie-
vali a vybrali sme sa na spiatočnú cestu domov. Cestou sme sa však eš-
te zastavili v Rajeckých Tepliciach, kde niektorí z nás išli do kúpeľov na-
brať síl z liečivých prameňov.
 Akcia bola podporená Žilinským samosprávnym krajom. Týmto vy-
slovujeme poďakovanie predsedovi Ing. Jurajovi Blanárovi. V plnej svo-
jej kráse začínajúcej jesene sa nám predstavila príroda v Rajeckej doli-
ne. Krajšiu rozlúčku s letom sme si ani nemohli priať.

Spracovala: Alžbeta Vítová
Ing. Eva Beráková, predsedníčka ZO JDS Žilina

2x foto: archív ZO JDS

Motto: „Človek je krásny nielen vtedy, keď má  
pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, 
čo zračí sa mu z oka, podľa 
vrások a bielych vlasov. 
Človek je krásny vtedy, 
keď ho ľudia majú radi.“ 

 Stalo sa už tradíciou, 
že si každoročne v októbri 
uctievame starších obča-
nov. Nezabúdajme, že 
každému z nás pribúdajú 
roky a treba si vážiť každý 
okamih, ktorý strávime      
v kruhu svojich blízkych a 
priateľov. Aj naša organi-
zácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku zorganizo-
vala stretnutie dôchodcov 
spoločne s Klubom dô-
chodcov – denné centrum 
Rajec a členmi Slovenského zväzu telesne po-
stihnutých Rajec spolu s ich členkou p. Mag-

dou Golierovou, ktorá sa v ten deň dožívala 
krásnych 92 rokov. 

 Toto veľkolepé stretnutie, ktoré sa usku-
točnilo 11. októbra, bolo o to slávnostnejšie, že 

nás navštívili naši priatelia z Poľska. Pripravili 
sme pre nich pekný program a zábavu. V pro-
grame vystúpili naše úspešné mažoretky vice-
majsterky sveta a Európy Kordovánky pod ve-
dením p. Rizmanovej, a tiež úspešné Mordo-
vánky. Priateľom z Poľska sa vystúpenie tak 
páčilo, že ho museli opakovať. Naše stretnutie 
prišiel pozdraviť aj primátor Rajca Ing. Rybárik 
a vyjadril úctu a vďaku všetkým seniorom a po-
ďakoval im za prácu pre naše mesto a hlavne 
pre svoje rodiny. Po dobrom obede sme si za-
tancovali a zaspievali. Pre návštevu z Poľska 
sme ešte pripravili návštevu Betlehema v Ra-
jeckej Lesnej. Veľmi sa im u nás páčilo, boli 
nadšení priateľským a milým prijatím a spoloč-
ným posedením a zábavou. Po ich odchode 
sme pokračovali v družnej zábave do večer-
ných hodín. 

 Veríme, že sa budeme často takto stretá-
vať a nielen v októbri. Stretnutia sú dôležité le-
bo samota je zlá. Len v kruhu svojich blízkych 
a priateľov sa budeme cítiť potrební, užitoční a 
aj o čosi mladší.

R. Mikolková, 
predseda Jednoty dôchodcov Rajec

2x foto: P. Rýpal

OKTÓBER – MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

ROZLÚČKA S LETOM V NÁRUČÍ PRÍRODY RAJECKEJ DOLINY
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 Všetky tímy FK Rajec majú za sebou kompletnú jesennú časť svo-
jich súťaží. Najviac sa v prvej polovici sezóny 2016/2017 darilo mužom a 
dorastencom.

 ÁČKO už od úvodu sezóny bojuje o popredné priečky ligovej tabuľ-
ky. Hráči zúročili dobrý štart a odpichli sa k výborným výkonom počas 
celej jesennej časti. Dobrú formu potvrdili aj v posledných zápasoch roku 
2016. 
 Výsledky A-mužstva v uplynulom období: FK Rajec – TJ Snaha 
Zborov nad Bystricou 3:0. Góly: Ján Jeťko, Tomáš Hollý, Martin Kordiš. 
ŠK Štiavnik – FK Rajec 0:8. Góly: Martin Kordiš 5, Ján Jeťko, Michal 
Šimun, Peter Hájek. FK Rajec – FK Strečno 2:0. Góly: Martin Kordiš 2. 
TJ Višňové – FK Rajec 1:1. Gól: Martin Kordiš (z 11 m). FK Rajec – FK 
Terchová 5:0. Góly: Ján Jeťko, Martin Kordiš (11 m), Jozef Pekara, Do-
minik Rybár, Braňo Očko.
 Z trinástich zápasov naši muži vyhrali 9, v troch prípadoch si pripí-
sali bod za remízu a prehrali iba nešťastný zápas v Belej. Vysoké víťaz-
stvá z druhej polovice jesennej časti 
našim chlapcom zaručili jednoznač-
ne najlepšie skóre v lige 48:12. Vedú-
ci celok tabuľky, ktorým je Terchová 
zaznamenal o 12 strelených gólov 
menej a inkasoval o tri góly viac.
 Ofenzívu na jeseň ťahal hlavne 
útočný dvojzáprah Martin Kordiš, kto-
rý je s 20-timi gólmi najlepším strel-
com súťaže a tiež posila, ktorá prišla 
do Rajca v priebehu sezóny z Klášto-
ra pod Znievom, Ján Jeťko, ktorému 
sa podarilo napnúť sieť súpera 7-krát. 
 Do defenzívy vynikajúco zapa-
dol Peter Hájek, ktorý sa vrátil do 
Rajca pred sezónou z Domaniže. 
Spoločne s Michalom Mikom vytvori-
li spoľahlivú stopérsku dvojicu a spo-
ločne s brankárom Matejom Fraštiom pevný základ našej obrany. Prí-
chod Petra Hájeka znamenal aj to, že náš tréner Michal Drahno nastupu-
je do zápasov už len sporadicky a svoje mužstvo vedie z lavičky. 
 Po odohratí trinástich kôl jesennej časti patrí FK Rajec v tabuľke V. li-
gy druhé miesto s trojbodovou stratou na vedúcu Terchovú, ktorá však    
v poslednom zápase pocítila silu nášho mužstva. V tomto zápase naši 
chlapci naznačili, že tím má potenciál na naplnenie tých najvyšších cie-
ľov. Hlavným cieľom do jarnej časti teda bude zabojovať o víťazstvo v sú-
ťaži a postup do štvrtej ligy. 
 Zoznam hráčov, ktorí nastúpili za A-mužstvo FK Rajec v prvej 
polovici sezóny 2016/2017: Matej Fraštia, Jozef Pekara, Michal Miko, 
Michal Drahno, Peter Hájek, Braňo Očko, Ján Janík, Vladimír Bôtoš, Ján 
Paulini, Dominik Rybár, Michal Šimun, Tomáš Hollý,Ivan Osika, Samuel 
Dubeň, Andrej Vereš, Tomáš Ligas, Robo Židek, Ladislav Person, Martin 
Mazák, Matej Panák, Martin Kordiš, Erik Kašuba, Ján Jeťko.

 DORAST ukončil jesennú časť IV. ligy dorastu na 2. mieste so štvor-
bodovou stratou na prvú Nededzu. 

 Takto zhodnotil jesennú časť tréner mužstva Miroslav Pauliny: „Po 
jesennej časti figurujeme na veľmi peknom druhom mieste s bilanciou 10 
výhier, 1 remíza a 2 prehry. Káder doplnili mladší hráči Patrik Beňko, Pe-
ter Cúg, Ján Pekara, Samuel Hulín, Roman Vojtek a Michal Slaboň, ktorí 
dúfajme časom ešte lepšie zapadnú do mužstva. Chlapci trénovali dva-
krát týždenne s premenlivou účasťou, ktorá tiež ovplyvnila niektoré zá-
pasy. Máme v mužstve perspektívnych hráčov, ktorí v budúcnosti môžu 
zapadnúť do mužstva dospelých. Medzi takých patrí aj najlepší strelec 
mužstva Andrej Vereš so 14-timi gólmi. Chceme sa poďakovať vedeniu 
mesta a Futbalovému klubu Rajec za vytvorené podmienky ako aj fir-
mám Mepura, Lecol, Autosúčiastky Chupáň za materiálnu pomoc.“
 Výsledky dorastu v uplynulom období: FK Rajec – TJ Snaha Zbo-
rov nad Bystricou 4:1. Góly: Samuel Dubeň 2, Andrej Vereš, Peter Cúg. 
OŠK Nededza – FK Rajec 3:2. Góly: Chupáň, Vereš. FK Rajec – FK 
Strečno 4:1. Góly: Patrik Kašuba, Andrej Vereš, Andrej Baraník, Samuel 
Dubeň. TJ Višňové – FK Rajec 3:4. Góly: Andrej Vereš, Patrik Kašuba, 
Peter Cúg, Erik Čmelo. FK Rajec – TJ Spartak Vysoká nad Kysucou 

4:1. Góly: Andrej Vereš 3, Andrej Ba-
raník.

 STARŠÍ ŽIACI ukončili jesennú 
časť III. ligy starších žiakov na 8. mie-
ste s 15 bodmi a bilanciou 5 víťazstiev 
1 remíza a 7 prehier. V posledných 
zápasoch sa prejavila absencia nie-
ktorých opôr mužstva. Veríme, že      
v jarnej časti sa starším žiakom poda-
rí posunúť v tabuľke opäť o niečo vyš-
šie. Najlepším strelcom mužstva bol 
na jeseň Michal Hudek, ktorý zazna-
menal 11 gólov v 13 zápasoch. 

 MLADŠÍ ŽIACI strácali menej 
bodov ako ich starší kolegovia. Doká-
zali sa vyrovnať aj s problémami aký-

mi boli zranenia, či absencia niektorých hráčov na jednotlivých zápasoch 
z rôznych dôvodov. Skúsenejších hráčov, ktorí vypomáhajú starším 
žiakom dokázali nahradiť mladší hráči a výbornými bojovnými výkonmi 
niekedy prekvapili nie len súpera, ale aj trénerov. Celkovo si mladší žiaci 
na jeseň pripísali 6 víťazstiev, 2 remízy a 5 prehier. Najlepším strelcom je 
10 gólový Matej Martinka.  

NÁŠ KAPITÁN SA STAL OTCOM!

 Radostná správa prišla v deň zápasu s Terchovou 30. októbra. Náš 
kamarát, dlhoročný hráč a kapitán Jožko Pekara sa stal otcom keď, mu 
jeho manželka Zuzka priviedla na svet zdravého synčeka Mateja. Hrdý 
otec narodenie svojho syna oslávil tým najlepším spôsobom, keď strelil 
dôležitý tretí gól do siete Terchovej. 
 Touto cestou im chceme za celý futbalový klub Rajec zablahoželať a 
popriať veľa zdravia celej rodinke Pekarovcov!  

Robo Michalec
1x foto: archík FK

 Šach, pat, mat – význam týchto slov sa za-
čali učiť začiatočníci na šachových krúžkoch   
v Základnej škole na Lipovej ulici a aj na Kato-
líckej spojenej škole v Rajci. Tí, ktorí už ovlá-

dajú základy tejto skvelej logickej hry „gymna-
stiky mozgu“, sa pre radosť z hry opäť zapojili 
do činnosti krúžku. 

 Už 26. októbra si zmerali svoje sily 
na Školských majstrovstvách žiakov a 
žiačok okresu Žilina v zrýchlenom ša-
chu. Absolútnou víťazkou (z 91 účast-
níkov) sa stala Dominika Tomčíková.  
V kategórii chlapcov do 15 rokov vybo-
joval 3. miesto Daniel Turanec. Obaja 
postupujú na krajské majstrovstvá. 
Rajčania získali aj ďalšie dve medailo-
vé miesta: Filip Balvan – druhý v kate-
górii chlapcov do 10 rokov a Sára Kos-
perová v kategórii dievčat do 10 rokov.
 Toto neboli jediné úspechy rajec-
kých šachistov. Dominika Tomčíková 

sa stala ešte v apríli majsterkou Slovenska     
v kategórii dievčat do 14 rokov a vybojovala si 
postup na Majstrovstvá sveta juniorov v Chan-
ty-Mansijsku v Ruskej federácii. Daniel Tura-
nec cez leto súťažil v obchodnom dome Mira-
ge na osem kolovom turnaji. Stal sa celkovým 
víťazom zo 72 zúčastnených a odniesol si 
hodnotný tablet.

 Šachový klub Rajec v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom Rajec pripravuje 
26. novembra už 11. ročník turnaja Šachový 
kráľ Rajca.  

Ján Uhlárik
1x foto: archív ŠK

FUTBALISTI BUDÚ ZIMOVAŤ NA DRUHOM MIESTE

ŠACH, PAT, MAT...

ZÁPAS MUŽOV VO VIŠŇOVOM
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 Posledné dva septembrové piatky odštar-
tovali na Slovensku krajské a okresné ligy        
v stolnom tenise pre súťažný ročník 2016/17.
 Do novej sezóny vstúpil STK Rajec opäť    
s dvoma tímami. Prvé A družstvo je už niekoľ-
koročným „veteránom“ v 4. lige KSST Žilina    
(v minulej sezóne skončili na 5. mieste). Druhé 
B družstvo je v tomto ročníku účastníkom 5. li-
gy OSST Žilina (v sezóne 2015/2016 suverén-
ne triumfovali v 6. lige).
 30. september znamená koniec prestupo-
vého obdobia pre jednotlivé kluby v Slovenskej 
republike. V našom klube to bol presun Pavla 
Dávidíka do STO Jasenové a Rada Macáka do 
TJ Tatran Krásno nad Kysucou. Všetkým od-
chádzajúcim hráčom sa chceme poďakovať za 
odvedenú hráčsku prácu, s ktorou sme boli 
veľmi spokojní. K ďalšiemu hráčskemu oslabe-
niu príde zo strany Petra Kavca, z rodinných 
dôvodov, ktorý nebude bodovať na vonkajších 
zápasoch 4. ligy. Aj napriek spomínaným osla-
beniam sa nesmieme vzdávať a musíme aktu-
álnu súťažnú sezónu dotiahnuť do šťastlivého 
konca, aj keď to bude veľmi náročné.

 V tohtoročnej sezóne sa proti jednotlivým 
súperom postavia hráči – Jozef Kavec, Jozef 
Smieško st., Peter Kavec, Vladimír Vavrík, Ró-
bert Augustín, Ivan Dávidik, Ján Knapec, Jozef 
Smieško ml., Marián Macák, Braňo Fučík, Ján 
Šejnoha, Jozef Mihálec a Vladimír Komorov-
ský. 
 Uvidíme či budú ťahať počas zápasov za 
kratší, či dlhší koniec. 

Výsledky 4. ligy muži, Západ – KSST Žilina

 1. kolo (23.9.) Vrútky B – Rajec A 10:8, za 
domácich bodovali J. Smieško st. 3,5; J. Kavec 
2,5; I. Dávidik 1; R. Augustín 1. 2. kolo (1.10.) 
Rajec A – Stránske C 8:10, J. Kavec 3,5;       
J. Smieško st. 2,5; P. Kavec 1,5; I. Dávidik 0,5. 
3. kolo (7.10.) Žilina C – Rajec A 13:5, J. Ka-
vec 3,5; V. Vavrík 1,5; J. Knapec 0, J. Smieško 
ml. 0. 4. kolo (15.10) Rajec A – Bytča B 14:4,  
J. Kavec 4.5; J. Smieško st. 3,5; P. Kavec 3,5; 

V. Vavrík 2,5. 5. kolo (21.10.) Kysucký Lies-
kovec A – Rajec A 15:3, J. Kavec 2,5; J. Smie-
ško st. 0,5; R. Augustín 0, I. Dávidík 0.

 Po piatom kole je Rajec na 10. mieste. Na 
čele súťaže je Trnové A a na vypadávajúcich 

miestach sa usadili tri celky Bytča B, Kysucké 
Nové Mesto A a Medokýš Martin B. 

Výsledky 5. ligy muži – OSST Žilina

 1. kolo (30.9.) Rajec B – Rosina A 1:17, za 
domácich bodovali I. Dávidik 1; J. Smieško ml. 
a J. Knapec po 0. 2. kolo (7.10.) Krásno nad 
Kysucou A – Rajec B 15:3, I. Dávidik a E. Au-
gustín po 1,5; B. Fučík 0. 3. kolo (14.10.) Rajec 
B – Stará Bystrica A 5:13, R. Augustín 2,5;     

I. Dávidik 1,5; M. Macák 1; J. Kna-
pec a J. Smieško ml. po 0. 4. kolo 
(21.10) Radoľa B – Rajec B 15:3, 
J. Knapec, J. Smieško ml. a B. Fu-
čík po 1. 

 Po 4. kole je na čele tabuľky 
Rosina A. STK Rajec B je na po-
slednej priečke. Rajčania momen-
tálne na svojich súperov nestačia,  
ale do konca súťaže je ešte ďaleko.

 Ďalší program oboch líg nájde-
te na webovej stránke www.ste-
nis.szm.sk .

 Zahájenie súťaže sa podarilo 
zabezpečiť aj vďaka finančnej podpore mesta 
Rajec. VV STK Rajec touto cestou ďakuje ve-
deniu ZŠ na Lipovej 2 za poskytnutie hracích 
priestorov. 

Jozef Kavec
1x foto: archív STK Rajec

 Jeseň hýri farbami a svojou pestrosťou výrazne prispieva k príjem-
nému pocitu z tréningov, hlavne, pokiaľ sa človek vyberie do prírody. Čo 
je ale náročnejšie, musí to stihnúť ešte za svetla, ktorého je čoraz menej. 
A tak si postupne musíme zvykať na rutinné behanie pod umelým osve-
tlením z mestských lámp, ktoré budú suplovať slnko počas najbližších 
týždňov či mesiacov. Preteky, ktorých sa zúčastnili členovia Maratón klu-
bu Rajec, boli našťastie oveľa pestrejšie, preto sa za nimi oplatí po-
ohliadnuť.

 Keďže úvod októbra patril výkonom na Medzinárodnom maratóne 
mieru v Košiciach (o ktorom sme písali už v minulom čísle), povinná 
regenerácia umožnila vybehnúť na pretekárske trate našim členom až v 
polovici tohto mesiaca. 15. októbra sa početná skupina Rajčanov 
vybrala na ďalší ročník Behu Súľovskými skalami. Na výber boli až tri 
variácie – 6,7; 13 a 28 km trať vedúca po lesných cestičkách okolo 
Súľova s nezanedbateľnými prevýšeniami. Na neľahkom povrchu sme 
sa nestratili, navyše viacerí útočili na popredné priečky. Jarka Uhláriko-
vá na najkratšej trati skončila 4. vo svojej kategórii, na stredne dlhej trati 
dobehli mnohí v prvej desiatke v rámci kategórie a Betka Úradníková    
s Jožkom Straňankom dokonca na medailovej pozícii. Betka v kategórii 
žien s časom 1:26:26 obsadila skvelé druhé miesto a Jožko si vo 
veteránoch vybojoval časom 1:12:28 bronz. 
 V ten istý deň sa Vratko Šimek vydal do neba. Presnejšie na Beh do 
neba, ktorý sa koná v Žiline a spočíva vo vybehnutí 23 poschodí jednej   
z výškových budov na Bôriku. Vratko 375 schodov zdolal ukážkovo za 
1:54,70 a právom sa tešil z prvenstva v kategórii juniorov. V nedeľu sa 
Branto Michalec zúčastnil pretekov Valča Trail, ktoré organizuje náš 
krajan a člen klubu Ondro Veselovský. Náročnú 27 km trať s prevýšením 
cca 900 m pokoril za 3:10:52 a obsadil sympatické 15. miesto. 23. októ-
bra cestovali Šimekovci na Makov, kde sa konal Beh hrebeňom Javor-
níkov. Vratko prebehol 8,4 km dlhú trať za 0:37:28 a získal zemiakovú 
medailu v kategórii juniorov.
 A dostávame sa už k poslednému októbrovému víkendu, no z po-
hľadu Maratón klubu asi najzaujímavejšiemu. Čakal nás totiž veľmi bo-

hatý program. Ráno ho odštartoval Cooperov test, teda ľudovo 12-minú-
tovka. Testovanie spočíva v tom, že pretekár sa za určený čas 12 minút 
snaží odbehnúť čo najväčšiu vzdialenosť. Tento údaj mu potom na 
základe tabuľkových hodnôt ukáže jeho aktuálnu formu a kondičku. 
Pretekov sa zúčastnilo až takmer 60 bežcov a boli sme svedkami veľmi 
pekných výkonov. Z detí treba vyzdvihnúť určite Kristiána Brezániho, 
pretože tento iba 11-ročný chalanisko odbehol až 2750 m. V kategórii 
žien patrili prvé dve miesta Maratón klubu Rajec. S 2680 m skončila 
Monika Cesneková druhá a Betka Úradníková si výkonom 2798 m 
vybojovala ví-
ťazstvo.  Naj -
zdatnejšiu kate-
góriu tvorili mu-
ži. Až 8 z 13 pre-
tekajúcich poko-
rilo magickú hra-
nicu troch kilo-
metrov, čo v ta-
buľkových hod-
notách predsta-
v u j e  ú r o v e ň 
zdatnosti „vyni-
kajúca“. Tretie 
miesto – Lukáš 
Janík – 3210 m, 
druhé miesto a 
3400 m pre Jan-
ka Pialu, no a najlepšia forma sa nachádza podľa tohto testu u Paťa Ho-
lešu, ktorý za 12 minút stihol odbehnúť krásnych 3413 metrov.
 Táto krásna sobota, ale testovaním zďaleka neskončila. Popoludní 
sme sa totiž stretli v pastoračnom centre na pravých kačacích hodoch. 
Popri vôni a chuti výbornej kuchyne sme zhodnotili doterajší priebeh se-
zóny, pozreli si videá a krátke filmy z tohtoročných podujatí pod našou 
taktovkou, no hlavne sme si vychutnávali atmosféru spoločne strávené-
ho času tejto maratónskej rodiny, ktorej, dovolím si tvrdiť, je členom kaž-
dý veľmi rád. ☺

ROZTOČILA SA NOVÁ SEZÓNA V STOLNOM TENISE

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU

-jr-
1x foto: archív MK

DOKONALE ZLADENÍ ČLENOVIA MARATÓN KLUBU

RAJEC A - KYSUCKÝ LIESKOVEC A. RAJČANIA (zľava): 
JOZEF SMIEŠKO ST., IVAN DÁVIDIK, RÓBERT AUGUSTÍN



65 rokov
Anna Pekarová
Ján Stanko
Jiří Novák

70 rokov
Viktória Blunárová

75 rokov
Antónia Babčanová

80 rokov
Mária 

Margerajterová

84 rokov
Božena 

Mikysová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Karolína Mičuchová – júl

Alexander Kardoš – august
Anna Pialová – august

Matej Kráľ – august
Michaela Garaiová – august

Elias Čerňanský – september
Linda Janušová – október 

Zosobášili sa v Rajci

Magdaléna Huljaková a Mgr. Dávid Tyrol – 1.10.2016
Barbora Žideková a Roman Domanický – 8.10.2016

Anna Hudeková a Peter Pauliny – 8.10.2016

Opustili nás
Anna Mikulová 1950 – 3.10.2016
Martin Cinko 1999 – 17.10.2016
Alfonz Kavec 1933 – 18.10.2016
Emil Štolba 1924 – 18.10.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – november 2016
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 Jar v roku 2016 bola pre Zbor sv. Ladislava mimoriadne náročná – 
koncertovali sme v Ríme, navštívili sme Kysucké Nové Mesto a popri 
tom sme cvičili nový repertoár na jeseň. Po letnej prestávke sme sa 
opäť stretli koncom augusta, aby sme nové skladby docvičili a pripravili 
sa na dve veľké udalosti – koncert na sviatok Sedembolestnej Panny 
Márie 15. septembra v Ďurčinej, ktorý sa stáva tradičnou súčasťou ho-
dových slávností, a na festival Voce magna.

 Medzinárodný festival zborového umenia Voce magna sa tento rok 
konal už siedmy raz. Úroveň festivalu z roka na rok rastie a buduje si 
stále výraznejšie meno, takže začiatkom októbra zbory z celého sveta 
prichádzajú do Žiliny, aby tu predviedli svoje umenie. 
 Už tradične úvodný koncert festivalu býva mimo Žiliny. Tento rok sa 
konal u nás v Rajci v stredu 5. októbra o 18. hodine vo farskom Kostole 
sv. Ladislava v Rajci a predstavili sa na ňom tri zbory: domáci Zbor sv. 
Ladislava pod vedením PaedDr. Evy Kyškovej, Žilinský miešaný zbor   
s dirigentom doc. Štefanom Sedlickým, ArtD., a univerzitný miešaný 
zbor Žilinskej univerzity Omnia, ktorý vedie Mgr. art. Monika Bažíková, 
ArtD. Každý zbor vystúpil s niekoľkými vlastnými skladbami, ale za-
spievali sme si aj niekoľko spoločných piesní a vyskúšali sme si, aké je 
to spievať, keď vás diriguje iný dirigent. Vrcholom koncertu bola sedem-
hlasná skladba Angelus Domini v podaní Zboru sv. Ladislava a Žilinské-
ho miešaného zboru.
 Zorganizovať takúto akciu nie je jednoduché a nebolo by to možné 
bez pomoci a finančnej, či inej podpory mnohých priaznivcov zborové-
ho spevu. Ďakujeme Farskému úradu v Rajci, našim nespievajúcim čle-
nom, ktorí sa postarali o prípravu pohostenia, a v neposlednom rade 
našim rodinám. Mrzí nás, že vedenie mesta Rajec takejto udalosti me-
dzinárodného významu nevenovalo nijakú pozornosť.
 Ôsmy ročník Medzinárodného festivalu zborového umenia Voce 
magna Žilina sa už chystá, hádam aj s našou účasťou, ale do októbra 
2017 toho ešte máme veľa pred sebou. Momentálne cvičíme na Viano-
ce a môžeme prezradiť, že sa je na čo tešiť. Už takto v predstihu vás 
pozývame na tradičný vianočný koncert na sviatok sv. Štefana 26. de-
cembra, kde uvidíte, čo ste ešte nepočuli.
 Viac sa včas dozviete na našej facebookovskej fanpage, na plagá-
toch i v ďalšom čísle Rajčana.

Martina Rybárová, Zbor sv. Ladislava Rajec
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KONCERT V RAJCI OTVÁRAL 
PRESTÍŽNY MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

SPOMIENKA

Už len kytičku ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať 
a s láskou spomínať.

 Dňa 19.10.2016 sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia našej drahej mamy, 
starkej a prababky Margity ĎURIŠOVEJ 
z Rajca.

S úctou a láskou spomína celá rodina

ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

Tomášovi a Magdaléne Vojenčákovým a Rastislavovi 
Šimurdovi za výstavu OKAMIH VO FOTOGRAFII

PRÁC ŽIAKOV MŠ NA MUDROCHOVEJ ULICI
15.11. - 5.12.2016 Výstavná sieň Radnice v Rajci

POZÝVA NA VÝSTAVU

Foto: Michal Pekara

Mgr. Drahomíra Koledová a František Gaňa – 8.10.2016
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