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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Na začiatku januára nám napadalo nie-
koľko centimetrov snehu. V meste sa 
pravidelne robí zimná údržba nielen na 
cestách, ale aj na chodníkoch. Veľakrát 
sa však stane, že nezodpovední vodiči 
odstavia svoje vozidlo, tak nešťastne, že 
zabránia v odhrnutí časti úseku cesty či 
chodníka. Ako sa to dá riešiť?
 Vzhľadom na to, že sa nám zima prebu-
dila nielen mrazmi, ale už aj snehovou pri-
krývkou a podľa predpovede počasia sneh 
ešte bude pribúdať, chceme zabezpečiť 
zimnú údržbu na všetkých komunikáciách   
v našom meste. Občas nám však toto úsilie 
znemožňujú dostatočne vykonať jednotlivci 
tým, že si nechajú odstavené auto na ceste. 
 Aby sme mohli zabezpečiť odhŕňanie 
ulíc, je potrebné, aby cesty a chodníky zo-
stali prístupné. Preto vyzývame všetkých 
občanov ak môžu parkovať, aby   pri rodin-
ných domoch na zelenom páse alebo vo 
dvore, aby parkovali svoje automobily tam. 
Na sídliskách, aby parkovali svoje vozidlá 
na vyhradených parkovacích miestach.      
A dúfam, že aj títo nezodpovední vodiči si 
uvedomia, že svojou nezodpovednosťou 
znepríjemňujú život ostatným. Lebo keď sa 
cesta neodhrnie kompletne, tak nemá ne-
odhrnuté nielen ten, kto to spôsobil, ale ne-
majú odhrnuté ani ďalší jeho susedia, kde 
sa odhŕňač snehu nedostane! 

Na ostatnom zasadnutí mestského za-
stupiteľstva sa poslanci zaoberali aj fi-
nancovaním centra voľného času pri Ka-
tolíckej spojenej škole, či financovaním 
školských jedální a školských klubov 
detí v školských zariadeniach na území 
Mesta Rajec. Nastali nejaké zmeny?
 Školské kluby detí, školské jedálne a 
centrum voľného času patria medzi originál-
ne právomoci miestnych samospráv. Finan-
čné prostriedky na školské jedálne a škol-
ské kluby detí Mesto Rajec platí z vlastného 
rozpočtu v závislosti od výberu daní od fy-
zických osôb v celoslovenskom meradle. 
Dostávame na každé školopovinné dieťa 
určitý balík peňazí. 

 Centrum voľného času (CVČ) vzniklo     
v roku 2012 za úplne iných podmienok fi-
nancovania – samospráva dostávala na 
fungovanie účelové prostriedky. Pretože 
však mnohé CVČ zneužívali nedostatky     
v legislatíve, spôsob financovania sa pred 
dvoma rokmi zmenil. Problém vznikol preto, 
lebo centrá voľného času mali poprihlaso-
vané tisíce detí – napríklad samospráva, 
ktorá mala tisíc obyvateľov mala v CVČ 
prihlásených aj päťtisíc detí. Cez Združenie 
miest a obcí Slovenska sme upozornili na 
to, že niektoré samosprávy zneužívajú sy-
stém spoločnej kasy a doslova vyťahujú 
peniaze, ktoré patria všetkým. Preto sa štát 
rozhodol, že už nebude prideľovať finančné 
prostriedky na CVČ, ale na každé dieťa od 6 
do 15 rokov pridelí miestnym samosprávam 
okolo 70 eur. A je na každej samospráve 
akým spôsobom tieto finančné prostriedky 
použije – buď bude z prostriedkov pod-
porovať športové kluby, kde sú profesionál-
ni tréneri, alebo bude podporovať rôzne iné 
aktivity, ale môže z týchto finančných pro-
striedkov podporovať aj centrum voľného 
času. 
 Po viacerých kontrolách a zisteniach 
sme skonštatovali, že CVČ pri Katolíckej 
spojenej škole mnohokrát dupľuje športové 
kluby, dupľuje základnú umeleckú školu, ale 
dupľuje aj krúžkovú činnosť, ktorá je na 

školách financova-
ná zase cez vzde-
lávacie poukazy. 
 Vzhľadom na 
túto skutočnosť 
poslanci mestské-
ho zastupiteľstva 
rozhodli, že CVČ 
pri KSŠ budeme fi-
nancovať ešte do 
konca tohto škol-
s k é h o  r o k u 
(30.6.2017). Tento 
zámer sme prero-
kovali aj s riadite-
ľom KSŠ aj s p. de-
kanom (zástupca 
zriaďovateľa). Ich 
n á m i e t k a  b o l a       
v tom, že prostred-

níctvom CVČ sa financovali aj rôzne letné 
tábory. Náš názor je, že letné tábory nemajú 
byť financované z mestského rozpočtu iba 
na jednej škole, ale majú byť financované 
celoplošne. Preto sme sa dohodli, že Mesto 
Rajec v budúcnosti vyčlení finančné pro-
striedky na podporu rôznych letných tábo-
rov, ale na všetkých rajeckých školách.

Poslanci schvaľovali aj dodatok Všeo-
becne záväzného nariadenia č. 3/2013    
o vymedzení plôch na dočasné parkova-
nie a výške úhrady za parkovné. Od mar-
ca sa spoplatní parkovania pri poliklini-
ke. Prečo?
 Počas otvorenia polikliniky do 13. hodi-

ny bude parkovanie pre pacientov aj naďa-
lej bezplatné. Od 1.3.2017 bude parkovanie 
spoplatnené vyššou sadzbou iba za parko-
vanie po 13. hodine. K tomuto kroku sme 
museli pristúpiť preto, lebo sa tam naučili 
parkovať majitelia áut, ktorí nie sú obyvateľ-
mi nášho mesta. 

 Rajčania s tým nebudú mať problém, 
lebo kto má zaplatenú parkovaciu kartu, 
môže parkovať na všetkých platených par-
koviskách v meste. 

Na decembrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva poslanci schválili aj Spo-
ločný program rozvoja Združenia obcí 
Rajecká dolina.
 Združenie obcí Rajecká dolina pri svo-
jom vzniku muselo mať schválený spoločný 
program rozvoja. Keďže tento program je 
vypracovaný vždy na určité obdobie a skon-
čila jeho platnosť, musel sa vypracovať a 
schváliť nový. Preto sme na obdobie rokov 
2015-2020 dali profesionálnej firme spra-
covať nový program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja Združenia obcí Rajecká 
dolina. Celý proces trval zhruba rok, preto-
že tento dokument musel prejsť schvaľova-
cími a pripomienkovacími konaniami. V sú-
časnosti už má Združenie obcí Rajecká 
dolina nový program rozvoja. Vypracovať 
takýto dokument je potrebné aj preto, lebo 
je jednou z podmienok pri uchádzaní sa      
o finančné prostriedky z eurofondov. V spo-
ločnom programe sú zakomponované všet-
ky požiadavky, ktoré si zadali všetky zdru-
žené obce. 

 Takýto program hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja má aj Mesto Rajec, ktorý je 
ešte platný do roku 2018. Následne bude-
me musieť tiež pripraviť nový plán hospo-
dársko-sociálneho rozvoja Mesta Rajec.

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x snímka: MsÚ

NEZODPOVEDNÍ VODIČI BRÁNIA ODHŔŇANIU SNEHU
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 15. decembra 2016 sa uskutočnilo posledné riadne zasadnutie 
mestského zastupiteľstva v roku 2016. 

 V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta 
Ing. Sekáčová správu o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uzne-
seniach doposiaľ nesplnených. Poslanci túto správu zobrali na ve-
domie. Následne sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo prevodom a 
prenájmom nehnuteľností, ako napr. Zmluva o prevádzkovaní po-
hrebísk, Zmluva so Skládkou odpadu Rajeckého regiónu, prene-
chaním pozemku pod garáže na sídlisku Juh a pod. Následne po-
slanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu 
oznámením.
 Jedným z bodov programu bol aj Návrh na zrušenie rozpočtovej 
organizácie MsKS Rajec. Uznesením MZ v Rajci č. 89/2016 zo dňa 
27.11.2016 bolo mestskému úradu odporučené pripraviť transfor-
máciu MsKS medzi oddelenia MsÚ Rajec. Vzhľadom na zjedno-
dušenie niektorých činností, či už ekonomických alebo organizač-
ných, mestská rada prerokovala možnosť zaoberať sa transformá-
ciou MsKS, a to takým spôsobom, že by MsKS bolo včlenené ako 
jedno z oddelení MsÚ. Poslanci tento návrh schválili, a tak sa Mest-
ské kultúrne stredisko Rajec od 1.1.2017 stalo oddelením kultúry 
Mestského úradu Rajec.
 Jedným z dôležitých bodov rokovania bolo prerokovanie návr-
hov Všeobecne záväzných nariadení mesta na rok 2017. Jednotlivé 
návrhy (napr. VZN o dani z nehnuteľností, VZN o dani za psa, VZN  
o poplatku za komunálny odpad, VZN o dani za užívanie verejného 
priestranstva a pod.) mestské zastupiteľstvo prerokovalo a schvá-
lilo. 
 Následne poslanci prerokovali Návrh rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2017 a Návrh viacročného rozpočtu 
Mesta Rajec na roky 2017-2019. K rozpočtu mesta Rajec na rok 
2017, ako aj k viacročnému rozpočtu mesta Rajec na roky 2017-
2019 predložila odborné stanoviská hlavná kontrolórka mesta Ing. 
Sekáčová. Mestské zastupiteľstvo tieto stanoviská zobralo na ve-
domie a navrhovaný rozpočet schválilo.
 Taktiež bol schválený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2017, zároveň poslanci zobrali na vedomie 
Správu hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kon-
trol za obdobie november a december 2016.
 Poslanci taktiež predniesli návrhy a pripomienky občanov, ktorý-
mi sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia mestského úradu.
 V závere rokovania primátor poprial všetkým veľa vianočnej po-
hody v kruhu svojich najbližších, aby si počas vianočných sviatkov 
oddýchli nielen fyzicky, ale aj psychicky. Aby rok 2017 bol pre kaž-
dého taký, aký si praje alebo aspoň, aby sa k tým jeho predstavám 
priblížil, aby sa mohli naďalej stretávať, a aby všetkým slúžilo zdra-
vie.

Alena Uríková, 
vedúca odd. správneho MsÚ Rajec

POĎAKOVANIE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
RAJEC ĎAKUJE všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom, či už materiálne alebo finančne 

prispeli na vianočné podujatia konané           
v našom meste. Bez ich pomoci by sme 

nemohli:

zorganizovať Adventný koncert Martina 
Babjaka, 

obdarovať deti 700 balíčkami sladkostí,

usporiadať Detské adventné 
remeselné dielne, 

pohostiť ochotnícky súbor Kožkár 
počas Živého betlehema, 

či pripiť si vareným vínkom 
na oslavu nového roka. 

Všetkým ĎAKUJEME!

Z DECEMBROVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC ĎAKUJE 

Pavlovi Konečnému a Silvii Habánikovej
za výstavu FĽAŠE TRPEZLIVOSTI

MESTO RAJEC vás pozýva na výstavu
f

SLÁVNOSTNÉ PRESTIERANIE
17.1. - 6.2.2017

Výstavná sieň Radnice v Rajci

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 Mesto Rajec oznamuje, že k 31.12.2016 bola 
zrušená rozpočtová organizácia Mestské kultúrne 
stredisko Rajec, so sídlom Nám. SNP 2/2, 015 01 
Rajec, IČO: 00185809 bez právneho nástupníctva       
s tým, že všetok majetok, práva a povinnosti, pohľadáv-
ky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie pre-
chádzajú od 01.01.2017 na zriaďovateľa – Mesto Ra-
jec.

 V súlade s vyššie uvedeným dovoľujeme si Vás po-
žiadať, aby ste v akejkoľvek ďalšej komunikácii použí-
vali identifikačné údaje, a to:

  Mesto Rajec
Sídlo:  Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO:   00321575
DIČ:   2020637102
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.
IBAN:  SK46 0200 0000 0000 2362 1432
Zastúpený:  Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

  Ing. Ján Rybárik, 
  primátor mesta

OZNÁMENIE
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 Advent – čas, kedy sa pripravujeme na radostné strávenie via-
nočných sviatkov, trávia ľudia rôznymi činnosťami od upratovania a 
nakupovania darčekov až po prípravu vlastných darčekov či ozdôb, 
ktorými chcú potešiť svojich blízkych.

 Urobiť radosť a pochváliť sa svojou prácou sa snažila aj viac ako 
stovka detí z rajeckých škôl, účastníkov Detských adventných re-
meselných dielní, ktoré pre ne pripravilo 16. decembra Mestské 

kultúrne stredisko Ra-
jec. Zvládnuť nové re-
meselné techniky – to-
čenie papierových 
prúžkov na pletenie, či 
tvarovanie drôtu podľa 
nákresu – išlo ťažšie, 
ako sa zdalo, no po 
snažení bola radosť   
z hotovej ozdoby o to 
väčšia. Niektorí zistili, 
aké majú nedostatky  
v zručnosti, lebo to ne-
šlo naprogramovať a 

vytlačiť, mnohí sa potešili, že sa naučili niečo nové. Všetci sa snažili 
vytvoriť dielko, ktoré malo urobiť radosť tomu, komu ho darujú, a to 
je to najdôležitejšie.

E. Pekná, MsÚ Rajec – odd. kultúry
2x snímka: autor

ADVENTNÉ REMESELNÉ DIELNE

 Ku vianočným sviatkom už neodmysliteľne patrí oslava konca 
roka. Niektorí slávia doma s rodinou či s priateľmi, ale väčšina sa 
teší na spoločné oslavy na našich námestiach. 

 Mesto Rajec tiež každoročne pripravuje spoločnú oslavu na na-
šom námestí. Aj napriek silným mrazom sa nás zišlo na námestí 
niekoľko stoviek. Najskôr sme si zatancovali, o polnoci sme si spo-
ločne zablahoželali. O pol jeden sa nám prihovoril primátor mesta 
Ing. Ján Rybárik a rajecký dekan Mgr. Peter Hluzák a spoločne sme 
si pripili vareným vínkom, ktoré každoročne venuje primátor mesta.   
A konečne prišlo to, na čo sa väčšina z nás teší po celý rok – oh-
ňostroj. Niekoľko minútová paľba svetiel bola aj v tomto roku opäť 
nádherná. Kto chcel ešte zostal na námestí a mohol pokračovať     
v tancovaní na diskotéke, ktorá trvala do tretej hodiny rannej. 

Z. Ščasná, 
MsÚ Rajec – odd. kultúry

VÍTANIE NOVÉHO ROKA NA NÁMESTÍ

 Každoročne sa na začiatok decembra tešia nielen malí, ale aj 
veľkí. Veď 6. decembra, na Mikuláša, snáď nie je nik, kto by nebol 
obdarovaný nejakou maličkosťou. 
 Krásnou tradíciou sa stalo, že nedostávame darčeky iba doma, 
v školách či v zamestnaní, ale každoročne vítame Mikuláša aj na 
námestí. Tohtoročný Mikuláš bol však trošku iný. Divadelné pred-
stavenie, vystúpenia malých škôlkarov, zasvietenie stromčeka a 
obdarovanie všetkých detí sladkým balíčkom spestrila aj vianočná 
tržnica. Pripravili ju pre nás obe materské školy – na Mudrochovej 
ulici a na Ul. Obrancov mieru, a prvý stupeň zo Základnej školy na 
Lipovej ulici. Každý si tu mohol zakúpiť krásne výrobky, ktoré vytvo-
rili deti a školáci za pomoci svojich učiteliek. Nezabudli ani na občer-
stvenie a vyskúšať ste mohli vianočný punč, rozmanité sladké či 
slané koláčiky, rôzne druhy oblátok a dokonca nechýbal ani jelení 
guľáš. Každé euro, ktoré ste minuli za krásne výrobky či za občer-
stvenie použije každá škola na svoju činnosť.

Z. Ščasná, MsÚ Rajec – odd. kultúry
1x snímka: S. Kalma

 13. december – deň sv. Lucie sa pred zavedením gregorián-
skeho kalendára v roku 1582 považoval za najkratší deň roka. Via-
zali sa k nemu magicko-ochranné úkony. Deň Lucie bol považovaný 
za najvýznamnejší zo stridžích dní.V predvečer Lucie po západe 

slnka a celý nasle-
dujúci deň nedo-
volili cudzej žene 
vstúpiť do príbyt-
ku, lebo to mohla 
byť striga, ktorá by 
uškodila domácim 
aj dobytku. 

 Aby sa neza-
búdalo na ľudové 
zvyky aj po Rajci 
sa od rána (13. de-
cembra) rozbehli 
Lucie s vinšovník-

mi, aby všetkým pripomenuli tento stridží deň. Deti z divadelného 
krúžku Čili divadlo sa snažili svojím vystúpením pripomenúť tento 
deň v školách, vo firmách, v podnikoch... A to sa im aj podarilo! 
Vinšovníkov obdarovali malou pozornosťou, za čo všetkým 
ĎAKUJEME! Ďakujeme, že ste nás prijali a dovolili nám v tento deň 
oživiť kúsok našej histórie!

E. Pekná, MsÚ Rajec – odd. kultúry
1x snímka: autor

MIKULÁŠ OBDAROVAL AJ RAJECKÉ DETI

CHODENIE LUCIÍ
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 Už neodmysliteľnou súčasťou Vianoc   
v Rajci je tradičný Živý betlehem. Ako členo-
via divadelného zoskupenia Kožkár sa na 
túto akciu vždy mimoriadne tešíme. Hoci 
nacvičiť ho je kvôli rôznym okolnostiam, ako 
zmena bydliska či pri-
búdajúce povinnosti  
v práci či škole, stále 
väčšia výzva, o to 
viac sa každú jeseň 
tešíme, kedy už zač-
neme nacvičovať.     
A divadlo, na prvý po-
hľad jednoduchá scé-
na, tak naberá úplne 
iný rozmer. Živý be-
tlehem je pre nás čas, 
kedy sa z rôznych kú-
tov sveta postretajú 
starí priatelia a preži-
jú spolu krásny deň. 
Ďalšia radosť prichá-
dza, keď vidíme ús-
mev na tvárach tých, 
ktorí sa na príbeh o narodení Kráľa prídu 
pozrieť. Aj tento rok sme pod výbornou tak-
tovkou Evky Peknej pripravili už skoro „mu-

zikálne“ predstavenie o tom, ako Mária s Jo-
zefom putovali do Betlehema, čo sa im pri-
hodilo cestou a ako sa na noc museli uchýliť 
v maštali. Putujúci králi, radostní anjeli a pa-
stieri s ovečkami potom dotvárajú celkovú 

milú atmosféru. Živý betlehem je pre nás 
akýmsi štartérom Vianoc. Ak sa dovtedy na-
háňame a myslíme na všetko možné, práve 

toto je čas, keď sa na chvíľku zastavíme a 
povieme si – „už je to tu, už prichádzajú Via-
noce“. 
 Hojná účasť na všetkých štyroch pred-
staveniach (21. decembra) dokazuje, že aj 
v programe Rajčanov má Živý betlehem už 
pevné miesto. A tak sme si aj tento rok mohli 
povedať, že Vianoce sme si vnútorne od-
štartovali, a že kým to bude čo i len trochu 
možné, vždy sa opäť radi stretneme a na-
cvičíme toto milé dielo. 

 Ďakujeme, že ste sa na nás prišli pozrieť 
a vďaka aj tým, bez podpory ktorých by to 
nešlo!

-jr-
2x snímka: S. Kalma

ŽIVÝ BETLEHEM V RAJCI

 Nevieme, koľkokrát sa niečo musí zopakovať, aby sa dalo hovo-
riť o tradícii... Vianočné trhy na Katolíckej spojenej škole sa konali 
tohto roku tretíkrát a snáď si môžeme dovoliť tvrdiť, že sa z nich už 
stáva tradícia.
 V sobotu 17. decembra sa dvere našej školy, ročníkov 1. – 4., ot-
vorili pre všetkých, ktorí zatúžili po troške dobrej nálady, vôňach, 
chutiach a zvukoch, ktoré predznačujú blížiace sa Vianoce. A boli 
otvorené celý deň, až do samého večera. Návštevníkov hneď pri 
vstupe vítali vysmiate tváre detí. Boli odhodlané predať všetky vý-
robky, ktoré si na tento deň pripravili. Celá jedna trieda bola rezervo-
vaná pre knižný trh. Bolo náročné vybrať si z množstva výbornej du-
chovnej literatúry, CD a DVD, vianočných pohľadníc či rôznych mi-
lých drobností. Z bufetu rozvoniavala kapustnica a výborný punč, a 
tak sa po nákupoch návštevník mohol zlo-
žiť v bufete, ponúknuť sa kapustnicou či vy-
chutnať si kávičku a koláčik. Poobede me-
dzi nás zavítali ľudoví remeselníci s ukáž-
kami rôznych remesiel. Príjemnú atmosfé-
ru dopĺňal spev dievčat z folklórneho krúž-
ku. A kým dospelí nakupovali, väčšie deti 
sa mohli vyšantiť v telocvični a tie menšie 
pohrať v Paletke. Určite nám dáte za prav-
du, že program aj možnosti boli naozaj pe-
stré a široké. Nič z toho by však nebolo, ke-
by sa do prípravy a organizácie sobotných 
trhov nezapojilo množstvo ľudí. 
 A preto sa za kolektív KSŠ chceme po-
ďakovať (poradie nevyjadruje mieru vďač-
nosti ani zásluh): deťom, že vyrábali výrob-
ky, rodičom, že im v tom pomáhali, napiekli 
a obsluhovali v bufete, p. kuchárkam, ktoré 
navarili kapustnicu, našim kňazom za pod-
poru a ich prítomnosť medzi nami. Vďaka 
im aj za to, že zabezpečili suroviny, učite-
ľom, že na všetko dohliadali a pomáhali za-
bezpečiť plynulý chod trhov a bufetu, ses-

tričkám za vynikajúce štrú-
dle, pani upratovačkám za 
výborné koláčiky. Vďaka 
patrí taktiež pánom, ktorí 
nestratili chuť učiť staré re-
meslá mladých ľudí, čle-
nom folklórneho krúžku, 
mladým rodičom, ktorí nám 
otvorili dvere do svojej Pa-
letky a všetkým, ktorí nevá-
hali prekročiť prah KSŠ a 
venovali nám svoj čas a pe-
niaze. Nám bolo s vami prí-
jemne, dúfame, že aj vám   
s nami. Aj keď sme touto ak-
ciou chceli pomôcť našej 

škole, dôležitejšie je, že sme vzájomne 
zažili niečo príjemné, že sme vzájomne 
zažili radostné spoločenstvo. Ďakujeme!

Spoločenstvo KSŠ
2x snímka: archív KSŠ

VIANOČNÉ TRHY V KSŠ

RODIČOVSKÝ PLES KATOLÍCKEJ 
SPOJENEJ ŠKOLY

Združenie rodičov pri Katolíckej 
spojenej škole v Rajci i tento školský 

rok organizuje 
RODIČOVSKÝ PLES, ktorý sa 

uskutoční 18.2.2017 
v Kultúrnom dome v Rajci. 

Bližšie informácie sa môžete 
dozvedieť na webstránke školy 

www.katskola.sk alebo v kostole        
v rámci farských oznamov.
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ŠESŤDESIAT ROKOV...

 Vznik školy v každom spoločenstve pred-
stavuje mimoriadnu udalosť, pretože pre mlá-
dež škola znamená východisko získania dôle-
žitých životných hodnôt prostredníctvom vý-
chovy a vzdelávania. Šesťdesiatročný vývoj 
našej školy bol sprevádzaný množstvom 
štrukturálnych i obsahových zmien, ktoré od-
rážali meniace sa spoločenské podmienky a 
nové požiadavky kladené dobou na výchovu a 
vzdelávanie.
 1.9.1956 vznikla z bývalej meštianskej 
školy jedenásťročná stredná škola, ktorá bola 
systémovými zmenami pretvorená na strednú 
všeobecnovzdelávaciu školu a v školskom ro-
ku 1970/71 na gymnázium so súčasným pre-
chodom z trojročného na štvorročný študijný 
cyklus. V súčasnej prudko dynamickej dobe je 
mnohokrát ťažké uberať sa tým správnym 
smerom, aby naše budúce generácie napre-
dovali k úspechu, aby srdcom a rozumom boli 
dôstojnými nasledovníkmi predošlých generá-
cií. V tejto situácii je nesmierne dôležité mať 
pevné body, míľniky, ktoré určujú smer. Ich 
spoľahlivá znalosť je jedným z predpokladov 
úspešnej výchovy a vzdelávania. Základným 
cieľom školy od jej vzniku až po súčasnosť bo-
lo a je poskytnúť kvalitné všeobecné stredné 
vzdelanie a pripraviť žiakov na štúdium na vy-
sokých školách. V každom dielčom období bol 
tento strategický cieľ modifikovaný do viace-
rých konkrétnych podôb v nadväznosti na spo-
ločenské potreby a pri zohľadnení záujmov 
žiakov z hľadiska ich budúcej profesijnej orien-
tácie. 
 K výrazným organizačným, a najmä obsa-
hovým zmenám, došlo v 90-tych rokoch. Nová 
sociálno-ekonomická realita a politický systém 
výrazne zasiahli do systému výchovy a vzde-
lania, gymnázium postupne získalo novú vnú-
tornú profiláciu. Nezastupiteľné miesto vo vý-
chovno-vzdelávacom procese má učiteľ a úro-
veň jeho pedagogických schopností uplatňo-
vaných v každodennej činnosti. Vždy platilo a 
platí, že učiteľ, bez toho, aby si to uvedomoval, 
zapĺňa dôležité miesto v živote žiakov, tí ho 
nasledujú, učia sa od neho a napodobňujú ho. 
V tom je veľká individuálna zodpovednosť 
každého učiteľa. Obrazom úspešnosti peda-
gogického úsilia všetkých generácií učiteľov 
sú úspešní lekári, právnici, inžinieri, bankári, 
učitelia, stovky slušných a úspešných ľudí.
 Škola je navonok jednoduchá a bezpro-
blémová inštitúcia. V skutočnosti je to miesto, 
kde sa odohrávajú podstatné udalosti výz-

namné pre celý život člove-
ka. Škola je výnimočné 
miesto, kam sa mladí ľudia 
chodia učiť, spoznávať 
svet, nadväzovať priateľ-
stvá a prežívať prvé lásky. 
Je to miesto, kde sa rodí 
šťastie i nešťastie, úsmev aj 
slzy, úspech, ale tiež pre-
hra. Škola je tvorivá dielňa, 
ktorá formuje dospievajúcu 
dušu, je trpezlivé a vytrvalé 
hľadanie zo strany učiteľa   
i žiaka.
 60 rokov opúšťajú brá-
ny školy zrelé osobnosti, 

ktoré si hľadajú vlastnú tvár a cestu. 60 rokov 
to je viac než 3050 absolventov, viac ako 100 
pedagógov, stovky životných príbehov a osu-
dových stretnutí. 60 rokov je obdobie, za ktoré 
patrí vďaka všetkým pedagogickým i nepeda-
gogickým zamestnancom, ktorí sa podieľali na 
tomto krásnom, živom procese hľadania a for-
movania ľudských osobností.
 V závere môjho príhovoru si dovolím para-
frázovať Ernesta Hemingwaya, ktorý povedal, 
že veľké ideály nepotrebujú len krídla, ale aj 
terén, odkiaľ by mohli vzlietnuť. Som presved-
čená, že naša škola poskytuje priestor, ktorý 
umožňuje každému absolventovi vzlietnuť.
 Všetko najlepšie k narodeninám!

 1. decembra 2016 sme si pripomenuli, že 
naša škola už 60 rokov učí, vzdeláva a vycho-
váva. Toto vzácne jubileum sme oslávili sláv-
nostnou akadémiou, ktorej mottom bolo Vzde-
lanie – brána do života. Zúčastnili sa jej pozva-
ní hostia, absolventi, súčasní žiaci a ich rodi-
čia. Prihovorili sa nám riaditeľka odboru škol-
stva pani Eva Rovňanová i primátor mesta 
Rajec Ing. Ján Rybárik. Bohatý kultúrny pro-
gram, ktorý moderovali Viktória Vysoká a Ľu-
bomír Hlaváč, bol zostavený z aktivít, ktorým 
sa venujú naši žiaci a prispeli aj absolventi 
nášho gymnázia. Veríme, že sa nám podarilo 
predstaviť našu školu, ako aj talentovaných 
žiakov, ktorí mali možnosť ukázať svoje ume-
nie. Vystúpili Soňa Porubčanská so spevom, 
Simona Vysoká a Michal Gabčík – spoločen-
ský tanec, Martin Stražovec, Lenka Taldíková, 
Natália Albertová, Erika Juríčková a Adam Buj-
ný – recitácia, Barbora Rizmanová a Magdalé-
na Mičechová – mažoretkový šport, Viktória 
Vysoká a Michaela Chupáňová – gitarové duo, 
folklórna skupina Javorica – Natália Albertová, 
Katarína Jonášová, Dorota Bubelínyová, Mar-
cel Ačko, Tomáš Valenta a Pavol Hartiník, 
Alžbeta Bieliková, Monika Balvanová so svo-
jím súborom Kľak, Eva Halková a Katarína 
Halková – husľový sprievod. 

 Aj keď sa k vám možno v poslednom čase 
dostali rôzne „informácie“ o našej škole, prav-
da je taká, že naše gymnázium poskytuje rov-
nako kvalitné vzdelanie ako akékoľvek iné 
gymnázium v našom kraji. Dôkazom toho je aj 
množstvo našich úspešných absolventov, kto-
rí zastávajú významné posty nielen priamo     
v meste Rajec, ale aj na celoslovenskej i me-
dzinárodnej úrovni.
 Sme škola, ktorá sa snaží zabezpečiť čo 
najlepšie vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, uči-

teľmi a rodičmi a všetkými navzájom, čo vytvá-
ra priestor pre príjemnú pracovnú atmosféru. 
Teší nás, že sme často označovaní ako škola 
rodinného typu.

 Kolektív pracovníkov gymnázia želá všet-
kým občanom Rajca a blízkeho okolia v no-
vom roku 2017 veľa osobných a pracovných 
úspechov.

RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka školy
6x snímka: archív gymnázia

GYMNÁZIUM SO 60-ROČNOU TRADÍCIOU
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 Pod záštitou Ministerstva školstva vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, a 
taktiež riaditeľa Štátneho pedagogického 
ústavu v Bratislave, sa 30. novembra v prie-
storoch Súkromnej základnej školy na 
Oravskej ceste v Žiline, uskutočnila jedineč-
ná medzinárodná konferencia nazvaná Put-
ting CLIL into practice – Zavedenie metódy 
CLIL do praxe. Pozvaní učitelia základných 
škôl a osemročných gymnázií, ktorí vyučujú 
anglický jazyk, mali príležitosť aktívne sa 
podieľať na sériách metodických worksho-
pov.

 Hlavný prednášateľ bol dlhoročný an-
glický pedagóg žijúci v Španielsku Phil Ball. 
Phil je zároveň spoluautor súčasnej publi-
kácie Putting CLIL into Practice (Oxford 
University Press). Vysoký záujem učiteľov 
(500 prihlásených) svedčí o skutočnej sna-
he a záujme učiteľov vzdelávať sa a zdoko-
naľovať vo výučbe anglického jazyka. Meto-
dika CLIL je špeciálny spôsob ako vyučovať 
cudzí jazyk so zameraním na praktický ži-
vot. Toto sa častokrát prejaví u žiakov, ktorí 
sú gramaticky zdatní v škole. Keď ale vyce-
stujú do zahraničia, majú problém súvisle 

komunikovať a využiť cudzí jazyk 
v praxi. Je to bežný jav, nakoľko 
hovorový jazyk je odlišný a práve 
metóda CLIL pomáha odstrániť 
tento problém. Zjednodušene po-
vedané, CLIL sa snaží premostiť 
odborné znalosti jazyka s bežným 
hovorovým jazykom.

 Na metodických worksho-
poch sa zúčastnili aj pedagógovia 
zo Základnej školy na Lipovej ulici 
v Rajci, Mgr. Marcela Orlinská a 
Mgr. Alena Muchová. A práve tieto 

podujatia pomáhajú učiteľom pripraviť žia-
kov na praktické používanie anglického ja-
zyka v obidvoch prostrediach – v škole a aj  
v bežnom živote.
 Účasť na konferencii podporuje vo vyso-
kej miere motiváciu učiteľov na implemen-
táciu CLIL-u v rámci edukačného procesu. 
Zároveň sa zvyšuje aj odbornosť vyučujú-
cich.
 Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa hod-
notných metodických workshopoch a teší-
me sa na ďalšie.

Mgr. Alena Muchová, ZŠ Lipová Rajec
2x snímka: archív ZŠ

 16. október nebol len tak obyčajný deň, ale deň, kedy sa štvrtáci 
a tretiaci vybrali na výlet. Ráno sme sa všetci zišli v našej materskej 
škole s ruksakmi, v ktorých sme mali dobrôtky, a išli sme za dobro-
družstvom. Naše kroky viedli ku vlakovej stanici, kde nás už čakal 
vlak. Nastúpili sme a deti plné očakávania čakali na štart. Cestovali 
sme do Múzea dopravy v Rajeckých Tepliciach. 
 Cestou deti pozerali z okna a s radosťou na všetko navôkol 
poukazovali. Prišiel čas vystupovania. Postupne pani učiteľky a dve 
mamičky pomohli deťom s výstupom. Hneď pri stanici sa nachádza 
múzeum, v ktorom nás už čakal pán, ktorý nám toho veľa porozprá-
val. Dozvedeli sme sa nielen o doprave vlakovej, ale aj cestnej, lod-
nej či leteckej preprave. Taktiež sme sa dozvedeli ako to v minulosti 
fungovalo, a ako to funguje už teraz. Deti si mohli mnohé prístroje 

skúsiť pod jeho 
dohľadom. Naj-
viac sa im však 
páč i la  v laková 
trať, na ktorej im 
ukázal vláčiky a 
vysvetlil celý pos-
tup železníc. Po 
skončení sme sa 
išli pozrieť do blíz-
keho parku, v kto-
rom si deti dali do-
brôtku z ruksaku a 
zahrali pár hier. 
Keďže bolo sy-

chravé počasie zašli sme do blízkej reštaurácie Mlynárka. Deti sa 
povyzliekali a pani čašníčky nám doniesli výborný čaj. Porozprávali 
sme si všetko čo sme zažili a videli. Nastal čas sa obliecť a ísť poč-
kať vlak. Deti s nedočkavosťou nastúpili a tešili sa z cesty. Po prí-
chode do materskej školy nás čakal teplý obed. Deti majú mnoho 
zážitkov dodnes. 

Bc. Veronika Halková, 
učiteľka Materská škola Mudrochova

1x snímka: archív MŠ

NAJLEPŠIA NA SLOVENSKU

 Naša študentka 2. ročníka Viktória Vysoká, získala krásne     
1. miesto v celoslovenskom kole výtvarnej súťaže, ktorá bola sú-
časťou kampane Červené stužky. Červené stužky sú symbolom a 
názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS.

AKO SME SI UŽILI MIKULÁŠA...

 Pondelkové prípravy začali výzdobou školy a tried. Členovia 
žiackej rady pokračovali v prípravách aj doma. Piekli vianočné kolá-
čiky a chystali ovocie na vianočný punč. V našom gymnáziu vládol 
už od rána celkom čulý ruch. Študenti krájali ovocie, varili čaj na 
punč, vykladali koláče na tácky, púšťali vianočné koledy, aby všetci 
mali naozaj pocit, že Vianoce sa už blížia. Stalo sa tradíciou, že sme 
pripravili Mikuláša aj pre Základnú školu na Lipovej ulici. Mikuláš 
navštívil všetky triedy na prvom stupni. Cez prestávky si mohli žiaci 
kúpiť punč a koláčiky.

JEDEN DEŇ A TOĽKO ZÁŽITKOV!

 8. decembra sprevádzalo nádherné počasie študentov Gymná-
zia na Javorovej ulici na celoškolskom výlete. Prvá zastávka bola    
v Oravskom Podzámku na Oravskom hrade, kde šikovné sprievod-
kyne pútavým, no zároveň veľmi vtipným spôsobom porozprávali   
o histórii a rôznych zaujímavostiach hradu. Výhľad na zimnú krajinu 
z najvyššej časti hradu bol naozaj nádherný. Po zdolaní viac ako 
600 schodov sme relatívne unavení sadli do vyhriatych autobusov a 
vybrali sa za ďalšou zaujímavosťou. V malej obci Krušetnica, v ne-
nápadnom rodinnom dome na nás čakalo prekvapenie – Galéria 
kávy. Úžasné mozaiky vytvorené len z kávových zŕn a ich lahodná 
vôňa sa s nami niesla až do Poľska, mestečka Zakopané. Rozžiare-
ný vianočný stromček a vianočná atmosféra dali bodku za naším 
výletom, ktorý v nás zanechal nezabudnuteľné dojmy.   

PaedDr. Veronika Veselá, 
Gymnázium Rajec

NOVINKY Z GYMNÁZIA ŠKÔLKARI V MÚZEU DOPRAVY

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA – A MY SME BOLI PRI TOM
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 Tradičný Vianočný stolnotenisový turnaj žiakov základných 
škôl Rajeckej doliny sa uskutočnil 27. decembra. Už po 13-krát ho 
usporiadal Stolnotenisový klub Rajec a konal sa vo veľkej telocvični 
Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci. O tom, že i deti majú záujem 
o tento krásny olympijský šport svedčí účasť 21 žiakov z okolitých 
škôl: ZŠ Lietava, ZŠ Lietavská Lúčka, ZŠ Stránske a zastúpenie 
mala, samozrejme, aj ZŠ Lipová Rajec.

 Hráči boli rozdelení do piatich základných skupín a neskôr hrali 
v pavúkovi K.O. systémom. A veruže to boli kvalitné súboje detí.       
I keď emócie boli občas obrovské, napriek tomu sa niesli v duchu 
fair play, nechýbala dobrá nálada a pohoda. Účastníci počas turnaja 
nadviazali nové kontakty a priateľstvá. Po štyroch hodinách vzišli 
nasledovní víťazi:

 Kategória staršie žiačky (štartovalo 6 hráčok): 1. miesto Iveta 
Jamečná, ZŠ Lipová Rajec, 2. miesto Kristína Botošová, ZŠ 
Stránske, 3. miesto Kristína Smolková, ZŠ Lipová Rajec.
 Kategória starší žiaci (štartovalo 15 hráčov): 1. miesto Marek 
Šutek, ZŠ Lietavská Lúčka, 2. miesto Leonard Pavol Dávidik, ZŠ 
Lipová Rajec, 3. miesto Vladimír Komorovský, ZŠ Lipová Rajec, 
cena útechy Mário Mikloš, ZŠ Lietavská Lúčka.

 Ocenení hráči dostali za svoj úspech medailu, diplom a vecné 
ceny. Všetkým účastníkom turnaja BLAHOŽELÁME!

 ĎAKUJEME všetkým, ktorí pomohli k plynulému priebehu tur-
naja, predovšetkým VV STK Rajec, členom STK Rajec, dobrovoľ-
níkom, v neposlednom rade celému vedeniu ZŠ na Lipovej ul. v Raj-

ci za poskytnutie priestorov. Srdečne ďakujeme miestnym sponzo-
rom, ktorí nás podporili: Kofola, a.s., Rajecké Lesná, AMD-M, s.r.o. 
– Ing. J. Dolník, Vinuta, spol. s r.o., Rajec, Mestské kultúrne stre-
disko Rajec, Železiarstvo Cimat – Ing. B. Cisárik, Kvety – darčeková 
predajňa – J. Vysoký a Móda Enrika – D. Janigová.

 Dovidenia o rok!
Jozef Kavec, STK Rajec 

1x snímka: archív STK

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

VÍŤAZI JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

ŠKOLSKÉ PRESTÁVKY TROCHA INAK

 V novembri a v decembri sa naši žiaci zúčastnili troch sú-
ťaží prírodovedného a technického zamerania. 

 Ako prvé sa uskutočnilo školské kolo Technickej olympiá-
dy. V piatok 11. novembra si merali medzi sebou vedomosti 
z techniky naši žiaci v dvoch kategóriách. V kategórii B zví-
ťazila Karolína Vráblová zo 7.B, zo starších žiakov bola naj-
lepšia dvojica Martin Lenhart a Adam Hulín, obidvaja z 8.A.
 Víťazi reprezentovali našu školu 1. decembra v Žiline na 
okresnom kole Technickej olympiády. V silnej konkurencii 
naši chlapci Martin Lenhart z 8.A a Daniel Špánik z 8.B ob-
sadili pekné štvrté miesto. Karolína Vráblová zo 7.B doká-
zala, že je šikovná, zručná, rýchla a má vedomosti, ktoré jej 
priniesli víťazstvo v kategórií B a postup do krajského kola 
Technickej olympiády, ktoré sa uskutoční 2. februára 2017   
v Martine. 

 Deviataci Viktória Uhliariková z 9.B, Romana Balážová  
z 9.B a Ivan Bohucký z 9.C reprezentovali našu školu na Dni 
otvorených dielní Zručnosti pre úspech, ktoré organizovala 
Dopravná akadémia v Žiline. V konkurencii dvadsiatich škôl 
a medzi chlapčenskými družstvami obsadili pekné dvanáste 
miesto.

 Záujemcovia o astronómiu 30. novembra v Krajskej 
hvezdárni v Žiline bojovali o víťazstvo v astronomickej súťaži 
ASTROSTOP. V silnej konkurencii získal Adam Ličko 6. mie-
sto a Sarah Kalinová 13. miesto.

 Títo žiaci robia našej škole dobré meno a nám učiteľom 
radosť.

Ing. Alena Luptáková
ZŠ Lipová, Rajec

 V polovici novembra 2016 boli do budov KSŠ umiestnené na chodbách 
kalčetá a pingpongové stoly. Rozhodnutie urobiť takýto krok padlo zo stra-
ny pána riaditeľ Mgr. R. Augustína, ktorý chcel, aby žiaci využili čas škol-
ských prestávok aj trocha inak. 

 Pedagógovia sa spo-
čiatku obávali, ako to vlast-
ne bude fungovať počas do-
zoru. Keď sa informáciu do-
zvedeli naši žiaci, pochopi-
teľne, nastali len pozitívne 
ohlasy na takúto aktivitu. 
Vieme, že dnešní žiaci majú 
veľa energie, ktorú je po-
trebné vydať zo seba cez 
nejakú športovú aktivitu. 
Naozaj, v rámci psychohy-
gieny je to rozumný a zaujímavý krok, ktorý sa v ostatnom čase objavuje na 
niektorých cirkevných školách. 
 Pán riaditeľ nezabudol ani na učiteľov, pretože popri tejto aktivite sa 
vyvinula dobrá spolupráca dozorujúceho učiteľa a žiaka. Celé to funguje 
tak, že dvaja žiaci dostanú reflexné vesty a pomáhajú dozorujúcim učite-
ľom. Prebieha to podľa systému – 2 žiaci pomáhajú s dozorom, po dni sa 
striedajú, takto sa vystriedajú všetci z triedy a potom úlohu prevezme ďal-
šia trieda. Zdá sa, že všetko má svoj poriadok, veď žiaci majú možnosť od-
reagovať sa, vydať zo seba nadbytočnú energiu a učitelia, ktorí vykonávajú 
dozor na chodbách, majú svojich zodpovedných „pomocníkov“. 

 Dúfajme, že takéto aktivity sa stanú bežnou súčasťou dnešných mo-
derných škôl, kde je potrebné hľadať aj iné spôsoby realizácie našej mladej 
generácie, ktorú sa snažíme vychovávať a hlavne pripravovať do života. 

KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

SÚŤAŽÍME NA LIPOVEJ
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 Aj keď rok 2017 už začal usilovne míňať svoje prvé dni, pozrime 
sa ešte na to, čo sa dialo v kuloároch Maratón klubu Rajec v posled-
nom mesiaci roku už minulého.

 3. decembra sa osem z nás vybralo na už 33. ročník podujatia 
Hôrecká šestka. Tieto preteky v srdci Hôrok zmenili za posledné 
roky jednak svoj dátum, predtým sa konali na Štefana a pôsobili 
vďaka Vianociam skutočne sviatočne, a tento rok aj profil trate, žiaľ, 
na náročnejší a nie tak pútavý. 
Tieto dve zmeny trochu naštrbili 
atmosféru, ktorú táto akcia v sebe 
mávala, no i tak bola príležitosťou 
na otestovanie si „zimnej“ kondič-
ky. Na 6 km bol najrýchlejší Lukáš 
Janík, ktorý skončil s časom 
0:24:16 jedenásty v kategórii.
 Týždeň pred Vianocami sa 
konal ďalší ročník Vianočného 
behu na Vodnom diele v Žiline. 
Obrovská masová akcia pritiahla 
vďaka dátumu, atmosfére a nepo-
chybne aj štartovnému zadarmo 
neuveriteľných 1000 pretekárov. 
Na výber mali z troch disciplín – 
8,2 km, polmaratón a maratón. 
Polky sa zúčastnili štyria naši pre-
tekári. Najrýchlejší bol Rasťo Ka-
lina. Jeho čas 1:21:04 mu prinie-
sol úžasné 7. miesto v celkovom 
poradí. Treba pripomenúť, že       
v tento deň bolo skutočne mrazi-
vo, preto jeho výkon môžeme po-
važovať za naozaj výborný. 8 km 
trate sa zúčastnilo ďalších 13 „na-
šich“. V prvej dvadsiatke najrý-
chlejších máme až troch preteká-
rov. Lukáš Janík s časom 0:32:43 skončil na 19. mieste, Paťo Ho-
leša s časom 0:30:18 desiaty a celoročnú skvelú formu tu zaklin-
coval Janko Piala. V početnej konkurencii sa blysol časom 0:29:55 
a vybojoval si skvelé 5. miesto v celkovom poradí.
 A potom už na rad prišli snáď každého obľúbené sviatky, čas na 
oddych, rodinu a priateľov, tréningy ale, samozrejme, nevynímajúc. 
Aj maratónska rodina spolu strávila nejednu milú chvíľu. Prvou veľ-
kou akciou bol každoročný „Štefan“. Opäť sme sa stretli v klube dô-
chodcov, skúsenejší členovia navarili vynikajúcu kapustnicu a v do-

brej nálade sme spomínali na to, čo všetko priniesol rok 2016. Veľ-
kou novinkou a hlavne prekvapením bolo koledovanie v maratón-
skych rodinách. V krojoch, s harmonikou a ľudovými koledami sme 
nejednému človeku vyčarovali úsmev na tvári a nás, ktorí sme kole-
dovali, zasa tešil fakt, že peniažky sme mohli odovzdať Dobrej novi-

ne, ktorá ich aj teraz použije na do-
bré účely. No a vo voľnom čase 
„medzi sviatkami“ sme na chvíľku 
bežecké topánky odložili. Na rad 
prišiel wellness, bežkovanie, turis-
tika aj korčuľovanie. Najprv sme    
v 50 cm snehu vytvorili chodník      
v Gaderskej doline s vrchmi Tlstá a 
Ostrá, ďalší deň sme sa kochali 
Strážovom a starý rok sme odpre-
vádzali tradičným výstupom na 
Kľak. A tak sme sa prehupli až 
sem. 

 Rok 2016 môžeme teda už 
definitívne nazývať starým. Je za 
nami a my sme, verím všetci, ús-
pešne začali odkrojovať z toho no-
vého. Nový rok, nové predsavza-
tia, nové túžby, nové ciele. Dovoľte 
mi v mene celého Maratón klubu 
Rajec želať vám, aby tento nový 
rok bol naplnením vašich túžob a 
všetkého, do čoho sa pustíte. Že-
láme si skúšky a problémy iba ta-
ké, ktoré nás naučia byť silnejšími 
a spravia nás lepšími. Želám vám, 
aby ste si takto o rok mohli pove-

dať, že ten rok 2017 stál poriadne za to! Verím, že nám aj naďalej 
zostanete verní a že vo vás vždy budeme mať tých najlepších fa-
núšikov.

 A na úplný záver vás ešte raz pozývame na Maratónsky ples, 
ktorý sa uskutoční už 14. januára. Garantujeme skvelú zábavu až 
do rána. Všetky potrebné info môžete vidieť na priloženom plagáte    
(s. 12). Veselú plesovú sezónu prajeme.

 Vo vinohradníckom meste Modra sa 24. novembra uskutočnil 4. ročník celo-
štátnej violončelovej súťaže Violončelová jeseň. V porote zasadli najlepší českí 
a slovenskí violončelisti. Predsedom bol Eugen Prochác, členmi poroty boli Jo-
zef Lupták, Václav Horák, hudobný skladateľ Stanislav Hochel a legendárny 
svetoznámy český violončelista Jiří Bárta. Našu Základnú umeleckú školu Ra-
jec reprezentovali žiaci, ktorí pod vedením Oľgy Pažickej, DiS. art. a za klavírnej 
spolupráce sestry Dominiky Juhásovej získali nasledovné ocenenia: v prvej ka-
tegórii: Klára Kavcová – zlaté pásmo, Mikuláš Blažek – strieborné pásmo.     
V tretej kategórii: Kvetoslava Lenhartová – strieborné pásmo, Mária Foltáno-
vá – strieborné pásmo. V šiestej kategórii (violončelové duetto): Kvetoslava 
Lenhartová a Vanesa Uríčová – zlaté pásmo. Mimoriadne ocenenie – cenu 
primátora mesta Modry získalo violončelové duetto: Kvetoslava Lenhartová a 
Vanesa Uríčová. Cena za klavírnu spoluprácu bola udelená sestre Dominike.

 Opätovne sa aj v tejto súťaži potvrdilo dobré meno rajeckej školy a veríme, 
že s radosťou z výkonov bude rásť aj túžba detí a širokej verejnosti po umelec-
kom vzdelávaní sa práve v našej škole. Poďakovanie za účasť na súťaži patrí 
riaditeľstvu ZUŠ pod vedením PaedDr. Mariána Remeniusa a v neposlednom 
rade aj obetavým rodičom žiakov.

Oľga Pažická, DiS. art., 
ZUŠ Rajec

ZUŠ RAJEC OPÄŤ MEDZI NAJLEPŠÍMI

 Čas Adventu, to je tá správna chvíľa robiť dobré 
skutky a pomáhať druhým. Aj my všetci, ktorí sme sa po-
dujali usporiadať Mikulášske trhy sme na to mysleli. 
 6. december bol tým dňom, keď do Rajca zavítal Mi-
kuláš, aby odmenil všetky deti. Preto sa naši škôlkari     
s pani učiteľkami rozhodli aj preňho si pripraviť darček – 
nacvičili si pásmo básní, piesní a tanca. Toto vystúpenie 
sa všetkým páčilo a odmenili ho búrlivým potleskom. Na 
námestí sme mali dva stánky, v ktorých sme ponúkali 
vianočné výrobky, ktoré vyrobili rodičia a pani učiteľky a 
občerstvenie, kde najväčší úspech mal jelení guláš a 
vianočný punč. 
 Veľmi si vážime pomoc rodičov a priateľov MŠ, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy trhov a 
touto cestou im chceme ešte raz veľmi pekne poďako-
vať. 

 PS: Stretneme sa o rok!

Bc. Miroslava Dubcová, MŠ Mudrochova

MIKULÁŠSKE TRHY 
MŠ MUDROCHOVA

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU

-jr-
1x snímka: archív MK

MARATÓNSKA VÝPRAVA 
VÁM Z KĽAKU PRAJE KRÁSNY NOVÝ ROK 2017
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 Počas Vianoc kroky mnohých Rajčanov 
smerujú do kostola častejšie ako inokedy. 
Stretávame sa na polnočnej, potom na Bo-
žie narodenie a aj na sviatok sv. Štefana. Na 
druhý sviatok vianočný sa ale mnohí do ko-
stola vyberú aj druhý raz – na tradičný Via-
nočný koncert Zboru sv. Ladislava. My kaž-
dý rok usilovne pracujeme už od jesene, 
aby sme si pre vás, našich priaznivcov, pri-
pravili opäť niečo nové. Tento rok nebol vý-
nimkou, a predsa bol úplne netradičný. V ro-
ku 2016 sme sa totiž rozhodli spracovať 
výnimočné dielo slovenského barokového 
skladateľa Georgia (Juraja) Zruneka – via-
nočnú omšu Missa pro festis natalitiis (Om-
ša na oslavu narodenia).

 Juraj Zrunek sa narodil r. 1736 vo Vno-
rovoch na Morave, ale z vôle predstave-
ných rádu pôsobil len v slovenských františ-
kánskych kláštoroch v Hlohovci, Žiline, Bec-
kove, Skalici, Gyöngyösi, Kremnici, Barde-
jove, Okoličnom, Pruskom, Prešove a v Niž-
nej Šebastovej, kde v roku 1789 zomrel. 
Všade pôsobil ako organista, hudobný pe-
dagóg a príležitostný kazateľ. V žilinskom 
kláštore v roku 1761 zostavil Liber Sacro-
rum (Kniha chorálových omší), ktorá obsa-
huje desať latinských chorálových omší a 
dve requiem. Skomponoval aj dve vianočné 
omše pastorálneho typu. Keďže sa však na-
chádzajú v zborníku Harmonia pastoralis 
(Pastierska harmónia) známejšieho franti-
škánskeho skladateľa Edmunda Paschu, 
pripisovalo sa ich autorstvo Paschovi. Fran-
tiškáni totiž v duchu skromnosti svoje diela 
nepodpisovali, všetky sa považovali za ma-
jetok celej rehole. Jednoznačné dôkazy      
o Zrunekovom autorstve priniesol až hu-
dobný vedec Ladislav Kačic v roku 1989.

 Vianočná omša F dur Missa pro festis 
natalitiis zo zborníka Harmonia pastoralis je 
rozdelená do piatich častí a opisuje zvesť   
o narodení Ježiša. Výnimočné však je to, že 

okrem liturgických latinských textov obsa-
huje aj vsuvky s folklórom z ľudového pro-
stredia, ktoré s typickou omšou prakticky 
nemajú nič spoločné. Namiesto klasického 
klaňania sa troch kráľov v nej vystupujú 
obyčajní valasi zo salaša a okrem kostolné-
ho organu sú v omši predpísané folklórne 
hudobné nástroje ako husle, pastierska 
trúba či píšťalky. Tieto pasáže sa spievajú   
v dobovej slovenčine, presnejšie v nárečí   
z okolia Skalice. Pastieri vítajú narodeného 
Ježiška na našem majíri a prinášajú mu da-
ry typické pre pastierske prostredie – vala-
ské syry; který slivek, který hrušek; demikát 
s kapustú tobje pripravíme... Slovenské 
vsuvky obsahujú aj netradičné humorné 
prvky a ľudové nápevy. Partitúra je prispô-
sobená tak, aby túto omšu mohli uviesť vo 
veľkom meste i na malej dedine – s orche-
strom či iba s organom.

 Zbor sv. Ladislava má veľké šťastie       
v tom, že dlhodobo spolupracuje s plejádou 
skvelých hudobníkov, takže sme sa rozhodli 
uviesť toto dielo za zvuku organa, husieľ, 
violončela, trúbky a fláut, ale aj tradičných 
ľudových nástrojov, akými sú zvonce, pa-
stierska píšťalka, bunkoš a fujara. Ľudovým 
nápevom a ľudovým nástrojom sme prispô-

sobili aj oblečenie a vystúpili sme v krojoch  
z nášho regiónu, čím sme splnili náš sľub, 
že uvidíte, čo ste ešte nepočuli.
 Okrem Zboru sv. Ladislava sa na reali-
zácii tohto diela významnou mierou podie-
ľali organista Marek Dietrich, huslisti Mária 
Fuchsbergerová, Marián Štúň, Slavomír 
Glos a Eva Halková, violončelistka Julianna 
Šimková, trubkár Michal Kozárik, flautistky 
Beáta Vörösová a Alžbeta Martinkovičová a 
fujarista Peter Surový. Ďakujeme za hodiny 
a hodiny strávené na nácvikoch s nami, ich 
profesionalitu a ústretovosť. Pánovi Suro-
vému ďakujeme aj za zapožičanie nástrojov 
– fujary, drumble či pastierskej píšťalky. Pa-
ni Eve Mihalcovej a pánovi Martinovi Šimko-
vi ďakujeme za zapožičanie krojov. V nepo-
slednom rade ďakujeme žilinskému konzer-
vatóriu za zapožičanie organa – bez neho 
by sa toto dielo realizovalo len veľmi ťažko.

 Ak si chcete Harmoniu pastoralis vypo-
čuť ešte raz, pozývame vás v nedeľu 22. ja-
nuára do kostola na sídlisku Hájik v Žiline. 
Čas koncertu upresníme na našej faceboo-
kovskej stránke https://www.facebook.com/ 
zborsvladislava . 

Martina Rybárová, Zbor sv. Ladislava Rajec
1x snímka: autor

 Seniori Klubu dôchodcov, denné centrum, mali svoje spoločné 
stretnutie 13. decembra. Prichádzali do spoločenskej miestnosti, 
kde už žiaril vianočný stromček a na adventnom venci horeli tri 
sviečky. Zišli sa v hojnom počte. 
 Na stretnutí privítal prítomných seniorov predseda klubu a poin-
formoval ich o posledných uskutočnených akciách. Premietali sa 
diapozitívy z minulej činnosti. Po krátkom občerstvení seniori bese-
dovali a spomínali. Veselo bolo, keď člen klubu Ferko Ďurčanský 
vytiahol harmoniku a seniori sa dali do spevu. Zaspievali si rôzne 
ľudové pesničky, nechýbali ani vianočné koledy. Seniori mali radosť 
zo stretnutia, lebo si osobne mohli zaželať pokojné a veselé prežitie 
prichádzajúcich vianočných sviatkov a príchod novonarodeného 
Ježiška. 

 V závere predseda seniorom zaželal šťastné a veselé prežitie 
vianočných sviatkov, aby boli plné lásky a pokoja a šťastný nový 
rok, aby sa v dobrom zdraví mohli stretávať aj naďalej.

Štefan Pecho, Klub dôchodcov, d.c., Rajec
1x snímka: P. Rýpal

STRETNUTIE PRI STROMČEKU

VÝNIMOČNÝ VIANOČNÝ KONCERT ZBORU SV. LADISLAVA
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 Každoročne pred vianočnými sviatkami Mesto Rajec v spolu-
práci s miestnou organizáciou Slovenského červeného kríža pripra-
vuje stretnutie darcov krvi, ktoré sa uskutočňuje v Radnici mesta 
Rajec. Stretnutia sa zúčastnili darcovia, ktorí v roku 2016 boli oce-
není plaketami prof. MUDr. Jána Janského. 
 Prítomným sa prihovorili primátor mesta Ing. Ján Rybárik spolu 
s predsedníčkou MO SČK p. Júliou Juhaszovou. Milým spestrením 
tohto stretnutia bol aj kultúrny program, ktorý pripravila ZUŠ v Rajci. 
Spoločenské podujatie sa nieslo v pohodovej nálade, kde darcovia 
využili možnosť voľnej debaty s prítomnými. A kto vlastne bol medzi 
ocenenými?

 Najvyšším ocenením pre darcu krvi je diamantová plaketa, 
ktorá predstavuje 80 odberov krvi. V tomto roku si ocenenie prevzal 
Peter Vojtas. Zlatými plaketami, ktoré u mužov predstavujú 40 od-
berov a u žien 30 odberov krvi boli ocenení: Štefan Bednarčík, Lýdia 
Kučerová a Marek Slivka Bucha. Striebornú plaketu získali za    
20 odberov: Ing. Karol Dudák, Ján Furdek, Anna Kadorová, Jozef 
Kašjak, Jozef Méry, Ing. Michal Veselý. Kategórie ocenenia uzatvá-
ra bronzová plaketa za 10 násobné darovanie krvi, ktorú získali: 
Stanislav Albert, Ľuboš Baláž, Bc. Vladimír Bôtoš, Matej Fraštia, Mi-
chal Hulín, Jozef Jakubský, Bc. Juraj Kalma, Samuel Kardoš, Rasti-
slav Mandák, Jozef Pekara a Bc. Veronika Pekarová.
 Vám všetkým patrí veľké ĎAKUJEME, nech je kvapka krvi sym-
bolom nádeje, šťastia a porozumenia medzi ľuďmi.

Ľ. Cesneková, MsÚ Rajec

65 rokov
Ing. Jozef Vereš

70 rokov
Anton Blunár

75 rokov
Jana Redlichová

Ján Fabana

80 rokov
Štefánia Fraštiová

Anna Pekarová

84 rokov
Štefánia Lingešová
Božena Hajstrová

85 rokov
Júlia Žuchová

87 rokov
Mária Vrbová

89 rokov
Antónia 

Ďurčanská

93 rokov
Mária 

Fusková
Mária 

Špániková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v decembri
Max Maniak
Jakub Holeš

Laura Koleková

Opustili nás
Eva Vríčanová 1946 – 4.12.2016

Viera Michalidesová 1951 – 22.12.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – január 2017

STRETNUTIE OCENENÝCH DARCOV KRVI

 Mesto Rajec malo k 31.12.2016 5 912 
obyvateľov, z toho 2957 mužov a 2955 
žien. Na porovnanie k 31.12.2015 malo na-
še mesto 5940 obyvateľov.

 V roku 2016 sa narodilo 54 
detí (25 chlapcov a 29 dievčat), 
čo je o trinásť detí viac ako v roku 
2015. Najčastejšie dievčenské 
mená zapísané v rodnom liste ra-
jeckých detí v roku 2016 boli Ka-
rolína (vyskytlo sa trikrát) a Nina 
(dvakrát), ostatné dievčenské 
mená boli ojedinelé. Medzi chlap-
cami viedli mená Tomáš a On-
drej (obe trikrát) a Matej a Dávid 
– po dvakrát. 
 Medzi netradičné mená zapí-
sané v rajeckej matrike patrili me-
ná ako Noemi, Liliana, Max či Ta-
deáš.

 V minulom roku vstúpilo 47 párov snú-
bencov do stavu manželského (čo bolo   
o 14 sobášov viac ako v roku 2015), z toho 
22 párov sa zosobášilo v Rajci a 25 párov sa 
rozhodlo pre sobáš mimo nášho mesta.

 Zomrelo 54 našich spoluobčanov – 
25 mužov a 29 žien.

 92 osôb (41 mužov a 51 žien) sa rozho-
dlo z nášho mesta odsťahovať. Naopak do 

nášho mesta sa prisťahovalo 64 
osôb, z toho 39 mužov a 25 žien.

 Najstaršou obyvateľkou 
nášho mesta je Jozefína Babja-
ková, rod. Šimková, ktorá sa 
29.12.2016 dožila krásneho veku 
97 rokov.

Podklady poskytla: J. Uhláriková, 
MsÚ Rajec – odd. správne

Spracovala: Z. Ščasná, 
MsÚ Rajec – odd. kultúry

1x snímka: internet

NAJOBĽÚBENEJŠIE DETSKÉ MENÁ BOLI KAROLÍNA, TOMÁŠ A ONDREJ

1x snímka: archív MsÚ
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Inzercia
CHCETE VEDIEŤ 

ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?
AKTUÁLNE O MESTE  INFORMÁCIE

VO VAŠOM MOBILE 
ALEBO V E-MAILOVEJ SCHRÁNKE

/ sms-info informácie k odberuviac: www.rajec.sk

Mestská polícia Rajec oznamuje občanom, že začala  
s výdajom PARKOVACÍCH KARIET na rok 2017.

Vyzdvihnúť si ju môžete v januári v pracovných dňoch 
denne v čase od 8.00 – 15.00 hod. 

na útvare MsP Rajec, 2. poschodie, č. dverí 221. 
Cena za parkovacie karty je pre rok 2017 nezmenená.

 Postup pri vydávaní kariet je obdobný ako v roku 2016 a je v súlade 
so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Rajec č. 3/2013 o vyme-
dzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motoro-
vých vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej plate-
nia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.

 Pre výdaj parkovacej karty je potrebné, aby si držiteľ už vy-
danej karty priniesol so sebou pôvodnú kartu a zaplatil popla-
tok v určenej výške v pokladni Mesta Rajec (1. poschodie, číslo 
dverí 14).

 Bližšie informácie získate na webstránke mesta  .www.rajec.sk

Mgr. Peter Šimkovič, poverený riadením MsP Rajec

OZNAM
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