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AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

V minulom čísle Rajčana sme sa spolu roz-
právali o dostavbe bytov v polyfunkčnom 
dome na Štúrovej ulici. Už viete kedy sa bu-
dú odovzdávať byty novým nájomníkom?
 Aj keď byty boli už v októbri hotové a 
predajňa COOP Jednoty funkčná, kolaudácia 
bytov sa dokončila až v novembri, pretože sa 
musela schváliť zmenená projektová doku-
mentácia, kde sa menili niektoré materiály. 
Napríklad sa zmenila kvalita okien a všade sú 
osadené trojsklá alebo sa zmenilo tepelno-
izolačné zabezpečenie – zatepľovalo sa iným 
systémom. Na základe týchto zmien sa celá 
budova prekategorizovala do energetickej 
triedy A1, čo nemáme v žiadnom z našich do-
terajších bytových domov. 
 Všetky tieto zmeny muselo schváliť minis-
terstvo dopravy spolu so Štátnym fondom 
rozvoja bývania. Toto trvalo mesiac a až nás-
ledne potom mohla byť vykonaná kolaudácia. 
Po kolaudácii si dal investor stavbu zapísať do 
katastra. Keďže je však budova polyfunkčným 
objektom, nešlo o obyčajný vklad do katastra, 
ale o tzv. záznamové konanie, ktoré trvá om-
noho dlhšie ako zápis do katastra nehnuteľ-
ností. 
 K dnešnému dňu (30.11.2017) už môžem 
povedať, že stavba a aj byty ako také sú 
zapísané na liste vlastníctva investora. V prie-
behu najbližších dní by sme mali podpísať      
s vlastníkom kúpno-predajnú zmluvu, ktorú 
musíme znova odovzdať na kataster nehnu-
teľností, aby sme sa my, Mesto Rajec, ako ku-
pujúci stali vlastníkom objektu. Keď nám budú 
odovzdané kľúče od bytov, odovzdáme byty 
novým nájomníkom. 

Už zasadala komisia pre výber nových ná-
jomníkov?
 Komisia, ktorá bude rozhodovať o pridele-
ní bytov záujemcom, ktorí zaslali žiadosť na 
mestský úrad, bude zasadať v priebehu naj-
bližších dní. Komisia zváži a zohľadní žiada-
teľov tak, aby byty dostali pridelené tí žia-
datelia, ktorí ich najviac potrebujú a spĺňajú 
podmienky. Následne komisia predloží primá-
torovi zoznam nájomníkov na podpis nájom-
ných zmlúv.

Už sme spomínali, že sa chystá aj výstavba 
nového bytového domu. Kedy by mohol 
byť postavený?
 Mesto Rajec spustilo prípravu výstavby 33 
bytov v novom bytovom dome, ktorý by mal 
vyrásť za bývalou Medikou. V súčasnosti pre-
bieha územné konanie, už bola odovzdaná 
projektová dokumentácia pre územné rozhod-
nutie, finišuje sa s projektovou dokumentáciou 

pre stavebné povolenie a pre technickú vyba-
venosť k danému bytovému domu, čiže všetky 
prípojky – elektrina, voda, plyn... 
 Vo februári 2018 chceme podať žiadosť na 
ministerstvo dopravy a Štátny fond rozvoja bý-
vania o príspevok na výstavbu tohto bytového 
domu, v ktorom by opäť boli nájomné byty       
v energetickej triede A1. Čiže poskytovali by 
väčší komfort, nižšiu energetickú náročnosť a 
boli by úplne nové, neboli by iba zrekonštruo-
vané. 
 V prípade, že by naša žiadosť bola budúci 
rok úspešná, žiadosť sa posudzuje zhruba 
šesť mesiacov, ešte v roku 2018, by sa začalo 
aj stavať. Potom by sa byty odovzdávali v roku 
2019. 
 Ak s našou žiadosťou nebudeme úspešní, 
budeme sa o finančné prostriedky zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania na výstavbu bytového 
domu uchádzať aj v ďalšom roku. 

Je mesto pripravené na zimnú údržbu?
 Zimná údržba bude zabezpečovaná tak, 
ako aj po iné roky. 
 Aby sa nám však neopakovalo to, čo každý 
rok, že mestská polícia musí chodiť a upozor-
ňovať vodičov – pred zimnou údržbou žiadam 
občanov, hlavne keď je na-
padaného viac snehu, aby 
prevažne na sídliskách ne-
parkovali na cestách, lebo 
potom nám znemožňujú za-
bezpečiť zimnú údržbu v da-
nej lokalite. 

 Treba si uvedomiť, že au-
to s pluhom je omnoho širšie 
ako bežné auto a v prípade, 
že sa táto technika do danej 
lokality z dôvodu akýchkoľ-
vek prekážok nemôže dos-
tať, nemôžeme zimnú údrž-
bu ani vykonať! Preto žiadam 
všetkých vodičov, aby brali 
ohľad nie na nás, ktorí za-
bezpečujeme údržbu, ale na 
okolitých susedov, lebo kvôli niektorým ľuďom 
sa nebude môcť zabezpečiť zimná údržba pre 
všetkých obyvateľov. 

Už asi rok je Mesto Rajec zapojené do me-
dzinárodného projektu Safe City – Bezpeč-
né mesto. 
 Mesto Rajec od roku 2016 v súčinnosti so 
Žilinskou univerzitou spolupracuje na projekte 
Safe City. V rámci projektu je v Rajci umiestne-
ná modulová zostava, ktorá zabezpečuje 
vysielanie a zber informácií prostredníctvom 
vlastnej siete. Zariadenie dokáže kapacitne 
spojiť niekoľko mobilných zariadení a digitál-
nych kamier súčasne. Výstup z kamier je mož-
né sledovať na ktoromkoľvek mieste v Rajci vo 
vysielačkách našich policajtov. Vlastná rádio-
vá sieť je nezávislá na iných verejných posky-
tovateľoch GSM signálu. Výhodou je, že pre 
samotné umiestnenie kamier nie je potrebné 
žiadne káblové pripojenie, postačuje vybrať 
vhodné miesto s elektrickým pripojením. Vy-
sielacie zariadenia poskytujú dostatok kapa-
city pre vlastné spojenie hliadky, zasielanie 
správ, ako aj zaznamenávanie udalostí, ktoré 

sa ukladajú do pamäťového zariadenia. Žilin-
ská univerzita v súčinnosti s čínskou spoloč-
nosťou Huawei testuje tieto systémy vo svo-
jom výskumnom parku a výhradne len v na-
šom meste. 

 Výhodou pre nás je nielen spolupráca so 
Žilinskou univerzitou, ale hlavne to, že si tento 
systém môžeme odskúšať v našich podmien-
kach. Celé zariadenie nám bolo poskytnuté 
bezplatne na dočasné používanie a predpo-
kladám, že následne aj natrvalo. Po zavedení 
do plnej prevádzky nebudú musieť naši poli-
cajti sledovať situáciu len z miestnosti kamero-
vého monitoringu, ale aj mimo nej, čo zefektív-
ni ich prácu a budú mať oveľa lepší prehľad     
o dianí v našom meste. Získaná investícia je   
v hodnote zhruba 100 tisíc eur.

Blížia sa najkrajšie sviatky roka – Vianoce. 
Čo zaželáte občanom?
 Všetkým občanom nášho mesta chcem 
zaželať pekné Vianoce, aby ich strávili v kruhu 
svojich blízkych. Do budúceho roka prajem 
všetkým obyvateľom nášho mesta veľa zdra-
via, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, 
aby sme sa v živote, v ktorom sa stretávame   
s mnohými problémami, vedeli radovať aj       
z tých najmenších radostí, ktoré nás postret-
nú. 

Za rozhovor ďakuje Šzá

NOVÉ BYTY BUDÚ ODOVZDANÉ UŽ ČOSKORO

PLÁNOVANÝ BYTOVÝ DOM 

MODUL HUAWEI V TERÉNE

Snímka: archív MsÚ Rajec

Snímka: archív MsÚ Rajec
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 Súčasťou mikroprojektu s názvom Náučný chodník „Okolím Rajec-
kého hradu“, ktorý sa realizuje v rámci Programu cezhraničnej spolu-
práce Interreg V-A Poľsko – Slovensko, kde vedúcim partnerom je 
Mesto Rajec (Slovensko) a partnerom projektu je Gmina Czechowice-
Dziedzice (Poľsko) je aj vybudovanie turistického náučného chodníka  
s rovnakým názvom Okolím Rajeckého hradu. 

 Náučný chodník sa realizoval v mesiacoch august a september 
2017 a jeho informačné tabule sú umiestnené postupne od budovy 
Mestského múzea v Rajci, pri vstupe do termálneho kúpaliska Veronika 
a ďalej umiestnenie tabúľ pokračuje naprieč horským masívom Dubo-

vá. Chodník je tvorený turistickými informačnými tabuľami s tematikou 
miestnej flóry, fauny, histórie mesta Rajec a Rajeckej doliny. V troch 
vybraných miestach, ktoré sú pre turistov vyhliadkovo atraktívne, sú 
inštalované tzv. oddychové zóny, t.j. lavičky, stoly a odpadkové koše. 
Turistický chodník pokračuje po hrebeni Dubovej až k miestu konania 
archeologického workshopu. V tejto časti je situovaná i palisáda – repli-
ka obrany Rajeckého hradu. Turista na svojej ceste pokračuje do obce 
Jasenové a odtiaľ až do Rajca po jestvujúcom turistickom chodníku 
popri potoku Čierňanky. 

 Veríme, že vybudovanie náučného chodníka obohatí možnosti 
turistického vyžitia a spoznávania miestnej flóry, fauny a histórie, a to 
nielen obyvateľov Rajca, ale i turistov a ostatných návštevníkov nášho 
mesta. 

Oddelenie výstavby a životného prostredia, MsÚ Rajec
2x snímka: archív MsÚ

 Nadácia COOP Jednota vytvori-
la nový projekt zameraný na podporu 
lokálnych komunít. Cieľom projektu 
je podnecovanie a podpora rozvoja 
miestnych a regionálnych iniciatív a 
podpora účasti občanov na miest-
nom a regionálnom rozvoji formou 
drobných stavieb ako sú komunitné 
záhrady, altánky a prístrešky, ihriská, 

výsadbou a udržiavaním zelene či propagáciou tradícií Slovenska a 
podobne.

 Mesto Rajec sa zapojilo do projektu podaním troch žiadostí o pos-
kytnutie grantu, ktoré mohli naši obyvatelia podporiť v mesiacoch au-
gust a september hlasovaním v predajniach COOP Jednoty. Konkrétne 
sa o grant uchádzali tieto žiadosti: Podpora outdoorových aktivít detí 
modernizáciou ihriska v záhrade MŠ na Ul. Obrancov mieru (hracie prv-
ky do záhrady materskej školy), Podpora aktivít pre seniorov v záhrade 
Denného centra na Nádražnej ulici (altánok, stoly, lavice pre seniorov 
do záhrady denného centra) a žiadosť s názvom Školská záhrada pri 
MŠ Mudrochova ul. – rozšírenie outdoorových hracích prvkov (hracie 
prvky do záhrady materskej školy).

 Obyvatelia nášho mesta svojimi hlasmi v najväčšej miere podporili 
žiadosť Materskej školy na Mudrochovej ulici. Nadácia COOP Jednota 

poskytne grant vo výške 6 000 eur na 
nákup záhradného domčeka pre deti, 
lanovej pyramídy, dvoch hojdačiek na 
pružine – motoriek a posuvného zatie-
nenia pieskoviska. Uvedené aktivity 
sa budú realizovať na jar v roku 2018 a 
prinesú deťom aj pedagógom školy 
nové možnosti hier a trávenia času     
v školskej záhrade tejto materskej 
školy. O realizácii aktivít vás budeme 
informovať na stránkach Rajčana.

 Ďakujeme Nadácii 
COOP Jednota a oby-
vateľom nášho mesta za 
hlasovanie a veríme, že 
realizácia projektu prine-
sie radosť našim deťom 
a spríjemní im hry v škol-
skej záhrade.

Odd. výstavby a 
životného prostredia, 

MsÚ Rajec
2x snímka: www.ihris-

ka-bonita.sk

NÁUČNÝ CHODNÍK – OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU

MESTO RAJEC ZÍSKALO GRANT Z NADÁCIE COOP JEDNOTA 
PRE MATERSKÚ ŠKOLU NA MUDROCHOVEJ UL.

ODDYCHOVÁ ZÓNA

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ TABUĽA - NAŠE OPERENCE
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 14. novembra navštívili mesto Rajec šiesti študenti Strednej prie-
myselnej školy chemickej z Pardubíc. Títo študenti študujú odbor Bez-
pečnostně právní činnost, v rámci ktorého bol študijný pobyt na part-
nerskej škole – Žilinskej univerzite v Žiline, v rámci grantového progra-
mu Erasmus. 

 Súčasťou programu bola aj návšteva na mestskom úrade. Študen-
tov privítal prednosta mestského úradu Ing. Ján Jasenovec, PhD., ktorý 
ich oboznámil s úlohami úradu. Ďalej nasledovala prezentácia o činnos-
ti Mestskej polície Rajec, ktorú vykonal Mgr. Peter Šimkovič. Študenti 
sa tiež oboznámili s novou technológiou firmy HUAWEI, ktorá je testo-
vaná našou mestskou políciou v rámci vzájomnej spolupráce so Žilin-
skou univerzitou. Študenti tiež navštívili detské dopravné ihrisko a sta-
nicu Hasičského a záchranného zboru v Rajci, ktorou ich sprevádzal 
veliteľ Ing. Marek Langa.

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, 
Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 

vedúci katedry bezpečnostného manažmentu
1x snímka: archív MsÚ

 28. novembra o 10. hodine bolo v Žilinskej 
univerzite v Univerzitnom vedeckom parku 
slávnostne otvorené HUAWEI Safe City Labs 
za účasti rektorky Dr. h. c. prof. Ing. Tatiany 
Čorejovej, PhD., generálneho riaditeľa Hua-
wei, zástupcov ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu, zástupcov mesta Rajec a 
ďalších hostí.

 Už začiatkom roku 2017 bol do mesta 
Rajec inštalovaný systém HUAWEI ústredne 
Rapid na báze eLTE/4G za podpory Žilinskej 
univerzity, Fakulty bezpečnostného inžinier-
stva, ktorý je v testovacej prevádzke. Funguje 
na princípe vytvorenia vlastnej komunikačnej 
vysokorýchlostnej rádiovej siete vo frekven-
čnom pásme 380 – 450 MHz (prípadne 
1785 MHz až 1805 MHz), v ktorej môžu 
komunikovať účastnícke zariadenia 
(vysielačky) s centrálou, pričom ús-
tredňa zabezpečuje obrazovú, SMS a 
zvukovú komunikáciu účastníckych 
zariadení a prenos obrazu z pevne in-
štalovaných kamier v meste (bezdrô-
tovo) do jednotlivých účastníckych za-
riadení. Prenášaný obraz je v HD kva-
lite, pričom ústredňa s max. počtom 
100 užívateľov umožňuje naraz 40 hla-
sových a 20 video hovorov v tom istom 
čase. Dátový prenos je 100Mbit/down-
lik a 50 Mbit/uplink. V prípade potreby 

j e  m o ž n é          
z účastníckeho 
zariadenia na-
hliadnuť v teré-
ne priamo cez 
inštalované ka-
mery do monito-
rovaných priestorov. 
Zariadenia sú monito-
rované a ich pohyb je 
zobrazený v GIS apli-
kácii. Každé účastníc-
ke zariadenie obsahuje 
tri rezervné batérie a 
rôzne typy komunikač-
ných interface (Blue-
tooth bezdrôtová súp-
rava, panik tlačidlo, kla-
sické slúchadlo s pre-
pínačom). Ústredňa 
zároveň plní funkciu 
NVR (nahrávacieho za-
riadenia), kde je možné 
nahrávať záznam z ka-

mier, komunikácie medzi účastníkmi a z ka-
mier jednotlivých účastníckych zariadení. Ús-
tredňa je prenosná a umožňuje spojazdnenie 
za približne 15 minút. Akčný rádius je 6 až 10 
km. Jednotlivé ústredne dokážu vytvárať tzv. 
bunkovú sieť. Ústredňa i všetky účastnícke za-
riadenia majú krytie IP 67. Využitie je vhodné  

v záchranných zložkách, policajných zboroch, 
hraničnej polícii a pod. Systém nie je závislý 
od GSM siete, i keď v nej dokážu účastnícke 
zariadenia plnohodnotne komunikovať. Rie-
šenie Huawei Safe City využíva viac než 200 
miest v 80 krajinách. Podobné systémy sú in-
štalované v Moskve a Národnom parku Lijiang 
River v Číne. 

 Veríme, že takéto zariadenie prispeje        
k bezpečnosti aj pre občanov Rajca.

doc. Ing. Andrej Veľas, PhD.,
Žilinská univerzita v Žiline, 

Fakulta bezpečnostného inžinierstva, 
vedúci katedry bezpečnostného manažmentu

3x snímka: A. Veľas

NÁVŠTEVA ŠTUDENTOV Z ČR V MSÚ A MSP RAJEC

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE SAFE CITY LABORATÓRIA

SLÁVNOSTNÉ PRESTRIHÁVANIE PÁSKY (SPRAVA) REKTORKOU ŽU, 
ZÁSTUPCOM MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU, 

ZÁSTUPCOM FIRMY HUAWEI A RIADITEĽOM VÝSKUMNÉHO PARKU

PREDNOSTA MSÚ RAJEC SPOLU S DEKANOM 
FAKULTY INFORMUJE O SÚČASNÝCH POZNATKOCH

Z REALIZÁCIE PROJEKTU
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 V tomto roku sme sa opäť zapojili do spo-
ločného projektu s naším dlhoročným partner-
ským mestom Krnov. Medzinárodný projekt 
The Cooperation between small town munici-
palities of V4 and Ukraine bol zameraný na 
prehĺbenie spolupráce medzi malými obcami  
z rôznych zemí V4 a Ukrajiny a bol podporený 
z Višegrádskeho fondu. Hlavnou časťou pro-
jektu bolo varenie národných, ale aj zdravých 
jedál. Samozrejme, patrila k tomu aj ochutnáv-
ka toho, čo sme navarili. 

 Medzinárodné stretnutie partnerských 
miest z ukrajinského mesta Nadvirna, poľské-
ho Prudnika, slovenského Rajca a českého 
Krnova sa konalo od 8. do 10. novembra v Kr-
nove. Naše mesto reprezetovalo skúsené a 
kuchárskym umením podkuté 5-členné druž-

stvo v zložení: Viera Jan-
dušíková, Daniela Dura-
jová, Jozefa Pekarová, 
Eva Pekná a Viktor Filo. 
Po oficiálnom privítaní 
predstaviteľmi mesta na 
radnici a následnej preh-
liadke Radničnej veže 
sme sa presunuli do La-
rischovej vily, kde nás ča-
kalo varenie našej špe-
ciality – bryndzových ha-
lušiek. Pre ostatných bo-
la pripravená exkurzia do 
Remeselného pivovaru a 
návšteva koncertnej sie-
ne sv. Ducha v Krnove. 
Večer sa všetci účastníci 

stretli, aby ochutnali a spoznali svoje jedlá pri-
pravené podľa tradičných receptov. A veruže 

naše bryndzové halušky zožali všeobecný ús-
pech. Chutili naozaj všetkým členom medzi-
národných družstiev, ale asi najviac starostke 
Krnova. Po spoločnej ochutnávke a predsta-
vení jednotlivých jedál sa deň končil príjem-
ným posedením delegácií a predstaviteľov 
mesta.

 Všetky recepty, ktoré účastníci uvarili, vyj-
dú aj v knižnej podobe ako originálna kuchár-
ska kniha.
 Vo štvrtok sme išli na exkurziu do Dolnej 
oblasti Vítkovíc v Ostrave. Navštívili sme aj 
Pamätník 2. svetovej vojny v Hrabyni. Rozlúč-
ka na strelnici v Krnove bola plná emócií, lebo 
všetci sme si veľmi dobre porozumeli aj bez 
tlmočníkov. 
 Ráno sme išli domov s novými príjemnými 
zážitkami a s prianím, aby sme sa znova stretli 
pri novom projekte.

E. Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec
3x snímka: MsÚ Krnov

 Ochotnícky súbor Kožkár pôsobí pri oddelení kultúry Mestského 
úradu Rajec už siedmy rok. Počas svojho trvania naštudoval a pred-
stavil niekoľko divadelných hier.
 V tomto roku to bola v poradí už ôsma divadelná hra, tentokrát od 
autora Ferka Urbánka Kamenný chodníček. Klasická divadelná vese-
lohra so spevmi prilákala v nedeľu 5. novembra do rajeckého kultúrneho 
domu množstvo divákov, čo „Kožkárov“ veľmi potešilo. Tréma opadla po 
prvom potlesku a potom si predstavenie užívali nielen diváci, ale aj 
herci. Záverečný potlesk hovoril za všetko – odmenil herecké výkony 
našich ochotníkov. V pondelok 6. novembra sme hru odohrali aj pre 
žiakov a študentov rajeckých škôl v dvoch predstaveniach.

 Sme radi, že divadelná hra mala u divákov veľký úspech a hlavne, 
že sme naše publikum, ak to môžem tak povedať, nesklamali. Teraz sa 
pripravujeme na tradičné predvianočné vystúpenie Živý betlehem.       
V piatok 22. decembra odohráme štyri predstavenia (o 9., 10., 15., 18. 
hodine), na ktoré vás srdečne pozývame. 
 Zaháľať nebudeme ani v budúcom roku, už teraz sa môžete tešiť na 
ďalšiu divadelnú hru, ktorú sme začali nacvičovať.

Eva Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: Z. Ščasná

KOŽKÁR NAŠTUDOVAL KAMENNÝ CHODNÍČEK

SPOLUPRÁCA S MESTOM KRNOV POKRAČUJE
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 28. októbra sme si pripomenuli nedožité 
90. narodeniny nášho rodáka, akademického 
sochára, maliara a ilustrátora Vladimíra Kom-
pánka. Vyrástla v ňom pre slovenské umenie 
mimoriadne cenná umelecká osobnosť, ktorá 
zanechala svojou tvorbou trvalú stopu. Jeho 
diela sú výnimočné, nenahraditeľné, inšpira-
tívne a zaujímajú popredné miesto v sloven-
skej kultúre. Patril medzi spoluzakladateľov 
Skupiny Mikuláša Galandu. Ťažiskom jeho 
tvorby bola tvorba skulptúr, neskôr sa dostal 
ku kresbe a maľbe a k dreveným hračkám. 
Celý život nosil v sebe svoj domov, kraj svojho 
detstva a jeho dielo je plné lásky k nemu.        
Z neho si bral námety k svojej umeleckej práci. 
Charakteristická v jeho tvorbe je spätosť s prí-
rodou a dedinou. Častým motívom je žena, 
poľné znaky, totemické symboly, ľudová archi-
tektúra, stromy a v maľbe často stvárňuje mo-
tív fašiangových masiek. 

 Málokto však vie, že Vladimír Kompánek 
bol aj básnik. Ľubomír Feldek, jeho spolužiak 
zo žilinského gymnázia, v buletine Básnik 
Kompánek napísal: „Pravidelne vymieňal so-

chárske dláto či maliar-
sky štetec za básnické 
pero a písal prekrásne 
básne v próze, ktorých 
umelecká hodnota je 
porovnateľná s hodno-
tou jeho výtvarných 
diel.“ Ďalej spomína:  
„V roku 1985 vyšla nád-
herná antológia slo-
venské poézie o Slo-
vensku Krajina pod Tat-
rami. Zostavoval ju Šte-
fan Moravčík – potešil 
sa, keď som mu vtedy 
podstrčil aj Kompánko-
vú tajnú básnickú pí-
sanku. Hneď si z nej 
vybral – a do antológie 
zaradil – štyri básne. 

Jednou z nich bola: 

Vladimír Kompánek: 
Polnočné cesty vlakom

Stanička za staničkou: Kon-
ská, Jasenová, Kľače,
Rajec za nimi plače...
Blikajú spomienky.
Dohromady si dávam svoje 
dni.
Schádzam na poslednej zas-
távke.
Snehové ticho, stopy, ostrý 
vzduch a kľúč v okne.
Adventové teplo po izbách.
Za pecou leží psík.
Mama už zaspala.
Sedím za stolom po dlhej ceste.
Hodiny jednoslabične hláskujú cestu k ránu.
Sedím, sedím.
Nohy sôch mi visia v hlave.

A ešte jedna:

Vladimír Kompánek: V šťastných chvíľach

V šťastných chvíľach som zas tam
(hoci sedím v Devíne alebo pod viechou),
medzi našimi,
v tej dlhej zablatenej doline,
pri vystávaní žien,
ktoré sú také podobné drobným chalupám,
alebo tie chalupy drobným ženičkám,
že ani neviem,
či to rozprávajú ústa,
alebo sa otvárajú okná.

Mohol by niekto pochybovať, že Vladimír 
Kompánek bol aj básnik?“

 Za svoje dielo, známe nielen po celom Slo-
vensku, ale aj v zahraničí, získal mnoho oce-
není, spomenieme aspoň najvýznamnejšie: 
Laureát štátnej ceny K. Gottwalda, Nositeľ ce-

ny Cypriána Majerníka, v roku 
1967 si vo Viedni prebral Ce-
nu J. G. Herdera, ktorá sa 
udeľuje ako najvyššie vyzna-
menanie v oblasti kultúry       
v Rakúsku. V roku 1969 mu 
bol udelený titul Zaslúžilý 
umelec, v roku 2002 Cena 
Martina Benku, v roku 2003 
Cenu M. A. Bazovského a      
v roku 2007 Krištáľové krídlo 
– mimoriadnu cenu za celoži-
votné dielo.
 Svoju tvorbu prezentoval 
na desiatkach výstav doma aj 
v zahraničí, napríklad v roku 

1967 zhotovil drevené reliéfy a bronzovú so-
chu nevesty pre československý pavilón na 
Expo v Montreali, v roku 1970 vystavoval dre-
vené plastiky na Expo v Ósake. Zatiaľ posled-
nú výstava jeho diel – Vladimír Kompánek: 
spomienka k nedožitým 90. narodeninám, ste 
si mohli pozrieť v žilinskej galérii SOHO1, výs-
tava trvala do 1. decembra.

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec

 „Dáte si šálku čaju?“ A nie len takého 
obyčajného.
 27. októbra, v upršaný, chladný piatok sme 
sa rozhodli, že si priblížime kultúru Veľkej Bri-
tánie. Pripravili sme si teplý, voňavý anglický 
čaj so všetkým, čo k tomu patrí. V tomto obdo-
bí sa žiaci VII. ročníka na hodinách anglického 

jazyka oboznamujú s jedlom a nápojmi, typic-
kými pre Veľkú Britániu. Ale poznáte to! „Lep-
šie je raz zažiť, ako stokrát počuť.“ 
 Žiaci ochutnali anglický čierny čaj s mlie-
kom, a taktiež aj originálnu nátierku Marmite, 
privezenú priamo z Anglicka. Neznáma bola 
pre nich aj chuť Peanut butter, takzvaného 

arašidového masla, ktoré je v anglických rodi-
nách veľmi obľúbené. Ich chuťové poháriky 
spočiatku zažili mierny šok, ale podľa výrazov 
tváre, môžete posúdiť sami, že „Tea time“ sa 
vydaril. Veríme, že praktické ukážky zo života 
Angličanov spestria hodiny anglického jazyka 
aj do budúcna.

Mgr. Alena Muchová, ZŠ Lipová 2 v Rajci
3x snímka: archív ZŠ

WOULD YOU LIKE A CUP OF TEA?

VLADIMÍR KOMPÁNEK STÁLE ŽIJE V SRDCIACH RAJČANOV

Snímka: archív MsÚ Rajec

Snímka: Vratislav Blunár



RAJČAN 12/2017

 Máte problém prečítať tento nadpis? Na chvíľu ste ho čítali očami 
žiakov, ktorí trpia poruchami učenia. Takto to vidíme my Pomôžme de-
ťom s poruchami učenia.

 Schopnosť čítať je pre nás nesmierne dôležitá v každodennom ži-
vote. Čítame takmer stále, pri bežných denných činnostiach, na ulici, pri 
nákupoch, či vyhľadávaní informácií na internete. Avšak medzi nami 
žijú aj jednotlivci, ktorým čítanie spôsobuje veľké ťažkosti. To môže 
viesť až k vylúčeniu zo spoločnosti, či k psychickým problémom. Práve 
preto je veľmi dôležité, aby si žiak osvojil čítanie, písanie a počítanie už 
počas povinnej školskej dochádzky. 
 V posledných rokoch je rastúci počet žiakov na základných školách, 
ktorí trpia poruchami učenia. Tento stúpajúci trend sme zaznamenali aj 
v našej škole. Títo žiaci musia vynaložiť veľké úsilie na to, aby zvládli 
učivo v rodnom jazyku. Pokúsme sa teda predstaviť si s akými ťažkos-
ťami zvládajú cudzí jazyk...

 28. novembra sa vyučujúce Mgr. Daša Gáperová, Mgr. Viera Majer-
číková a Mgr. Alena Muchová zúčastnili na špeciálnej konferencii, veno-
vanej vyššie uvedenej problematike. Hlavná prednášajúca bola lektor-
ka z Veľkej Británie Marie Delaney a Mgr. Roman Čančinov. Počas 
konferencie sa obaja prednášajúci podelili s doterajšími skúsenosťami 
výučby žiakov s poruchami učenia. Taktiež prítomným predviedli nie-
koľko praktických ukážok, ako s nimi pracovať.

 Účasť na odborných konferenciách pomôže nielen špeciálnym pe-
dagógom, ale najmä pedagógom, ktorí sa stretávajú dennodenne s da-
ným problémom a musia riešiť edukačné situácie aj napriek tomu, že 
nemajú danú špecializáciu. Veríme, že postupným zavedením vybra-
ných učebných metód na hodinách cudzieho jazyka, povzbudí žiakov 
do ďalšej práce a budú môcť zažiť úspech.

Mgr. Alena Muchová, ZŠ Lipová Rajec

DMOŽME BEŤOM Z DOUCHMI UČNIA

 Každý z nás pozná pokyn, ktorý v nás roz-
prúdi adrenalín a túžbu dosiahnuť, čo najlepší 
výkon, posunúť sa, splniť si sen... A nemusí ísť 
práve o telovýchovný výkon. 
 Základná škola na Lipovej ulici opäť 
dýcha svojim životom. Nielen tým školským, 
ktorý je o získavaní nových poznatkov, ale aj 
tým, kde niektorí jednotlivci presahujú hranice 
školy a robia jej dobré meno.

 Dodnes boli uskutočnené školské kolá zo 
slovenského jazyka, z anglického jazyka a  
techniky. 
 Prah školy prekročila astronomická súťaž 
ASTROSTOP, kde Sarah Kalinová (VII.A) zís-
kala 9. miesto.
 Za zmienku rozhodne stoja aj výkony na-
šich školákov v športovej oblasti. V Behu     
17. novembra v Žiline nás potešila opäť Sarah 
Kalinová (VII.A) 1. miestom. Tá istá žiačka ob-
sadila v cezpoľnom behu na Majstrovstvách 
okresu Žilina 2. miesto. 5. miesto obsadila 
Martina Hubená (VIII.A). V kategórii družstiev 
si dievčatá odniesli vynikajúce 2. miesto.

 Šport je aj o nezvyčajných disciplínach.    
V Lietavskej Lúčke sa konal futbalový turnaj 
na otočené bránky a naši chalani: Martin Škor-
vánek (IX.A), Patrik Úradník (IX.A), Ján Maj-
chrák (IX.A), Marek Miškovský (IX.C), Patrik 
Sim (IX.C), Michal Hudek (IX.C) a Marko Ve-
selý (IX.B) získali 3. miesto.
 Rovnako zaujal aj futbalový turnaj s fit lop-
tou, kde zabodovali naše dievčatá. S prehľa-
dom nechali svoje súperky v úzadí a suverén-
ne zvíťazili – odniesli si 1. miesto. Že ktoré to 
boli? Dominika Mičechová 
(VIII.C), Lenka Rudločáková 
(VIII.C), Soňa Pekná (IX.B), 
Lenka Rolinčinová (IX.A), Ive-
ta Jamečná (VII.A), Sasha 
Vandlíková (VIII.C), Tatiana 
Súkenníková (IX.B).
 Naši školáci rozbehli svo-
ju tour za poznaním aj účas-
ťou na niekoľkých exkurziách. 
Ešte v októbri navštívili devia-
taci miesto plné smútku, bo-
lesti a neustále prítomného 
vojnového výkričníka – Os-
vienčim.
 Štvrtáci získali nové poz-
natky v Budatínskom zámku, 
kde sa nachádza jedinečná 
expozícia svojho druhu – ex-
pozícia drotárstva a v Kysuc-
kom Novom Meste navštívili hvezdáreň.
 Piataci a siedmaci navštívili Televíziu JOJ. 
Navštívili 9 rôznych štúdií, kde mali možnosť 
sledovať výrobu svojich obľúbených progra-

mov: Inkognito, Všetko čo mám rád, Pred-
poveď počasia, Televízne noviny. V Bratislave 
navštívili aj jej dominanty: Bratislavský hrad, 
pamätník Slavín, Kamzík, prístav. 
 Pre žiakov z III.A, IV.A a IV.B bolo zaují-
mavé stretnutie s anglickým lektorom Paulom 
Heighwayom. Každý deň sa predsa nerozprá-
vame s naozajstným Angličanom. 
 V rámci vlastivedy štvrtákov navštívila 
štátna polícia. Venovali sa témam zo života 
obce, ochrane majetku občanov, dopravnej 

výchove, šikanovaniu nielen v škole, ale aj      
v bežnom živote a tiež nástrahám internetu.
 Nové zážitky prežívajú aj malí prváci. Ško-
la má pre nich osobité čaro. Veď sa už môžu 
pochváliť čítaním viet a počítaním do sedem. 
Možno sa pousmejete, ale deti sú samé prek-
vapené svojimi schopnosťami učiť sa a poz-
návať. Preto boli prijatí do cechu školákov. Ak-
cia sa konala pod taktovkou rodičov a deťom 
sa veľmi páčila.

 Svoj štart už máme za sebou. Zbierame 
ďalšie sily na nové výkony. Pochvalu si zaslú-
žia všetci, ktorí sú trpezliví a pracujú na sebe. 
Tak nám držte palce!

Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ Lipová, Rajec
3x snímka: archív ZŠ

PRIPRAVIŤ SA, POZOR, ŠTART!
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Deň vojnových veteránov alebo aj Deň červených makov je pamätným 
dňom, ktorý je venovaný pamiatke vojnových veteránov. Na celom 
svete si ho pripomíname 11. novembra. V Európe sa oslavuje ako Deň 
prímeria, v Kanade ako Deň pamiatky a v USA od roku 1954 ako Deň 
veteránov. Jeho symbolom je práve vlčí mak.

 Tento deň nebol vybraný náhodou, je to deň keď v roku 1918, vo vla-
kovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiègne 
podpísali dohodu o prímerí predstavitelia Dohody (Francúzsko, Rusko, 
Spojené kráľovstvo, Taliansko, USA, Japonsko a ďalšie) a Nemecka, 
čím sa ukončila 1. svetová vojna. Delegáciu Dohody na podpise príme-
ria viedol francúzsky maršal Ferdinand Foch a nemeckú poslanec 
Mathias Erzberger. Podpísanie prímeria znamenalo faktickú kapituláciu 
Nemecka. 
 Vojna si počas štyroch rokov vyžiadala životy miliónov ľudí. Zo      
65 miliónov vojakov mobilizovaných všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 
8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených. Veľká časť vojakov 
si z bojísk odniesla pre zvyšok života trvalé následky. V mnohých kraji-
nách bola fakticky zdecimovaná takmer jedna generácia mužov. Po voj-
ne došlo k vzniku nových štátov, Rakúsko-Uhorsko sa rozpadlo a vzni-
kla napríklad aj Československá republika.

 Tradícia osláv konca 1. svetovej vojny sa začala rodiť už pri prvom 
výročí dňa prímeria, 11. novembra 1919, keď si tento deň pripomínali    
v Londýne, Paríži, ale aj ďalších mestách štátov Dohody. Americký 
prezident Woodrow Wilson v tomto roku oficiálne vyhlásil 11. november 
za Deň prímeria. Oficiálnym sviatkom sa stal v roku 1926. V roku 1954 
premenoval americký kongres Deň prímeria na Deň veteránov. Sym-
bolom Dňa veteránov sa stal kvet vlčieho maku, ktorý má pôvod v básni 
In Flanders fields (Na flámskych poliach), ktorú v roku 1915 napísal 
kanadský chirurg John McCrae, ktorý slúžil na západnom fronte, neďa-
leko belgického mesta Ypres – „Na poliach Flámska vlčie maky rastú, 
tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore 
počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu...“
 Vlčí mak ako symbol pre padlých vojakov 1. svetovej vojny prvý raz 
použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roku 
1921 zvolil bývalý veliteľ britských expedičných síl poľný maršal sir 
Douglas Haig, ako predseda Nadácie veteránov, vlčí mak za symbol pre 
zbierku na pomoc vojnovým veteránom a invalidom. 

 11. novembra pres-
ne o 11. hodine a 11. mi-
núte si členovia Jednoty 
dôchodcov Rajec, spo-
ločne s členmi Zväzu 
protifašistických bojov-
níkov v Rajci, predsta-
viteľmi mesta a ostat-
nými obyvateľmi uctili 
pamiatku padlých voja-
kov pri Pamätníku prvej 
svetovej vojny na Ná-
m e s t í  A .  Š k r á b i k a . 
Počas hlaholu kostol-
ných zvonov, položili      

k pamätníku kyticu kvetov a krátkymi príhovormi si spomenuli na všet-
kých, ktorí obetovali svoj život v boji za mier. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: P. Rýpal

 Na Slovensku sa pred štyrmi rokmi usta-
novil 4. november za Deň materských škôl na 
Slovensku.
 Naša Materská škola na Ul. Obrancov 
mieru sa opäť i v tomto roku, po štvrtýkrát, 
zapojila do slávenia tohto dňa lampió-
novým sprievodom. V tomto roku na 
podujatí spolupracovalo aj Mesto Rajec, 
ktoré akciu spropagovalo, ozvučilo ná-
mestie a o bezpečnosť sa postarala 
mestská polícia. 

 V piatok 3. novembra o 17. hodine, 
keď už tma zahaľovala naše mesto sa 
deti v sprievode svojich rodičov a súro-
dencov, za asistencie svetielkujúcich 
lampiónov rôznych druhov a farieb, 
zhromaždili na našom námestí. Poduja-
tia sa nezúčastnili iba deti z našej ma-
terskej školy, ale pridali sa k nám aj deti  
z Materskej školy na Mudrochovej ulici a 
z Materskej školy v Ďurčinej. 
 Na začiatku prítomných účastníkov priví-
tala vedúca oddelenia kultúry p. Tordová, ktorá 
nás oboznámila s programom podujatia. Po-
tom mikrofón odovzdala našej p. riaditeľke     
J. Demeterovej, ktorá privítala nielen súčas-
ných škôlkarov, ale aj deti, školákov, ktorí MŠ 

navštevovali v minulých rokoch, nezabudla ani 
na rodičov a poďakovala sa všetkým, že prijali 
pozvanie a prišli medzi nás. Po hovorenom 
slove zaznela veselá hymna materských škôl 
a po nej už mohol začať samotný lampiónový 

sprievod pod dohľadom mestskej polície, kto-
rá sa postarala o našu bezpečnosť pri prechá-
dzaní ulicami nášho mesta. 
 A bolo na čo pozerať. Takmer štyristo 
účastníkov v podobe dlhého zástupu sprievo-
du, trblietajúce sa svetielka lampiónov rozžia-

rili radosťou nielen detské očká, ale i oči dos-
pelých a vyvolali zvláštnu atmosféru a spo-
mienky na detstvo. Po absolvovaní sprievodu 
po uliciach Nádražná, Jánošíková, okolo rieky 
Rajčianky a cez most na Šafárikovej sme sa 

opäť dostali na Námestie SNP.
 Pani Tordová v mene mestského 
úradu a v mene materských škôl poďa-
kovala všetkým za účasť na lampióno-
vom sprievode. Aby sa nám ešte lepšie 
spomínalo, zazneli na záver detské 
skladbičky, ktoré nás navodili k dobrej 
nálade a k družnému rozhovoru medzi 
známymi. A ako čerešničku na torte,  
sme mohli pozorovať niekoľko vypuste-
ných lampiónov šťastia – posolstvo od 
deti Slovenska pre deti celého sveta.
 
 Na záver dovoľte, aby sme sa po-
ďakovali opäť vám, všetkým účastní-
kom akcie, mestskému úradu, mest-
skej polícii za spoluprácu pri zabezpe-

čovaní podujatia. 
 Už teraz sa tešíme na budúcoročný Deň 
materských škôl na Slovensku.

A. Szalóva, učiteľka MŠ Obr. mieru v Rajci
1x snímka: Šzá

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

DEŇ ČERVENÝCH MAKOV AJ V RAJCI
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 Seniori z Klubu dôchodcov – denného centra v Rajci už tradične 
organizujú spoločné stretnutie svojich členov pred začiatkom adventu. 
Tak tomu bolo i v tomto roku, kedy sa 22. novembra naplnila spoločen-
ská miestnosť klubu seniormi. Predsedníčka p. Jandušíková privítala 

členov a krátko 
zhodnotila posled-
né uskutočnené 
akcie. Oboznámila 
ich o účasti na dru-
žobnom stretnutí   
v Krnove, s ktorým 
má Mesto Rajec 
družbu. Stretnutia 
sa zúčastnili štyri 
družstvá z Poľska, 
Ukrajiny, Česka a 
Slovenska. Slo-
vensko zastupovali 
–  p .  P e k a r o v á        

z Jednoty dôchodcov, p. Jandušíková z denného centra, p. Durajová za 
zdravotne postihnutých, p. Pekná a p. Filo za Mesto Rajec. Každé 
družstvo malo za úlohu pripraviť nejaké národné jedlo. Družstvo z Rajca 
pripravilo bryndzové halušky, ktoré všetkým veľmi chutili. 
 Ďalej nasledovalo blahoželanie jubilantom a oslávencom s menami 
Emília, Katarína a Milan a slávnostný prípitok. O dobré občerstvenie sa 
postarala Jedáleň Rajka a o zákusky Cukráreň Júlia, za čo im pekne 
ďakujeme. Stretnutie pokračovalo veselou náladou, o ktorú sa posta-
rala hudobná skupina Kvanto, ktorá roztancovala seniorov. 
 Prekvapenie prišlo, keď 
medzi seniorov zavítal      
sv. Mikuláš spolu s čertom. 
Pozdravil všetkých členov, 
vyzdvihol ich pekné spolu-
nažívanie, radosť i vese-
losť. Seniori si spoločne 
zaspievali, podebatovali a 
každý dostal pekný darček. 
Predsedníčka poďakovala 
Mikulášovi za peknú nádiel-
ku a štedrosť so želaním, aby ani na budúci rok na nás nezabudol. Po 
jeho odchode pokračovala veselá zábava a rozprava so spomienkami 
na minulosť.

Š. Pecho, Klub dôchodcov – denné centrum, Rajec
2x snímka: P. Rýpal

Október – mesiac úcty k starším

 Úcta je veľmi dôležitá vlastnosť a hlavne 
úcta k starším, ktorú nám vštepovali naši rodi-
čia od malička. Aj preto je mesiac október ve-
novaný úcte k starším. Naši členovia Jednoty 
dôchodcov Rajec sa stretli na spoločnom po-
sedení, aby oslávili tento sviatok. Naše stret-
nutie prišiel pozdraviť aj primátor mesta Ing. 
Ján Rybárik, ktorý sa prihovoril našim členom, 
poďakoval sa im za všetko, čo pre svoje rodiny 
a naše mesto urobili a zaželal im veľa zdravia 
do ďalších rokov života. Naše posedenie obo-
hatili aj detičky z MŠ na Mudrochovej ul. svojim 
krásnym programom, ktorý sa páčil aj našim 
hosťom zo Slovenského zväzu zdravotne pos-
tihnutých. Po dobrom obede, zákusku a kávič-
ke sme si spoločne zaspievali pri harmonike, 
zaspomínali na staré časy a v družnej debate 
sme si posedeli do večerných hodín. Rozišli 
sme sa do svojich domovov v nádeji, že sa      
o mesiac  stretneme.

Deň červených makov

 Po roku sa opäť v našom meste 11. no-
vembra o 11 hod. a 11 min. rozozvučali zvony 
ako súčasť pietnej spomienky na ukončenie  
1. svetovej vojny. V tento deň a uvedenú hodi-
nu bolo podpísané prímerie, ktorým sa ukon-

čila 1. svetová vojna. Vo vojne položilo svoje 
životy veľa statočných vojakov. Niektorí nema-
jú ani svoj hrob a boli pochovaní v hromadných 
hroboch. Aj na týchto hroboch rozkvitli červené 
maky, ktoré sa stali symbolom utrpenia a spo-
mienok na hrôzy vojny. Aj členovia Jednoty dô-
chodcov Rajec, Klubu dôchodcov – denného 
centra Rajec, Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov v Rajci a zástupcov mesta 
Rajec sa stretli pri pamätníku padlých vojakov, 

kde spoločne položili ky-
tice červených kvetov na 
znak úcty a vďaky. K prí-
tomným sa prihovoril i 
predsedovia organizácií, 
ktorí odsúdili nezmysel-
nosť a hrôzy vojny. Musí-
me si však uvedomiť, že 
bez obetí by nebolo mieru, 
ktorý si musíme vážiť a 
chrániť.

Rozália Mikolková, 
predseda JDS Rajec
1x snímka: P. Rýpal

JEDNOTA DÔCHODCOV V RAJCI

 Aj rajeckí evanjelici si na konci októbra pripomenuli 500. výročie 
reformácie, a to Službami Božími za účasti zborových farárov Mariana a 
Oľgy Kaňuchovcov, Jozefa Havrilu, domácich i hostí, spevokolu evan-
jelickej cirkvi zo Žiliny, a tiež zasadením Stromu reformácie v záhrade 
za modlitebňou. Sadenie stromu, symbolu života, vzrastu a úrodnosti, 

nám má pripomí-
nať potrebu stále 
obnovovať svoju 
vieru v trojjediného 
Pána Boha i niesť 
ovocie viery v služ-
be blížnym.
 Refo rmačné 
zásady, t.j. že pra-
meňom viery a 
pravidlom života je 
slovo Božie ob-
siahnuté v Písme 
svätom, že hrieš-

nik je ospravedlnený samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, 
prijímanie Večere Pánovej ako ju určil Pán Ježiš, teda chlieb aj víno, 
používanie materinskej reči na Službách Božích, si rajeckí evanjelici 
zachovávajú a chcú na nich zotrvať aj naďalej.

milagoli
2x snímka: autor

KATARÍNSKE POSEDENIE

500. VÝROČIE REFORMÁCIE
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65 rokov
Mária Kurišová
Dušan Sekera

Ing. Karol Dobeš
Peter Uhliarik

80 rokov
Štefánia 

Kumančíková

86 rokov
Mária Hulínová

89 rokov
Božena 

Višňovská

98 rokov
Jozefína 

Babjaková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

Narodili sa
Lucia Hodasová – júl

Vanesa Babčanová – august
Denis Bafia – august

Patrik Holboj – august
Karolína Koledová – august

Marián Senko – august
Alexander Špánik – september

Damián Tiefenbach – september

Zosobášili sa v Rajci

Martina Špániková a Pavol Dolník – 11.11.2017

Opustili nás
Václav Kučera 1956 – 5.11.2017

Ladislav Fraštia 1934 – 15.11.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – december 2017

 Blíži sa koniec roka a s ním nevyhnutne prichádza doba bilancova-
nia. Ani Kordovánky na tom nie sú inak. Prešla už šestnásta sezóna ich 
pôsobenia a rady pohárov a medailí sa opäť rozrástli. Z Majstrovstiev 
Slovenska v Spišskej Novej Vsi, Majstrovstiev Európy v talianskej 
Giulianove, Medzinárodnej Grand Prix v Neusiedl Am See a ostatných 
medzinárodných súťaží si tento rok priniesli neuveriteľných 31 zlatých 
medailí, 11 strieborných a 6 bronzových medailí. Možno si niekto povie: 
„veď je to takto každý rok...“ Ale za každým rokom úspechu sa ukrývajú 
hodiny tvrdej práce. Práce stále nových mažoretiek, ktoré prichádzajú   
s novými očakávaniami a krôčik po krôčiku sa učia ovládať svoje telo, 
paličku i pom-pomy. Zoznamujú sa so základmi gymnastiky a venujú 
desiatky hodín týždenne tréningom. 

 Ďalšiu prácu odvádzajú trénerky. A nie je to len tak. Treba si vybrať 
tému, hudbu, tvoriť tanečnú choreografiu a v neposlednom rade stráviť 
nekonečný čas priamo na tréningoch v telocvični, či vonku. Niekedy 
stratiť hlas, občas nervy, ale výsledok vždy stojí za tú drinu. V Kordo-
vánkach sa na trénerských postoch už vystriedalo viacero tanečníc. 
Táto sezóna patrila tímu výnimočných tréneriek: Magdaléne Mičecho-
vej, Márii Židekovej, Petre Cibulkovej, Alexandre Hanusovej a, samo-
zrejme, vedúcej súboru Zuzane Rizmanovej. Spoločne dokázali posta-
viť choreografie, ktoré okrem zlatých medailí získali niekoľkokrát 
špeciálne ceny a stali sa absolútnymi víťazmi kategórií. Z každej súťaže 
odchádzali vždy VŠETKY Kordovánky s najmenej jednou medailou na 
krku. Nebol to teda len rok úspechov jednej vekovej kategórie alebo 
jednej choreografie. Bodovali vždy všetky. A to je pre ne najväčšou 
motiváciou a štartérom do nového roku. 
 Blížia sa sviatky pokoja a lásky a Kordovánky by vám tiež chceli 
zaželať požehnané vianočné sviatky a šťastný nový rok 2018. 

ZR
1x snímka: autor
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ĎAKUJE

MESTO RAJEC 

MŠ na Mudrochovej ulici za výstavu prác detí

VAŠE – NAŠE KORDOVÁNKY

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
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