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RAJČAN 3/2017

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Mestská polícia v súčasnosti pracuje v ob-
medzenom režime. Prečo?
 Pretože mnohí rajeckí mestskí policajti ne-
boli spokojní s pridelenými úlohami a čo je 
hlavné, s prácou mnohých mestských policaj-
tov nebol spokojný ani zriaďovateľ, tak viacerí 
mestskí policajti sa rozhodli podať 
výpoveď. V čom im bolo vyhove-
né.
 Z tohto dôvodu má dnes mest-
ská polícia iba dvoch príslušníkov 
mestskej polície a museli sme sa 
prispôsobiť novej situácii. Snaží-
me sa zabezpečiť denné služby 
počas pracovných dní (od 6. do 
22. hodiny) tak, aby sa občania 
mohli na príslušníkov mestskej 
polície obrátiť aspoň počas dňa. 

 Samozrejme, máme záujem prijať nových 
členov mestskej polície, ktorí budú prácu vy-
konávať podľa zákona o obecnej polícii. Kaž-
dá mestská polícia je poriadkový útvar, ktoré-
ho hlavnou úlohou je zabezpečovanie mest-
ských vecí verejného poriadku, plní úlohy vy-
plývajúce zo všeobecne záväzných nariadení 
mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a 
rozhodnutí primátora.
 Nových príslušníkov mestskej polície hľa-
dáme nielen prostredníctvom mestského roz-
hlasu či Rajčana, ale napr. aj Žilinského večer-
níka.

Snehová pokrývka sa roztopila a na zele-
ných plochách po meste sa nachádza 
množstvo výkalov po psoch. Z vlastnej 
skúsenosti viem, že z desiatich venčiacich 
psičkárov sa nájde jeden, maximálne dva-
ja, ktorí sú ochotní po svojom miláčikovi 
upratať verejný priestor. Ako sa začne rie-
šiť tento problém?
 Musíme priznať, že máme majiteľov psov, 
ktorí upracú po svojom psíkovi bez problémov. 
Bohužiaľ, prevažná väčšina psičkárov je tá, 
ktorá po svojom psovi neupratuje. Aj dodržia-
vanie tohto nariadenia, povinnosti majiteľa 
psa odstrániť nečistoty po svojom psovi, kon-
troluje mestská polícia. V súčasnosti však nie 
je v silách zredukovanej mestskej polície byť 
všade a kontrolovať psičkárov, či dodržiavajú 
toto nariadenie.
 Pracovníci mestského úradu pravidelne 
po zime, keď je to najviac viditeľné, chodia po 
meste a zmetajú všetky viditeľné exkrementy 
z verejných plôch namiesto nezodpovedných 
majiteľov psov.

Po celom meste sa pohybuje aj veľa túla-
vých mačiek, hlavne preto, že ich kŕmia 
niekoľkí naši spoluobčania. Neplánuje sa 
odchyt týchto mačiek?
 Mestská polícia spolu s veterinárkou 
MVDr. Katarínou Polačkovou v minulosti zma-

povali situáciu v mes-
te. Následne sa vyko-
nal odchyt a sterilizá-
cia túlavých mačiek.

 Je pravda, že po 
meste máme niekoľko 
voľne sa pohybujúcich 
mačiek. Napríklad na 
sídlisku Juh je iba jed-
na mačka. Na sídlisku 

Sever ich je oveľa viac. Samozrejme, najväč-
ším problémom je to, že túlavé mačky kŕmia 
niekoľkí obyvatelia – chcú mať miláčikov, ale 
nechcú ich mať doma. S nejakým riešením by 
mali prísť hlavne domovníci bytových domov, 
kde sa mačky zdržujú. Ja by som týmto milov-
níkom mačiek odporúčal, ak chcú mať mačky, 
aby ich chovali doma, vo svojom byte a nie na 
verejných priestranstvách a tam ich kŕmili.

Každoročne v našom meste pribudne nie-
koľko parkovacích miest. Aj tak ich je však 
stále nedostatok. Pribudnú ďalšie parko-
vacie miesta v tomto roku?
 Áno, uvažujeme o rozšírení kapacity par-
kovacích miest v meste. Práce by sa zrealizo-
vali počas leta. 
 Pretože na sídlisku Sever sú ešte nejaké 
možnosti, kde by sa dali vybudovať parkova-
cie miesta, pribudnú hlavne tu. Časť parkova-
cích miest pribudne aj na sídlisku Juh. Tu však 
ešte zvažujeme, v ktorej lokalite by mohli byť 
vybudované, aby boli aj využívané. 

Začali sa práce na rekonštrukcii pivníc 

mestského úradu. Na čo sa budú tieto prie-
story po rekonštrukcii využívať?
 V zmysle legislatívy musíme celú agendu 
Mesta Rajec archivovať, a keďže máme pro-
blémy s priestormi, rozhodli sme sa, že na ar-
chív využijeme priestor pivníc.
 Pod mestským úradom boli v polovici     
20. storočia, keď tu ešte existoval okresný 
úrad a polícia, zriadené takzvané kobky (cely), 
niečo ako väzenie. Sú to také menšie miest-
nosti s mrežami a pancierovými dvermi. Preto-
že tieto miestnosti na tento účel neslúžili už 
viac ako päťdesiat rokov rozhodli sme sa, že 
tento priestor zrekonštruujeme pre potreby 
archívu mesta. 
 Pivničné priestory pod mestským úradom 
máme však značne zvlhnuté, miestnosti mu-
síme nielen prebúrať a pospájať, ale musíme 
urobiť aj novú izoláciu a namiesto zvlhnutej 
steny postaviť novú. Celý strop pivničných 
priestorov pod mestským úradom sa aj zateplí. 

Ako pokračujú práce na polyfunkčnom do-
me na Štúrovej ulici? Realizujú sa práce 
podľa plánu?
 Investor zvoláva každý týždeň kontrolný 
deň na stavbe, ktorého sa zúčastňuje aj Mesto 
Rajec. Podľa informácií z kontrolných dní, prá-
ce prebiehajú v zmysle harmonogramu a prá-
ce by mali byť ukončené k 31.8.2017.

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x foto: Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ

MESTO RAJEC PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU 

uchádzačov na obsadenie pracovného miesta: . MESTSKÝ POLICAJT

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou. 

Iné kritériá a požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, zdravotná spôsobilosť, 

bezúhonnosť, samostatnosť a spoľahlivosť. 

TERMÍN NÁSTUPU: MAREC-APRÍL 2017

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom zasielať alebo osobne priniesť na 

adresu: , v termíne Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 22  Rajec do 27.03.2017

ĎAKUJE

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

MESTO RAJEC 

Kamile Zadňančinovej za výstavu obrazov

PRÁCE ŽIAKOV 
MŠ NA UL. OBRANCOV MIERU

7.3. - 3.4.2017 
VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

MESTSKÁ POLÍCIA PRACUJE V OBMEDZENOM REŽIME

REKONŠTRUKCIA PIVNÍC MSÚ

Ilustračná snímka: internet



RAJČAN 3/2017

 V minulom čísle Rajčana sme si pripome-
nuli ako triediť papier. V dnešnom čísle sa bu-
deme venovať triedenému zberu SKLA.

SKLO JE NA 100 % RECYKLOVATEĽNÉ   
A DÁ SA RECYKLOVAŤ DONEKONEČNA!

 Ročne sa na Slovensku vyskytne okolo 85 
tisíc ton odpadového skla a až 55 % z tohto 
množstva tvoria odpady z triedeného zberu 
komunálneho odpadu. Miera zhodnotenia od-
padov zo skla ako aj sklenených obalov z roka 
na rok stúpa. V roku 2013 dosiahla jej úroveň 
vyše 72 %. V súčasnosti sa celkovo zhodnocu-
je viac ako 60 tisíc ton odpadového skla, čo je 
trojnásobne viac ako v roku 2002.

 V roku 2016 sa v našom meste vyzbie-
ralo 90,03 tony skleneného odpadu prostred-
níctvom zelených kontajnerov umiestnených 
po meste. 

 Odpady zo skla sa ukladajú 
DO KONTAJNEROV ZELENEJ FARBY 

s označením sklo.

 Pred vhodením do kontajnera je potrebné 
odstrániť zo skleneného obalu kovové a plas-
tové uzávery, poistné krúžky, zbaviť ich ne-
čistôt. Pri zbere sa nerozlišuje číre a farebné 
sklo. Väčšie kusy skla môžete bezplatne odov-
zdať v Zbernom dvore na Fučíkovej ulici.

Do zberných kontajnerov PATRIA: 
 Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety 
zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez ko-
vových a plastových uzáverov, sklenené čre-
py, okenné a tabuľové sklo, sklo z okuliarov a 
podobne. 

Do zberných kontajnerov NEPATRIA:
 Vrchnáky, korky, gumy, porcelán, kerami-
ka, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej 
hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, 
obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, 
farbami, potravinami ), porcelán, TV obrazov-
ky, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, te-
plomer, autosklá, naplnené zaváraninové po-
háre, naplnené sklenené fľaše. 

 OZNAČENIE NA OBALOCH, ktoré patria 
do zeleného kontajnera: GL alebo číselné zna-
ky v trojuholníku 70, 71, 72.

ČO SA STANE S VYTRIEDENÝM SKLOM?

 Viac ako 90 % zelených sklenených fľa-
šiek v Európe je vyrobených z recyklovaného 
skla. Recykláciou skla ušetríme až 25 % ener-
gie oproti jeho výrobe z primárnych surovín. 
Recykláciou jednej vínovej fľaše sa môže 
ušetriť až 400 Wh elektrickej energie (100 
W žiarovka svietiaca cca 4 hodiny). Ak sa vráti 
do sklárne 1 milión sklenených fliaš a pohá-
rov, ušetrí sa pri výrobe až 300 ton sklár-
skeho piesku, 1000 ton sódy, 60 ton vyku-

3rovacieho oleja a 0,76 miliónov m  zemné-
ho plynu.

MsÚ Rajec – odd. výstavby 
a životného prostredia

2x ilustračná snímka: internet

DAJME ODPADU DRUHÚ ŠANCU – SKLO

 Vývin dieťaťa v prvom roku života je fascinujúci a práve pohyb         
v tomto celku hrá dôležitú úlohu. Formujú sa základné pohybové 
vzorce, ktoré môžu dieťa ovplyvňovať po celý život. Keď porozumieme 
zákonitostiam pohybu, ako aj individuálnemu pohybovému prejavu náš-
ho dieťaťa, môžeme významne podporiť jeho vývin, a to platí rovnako 
pre zdravé deti, ako aj pre deti so zdravotným postihnutím, či so špeciál-
nymi potrebami. 

 Občianske združenie 
Rajecká stonožka začalo 
svoju činnosť v októbri 
2014. Cieľom nášho ob-
čianskeho združenia je 
vytvárať pre rodičov        
s deťmi príťažlivé pro-
stredie na uskutočňova-
nie aktivít zameraných na 
rozvíjanie pohybových 
schopností a manuál-
nych zručností, fantázie a 

tvorivého myslenia detí, ale aj dospelých a viesť ich k športovej aktivite  
v rôznych druhoch športu. 

 Od samotného vzniku sa združenie tešilo veľkej podpore a spolu-
práci s Mestským úradom v Rajci. Našou najvýznamnejšou aktivitou je 
organizovanie cvičenia pre správny pohybový vývoj detí vo veku od 5 do 
36 mesiacov. Cvičenia s detičkami a ich maminkami prebiehajú pod 
mojim vedením. Kvalifikáciu na rozvíjanie pohybových schopností detí 
som získala v centre BabySoma pod dohľadom a vedením skúsených a 
kvalifikovaných lektorov, ktorí sa tejto práci venujú viac ako 10 rokov. Za 
tri roky fungovania našich kurzov mám ako lektorka možnosť pozorovať 
deti a vidieť ich rast a pokroky. Za toto obdobie prešlo cez naše centrum 
množstvo detí, z ktorých mnohé už nastúpili do materských škôl. Detič-
ky si pri našich cvičeniach zvykajú tráviť čas v kolektíve a hravou formou 
robiť činnosti zamerané na ich rozvoj. Na základe spätných väzieb mô-

žem skonštatovať, že aj vďaka tomu sa lepšie adaptovali do kolektívov  
v materských školách. 
 Ak by som teda mala pár slovami zhrnúť činnosť a zmysel nášho 
združenia – venujeme sa pohybovému rozvoju detí, čo má pozitívny 
vplyv na ich sociálny, duševný, ale aj fyzický vývoj. Cvičenia sú tiež dob-
rým spestrením trávenia voľného času ako pre detičky, tak aj pre ich 
rodičov. Pri spoločných stretnutiach si môžu navzájom poskytnúť rady, 
alebo sa len jednoducho porozprávať.

 Preto aj touto cestou pozývam rodičov s deťmi, ktorých činnosť náš-
ho združenia zaujala, nech si prídu spríjemniť deň v príjemnom pro-
stredí a v príjemnom kolektíve. Stonožka má stále priestory v Kultúrnom 
dome v Rajci na prízemní. Príďte medzi nás!

Katarína Biela, predsedníčka OZ Stonožka a lektorka
2x snímka: archív OZ

RAJECKÉ MATERSKÉ CENTRUM STONOŽKA
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 K novodobej rajeckej fa-
šiangovej tradícií už šiesty 
rok patrí Rajecká fašiangová 
zabíjačka. Podujatie, na kto-
ré sa tešia nielen deti, ale aj 
dospelí. Veď aj taká tradičná 
domáca zabíjačka sa už po-
maly vytráca nielen z miest, 
ale už aj z obcí. 

 Aj keď slovenské zákony 
nedovoľujú zabiť prasiatko 
priamo na námestí, pozrieť si 
ako sa rozoberá práve prive-
zené a čerstvo zabité prasa si 
prišlo v piatok 24. februára 
predpoludním niekoľko de-
siatok obyvateľov. Počas nie-
koľkých minút sa pod rukami šikovného mä-
siara Jána Vanáka a jeho pomocníkov – po-
slancov mestského zastupiteľstva a pred-
nostu mestského úradu, zmenilo prasa na rôz-
ne druhy mäsa určeného na jaternice, klobásy, 
zabíjačkovú kapustnicu, mäso na pečenie, či 
škvarky. Šikovní a už zbehlí muži si poradili      
s prasiatkom behom chvíľky. Potom už nasle-

dovalo krájanie, mletie, varenie, miešanie, 
ochucovanie rôznymi koreninami či plnenie do 
čriev. Medzitým sa už škvarili škvarky a varila 

sa zabíjačková kapustnica. Už okolo obeda sa 
začínajú piecť hotové klobásy a jaternice. Pre-
to si už od 13. hodiny môžu záujemcovia po-
chutiť na čerstvo upečených výrobkoch. Kto 
chce ochutnať čerstvo pripravené výrobky      

z rúk šikovných „mäsiarov“, musí počkať. 
Zhruba okolo 15. hodiny sú upečené čerstvo 
pripravené klobásy a okolo pol piatej aj v ten 
deň vyrobené jaternice. Výdaj mäsových vý-
robkov mali aj v tomto roku na starosti pracov-
níčky mestského úradu. Výťažok z dobrovoľ-
ných príspevkov sa znova použije na ďalšie 
kultúrne podujatia v našom meste. 

 Popoludní na nás ešte čakal kultúrny pro-
gram. Zabaviť publikum prišla folklórna skupi-
na Frivaldzianka z Rajeckej Lesnej. Profesio-
nálne zohratá skupina počas troch vstupov ro-
zveselila, rozospievala a vytancovala všet-
kých divákov a kto sa nehanbil, pridal sa k nim. 
 Okrem zabíjačkových špecialít sme si mo-
hli pochutiť na čerstvo upečených trdelníkoch, 
rôzne plnených domácich štrúdľach, medovi-
ne či cukrovej vate. 

 Napriek zamračenému a veľmi veternému 
počasiu prilákalo takmer celodenné podujatie 
niekoľko stoviek divákov. Každý odchádzal 
domov dobre najedený, niektorí aj vytancova-
ní a väčšina z nás si odnášala zabíjačkový ba-
líček alebo sladkú štrúdľu či trdelník aj domov.

Z. Ščasná, MsÚ – odd. kultúry
5x snímka: E. Pekná, MsÚ – odd. kultúry

 V nedeľu 12. februára začali okolo kultúrneho domu obchádzať 
rôzne rozprávkové bytosti – princezné, bosorky, černokňažníci, víly, ša-
šovia, rytieri, piráti, nechýbali ani motýliky, lienky, včielky, myška Minnie, 
anjelik, Červená čiapočka, či duch, ktorý strašil v plátenom vreci z hlad-
kej múky. Niektorí obyvatelia možno aj rozmýšľali čo sa to tam deje, ale 
to sa iba v Rajci znova konal Detský karneval. 

 Krásne karnevalové masky prišli zabaviť veselá Šaša a uhundraný 
Šašo. Deti sa spolu so Šašovcami zabávali na rôznych tancoch a súťa-
žiach, do ktorých sa zapojili aj rodičia. Prekonať trať s pingpongovou 
loptičkou na lyžičke nie je len tak, a ešte keď musíte pri tom bežať, lebo 

vás dobieha váš spolu-
hráč, nie je vôbec jedno-
duché. A čo tak tanco-
vať, na povel sa zastaviť 
a urobiť zo seba nehyb-
nú sochu a vydržať bez 
pohybu aj napriek rozo-
smievaniu Šaša? To 
veru dalo väčšine riadne 
zabrať! Alebo si vyskú-
šajte prekonať určenú 
dráhu najpomalšie zo 

všetkých tak, aby vás všetci predbehli a prišli ste do cieľa úplne po-
sledný. 
 No poviem vám, niektorí sa veru pekne zapotili! Súťaží bolo ne-
úrekom a všetky deti dostali za snahu sladké odmeny. Okolo sedem-
nástej hodiny už boli naj-
menšie masky unavené 
a pomaly sa začali deti 
rozchádzať do svojich 
domovov. Všetci odchá-
dzali z karnevalu príjem-
ne rozveselení a so slad-
kou odmenou.

Z. Ščasná, 
MsÚ – odd. kultúry

3x snímka: Z. Ščasná

KRAJINA PLNÁ MASIEK

RAJECKÁ FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA

,
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 Už niekoľko rokov oddelenie kultúry mest-
ského úradu pripravuje počas jarných prázd-
nin tvorivé dielne pre deti od 6 do 12 rokov. 
Nebolo tomu inak ani v tomto roku a deti si mo-
hli počas prvých troch prázdninových dní vyro-
biť niekoľko zaujímavých výrobkov.

 V pondelok 27. februára si vytvorili základ 
na jarný veniec pomocou polystyrénového 
kruhu a ústrižkov látiek, stužiek, pedigu, pie-
rok, guličiek a iných materiálov. Aj keď by sa 
zdalo, že to nie je vôbec nič zložité, malé det-
ské rúčky nielen šesťročných detí, ale aj ich 

starších kamarátov sa s tým veru popasovali. 
Na poludnie sme však mohli obdivovať krásne 
farbami hýriace venčeky. 
 V utorok 28. februára sa deti vrátili k zná-
mej technike zdobenia kraslíc voskom. Vyzdo-
biť vyfúknuté škrupinky vajíčok pomocou roz-
topeného vosku dali zabrať všetkým deťom. 
Nakoniec sa každý mohol popýšiť krásne vy-
zdobenými kraslicami, ktorými dozdobili vyro-
bené venčeky z pondelka.

 V stredu 1. marca na deti čakalo tvorivé 
čítanie. Najskôr si prečítali ukážky rôznych 
rozprávok. Potom sa pomocou jednoduchých 

ťahov naučili kresliť rôzne kvietky, zvieratká, 
postavičky... A keď všetci zvládli túto ľahkú 
techniku kreslenia, mali za úlohu preniesť 
počutý príbeh na výkres. Niektorým sa darilo 
menej, iným viac, nakoniec sa však všetkým 
podarilo vytvoriť krásne obrázky, krabičky, 
košíčky... 

 Tri dni, ktoré strávili deti pri zaujímavej 
tvorivej činnosti, ušli ako voda. Na deti ešte 
čakali voľné dni, ktoré mohli stráviť spolu s ro-
dičmi v prírode, či na lyžovačke. A v pondelok 
6. marca, keď sa vrátili do školy, mohli bez vá-
hania všetkým oznámiť – Cez prázdniny som 
sa nenudil! 

Z. Ščasná, MsÚ – odd. kultúry
3x snímka: E. Pekná, MsÚ – odd. kultúry

 Naša Materská škola na ulici Obrancov mieru v Rajci od septembra 
2016 pracuje podľa nového Štátneho vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie v materských školách.
 Jednou z jeho oblastí je oblasť Človek a spoločnosť, v ktorej sa deti, 
okrem iného, zoznamujú aj s dopravnou výchovou. Prostredníctvom nej 
spoznávajú deti dopravné prostriedky pohybujúce sa po ceste, vo vzdu-
chu, po vode, koľajniciach. Deti sa oboznámili so správnym správaním 
sa ako chodci, cyklisti, spolucestujúci v dopravných prostriedkoch, obo-
známili sa s niektorými dopravnými značkami a ich významom, ako 
funguje semafor, ale aj s prácou policajta. Deti sa naučili rôzne básne, 
piesne, hry s dopravnou tematikou, sledovali edukačný program Do-
pravná výchova, zhotovili sme si dopravné značky, skladali si z papiera 
loď, lietadlo, prezerali sme si encyklopédie, vyfarbovali omaľovánky, 
čítali sme si z knihy Pozor, červená! príbehy s dopravnou tematikou.
 Na túto tému sme v spolupráci s Mestskou políciou v Rajci uskutoč-
nili exkurziu, prostredníctvom ktorej deti spoznávali prácu mestského 
policajta, mali možnosť prezrieť si, či sadnúť si do auta mestskej polície. 
Mgr. Peter Šimkovič, poverený vedením mestskej polície, informoval 
deti o niektorých priestupkoch, ktorých sa dopúšťajú občania nášho 
mesta, či už ako chodci, vodiči, chovatelia psíkov a podobne. 

 Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu mestskej polície, Mgr. 
Šimkovičovi, za umožnenie a uskutočnenie exkurzie pre deti druhej trie-
dy našej materskej školy, a zároveň mu prajeme veľa pracovných úspe-
chov v prospech občanov nášho mesta.

Anna Szalóva, učiteľka MŠ Obr. mieru, Rajec

 31. januára sme mali v Materskej škole na Mudrochovej ulici sladkú 
návštevu. Krásnu ukážku pečenia oplátok a trubičiek predviedol deťom 
z 3. a 4. triedy p. L. Stanko z Rajca. Deti boli veľmi zvedavé ako sa 
trubičky pečú a popritom mali obrovskú radosť, lebo mohli všetky zjesť. 
 Veľmi pekne ďakujeme p. Stankovi za ochotu priblížiť deťom ľudové 
tradície.

Bc. Miroslava Dubcová

 2. februára sme sa s deťmi z 3. a 4. triedy vybrali na prechádzku Me-
dzi Luhy, kde nás čakali štyri krásne psy Malamuty pripravené ťahať sa-
ne s deťmi. Deti boli z vozenia na saniach nadšené a až hlad nás všet-
kých prinútil, aby sme sa rozlúčili a vrátili do materskej školy. 

 Veľmi pekne ďakujeme rodine Mikolkovej z Rajca, ktorá si našla čas 
a sprostredkovala deťom nezabudnuteľný zážitok. 

Bc. Miroslava Dubcová, MŠ Mudrochova
1x snímka: archív MŠ

DOPRAVNÁ VÝCHOVA V MATERSKEJ ŠKOLE

PEČENIE TRUBIČIEK V MATERSKEJ ŠKOLE

PSIE ZÁPRAHY V RAJCI

CEZ JARNÉ PRÁZDNINY SA DETI V RAJCI NENUDILI

1x snímka: archív MsP Rajec
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 To by bolo úžasné, keby sme sa vyslove-
ním jednoduchej formulky stali všetci vynikajú-
cimi žiakmi a skvelými ľuďmi... Ale v skutoč-
nom reálnom svete to tak nefunguje. Za dobrý-
mi výsledkami stoja väčšinou skromní nená-
padní ľudia, ktorí sú možno viac zvedaví a ešte 
viac trpezliví. Pri svojej práci robia pokusy aj 
omyly, ale práve tie ich posúvajú vpred.

ŠKOLA NA LIPOVEJ ULICI

 Veľký dom, v ktorom počas roka prebýva 
veľa, veľa žiakov a trochu menej učiteľov. Prá-
ve tí kúzlia a čarujú so slovíčkami, obrazmi a 
neustále vstupujú so svojimi žiakmi do sveta 
fantázie, do sveta vedy, techniky, histórie či 
prírodných javov. Snažia sa vložiť do mysle 
školákov čo najviac vedomostí. Učenie vraj 
bolí – ale o to väčšia je radosť z dosiahnutých 
výsledkov, ktoré prekračujú 
prah školy a mená školákov 
svietia aj na iných násten-
kách než tých, ktoré visia     
v našej škole. 
 Spoločne sme prepláva-
li prvým polrokom – vhupli 
sme do dravej rieky druhého 
polroka a výsledky v rôz-
nych súťažiach nás postavili 
na rôzne stupienky. Veď, po-
súďte sami kam sa posunuli 
naši školáci.

 V mnohých súťažiach 
sme prekročili prah okres-
ných a obvodových kôl. V li-
terárnych súťažiach, medzi 
ktoré patrí napríklad Šalian-
sky Maťko – súťaž v pred-
nese povesti v Žiline, si 2. miesto odniesol Max 
FRAŠTIA zo IV.B. a v okresnom kole Hviezdo-
slavovho Kubína si 2. miesto v kategórii pró-
za odniesla Petra BLUNÁROVÁ zo IV.A. Čest-
né uznanie z oboch súťaží získala Vanesa 
URÍČOVÁ zo VI.A. Za zmienku stojí 9. miesto 
v olympiáde zo slovenského jazyka, ktoré 
získala Barbora VYSOKÁ z VIII.A.
 Aj vedomosti z histórie posunuli našich 
žiakov do okresného kola dejepisnej olym-
piády, kde sme v prvej päťke získali štyri 
miesta: 1. miesto získal Marek GALIA z VIII.C, 
2. miesto získala Karolína VRÁBLOVÁ zo 
VII.B, 3. miesto obsadila Sarah KALINOVÁ zo 
VI.A a 5. miesto si odniesla Petra HROMADO-
VÁ zo VI.A. 
 Čaru astronómie podľahli dvaja naši ško-
láci: v okresnom kole súťaže Astrostop získal 
Adam LIČKO z IX.A 6. miesto a Sarah KALI-
NOVÁ zo VI.A 11. miesto. 
 Vysoký stupeň zručnosti preukázali žiaci  
z Lipovej školy v technickej olympiáde, kde 
Karolína VRÁBLOVÁ zo VII.B získala 1. mie-
sto a 4. miesto obsadili Daniel ŠPÁNIK z VIII.B 
a Martin LENHART z VIII.A. Karolína už zvlá-
dla aj krajské kolo a opäť bodovala – získala 
prvenstvo. Postupuje do celoslovenského ko-
la, ktoré ju čaká na jar. 
 Šach je kráľovská hra, ktorá učí stratégiu 
predvídavosti postupu súpera. V škole už nie-
koľko rokov veľmi úspešne funguje šachový 
krúžok, ktorého hráči si pravidelne odnášajú 
zo súťaží rôzne malé či veľké víťazstvá. Na 

majstrovstvách okresu v šachu v kategórii 
mladších žiakov 2. miesto získal Filip BALVAN 
z V.C a 3. miesto obsadil Daniel TURANEC     
z IX.A. Medzi šachových kráľov Rajca patrí 
malá školáčka z I.B – Timea HAÁSOVÁ, ktorá 
získala 2. miesto. Filip BALVAN z V.C získal   
4. miesto. Na krajských majstrovstvách      
v šachu zarezonovalo meno Dominiky TOM-
ČÍKOVEJ z VIII.C, ktorá si odniesla prvenstvo 
a 3. miesto obsadil Daniel TURA-
NEC z IX.A. 
 V okresnom kole biologickej 
olympiády sa zaskveli dve dievčatá   
z VIII.C: Henrieta JANIGOVÁ obsa-
dila 2. miesto a Mária ŽIDEKOVÁ   
3. miesto. Mária zažiarila aj na 5. ná-
rodnej konferencii učiteľov ché-
mie v Banskej Bystrici, kde jej bolo 
udelené 3. miesto v II. kategórii celo-

slovenského kola 
súťaže Objavuje-
me čaro chémie 
za pokus „Ako za-
páliť kahan bez 
zápaliek“. Samu-
e l  M A J O R O Š 
( V I I . A ) ,  J á n 
ÚRADNÍK (VII.A) 
a Stanislav DAŇO (IX.A) 
získali čestné uznania za 
chemické pokusy. 
 V matematických súťa-
žiach dosahujú naši žiaci už 
tradične veľmi dobré vý-
sledky. V okresnom kole sú-
ťaže GVOBOJ si naše 
družstvo v zložení: Domini-
ka TOMČÍKOVÁ (VIII.C), 
Viktória UHLIARIKOVÁ 

(IX.B), Kristína BALÁŽOVÁ (IX.C) a Richard 
VEČERÍK (IX.A) odnieslo 8. miesto. V mate-
matickej olympiáde v Žiline z 95 žiakov Filip 
BALVAN z V.C získal 12. miesto a Nina ZA-
JAČKOVÁ z V.A 19. miesto. 
 Po prvýkrát sa žiaci našej školy zapojili do 
súťaže iBOBOR, ktorá patrí do kategórie in-
format ických súťaží       
o počítačoch a pri počí-
tači. V kategórii Benja-
mín dosiahli vynikajúce 
výsledky títo školáci: Ka-
r o l í n a  V R Á B L O V Á 
(VII.B) – 99.percentil, 
Roman JÁNOŠ (VII.C) – 
98.percentil, Filip STRA-
ŇANEK (VII.B) – 92.per-
centil, Peter POHANKA 
(VII.A) – 91.percentil, 
Petra HALKOVÁ (VII.C) 
– 85.percentil, Patrik 
JANČÚCH (VI I .A)  – 
85.percentil, Erik NEM-
ČEK (VII.B) – 80.per-
centil. V kategórii Kadet 
výborné výsledky získali: 
Martin LENHART (VIII.A) – 91.percentil, Mi-
chaela DIETRICHOVÁ (IX.B) – 90.percentil a 
Viktória UHLIARIKOVÁ (IX.B) – 86.percentil.
 Aj geografia má nezastupiteľné miesto    
v súťažiach krajského a vyššieho charakteru. 
V okresnom kole svoj pevný geografický bod 
našli traja naši školáci: 1. miesto získal Martin 

LENHART z VIII.A, 4. miesto Karolína VRÁ-
BLOVÁ zo VII.B a 8. miesto Denis KAVEC       
z V.A. Martin bol úspešný aj v celoslovenskej 
súťaži Mapa Slovenska, kde získal 16. mie-
sto. 
 Športové súťaže rozvíjajú pohybový po-
tenciál žiakov. Ešte na jeseň v Behu 17. no-
vembra (Žilina) si 4. miesto odniesla Laura 
ŽIAČKOVÁ zo VI.B a Sarah KALINOVÁ zo 

VI.A sa posunula o dve priečky ďalej – obsa-
dila 6. miesto. Na florbalových turnajoch     
v Rajeckých Tepliciach ukázali silu kolektív-
neho športu naše dievčatá i chlapci. Dievčatá 
získali 2. miesto (Denisa VYSOKÁ, VIII.B, Kri-
stína VRÍČANOVÁ, VII.B, Tatiana SÚKENÍ-
KOVÁ, VIII.B, Soňa PEKNÁ, VIII.B, Iveta JÁ-
MEČNÁ, VI.A, Natália PEKAROVÁ, VII.A, Do-
minika MIČECHOVÁ, VII.C). Chlapci boli       
o trochu úspešnejší. V tvrdej konkurencii 
chlapčenských družstiev získali 1. miesto 
(Matej MARTINKA, V.A, Tomáš PIALA, V.C, 
Patrik MICHALEC, VI.C, Jakub GALOVIČ, 
VI.C, Pavol PIALA, VI.C, Erik DÁVIDÍK, VI.B, 
Jakub ŠKORVÁNEK, VI.C.)

 Popri súťažiach škola aktívne žije aj rôz-
nymi podujatiami, ktoré oživujú vyučovací pro-

ces netradičnými aktivi-
tami. Napríklad v škole 
prebehol intenzívny ja-
zykový kurz, ktorého sa 
zúčastnili žiaci 7., 8. a   
9. ročníka. Viedol ho an-
glický lektor. Mr. Gra-
ham Last. Už tradične je 
obľúbeným „parťákom“ 
školákov. Našu školu 
navštívil už po tretíkrát a 
vždy s veľkým ohlasom.

 Veľa mien, veľa 
skvelých umiestnení, 
veľa dobrých pocitov. 
Sme hrdí na všetkých, 
ktorí posunuli nielen se-
ba, ale zviditeľnili aj me-

no školy. Učitelia i žiaci. A nemohli sme si to ne-
chať pre seba. Títo ľudia si zaslúžia obdiv a po-
chvalu za to, že vedia spájať malé veci do veľ-
kých.

Mgr. Jana Paulinyová, kronikárka školy
3x snímka: archív školy

ABRAK – DABRAK, NECH NIE JE Z TEBA BABRÁK...



RAJČAN 3/2017

 Lyžiarsky výcvik v našom Gymnáziu na 
Javorovej ulici je už tradíciou. A tak ani tento 
rok nebol výnimkou. Keďže tohtoročná zima 
bola po dlhom čase naozaj výnimočná – veľa 
snehu a riadny mráz, už sme sa nevedeli 
dočkať, kedy sa niektorí z nás naučia lyžovať  
a tí zdatnejší si poriadne zalyžujú na svahoch 
v malebnom oravskom prostredí.
 Naše dobrodružstvo začalo 20. februára  
o 8.45 hod., keď sme nastúpili do autobusu a 
vyrazili z Rajca. Veľa zábavy sme si užili už     
v autobuse, a tak sme sa nevedeli dočkať to-
ho, čo na nás čakalo nasledujúci týždeň. Všet-
ci sme už plánovali, koľko času strávime na 
svahu a koľko kilometrov zjazdoviek zdolajú tí 
najzdatnejší z nás. Preto hneď po tom, ako 
sme sa ubytovali v chatkách v areáli Tília Gä-
ceľ išli sme rovno na svah, aby sme si zalyžo-
vali. Ešteže sme nestrácali čas, pretože poča-
sie sa tento týždeň naozaj vybláznilo – hoci 

bolo posledné dva mesiace naozaj ukážkové 
zimné počasie, tento týždeň si pravdepodob-
ne pani Zima povedala, že už stačilo a je nača-
se, aby pomaly skončila, a tak začalo pršať. To 
nám však vôbec nepokazilo náladu a ešte viac 
sme sa snažili užiť si chvíle, ktoré sme mohli 
stráviť na svahu. 
 Tento rok sa výcvik neobišiel bez nejakých 
viac, či menej vážnych zranení, a tak sme sa   
v piatok vrátili domov bohatší nielen o množ-
stvo nových zážitkov, ale aj o nejakú tú modri-
nu, či pomliaždeninu. Aj takéto príhody patria  
k športovej aktivite. 

 Verím, že hovorím za všetkých, ktorí sa ly-
žiarskeho kurzu zúčastnili, že ak bude mož-
nosť, na budúci rok si toto naše dobrodružstvo 
radi zopakujeme a tí, ktorí sa ho tento rok 
nemohli zúčastniť, sa k nám o rok pridajú.

Katarína Beňovská, žiačka II.A

 Aj tento rok sa brány nášho Gymnázia na 
Javorovej ulici otvorili pre žiakov deviatych 
ročníkov. Presne na sviatok svätého Valen-
tína. 
 Okrem medovníčka v tvare srdiečka a 
teplého čaju si žiaci pozreli našu školu, dostali 
odpovede na všetky svoje otázky, zašportova-
li si na spinningu, zažili „výbuchy“ v chemic-

kom laboratóriu, vypočuli si rôzne cudzie jazy-
ky – nemčinu, ruštinu, angličtinu, ale aj fran-
cúzštinu. Mali možnosť pozrieť si obrazy v ga-
lérii, ktorú vytvorili naši žiaci v rámci dejepisu. 

 Dúfame, že mnohí z nich prekročia prah 
nášho gymnázia v septembri tohto roka.

PaedDr. Veronika Veselá
2x snímka: archív gymnázia

 Zažili sme dobrodružstvo. V noci. Žiaci aj 
učitelia. My na cirkevnej škole sme sa rozho-
dli, že strávime noc v škole. Viete, málo nám je 
len cez deň. A pravdu povediac, netušili sme, 
že sa tento nápad stretne s takou odozvou. 
Čím viac žiakov sa hlásilo, tým viac silnel pocit 
zodpovednosti v nás učiteľoch, aby všetko do-
bre dopadlo. Nakoniec sa ukázalo, že všetky 
obavy, prípravy, čas a námaha stáli zato. 
 Vo štvrtok pred polročnými prázdninami sa 
škola začala napĺňať našimi deťmi – žiakmi. 
Všetci veselo cupitali s plnými batohmi na 
chrbtoch a spacákmi, či dekami pod pazucha-
mi. A keď sme už boli všetci, mohla začať zá-
bava. Kto chcel, mohol využiť klzisko na škol-
skom dvore a korčuľovať sa, či hrať hokej, kým 
mu líca nehoreli a nohy neboleli. Iní sa zatiaľ 
zabávali kalčetovým turnajom, či čakaním na 
pizzu. Medzitým pani učiteľky narobili hot-do-
gy, ktoré padli dobre hlavne tým vyšportova-
ným. Na deviatu večer sa všetci sústredili       
v školskej kaplnke, každý s malou sviečkou     
v ruke, ktorá večernej sv. omši dodala zvláštne 
čaro. Po chvíľke duchovna mohla začať nočná 
hra, ktorú si dôkladne a s najväčším nasade-

ním pripravili septimáni (naši gymnazisti). 
Decká rozdelené do menších skupín plnili úlo-
hy a riešili záhady, len aby prišli na to, že naj-
väčší poklad je ukrytý v budove školy a nie je 
ním nikto iný ako náš pán riaditeľ. Dobre vyští-
paní večerným vzduchom poniektorí mali už 
dosť, a tak sa odobrali na svoje karimatky či 
nafukovačky, iní ešte vydržali sledovať film     
v telocvični, z ktorej sa stalo provizórne kino. 
Potom sa už malo spať. Niektorí si pospali as-
poň trochu, iní ešte niečo povymýšľali, ďalší sa 
prerozprávali celú noc. Ráno sme si dopriali 
raňajky a potom sa asi každý tešil domov – 
porozprávať zážitky alebo si poriadne pospať. 
Všetci sme to prežili v zdraví a o tom, že sa 
deťom páčilo, svedčí fakt, že s nocľahom        
v škole rátajú už aj na budúci školský rok. 

 Ďakujeme rodičom, že sa nebáli zveriť 
nám deti, deťom, že poslúchali a nič nevyvie-
dli, starším žiakom z deviatky a septimánom, 
že nám pomáhali udržať poriadok, kolegom, 
že voľný čas venovali práci a všetkým, ktorí na 
nás mysleli a priali nám dobro.

KSŠ Rajec

DEŇ OTVORENÝCH 
DVERÍ NA VALENTÍNA

ZAŽILI SME DOBRODRUŽSTVO

NAŠE ZÁŽITKY Z KUBÍNSKEJ HOLE

1x snímka: archív gymnázia
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 Dlhšie a hlavne teplejšie dni vytvárajú čoraz lepšie podmienky na 
tréningy. Bežci, ktorí neprestali pestovať svoju kondičku ani v mrazoch a 
snehu, si tak ešte viac užívajú zmeny, ktoré sa práve dejú vonku. Máme 
za sebou február, ktorý priniesol už aj prvé preteky a členovia Maratón 
klubu Rajec na nich nechýbali. 

 Na sklonku januára sa konali prestížne preteky s mnohoročnou 
tradíciou na Skalke pri Kremnici – Biela stopa. Snehové podmienky     
v tomto stredisku boli na bežky ideálne, preto sa podujatie opäť tešilo 
veľkej účasti. Dlhšiu 52 km trať zdolal Palo Uhlárik s časom 3:46:23 a 
vo svojej kategórii si vybojoval 9. miesto. Jankovia – Kavec a Vanák – 
sa odhodlali na kratšiu 25 km trať.
 29. januára sa konalo aj prvé novoročné kolo Bežeckej ligy Žilina. 
Na programe bolo 6 km. Najrýchlejšie ich zabehol Jožko Straňanek     
s časom 0:25:15. Od Peťa Prokopoviča nám 11. februára prišiel poz-
drav z Čiech, kde sa zúčastnil Behu na Posluchov. 10 km trať odbehol 
za 0:46:19 a skončil 16. O týždeň neskôr sa konalo už aj druhé základ-
né kolo BLŽ. Tento raz 10 km trať v lesoparku v Žiline a opäť najrýchlej-
ší Jožko Straňanek – 0:43:25. Tesne za ním dobehol Peťo Uhlárik      
s časom 0:43:52 a Mišo Hulinko – 0:46:00.

 Mesiac marec bude aj tento rok tradičným štartom bežeckej sezóny 
v Rajeckej doline. Čaká nás už 22. ročník podujatia Rajecký Borošo-
vec, na ktorý vás touto cestou srdečne pozývame. Tieto preteky tvoria 
už neodmysliteľnú súčasť kalendárov mnohých bežcov, ktorých z roka 
na rok pribúda a inak tomu nebude asi ani teraz. Napokon krásne pro-
stredie rajeckej doliny, výborná atmosféra a skvelé pochutiny v cieli sú 
tým najlepším lákadlom. Sme zvedaví, aké počasie si pre nás príroda 
pripraví, pretože takmer každý rok vymyslí niečo špecifické. Jediné, čo 
sa nemení, je dĺžka trate – 14,1 km a prevýšenie viac ako 200 m. Príďte 
si zasúťažiť alebo pozrieť pekné bežecké výkony 18. marca do Šuje, 
prezentácia od 9. hodiny, štart o 11. hodine.

 Tento priestor by sme radi využili aj na prosbu o vašu pomoc, resp. 
spoluprácu. Aj tento rok totiž máte možnosť efektívne použiť svoje 2 %  
z daní. Príležitostí, kde ich venovať, je neúrekom. My by sme vám radi 
dali možnosť investovať ich do nás, Maratón klubu Rajec. Vašimi 2 % 
budeme schopní ešte lepšie vykonávať naše aktivity a organizovať po-
dujatia na ešte lepšej úrovni, pretože všetci dobre vieme, že zápal a od-
hodlanie je základom všetkého, no bez potrebných financií sa nepohne-
me. Podporiť teda môžeme občianske združenie Maratón klub Rajec 
(sídlo Mudrochova 909/4, IČO: 00630616). 
 Podrobnejšie informácie ako aj tlačivo o daniach na stiahnutie náj-
dete na  . Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore www.rajeckymaraton.sk
môžeme ísť stále dopredu.

-jr-
1x snímka: archív MK

 To bolo päť dní tvrdej práce, sebazaprenia, 
skúšania a zvládania nových vecí v športovej 
oblasti, konkrétne v lyžovaní. Bolo to, ale aj 
päť dní zábavy, upevňovania vzťahov, samo-
statnosti, dobrej nálady a zvládnutia aj povin-
ností, aj určitých pravidiel správania sa. Môže-
me povedať, že sme to všetci zvládli. 

 Pracovníci penziónu Zornička sa o nás 
vzorne starali. Jedlo bolo výborné a vždy do-
statok. Raňajky a večere vo forme švédskych 
stolov. Počas celého dňa boli pripravené teplé 
aj studené nápoje. Limonáda, teplý čaj, mlie-
ko, boli stále dopĺňané, aby sme mohli uhasiť 
smäd. Na izbách sme mohli využiť televíziu, 

wifi pripojenie. Sociálne zariadenie a sprcha 
na každej izbe ešte viac zútulnili príjemné bý-
vanie v penzióne. 
 Všetci žiaci sme mali možnosť vyviezť sa 
kabínkovou lanovkou aj na hornú stanicu 
Novej Hole, odkiaľ sa lyžujú tí najlepší lyžiari. 
Zvládli to aj mnohí z nás. Na náprotivnom sva-
hu, ktorý sa volá Záhradište, už v stredu lyžo-
vali všetci žiaci, ktorým to zdravie umožnilo. 
Zážitkom bolo večerné lyžovanie, ktoré pre-
bieha pri umelom osvetlení a vytvára krásnu 
zimnú atmosféru. 

 Týždeň ubehol ako voda a dnes už len 
spomíname na príjemné chvíle a pekné zážit-

ky. Môžeme si povedať, že sme zvládli základy 
lyžovania a mnohí sme sa zdokonalili. Na zá-
ver ďakujeme personálu Zorničky, že sa o nás 
postarali, kuchárom, že výborne varili. 

 Ďakujeme aj pánovi šoférovi Viktorovi Fi-
lovi, že nás bezpečne dopravil na Donovaly a 
späť do Rajca. Ďakujeme aj Palkovi Kumančí-
kovi, ktorý nám zapožičal rozlišovacie vesty. 
Uľahčili nám ľahšie rozpoznávanie sa na sva-
hu. Poďakovanie patrí aj našej zdravotníčke 
Betke Moskáľovej, ktorá sa o nás v prípade 
potreby postarala. Aj my inštruktori – učitelia 
sme radi, že sme s našimi žiakmi vytvorili je-
den kolektív a dobrú partiu. 
 Tešíme sa na ďalšie zážitky na podobných 
akciách, ktoré naša škola postupne pripravuje 
a realizuje.

Mgr. Vladimír Baďura, KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU

LYŽIARSKY KURZ KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY NA DONOVALOCH
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 Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Rajec sa aktívne podieľa na kultúr-
nom a spoločenskom živote mesta, ale jej 
hlavným cieľom je obohacovať a spríjemňovať 
voľné chvíle našim seniorom. 

 Stretávame sa mesačne a program našich 
stretnutí je tematicky zameraný podľa jednotli-
vých mesiacov. Po novoročnom stretnutí sa 
sústredíme na fašiangy, ktoré strávime pri 
dobrom občerstvení a hlavne hudbe a dobrej 
zábave. My starší sme nezabudli ani na MDŽ, 

vtedy sa na schôdzi necháme obsluhovať na-
šimi mužmi. Pri príležitosti Dňa matiek organi-
zujeme slávnostnú členskú schôdzu, ktorú 
nám spestrujú svojim programom deti z ma-
terskej školy. Taktiež sme medzi sebou privítali 
aj pána primátora Ing. Jána Rybárika. V let-
ných mesiacoch sa pravidelne stretávame      
v prírode na tradičnom guláši a opekačke, kde 
organizujeme rôzne športové aktivity a súťa-

že. Aktívne sa zúčastňujeme Okresných špor-
tových hier v Žiline. V tomto roku sme opäť zor-
ganizovali výlet do Poľska, kde sme navštívili 
našich priateľov z Centra dennej starostlivosti 
v Czechowiciach-Dziedziciach, s ktorými má-
me družbu. Uskutočnili sme aj výlet do Ban-
skej Štiavnice a Antola. Strávili sme tu krásne 
chvíle a odniesli sme si nezabudnuteľné zá-
žitky.
 Október – Mesiac úcty k starším sme pre-
žili v slávnostnej atmosfére. Naše stretnutie 
sme uskutočnili v kultúrnom dome spoločne   
s členmi Klubu dôchodcov Rajec. Privítali sme 
medzi sebou aj našich priateľov z Poľska, ktorí 
nám oplatili našu návštevu. Svojim krásnym 
programom obohatili náš program mažoretky 
– vicemajsterky sveta. Našich seniorov potešil 
milými slovami aj primátor mesta. O občer-
stvenie, hudbu a tanec bolo postarané, a tak 
sme pri tanci zistili, že nás tie naše nohy až tak 
nebolia.
 Aj v tomto roku dňa 11. novembra o 11. ho-
dine a 11. minúte za zvuku kostolných zvonov 
sme položili kyticu červených makov pri Pa-
mätníku padlých vojakov aj za účasti členov 
Klubu dôchodcov a Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov Rajec. Touto pietnou 
akciou sme spoločne vzdali hold všetkým pad-
lým vojakom.
 Na záver roka sa stretávame a všetci sa 
tešíme na Mikuláša, ktorý príde medzi nás a 
vždy nás obdaruje sladkosťami a v spomien-
kach sa prenesieme do detstva. So želaním 
krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov 

sa rozídeme do svojich domovov plní dojmov 
zo spoločného stretnutia.
 Svoju aktivitu zameriavame aj na pomoc a 
spoluprácu s Domovom vďaky Rajec, kde sa 
staráme o skalku v areáli domova a v jeseni 
pohrabeme opadané lístie, ktorého je veru 
neúrekom. Taktiež aktívne spolupracujeme     
s Mestským kultúrnym strediskom Rajec.

 Na záver sa musíme poďakovať všetkým 
členom základnej organizácie, členom výboru 
za ich obetavú prácu, zástupcom mesta a 
sponzorom za pomoc a podporu.
 Z tohto prehľadu našej činnosti vidieť, že 
všetko naše snaženie je zamerané na oboha-
tenie a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov, 
musíme si vážiť šediny, všímať si tých čo sú 
osamotení a podať im pomocnú ruku. Nájdime 
si čas na stretnutie, vľúdne slovo a úsmev. Za-
želajme si, aby sme sa stretávali v zdraví        
a v čo najväčšom počte na podobných akciách 
JDS Rajec. 

Mikolková Rozália, predsedníčka ZO JDS Rajec
2x snímka: Pavol Rýpal

 Biatlon je šport, ktorý kombinuje beh na ly-
žiach so streľbou na cieľ. Je jedným z najpopu-
lárnejších zimných športov vo svete a, samo-
zrejme, že Slovensko nemôže zaostávať. Veď 
máme olympionikov, ktorí si zo zimnej olym-
piády priniesli medaily a športové kluby sa 
snažia o pokračovanie v tomto krásnom bie-
lom športe.

 Slovenský pohár v biatlone je v plnom prú-
de, preteky sú pripravené na každý víkend, a 
tak sme tam nemohli chýbať ani my s deťmi a, 
samozrejme, že žiadne bežecké lyžovanie ne-
absentujeme.

 Biela stopa (29. januára) – Damián Ces-
nek, ktorý sa čím ďalej, tým viac dáva do po-
vedomia slovenského bežeckého lyžovania si 

odniesol 2. miesto v disciplíne na 6 km medzi 
17-18 ročným dorastom v klasike. Jeho čas 
39:53 je super.
 Králiky, Slovenský pohár v bežeckom 
lyžovaní (5. februára) – Zdenko Koleda v ka-
tegórii nad 40 rokov obsadil 8. miesto za 38,30 
min a Damián Cesnek na trati dlhej 5 km       
5. miesto v čase 19,09 min. Treba však dodať, 
že tieto preteky boli zvlášť ťažké náročným te-
rénom a kašovitým snehom.
 Osrblie, Majstrovstvá SR v biatlone (4 – 
5. marca), rýchlostné a vytrvalostné preteky – 
Damián Cesnek obsadil 6. miesto na 6 km tra-
ti časom 27,38 min. Jurko Michalec na 2 km 
trati obsadil 9. miesto časom 10,18 min.

 5. marca zvládli obidvaja chlapci vytrva-
lostné preteky na výbornú – Damián Cesnek 
na trati 7,5 km opäť jeho zakliate druhé miesto 
hralo prím, ale bolo to výborné – 10 km, štyri 
streľby a čas 39:53 sú výborné. Jurko Micha-
lec si vybojoval krásne 6. miesto v hromad-
nom štarte na 2 km za 9:36 min. Chlapcom 
gratulujeme a tešíme sa na všetkých, ktorých 
šport oslovuje a posúva vpred.

 Aj keď sa už pomaly prechádza na letnú 
atletiku a prípravu na dráhu, či kros stále je 
ešte na výber bežecké lyžovanie a biatlon, kto-
ré si naša mládež užíva, samozrejme, s dobrý-
mi výkonmi. Veríme, že taká úspešná bude aj 
letná sezóna s našimi reprezentantmi.

skp Rajec
3x foto: archív ŠKP

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE – BIATLON A BEŽECKÉ LYŽOVANIE

DAMIÁN CESNEK NA ŠTARTE

DAMIÁN SI PREBERÁ OCENENIE ZA 2. MIESTO

ZDENKO KOLEDA V CIELI (10 km voľný štýl)

JEDNOTA DÔCHODCOV RAJEC BILANCUJE
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65 rokov
Adela Drličková

70 rokov
Mariana Augustínová

Mária Řeháková
Jozefína Tóthová
Vojtech Pekný

Ján Stranianek

75 rokov
Emília Golierová
Anna Kučeríková

Bernardína Pekarová

88 rokov
Jozefa Baránková

90 rokov
Karol Rybár

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Viliam Bros – december 2016
Tobias Hvolka – január 2017
Šimon Pekara – február 2017

Zosobášili sa v Rajci

Júlia Jánošová a Marek Brodňan – 18.2.2017

Opustili nás
Anna Bajzíková 1937 – 5.2.2017

Ján Polach 1955 – 7.2.2017
Juliana Žuchová 1932 – 14.2.2017

Emília Ondrášechová 1926 – 24.2.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – marec 2017

 Klub dôchodcov, denné centrum, pokračoval vo fašiangových tradí-
ciách, a tak pripravil svojim členom 22. februára spoločné stretnutie. 

 Seniori sa schádzali do pekne vyzdobených priestorov klubu 
dôchodcov. Po uvítacom prejave predsedu, boli seniori oboznámení    
o predchádzajúcej akcii klubu. Nasledoval slávnostný prípitok a podá-
valo sa dobré občerstvenie, pri ktorom už vyhrávala hudobná skupina 
Kvanto. Medzi seniormi bola veľmi dobrá nálada. Počas trvania zábavy 
prišla na stretnutie aj skupina mládencov z Malých Ledníc, ktorí pred-
viedli fašiangové pochovávanie basy. Nechýbala ani skupina masiek, 
ktoré vystrájali, seniorov vykrútili a vytvárali tak skutočnú fašiangovú 
zábavu. 

 Touto cestou ďakujeme skupine mládencov z Malých Ledníc za ich 
veľmi pekný program, ako aj jedálni Rajka za dobré občerstvenie a 
hlavne hudobnej skupine Kvanto za veselú zábavu.

Štefan Pecho, predseda Klubu dôchodcov, d. c., Rajec
2x snímka: Pavol Rýpal

AJ SENIORI FAŠIANGOVALI

OZNAM – KOMPOSTOVISKO 

Mestský úrad Rajec oznamuje občanom, 
že od soboty 11. marca môžu opäť využiť 

možnosť bezplatného odovzdania svojich biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov 

v RAJECKOM KOMPOSTOVISKU, 
ktoré sa nachádza NA KONCI KRIVÍNA vpravo. 

Môžete tu odovzdať:

zelený odpad zo záhrad – kvety, tráva, lístie, drevný 
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, 

vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité 
ovocie a zelenina, piliny, drevnú štiepku, hobliny, 

drevný popol, ostatný biologicky rozložiteľný odpad 
vhodný na štiepkovanie (napr. konáre z orezu stromov, 

drevo bez povrchovej úpravy a bez kovových častí).

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO JE OTVORENÉ:

KAŽDÚ SOBOTU   9.00 – 13.00 hod.

pondelok – piatok   na základe osobnej dohody 
(mestský úrad, oddelenie výstavby a životného prostredia

č. dverí 6 alebo telefonicky na tel. č. 041/ 507 65 12).

Pri odovzdávaní odpadu sa musíte 
preukázať preukazom totožnosti.

SPOMIENKA

Dňa 8.4.2017 sme si pripomenuli 
2. výročie úmrtia 

mojej drahej manželky 
Dariny MOLEKOVEJ z Rajca.

S úctou a láskou spomína manžel
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