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NA DUBOVEJ VYRASTIE VYHLIADKOVÁ VEŽA
18. januára bolo zvolané mimoriadne mestské zastupiteľstvo. Prečo?
Mimoriadne zastupiteľstvo bolo zvolané
preto, lebo všetky výdavky spojené s výstavbou bytov na Štúrovej ulici boli schválené
v rozpočte na rok 2017. Pretože sa podpis
kúpno-predajnej zmluvy a odovzdanie bytov
neuskutočnil v minulom roku, bolo potrebné
zvolať mestské zastupiteľstvo, kde sme robili
úpravu rozpočtu, aby sa výdavky, ktoré sú
nevyhnutne spojené s prevodom bytov, dostali
do rozpočtu za rok 2018. Čo poslanci aj odsúhlasili.
Začiatkom februára by sme mali podpisovať kúpno-predajnú zmluvu na zrekonštruované byty a po podpise zmluvy a zavkladovaní
do katastra nehnuteľností budú byty odovzdané budúcim nájomníkom.
Už sú byty pridelené jednotlivým záujemcom?
Aj keď niektorí poslanci požadovali, aby
komisia, ktorá má prideľovať byty zasadala už
v novembri, zatiaľ nezasadala, a to z jednoduchého dôvodu. Keby sme už v novembri rozhodli komu pridelíme byty, mohla sa situácia
v jednotlivých rodinách žiadateľov ešte zmeniť
a aj ľudia by zbytočne dlho čakali, kedy sa
budú môcť nasťahovať.
Preto komisia na prideľovanie bytov zasadne až keď budeme vlastníkmi bytov. Ak
všetko pôjde podľa plánu, predpokladám, že
najneskôr do konca februára by sa mohli sťahovať noví nájomníci do bytov.

AKTUALITY Z MESTA

rozložiteľného komunálneho odpadu v meste
Rajec, výstupom ktorého by mal byť kompostér do každého rodinného domu. Keďže sme
prešli všetkými kontrolami, mal by byť náš projekt pozitívne hodnotený a predpokladáme, že
aj schválený. Počas niekoľkých týždňov by
sme mali dostať záverečné stanovisko.
V prípade, že budeme úspešní, tak by sme
chceli ešte do leta zaobstarať kompostéry do
každého rodinného domu, aby sa už v budúcnosti neobjavovali v meste stojiská na trávu,
ktoré sa zmenili na smetiská.
Pred rokom sme informovali, že sa plánuje
zmena využitia nedostavanej športovej haly na Kostolnej ulici, ktorej však musí predchádzať rekonštrukcia. Začne sa v tomto
roku s prácami?
V minulom roku sme pripravovali projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na
túto stavbu, v decembri nám bola projektová
dokumentácia odovzdaná a vo februári začneme s výberom dodávateľa. Keď dodávateľa
stavby vyberieme, začneme s rekonštrukciou
budovy, kde podľa plánovaného zámeru
vznikne kryté mestské trhovisko. Finančné
prostriedky potrebné na rekonštrukciu máme
zabezpečené z úveru.

Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Už sme avizovali, že sa plánuje výstavba
vyhliadkovej veže. Mesto Rajec bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov
na jej výstavbu. Kedy by mala byť verejnosti prístupná?
V minulom roku sme začali realizovať projekt výstavby náučného chodníka Okolím Rajeckého hradu, pokračovaním ktorého je ďalší
projekt Poľsko-slovenské cesty dedičstva,
ktorý by mal zatraktívniť tento chodník o ďalšie
prvky, napríklad pribudnú na informačných tabuliach QR kódy, či sa vybuduje vyhliadková
veža na Dubovej. Projekt sa uskutoční v rámci
programu Interreg Poľsko-Slovensko a realizovať ho budeme spolu s poľským partnerom
mestom Czechowice-Dziedzice od januára do
decembra tohto roka.
Aj takýmto spôsobom chceme zatraktívniť
naše mesto pre turistov a dúfame, že k tomu
prispeje nielen náučný chodník, zviditeľnenie
pozostatkov Rajeckého hradu, ale aj vyhliadková veža, ktorá sa na Dubovej pred desiatkami rokov už nachádzala. Verejnosti by mala
byť veža prístupná najneskôr do konca roka
2018.

700 hodín. Pri minimálnych nákladoch s odvodmi, ktoré máme na týchto zamestnancov
to predstavuje asi 4 tisíc eur. Čiže jedno kosenie pohrebísk nás stojí zhruba 4 tisíc eur a
kosíme ich štyrikrát ročne. To je len samotné
kosenie, ďalej mesto platí vodu
na cintoríne, osvetlenie a zabezSnímka: Z. Ščasná
pečuje zimnú údržbu,ktorú sa
snažíme zabezpečiť tak, že keď
je napadnutý sneh odhrnieme
ho, ale keď nestíhame, tak nestíhame. Prednosť majú vždy
chodníky a cesty v meste. Snažíme sa však, ak je nejaký pohreb, aby vtedy bolo vždy odhrnuté.
Nemôžu niektorí ľudia od
nás chcieť, aby sme každý deň
odhŕňali a čistili chodníky na cintoríne. Z ekonomického hľadiska to nie je možné a prosím ich,
RAJECKÝ CINTORÍN
aby si to uvedomili a nechodili
s takýmito požiadavkami na
Chceli by ste upozorniť obyvateľov na niemestský úrad. Nie je to v našich možnostiach a
čo?
ani schopnostiach.
Mesto Rajec zabezpečuje zimnú aj letnú
Mesto zabezpečuje prevádzku cintorínov,
údržbu nielen ciest a chodníkov v meste, ale aj
ktorá nás stojí viac ako 20 tisíc eur ročne,
pohrebísk, čiže verejného cintorína za kosz iných zdrojov, nie z prenájmu hrobových
tolom a evanjelického cintorína. Ľudia v Rajci
miest. V prípade že by ľudia požadovali, aby
však majú predstavu, že keď napadne sneh
každý deň, keď napadne sneh bolo ihneď
Mesto Rajec bude každý deň odhŕňať sneh až
odhrnuté a aby bolo pokosené tak, ako si to
na samý vrch cintorína plus všetky chodníky.
niektorí predstavujú aj 5x do roka a niektorí
Chcem ľudí poprosiť, aby si uvedomili, že
ešte aj častejšie, je nutné si uvedomiť, že je
mesto zabezpečuje údržbu týchto priestranpotrebné na to mať minimálne 30 tisíc eur, čo
stiev vlastnými silami a vlastnými kapacitami.
by pri dva a pol tisícoch hrobových miest predNie je v možnosti mesta každý deň odhŕňať a
stavoval ročný nájom za jedno hrobové miesto
posýpať cintorín.
minimálne 12 eur a nie 1 euro.

Mesto Rajec sa často zapája do rôznych
výziev grantových programov na získanie
finančných prostriedkov pre investičné akcie v meste. Pripravuje sa ešte niečo zaujímavé v tomto roku?
Každoročne sa Mesto Rajec zapája do
rôznych výziev a aj v súčasnosti máme rozpracovaných niekoľko projektov.
Napríklad v minulom roku sme sa zapojili
do výzvy ministerstva životného prostredia
s projektom Predchádzanie vzniku biologicky

V iných mestách je to zariadené tak, že
pohrebiská sú v prenájme a zimnú aj letnú
údržbu zabezpečuje daná pohrebná služba
z nájomného za hrobové miesta. My v Rajci
máme schválené za hrobové miesto 1 euro na
rok, keď si uvedomíme, že v Rajci máme zhruba 2 500 hrobových miest, tak to prestavuje
príjem dva a pol tisíca eur za rok. Len jedno
kosenie na rajeckom cintoríne, a robíme štyri
do roka, nás stojí – 10 ľudí krát dva týždne (po
5 dní) čo je sto ľudí krát 7 hodín čo predstavuje

Keďže sa však jedná iba o jednotlivcov,
ktorí majú takýto problém nepredpokladám,
že je k tomu potrebné otvoriť diskusiu, iba je
potrebné upozorniť na to tých, ktorí majú takéto neoprávnené nároky, aby si to uvedomili.
Hovorím to aj preto, aby si aj ostatní obyvatelia
uvedomili, že prevádzka cintorínov je drahá a
Mesto Rajec ju musí dotovať z finančných
prostriedkov, ktoré by sa mohli použiť na niečo
iné.
Za rozhovor ďakuje Šzá
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POĽSKO-SLOVENSKÉ CESTY DEDIČSTVA
Po úspešnej žiadosti podpísalo Mesto Rajec Zmluvu o poskytnutí
FP č. INT/EB/ZA/1/II/B/0092 so Združením Región Beskydy a Žilinským
samosprávnym krajom pre spoločný mikroprojekt s názvom Poľsko-slovenské cesty dedičstva.

VYHLIADKOVÁ VEŽA – VIZUALIZÁCIA
Celková hodnota mikroprojektu predstavuje sumu 107 689,74 eur,
pričom vlastný vklad partnerov projektu (Mesto Rajec a Gmina Czechowice-Dziedzice) je 7 589,22 eur. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu predstavujú sumu 100 100,52 eur.
Žiadateľom – vedúcim partnerom je Mesto Rajec (Slovensko) a
partnerom mikroprojektu sú Gmina Czechowice-Dziedzice (Poľsko).
Aktivity mikroprojektu sú plánované v časovom horizonte celého
roka 2018. Hlavnými aktivitami sú aktivity zachovania dedičstva na
slovenskej a poľskej strane, ktoré spočívajú hlavne vo vybudovaní

DÚ VALAŠI, DÚ...
PASTÝŘSKÉ TRÚBENÍ

vyhliadkovej veže v lokalite Dubová a spoločných workshopoch
(remeselné dielne, spoznávanie histórie a krajiny) účastníkov
z Poľska a Slovenska. V zmysle východiskovej situácie v partnerských
samosprávach bol hlavný cieľ projektu zadefinovaný nasledovne: Spoločná ochrana nášho poľsko-slovenského dedičstva a jeho zachovanie pre ďalšie generácie.
Partneri projektu disponujú bohatým potenciálom prírodného a kultúrneho dedičstva, ktorý nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu
a už vôbec nie cezhraničného regiónu. K objavovaniu tohto dedičstva,
jeho spoznávaniu, propagácii má prispieť práve realizácia nášho spoločného projektu. Projekt nadväzuje na realizáciu mikroprojektu Náučný chodník Okolím Rajeckého hradu, o ktorom sme vás priebežne informovali prostredníctvom mesačníka Rajčan a webstránky mesta Rajec.
Opiera sa o vybudovaný náučný chodník naprieč pohorím Dubová, ktorý dopĺňa o nový prvok – vyhliadkovú vežu situovanú na vrchole náučného chodníka a o QR kódy na jestvujúcich tabuliach náučného chodníka. Projekt prinesie realizáciu vzájomne zdieľaných a prepojených
workshopov na poľskej a slovenskej strane, ktoré budú zamerané na
históriu, remeslá a prírodné dedičstvo.
Projekt chce propagovať a zviditeľniť prírodné a kultúrne bohatstvo
partnerov, podporiť aktivity súvisiace s ochranou a rozvojom kultúrneho
a prírodného dedičstva.
Odd. výstavby a životného prostredia, MsÚ Rajec
1x snímka: archív MsÚ

ANDRÝSEK Z FRYŠTÁKU

V nedeľu 21. januára sa uskutočnil
veľmi vydarený
folklórny koncert.
Vznikol spoluprácou Základnej
umeleckej školy
v Rajci, Súkromnej
základnej umeleckej školy Morava
v Zlíne a Mesta Rajec.

Na začiatku vys- GAJDOŠSKÉ TRIO
túpilo Pastýřské trúbení (fujary trombity)
a Mladí gajdoši z Kašavy. Po úvode sa
pokračovalo v gajdošskej nálade a
vystúpili ešte Gajdoš
z Neubuze Petr Sovják a Gajdošské trio.
Po gajdošoch prišli
na rad cimbalové
muziky s mladšími
žiakmi Moravěnka a cimbalová muzika Kuráž z Liptála. Najlepšiu
náladu vyčarovali mladí muzikanti a speváci z cimbalovej muziky
Andrýsek z Fryštáku. Na záver vystúpil PaedDr. Marián Remenius
(spev) spolu s Mgr. Zuzanou Lapčíkovou (cimbal). Najlepšie prišlo
nakoniec. Najlepšia moravská cimbalistka Mgr. Zuzana Lapčíková
uzatvorila koncert pásmom moravských ľudových piesní (spev a
cimbal).

Všetci návštevníci odchádzali z koncertu v dobrej nálade a s úsmevom na tvári a o to nám išlo.

ZUZANA LAPČÍKOVÁ A MARIÁN REMENIUS

Dovoľte mi ešte
poďakovať za pomoc pri príprave
podujatia (príprava
sály a občerstvenie
pre muzikantov)
oddeleniu kultúry
Mestského úradu
Rajec.
PaedDr. Marián
Remenius
4x snímka:
Z. Ščasná
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RAJECKÝ MESTSKÝ PLES PO DEVÄTNÁSTYKRÁT

Po Vianociach nastáva obdobie plné plesov, zábav, veselenia – fašiang. K rajeckému fašiangovému obdobiu už neodmysliteľne patria
rôzne podujatia konané pod hlavičkou Mesta Rajec. Jedným z nich je
i Rajecký mestský ples, ktorý sa v tomto roku uskutočnil 27. januára.
Krásne róby, elegantné
účesy, netradičná výzdoba – to
nie je súčasťou iba veľkých
plesov, ale aj toho nášho mestského. Bohatá výzdoba v červeno zlatých tónoch zútulnila a
okrášlila všetky priestory kultúrneho domu.
Niekoľko desiatok dvojíc
zamierilo v sobotu podvečer
do kultúrneho domu, aby sa pri
dobrej hudbe a tanci zabavilo.
Ženy prichádzali elegantne
učesané a oblečené v krásnych róbach, ozdobené šperkami, mužom nechýbali spoločenské obleky s kravatou, či motýlikom
pod krkom.

Večer odštartovala tanečná skupina
Vivas Dance Group zo Žiliny úžasným
charlestonom. Ako každoročne aj v tomto roku všetkých na úvod plesu osobne
privítal primátor mesta Ing. Ján Rybárik a
všetkým pri spoločnom prípitku poprial
dobrú zábavu. Ples oficiálne otvoril spolu
so svojou manželkou Annou tradičným
viedenským valčíkom. Nasledovalo tanečné kolo a po ňom vynikajúca večera,
počas ktorej znova vystúpili dievčatá zo
skupiny Vivas Dance Group s ďalším
programom. Najskôr zatancovali tance
inšpirované tradičnou ľudovou hudbou a
po krátkej prestávke pokračovali v štýle
kubánskych rytmov. Po nádhernom
programe sa hostia zabávali v tanečných kolách, ktoré mala pod taktovkou hudobná skupina ABC Dance. Ani v tomto roku nechýbala bohatá tombola, do ktorej prispeli sponzori z firiem, podnikov a podnikatelia
z Rajca a okolia. Hostia nad ránom postupne odchádzali príjemne
unavení z tanca a
spevu, tí šťastnejší
s tombolovou cenou, ale čo je najhlavnejšie, všetci
odchádzali dobre
naladení a veľmi
spokojní.
Nič nepoteší
organizátora viac,
ako pochvala. A tou
veru hostia nešetrili
počas celého podujatia.
Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry ďakuje všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom podporili XIX. Rajecký mestský ples.
Ďakujeme!
Z. Ščasná, MsÚ Rajec, odd. kultúry
4x snímka: Z. Ščasná

ROZPRÁVKOVÁ KRAJINA FANTÁZIE
Deti v krásnych maskách, s dobrou náladou a v sprievode svojich rodičov prišli 4. februára do rajeckého kultúrneho domu, aby sa
zabavili na tradičnom Detskom karnevale, ktorý pre deti pripravilo Mesto Rajec.
Deti sa prevtelili do svojich vysnívaných rozprávkových postavičiek. Stretli sa tu
princezné, víly, čerti i čertíčatá, Myšky Minnie, kovboji, šašovia, čarodejníci, piráti, ježibaby, lienky a motýliky, navštívila nás aj múmia z ďalekého Egypta, Pipi Dlhá Pančucha či jednorožec.
Na karneval ich prišli zabaviť šašo Jašo, šaša Jaša a
vodník Žblnko, ktorí zabávali
deti počas celého popoludnia
rozprávkovými hrami, súťažami a veselým jašením. Deti
si po úspešne zvládnutých
súťažiach odniesli domov

sladkú odmenu. Karnevalový deň sa niesol
hlavne v rytme hudby a spevu a pri rezkých
tónoch diskotéky sa poriadne vytancovali a
vybláznili nielen deti, ale aj ich rodičia.
Z. Ščasná, MsÚ Rajec, odd. kultúry
3x snímka: Z. Ščasná
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FAŠIANGY, TURÍCE, VEĽKÁ NOC IDE...
Fašiangy sa krátia, už sa nenavrátia, a dievčatá plačú, že sa nevyskáču...
Fašiangami sa nazýva prechodné obdobie
medzi zimou a jarou. Nemajú pevný termín a
označuje sa nimi celé obdobie od Troch kráľov
po Popolcovú stredu. Fašiangy sú plné rôznych zábav, plesov, zabíjačiek a zvykov.

hrubého pána (Bakcha), murínov, kominárov a
podobne. Sprievody masiek sa nezaobišli nikdy bez muzikantov.
Mládež získavala potrebné potraviny ako
zvyčajne obchôdzkou. Veselé skupiny mládencov v maskách, chodili s muzikou po domoch, kde ich obdarovali slaninou, údeným
mäsom a inými potravinami.
Hlavným organizátorom fašiangových zábav na dedinách bola dospelá mládež. V mestách boli fašiangy spestrené sprievodmi a zábavami, ktoré usporadúvali remeselnícke cechy. Hlavnými organizátormi boli tovariši. Ve-

Najväčšia zábava počas fašiangov vrcholí
od nedele do utorka pred Popolcovou stredou.
Ľudia sa počas fašiangov chovali uvoľnene,
parodovali zaužívané správanie, preobliekali
sa do masiek, ktoré okrem zábavnej funkcie mali aj ochranný význam a mali chrániť proti pôsobeniu negatívnych síl, mali zabezpečiť úrodný rok a plodnosť hospodárskych zvierat.
Masky mali rôznu symboliku.
Turoň predstavoval tura – symbol
sily a plodnosti. Hlavu turoňa s pohyblivou papuľou niesol na tyči
mládenec zakrytý vrecom. Spolu
s ním šiel poľovník, ktorý ho zastrelil, a mäsiar, ktorý turoňovi zvalenému na hnojisku vyrezal sadlo,
v skutočnosti kus hnoja. Kontaktom s turoňom získal hnoj silu a
jeho vyvezením na pole sa zabezpečila dobrá úroda. Slameník bol
muž zamotaný do slamy z obilia
FAŠIANGY V ĎURČINEJ (2. pol. 20. storočia)
alebo z hrachu, nazývaný aj medveď alebo kurina baba. Slama
selili sa všetci, či starí, či mladí, a ako zaznasymbolizovala obilie, hojnosť, pričom kurine
menali kronikári minulých storočí, tradičným
baby (chlapci prezlečení za staré ženy) po
radovánkam spojeným so štedrým užívaním
domoch zbierali do koša vajcia. Gazdiné si od
vína a iných nápojov sa nevyhýbali ani váženi
nich brali niekoľko stebiel slamy a dávali ju
otcovia rodín a prísni predstavení obce.
sliepkam do hniezd, kde znášali vajcia.
Zábavy vyvrcholili v utorok poslednou muV sprievodoch dominovali masky svadobného
zikou pred Popolcovou stredou. Mládenci už
páru a masky predstavujúce najrozličnejšie
od utorka rána chodili po domoch popreobliepovolania – hájnik, lekár, vojak. Zúčastňovali
kaní za rôzne masky, medzi ktorými nesmel
sa sprievodov a spravidla parodovali zobrazochýbať „dochtor“ s okuliarmi, „apatekár“ s truhvané profesie v žartovných improvizovaných
ličkou naplnenou cukríkmi, čiže pilulkami, mäscénkach. Masky veľmi často zosmiešňovali
siar v bielej zástere, kováč v koženej zástere
ľudské vlastnosti, alebo predstavovali ľudí
s kliešťami a kladivom, handrár s píšťalkou a
iných národností a náboženských vyznaní (Inbatohom, ďalší mládenec oblečený do otrhadiánov, Turkov). Okrem týchto masiek možno
ných mestských šiat niesol hrniec na masť,
vidieť vo fašiangových sprievodoch množstvo
iný, imitujúci ľahkú ženu z mesta, mal na chrbrozličných masiek ako žobráka, starú babu
te kôš s vajíčkami. Mládenci napodobňovali a
s deckom, babu s košom, polochlapa-položeparodovali príslušníkov iných stavov a vrstiev.
nu, mužov prezlečených za ženy a naopak,

Obecenstvo zabávali svojou nešikovnosťou,
potácali sa, kĺzali, padali na zem, pričom sa
usilovali stiahnuť zo sebou aj niektorého z divákov. Pestrý sprievod uzatváral „pastier“ s bičom, ktorý hnal masky pred sebou.
V utorok pred škaredou stredou v hostinci
celý deň vyhrávala muzika už od poobedia.
Mládenci vo fašiangovej maškaráde chodili po
uliciach „hejnom“. Jeden-dvaja z nich preoblečení za ženy, v čepcoch niesli na chrbtoch koše s vareškami. Ďalší mal v rukách „paloš“,
aby bolo na čo zapichnúť slaninu a mäso,
s ktorými ich v domoch, do ktorých zavítali, obdarovali. V domoch dostávali mládenci aj mäso, vajíčka a peniaze. Išli do krčmy, a tam všetko pojedli a peniaze prepili. Na stoloch nechýbali rôzne nápoje, ako pálenka, víno, pivo
a v minulých storočiach obľúbená medovina.
V domoch piekli mäso, varili bravčovú huspeninu, vyprážali šišky – pampúchy. Pri muzike
sa zabávali až do utorka polnoci, kedy sa
fašiang končil pochovávaním basy, potom hudobníci museli odísť. Pri tomto symbolickom
pohrebe obyvatelia prestrojený za farára,
organistu, kostolníka, a samozrejme, nesmeli
chýbať ani plačky, uskutočnili obrad plný
plaču, smiechu a zábavy, pri ktorom pochovali
basu – symbol hudby, zábavy a veselosti.
Od škaredej – Popolcovej – stredy nastupoval štyridsaťdňový pôst plný odriekania,
modlitieb, pôstu a striedmeho života, ako príprava na veľkonočné sviatky.
Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
Zdroj: Rok vo zvykoch nášho ľudu, Tatran 1986
2x snímka: archív mestského múzea

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA
V sobotu 27. januára sa v Klube dôchodcov v Rajci uskutočnilo Fašiangové
posedenie miestnej organizácie Slovenského červeného kríža v Rajci. Atmosféra
na podujatí bola príjemná, niekoľko členov
prišlo v nádherných maskách a ľudia sa zabávali do neskorých hodín.
Miestna organizácia Slovenského červeného kríža v Rajci ďakuje sponzorom a
sympatizantom neziskovej organizácie za
sponzorské dary. Bez ich pomoci by sme
neboli schopní zorganizovať fašiangové
posedenie pre svojich členov a darcov krvi.

Srdečná vďaka patrí – Cukráreň Júlia,
Domachlad, Textil Iveta Stehlíková, Textil
Ďuriš, Kvetinárstvo Vysoký, Kofola, a.s.,
Slovenka, Papiernictvo Fabanová, Pekáreň Čibenka, Lekáreň Smieško, Oriešok,
Kniha v radnici, Kvety Tulip, Kaderníctvo
Eva, masérka A. Pekná, Zmrzlináreň, Marián Vrábel metly, Peter Siladi, Miroslav Bellan, Potraviny FIT – Mária Pekná.
Júlia Juhászová,
predsedníčka MOSČK v Rajci
Snímka: P. Rýpal
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MÔŽEM NOSIŤ AJ KEĎ MÁM DIASTÁZU?
Toto je častá otázka mnohých mamičiek po pôrode. Netreba sa ho
báť, veď nosenie je pre matku aj dieťa prirodzené a normálne. A pokiaľ si
vyberieme správnu a správne nastavenú nosiacu pomôcku či vhodný
úväz a uvedomíme si ako máme správne držať svoje telo, diastázu si
ani nespôsobíme a ak ju už máme, tak si ju nezhoršíme.
Z hľadiska fyzioterapie je dôležité vedieť, že bez stabilného a silného trupu nemôžeme vykonávať žiadnu aktivitu. Treba si uvedomiť súhru
brušného svalstva (m. rectus adbominis a transversus), svalov panvového dna a multifudusu, čo je chrbtový sval. No okrem správneho zapájania a fungovania hlbokého stabilizačného systému (HSS), je dôležité
aj správne dýchať, to znamená dýchať do bránice. Základom je hlboký
nádych nosom do spodnej časti pľúc bez pohybu hrudníka, no s aktiváciou HSS, vďaka čomu vzniká v brušnej dutine tlak, ktorý priamo vplýva
na orgány brušnej dutiny.

A čo je teda tá diastáza? Laicky povedané, ide o rozostup priamych
brušných svalov v dôsledku vnútorného tlaku, kedy sa ľavá a pravá strana svalu oddelí. Keď sa nato, ale pozrieme z bližšia, zistíme, že svaly
tvoriace prednú stranu brucha sú spojené väzivom nazývaným Linea
Alba. Počas tehotenstva, kedy v dôsledku narastajúceho bruška pôsobí
priveľký vnútorný tlak, dochádza k natiahnutiu tohoto väziva, ktoré už
nedokáže udržať ľavú a pravú stranu priameho brušného svalu (m. rectus abdominis) a nastáva jeho rozostup a následné vyklenutie brušnej
dutiny. Netreba sa zľaknúť medzery, ktorá sa vytvorí a môže siahať od
hrudnej kosti až k pupku. Pre správnu diagnostiku a následnú liečbu je
dobré navštíviť fyzioterapeuta, ktorý sa danou problematikou zaoberá.
Ak sme však zvedavé a chceme ešte pred návštevou fyzioterapeuta
zistiť, či trpíme diastázou, existuje jednoduché samovyšetrenie. Ľahneme si na chrbát a dolné končatiny pokrčíme v kolenách, ako keď
chceme robiť brušáky (pozor, tie sú pri liečbe diastázy kontraindikáciou,
lebo podporujú jej zväčšovanie). Hlava musí byť mierne hore a brušné
svalstvo napnuté. Ukazovákom a prostredníkom si zmeriame medzeru
medzi brušným svalstvom, v zásade medzera 2-3 prsty je v „norme“, no
už prvým príznakom je vytvorenie striešky nad pupkom. Cesta k jej
vyliečeniu je dlhšia, ale pri dodržiavaní určitých zásad prináša vytúžené
ovocie vo forme pekného bruška. Ideálne je, ak žena začne cvičiť už
pred pôrodom či tehotenstvom, nakoľko ak má chybné držanie tela,
svaly nefungujú dobre, sú oslabené, čo sa neskôr ukáže aj vo forme

Mgr. Janka Kavcová,
fyzioterapeutka, nosiaca mamina a odborný garant pre ergonosenie.sk
1x snímka: autor

18. januára sa materské školy z Rajeckej
doliny zhromaždili v Kultúrnom dome v Rajci.
Už na vopred pripravené stoličky sa deti usadili a koncert sa mohol začať.
S veľkým potleskom sme privítali hudobníka uja Ľuba. Všetky deti boli pozvané na
parket a detská diskotéka sa začala. Ujo Ľubo
s deťmi spieval a tancoval vyše hodiny. Deti sa
zabávali celý čas aj s pani učiteľkami. Na záver sme si spravili pár fotiek a vytancované
deti mohli ísť do svojich materských škôl. Koncert sa nám veľmi páčil, a dúfame, že sa na
takomto podujatí ešte niekedy stretneme.
Bc. Veronika Halková, MŠ Mudrochova, Rajec
1x snímka: archív MŠ
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diastázy. Cvičiť by sme mali pod dohľadom skúseného fyzioterapeuta a
musíme mať dostatočnú trpezlivosť, odhodlanie a nezabúdať na pravidelnosť, lebo bez nej diastázu nejde napraviť. Už počas tehotenstva je
vhodné nosiť pás, ktorý odľahčuje váhu rastúceho bruška. Bezprostredne po pôrode by sa malo brušné svalstvo namáhať čo najmenej a mali
by sme dávať pozor aj na neprimerané zaťažovanie. Vhodné je ak začneme s nosením hneď po narodení bábätka, pretože bábätko funguje
ako záťaž a svaly sa jej prispôsobujú postupne, a tým pádom sa aj prirodzene posilňujú. Nosenie je vynikajúcim facilitačným prvkom na samotné svaly brucha a spolu s cvičením by malo dopomôcť k úprave diastázy.
Základom cvičenia je začať od nuly. To znamená, „prerobiť“ zaužívané stereotypy, pretože diastáza nie je len o brušku, ale súvisí aj s bolesťou chrbtice, dýchaním a panvovým dnom. Cvičiť začíname navodením správneho stereotypu dýchania a zaučením ako cvičiť vnútorné
svaly. Ako som už vyššie spomínala, úplnou kontraindikáciou sú klasické brušáky, ktoré máme mnohé zafixované ako formovače bruška. No
práve oni, najviac namáhajú brušné svalstvo a zväčšujú ho, a tým neriešia podstatu diastázy, lebo svaly sa nepribližujú.
Omnoho častejšie však diastázou trpia mamičky, ktoré rodia cisárskym rezom. U nich ide cvičenie a náprava diastázy o dosť ťažšie, nakoľko boli prerušené všetky svaly a štruktúry, niekedy dokonca aj inervácia. Z môjho pohľadu je dôležitá aj starostlivosť o popôrodnú jazvu,
ktorá má tendenciu vytvárať zrasty / adhézie, ktoré ovplyvňujú správne
fungovanie okolitých štruktúr. No pozor nedávame len pri cvičení, ale aj
v bežnom živote ako je dvíhanie ťažkých predmetov, vstávanie z postele, korektný sed či stoj a dýchanie. Vhodné je tiež používanie popôrodného sťahovacieho pásu. Aj cvičenie jeden až dvakrát do týždňa je zbytočné a nerieši náš problém. Treba cvičiť aj niekoľkokrát denne. Platí, že
3x cielene a uvedomele zacvičený cvik je účinnejší ako 10 automaticky
zopakovaných, kedy len cvičíme, ale neuvedomujeme si ako a čo cvičíme. Dôležité je uvedomiť si súhru vnútorných a vonkajších svalov a svalových skupín a zabezpečiť ich rovnováhu. Pripomínam, že pri výbere
cvikov napríklad aj z jogy, pilatesu či kalanetiky dávame pozor na tie,
ktoré sa zameriavajú na posilňovanie vnútorného svalstva. Vynikajúca
je tiež chôdza a plávanie. Zaujímavým postrehom nosiacich mamičiek
je nosiť väčšie detičky na chrbte, kvôli správnemu držaniu tela a nepreťažovaniu driekovej chrbtice. Ak však uprednostňujeme nosenie na bruchu, treba hlavne pri šatkách zvoliť správny úväz – napr. spevnený klokan či spevnený dvojitý kríž, vedome sa kontrolovať a dodržiavať správne držanie tela, to znamená nepodsadzovať panvu či nevystrkovať brucho. Brušné svaly sú súčasťou HSS a pri zanedbaní diastázy to môže
mať neskôr vplyv na postúru či dýchanie.
Môžem teda povedať, že diastázu nespôsobuje nosenie, ale ani ju
nezhoršuje. Teda za predpokladu, že nosíme v správne zvolenej pomôcke či úväze. A ak už bola prítomná, napr. z predchádzajúceho tehotenstva, nemusíme prestať nosiť, ale musíme začať cvičiť (úsmev).
Nebojme sa preto vyhľadať odbornú pomoc vo forme fyzioterapeuta, ktorý nám pomôže nielen napraviť diastázu, ale ak je naklonený aj
noseniu, zhodnotiť nastavenie nosiča či vhodnosť úväzu a v neposlednom rade vďaka pravidelnému cvičeniu pomôže vytvarovať postavu,
zmierniť bolesti chrbtice či posilniť oslabené panvové dno.

RAJČAN 2/2018

OD SEPTEMBRA DO FEBRUÁRA...
Slávnostné otvorenie školského roka
2017/2018 sa konalo v „novom šate“. Počas
letných prázdnin bolo dokončené zateplenie
obvodového plášťa a nová fasáda. Pestré farby nás optimisticky naladili do nového, a dúfajme, úspešného školského roka. Po úvodných
organizačných a administratívnych dňoch sa
naplno rozbehol nielen vzdelávací, ale aj výchovný proces v škole.
Niekoľko žiakov sa zapojilo do mestského
projektu Náučný chodník okolím Rajeckého
hradu. Napriek nepriaznivému počasiu sa výkopové práce našim žiakom páčili, pretože
získali veľa nových vedomostí a skúseností.
Z tejto aktivity si zúčastnení vytvorili fotodokumentáciu s informáciami aj pre ostatných žiakov.
Každoročne sa zapájame do projektu Svet
okolo nás. Vždy sa tešíme na stretnutie s dvoma cestovateľmi, ktorí nám tento rok sprístupnili program Vietnam – brána do Indočíny.
Na konci septembra sme zorganizovali
Európsky deň jazykov pre našich žiakov, ale
aj pre žiakov zo základných škôl regiónu. Vyučujúci slovenského jazyka, anglického jazyka,
ruského jazyka a nemeckého jazyka si v spolupráci so žiakmi pripravili veľa zaujímavostí
o krajinách, v ktorých sa daným jazykom hovorí. Boli pripravené prezentácie, kvízy, vtipné
testy a krátke videofilmy.

V októbri sme sa všetci tešili na celoškolskú exkurziu do Ostravy – Vítkovíc. Navštívili sme prírodovednú expozíciu s názvom Veľký svet techniky. Počas štvorhodinovej prehliadky mali žiaci možnosť interaktívne vstúpiť
do sveta objavov a pokusov z oblasti biológie,
fyziky, chémie a matematiky. Humanitne zameraných žiakov zaujala expozícia Svet civilizácie.
Stužková slávnosť patrí k najkrajším
chvíľam mladého človeka. Aj tentokrát pokojné vody štvrtákov rozvírila príprava tejto jedinečnej slávnosti, ktorá sa uskutočnila v Kultúrnom dome v Rajci 20. októbra 2017. Nádherné róby, bohatý kultúrny program a dôstojný priebeh stužkovej slávnosti zabezpečili
dobrú zábavu až do skorého rána.
Už tradične, pred jesennými prázdninami,
tretiaci zorganizovali imatrikulačnú slávnosť
pre našich prvákov. Je to milá aktivita, ktorej sa
zúčastňuje celá škola. Tohtoročné imatrikulá-

cie boli inšpirované bojom mafiánskych klanov
o jednotlivých prvákov formou rôznych súťaží.
Po úspešnom prijatí prvákov do cechu gymnazistov si všetci spoločne pochutnali na domácich koláčoch a občerstvení pripravenom šikovnými tretiačkami.
V novembri sme navštívili niekoľko kultúrnych podujatí. Svojou účasťou sme podporili
ochotnícke divadlo Kožkár s jeho predstavením Kamenný chodníček, v ktorom účinkovala naša bývalá žiačka Soňa Porubčanská a
súčasný žiak Damián Cesnek.
Naša škola sa systematicky venuje veľmi
aktuálnej a celospoločenskej téme extrémizmu. V spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave sme zorganizovali prednášku na túto tému pre žiakov
4. ročníka. V tejto spolupráci budeme pokračovať aj
v druhom polroku.
Medzinárodný deň
študentstva sme oslávili
účasťou na divadelnom
predstavení Anna Franková
v Dome odborov v Žiline.
Problematike divadelného
predstavenia sa vyučujúci
venovali aj na hodinách
umenia a kultúry a triednických hodinách.
Aj tento rok sa brána
nášho gymnázia otvorila
pre žiakov základných škôl
a ich rodičov. Záujemcovia
dostali odpovede na svoje
otázky, zašportovali si, zažili výbuch či oheň v chemickom laboratóriu, vypočuli si cudzie jazyky,
pozreli fotografie v našej galérii. Našu školu
navštívili žiaci a rodičia z okolia Rajca, Žiliny a
Považskej Bystrice.

dieľali na organizácii zbierok Biela pastelka a
Hodina deťom. Za dlhoročnú spoluprácu
sme od organizátorov dostali ďakovné listy.
K zahraničným exkurziám už tradične patrí
návšteva Londýna. Tentoraz týždenný poznávací pobyt niesol prívlastok – vianočný.
Žiaci navštívili tri krásne mestá – Amsterdam,
Londýn a Cambridge. Cez deň sa venovali
prehliadke miest, kultúrnym a historickým pamiatkam. Večer mali možnosť rozšíriť si svoje
jazykové znalosti konverzáciou s členmi rodín,
v ktorých boli ubytovaní.

Pripravujeme sa na jednotlivé predmetové olympiády a vedomostné súťaže, ktoré
sa uskutočnia prevažne v druhom polroku
školského roka. Z jazykových olympiád sa v januári konali okresné kolá. V olympiáde v anglickom jazyku nás úspešne reprezentovali
Tomáš Sojka z II.A triedy a Róbert Remias
z III.A triedy. Zatiaľ sa môžeme ešte pochváliť
športovými úspechmi nášho žiaka Damiána
Cesneka z II.A triedy, ktorý sa umiestnil na
1. mieste v súťaži Beh 17. novembra, na
2. mieste okresného kola v cezpoľnom behu a
kvalifikoval sa aj na Zimnú gymnaziádu vo
Francúzsku (medzinárodné školské majstrovstvá v zimných športoch). Prajeme mu dobrú
kondíciu a veľa športového šťastia, aby dosiahol čo najlepší výsledok.
Po vianočných prázdninách nás čakali dva
týždne turbulentného skúšania a písomných prác, aby sme čo najlepšie ohodnotili
študijné výsledky, dochádzku na vyučovanie a
správanie našich žiakov. Môžeme sa pochváliť, za posledné roky, najlepšou celkovou priemernou známkou školy 1,82, ďalej jednou tretinou vyznamenaných a jednou tretinou žiakov
prospievajúcich veľmi dobre. Počet pochvál
udelených riaditeľkou školy za výborný
prospech (priemer 1,0) a vzornú reprezentáciu
školy výrazne prevyšuje počet pokarhaní
udelených za neospravedlnenú absenciu. Bola udelená len jedna znížená známka zo správania druhého stupňa. S dosiahnutými študijnými výsledkami môžeme byť spokojní, a dúfame, že tento zlepšujúci trend sa nám podarí
udržať až do konca školského roka.
Na záver našej polročnej rekapitulácie
chceme poďakovať rodičom našich žiakov za
finančné a materiálne sponzorské príspevky a
zároveň požiadať rodičov, ale i ostatných
priaznivcov školy, aby venovali 2 % svojich daní nášmu občianskemu združeniu VZDELANIE – BRÁNA DO ŽIVOTA na skvalitnenie
výchovno-vzdelávacieho procesu a estetizácie interiéru školy.

Charitatívna činnosť sa stala pre nás samozrejmosťou, a preto sme sa aj tento rok po-

RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka školy
Mgr. Dana Balgová
Foto: Archív školy
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Už začiatok decembra sa u nás v Športovom klube polície, stredisko Rajec, niesol v tvrdej príprave bežiek, biatlonu a atletiky. Ani tento rok nechýbalo sústredenie mládeže na Štrbskom plese, kde sa každý pod vedením trénera venoval svojej disciplíne.
Náš najúspešnejší mladý biatlonista Damián Cesnek po tvrdej tréningovej príprave
v Tatrách zabojoval na medzinárodných nominačných pretekoch na Štrbskom plese, ktoré
sa konali 22. a 23. decembra a postúpil na
biatlonové majstrovstvá stredných škôl, Zimnú
gymnaziádu, ktoré sa uskutočnia od 4. do
10. februára vo francúzskom Grenoble.
17. decembra na Slavic Cup Štrbské pleso, beh na lyžiach 10 km, si Damián Cesnek
vybojoval 3. miesto v kategórii dorastencov
(0:30:8min).
Na pretekoch Králiky, beh na lyžiach klasika (6. januára), reprezentovali náš klub Sarah a Sofia Kalinové a Juraj Mihalec. Výsledky
– mladšie žiačky 1,5 km: 11. miesto Sofia Kalinová, 9:17 min. Staršie žiačky 3 km: 15. miesto Sarah Kalinová, 16:06 min. Mladší žiaci
1,5 km: 9. miesto. Juraj Mihalec, 7:41 min.
Napriek tomu, že je to prvá sezóna dievčat
Kalinových, počínajú si výborne, aj keď ich súperky majú za sebou ďaleko viac tréningov.
Vidieť však, že dievčatá bojujú a nestratili sa
v poli bežkárok. Jurko sa vo svojej kategórii
stále posúva dopredu.
13. a 14. januára – I. a II. kolo Viessmannov pohár v biatlone, Osrblie.
I. kolo (13. januára): mladší žiaci 3 km:
9. miesto Juraj Mihalec, 15:10 min. Jurko už
túto sezónu ako riadny biatlonista musí zabočiť aj na strelnicu urobiť streľby, čo je o niečo
ťažšie, ale zase väčšia inšpirácia pre mladučkého biatlonistu. Starší dorastenci 7,5 km:
7. miesto Damián Cesnek za 22:55.
II. kolo (14. januára): mladší žiaci 3 km:

ÚSPECHY MLADÝCH NA SNEHU
11. miesto Juraj Mihalec, 15:26 min. Starší dorastenci 7,5 km: 5. miesto Damián Cesnek,
34:06 min.

bu podmienky na sneh tu však nemajú, ale na
beh áno, tak si odbehli 16 km kros. Z celkového poľa 1500 bežcov obsadil Jozef Židek 34.
miesto (1:01:36) a Ľubka Tomanová 503. miesto za 1:24:30.

V Amerike v štáte Minnesota
v Minneapolise sa konali od 19.
do 26. januára Majstrovstvá
sveta veteránov v behu na
bežkách. Náš člen klubu Richard Demeter podal výborné
výkony a výprava Slovákov
priam excelovala. Majstrovstiev
sveta v Minneapolise sa zúčastnilo viac ako 850 pretekárov zo
45 štátov sveta.
Richardové umiestnenia –
RAJECKÍ LYŽIARI NA BIELEJ STOPE
30 km voľne 5. miesto. Na 7,5
km trati voľne mu tesne pred cieBiela stopa, Skalka pri Kremnici (28. jaľom ušlo tretie miesto len o 2 sekundy. On si to
nuára): mladšie žiačky 2 km: 15. miesto Sofia
však vynahradil na trati dlhej 40 km, aj keď trať
Kalinová, 12:08. Mladší žiaci 2 km: 10. miesto
bola ťažká, tentoJuraj Mihalec, 9:41 min. Staršie žiačky 4 km:
krát si do cieľa do20. miesto Sarah Kalinová, 20:25. Starší dorasbehol pre bronzotenci 10 km: 3. miesto Damián Cesnek, 27:03.
vú medailu. Výborná reprezentácia Rajca, klubu a
SOFIA KALINOVÁ
Slovenska sa naozaj vydarila. Richardovi gratulujeme!

RICHARDOVA MEDAILA
Čakajú nás ešte ďalšie preteky
Z MINNEAPOLIS
na bežkách, ale
stále poctivo trénujú aj atléti, a tak opäť budete
nielen o našich nádejach, ale aj stálych pretekároch z Rajca určite ešte počuť.
V anglickom Canterbury sa bežalo 10 míľ
(16 km) v krose. Keďže aj tu máme členov klu-

LYŽIARSKY KURZ KSŠ
Od 15. do 19. januára sme sa my, žiaci 7. a 9. ročníka Katolíckej
spojenej školy v Rajci, zúčastnili lyžiarskeho kurzu na Donovaloch, ktorého sme sa už nevedeli dočkať. V pondelok ráno sme sa všetci stretli
pred kostolom v Rajci a odtiaľ sme vyrazili na cestu. Keď sme prišli do
nášho cieľa, prekvapil nás sneh a zima, aká u nás nebola.
Po malej pauze po
obede sme sa vybrali
lanovkou na Novú hoľu,
kde nás očaril nádherný
výhľad na Kriváň. Pochopiteľne, sme sa tam
spoločne odfotili a išli
sme naspäť. Potom
nastalo rozdeľovanie do
troch skupín. V tretej
skupine boli tí, ktorí ešte
len prvýkrát stáli na lyžiach. Do konca týždňa sa všetci z nich naučili lyžovať, ba niektorí šikovnejší sa posunuli aj do vyššej skupiny. Ďalšiu druhú skupinu tvorili tí
z nás, ktorí už síce stáli na lyžiach, ale potrebovali lyžovanie ešte docvičiť. Napokon, do prvej skupiny najlepších lyžiarov patrili tí, ktorí sa už
vedeli veľmi dobre lyžovať. Tí sa ešte viac zdokonalili a naučili sa mnohé
triky a skoky na lyžiach. Lyžovať sme sa chodili každý deň od rána do
obeda, popoludní, a tí šikovní aj večer. Voľný čas sme si vyplnili hraním
spoločenských hier, hrali sme kalčeto, pingpong, korčuľovali sme sa,
robili sme prechádzky a mnohé aktivity, ktoré sme si vymysleli my alebo

skp Rajec
3x snímka: archív ŠKP

naši učitelia. V stredu popoludní nás prišiel navštíviť náš pán kaplán
M. Melišík. Zopár hodín pobudol s nami, bol zvedavý, ako sa nám darí a,
pochopiteľne, večer nám odslúžil sv. omšu. Po sv. omši sme sa rozlúčili
a p. kaplán bezpečne docestoval do Rajca, aj keď podmienky na cestách neboli až také priaznivé. Ďakujeme mu, že obetoval kúsok svojho
času pre nás. Vo štvrtok, v predposledný deň, sme si večer na rozlúčku
spravili v penzióne diskotéku, na ktorej sme sa všetci vybláznili a urobili
bodku za skvelým lyžiarskym.
Pre každého to bol nezabudnuteľný týždeň s výbornými učiteľmi (za
čo im veľmi pekne ďakujeme, že to s nami vydržali, starali sa o nás a pomáhali nám), s dobrými kamarátmi a s kopou zábavy. Veríme, že každý
si odniesol z našej školskej akcie len tie najlepšie spomienky.
M. Albertová, žiačka 9. A
2x snímka: archív KSŠ
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V závere roka 2017 sme boli s umiestnením oboch našich družstiev
po jesennej časti sezóny 2017/2018 spokojní. Chlapci z A mužstva
skončili s 28 bodmi na 3. mieste a B družstvo sa umiestnilo na 12. mieste
so 14 bodmi. V novom roku sa už odohrali ďalšie dve kolá, v ktorých sme
zožali dve víťazstvá a dve prehry.
5. LIGA (OSST ŽILINA): STK RAJEC A
12. kolo (11. januára): Stránske D – STK Rajec A 6:12, Kysucký
Lieskovec B – Rosina A 13:5, Krásno A – Žilina Energodata D 12:6,
Višňové B – Radoľa B 9:9, Bytča B – Strečno A 11:7, Čadca E – Žilina
Energodata E 5:13.
13. kolo (19. januára): STK Rajec
A – Bytča B 11:7,
Čadca E – Kysucký
Lieskovec B 7:11,
Žilina Energodata
E – Stránske D
13:5, Strečno A –
Višňové B 8:10,
Radoľa B – Krásno
A 13:5, Žilina Energodata D – Rosina
A 2:16.

STOLNOTENISTI NA PRELOME ROKOV
Tabuľka VI. Ligy OSST Žilina po 13. kole:
Mužstvo
stretnutia
1. Nesluša A
13
2. Divina-Lúky A
13
3. Radoľa C
13
4. Lietavská Lúčka A
13
5. Nededza A
13
6. Stará Bystrica B
13
7. Rosina B
13
8. Kotešová A
13
9. Maršová-Rašov A
13
10. Trnové B
13
11. Strečno B
13
12. Rajec B
13

výhry remízy prehry
11
1
1
10 2
1
9
1
3
8
1
4
6
3
4
4
4
5
5
1
7
5
1
7
4
3
6
3
2
8
1
2
10
1
1
11

skóre
148:86
142:92
137:97
135:99
121:113
113:121
120:114
103:131
111:123
106:128
83:151
85:149

body
36
35
32
30
28
25
24
24
24
21
17
16

Tabuľka V. ligy OSST Žilina po 13. kole
Mužstvo
stretnutia
1. Radoľa B
13
2. Kysucký Lieskovec B 13
3. STK Rajec A
13
4. Bytča B
13
5. Žilina Energodata E
13
6. Višňové B
13
7. Rosina A
13
8 Krásno A
13
9. Stránske D
13
10. Strečno A
13
11. Čadca E
13
12. Žilina Energodata D
13

výhry remízy prehry
11
1
1
11
0
2
10
1
2
8
0
5
6
2
5
5
3
5
4
3
6
4
2
7
4
0
9
4
0
9
3
2
8
1
0
12

skóre
162:72
146:88
147:87
142:92
119:115
117:117
114:120
101:133
100:134
106:128
104:130
46:188

body
36
35
34
29
27
26
24
23
21
21
21
15

6. LIGA (OSST ŽILINA): STK RAJEC B
12. kolo (9. januára): STK Rajec B – Kotešová A 7:11, Lietavská
Lúčka A – Divina Lúky A 7:11, Maršová-Rašov A – Nesluša A 7:11,
Trnové B – Strečno B 9:9, Stará Bystrica B – Radoľa C 11:7, Rosina B –
Nededza A 8.10.
13. kolo (19. januára): Nesluša A – STK Rajec A 14:4, Rosina B –
Lietavská Lúčka A 4:14, Nededza A – Stará Bystrica B 11:7, Radoľa C –
Trnové B 13:5, Strečno B – Maršová-Rašov A 5:13, Kotešová A – Divina
Lúky A 7:11.

ZIMNÉ RADOVÁNKY

ZAHÁJENIE 12. KOLA NA DOMÁCEJ PÔDE (VĽAVO RAJECKÝ B TÍM)
Zápasy jarnej časti súťaže 2017/2018 – 5. liga: 16.2. o 18. hod.
Rajec A – Žilina Energodata D; 21.2. o 17.30 hod. Radoľa B – Rajec A;
2.3. o 18. hod. Rajec A – Srečno A; 8.3. o 17.30 hod. Kysucký Lieskovec
B – Rajec A; 24.3. o 17.30 hod. Žilina Energodata E – Rajec A; 22.3.
o 18. hod. Rajec A – Čadca E. 6. liga: 16.2. o 17.30 hod. Rosina B – Rajec B; 20.2. o 18. hod. Rajec B – Stará Bystrica B; 1.3. o 18. hod. Trnové
B – Rajec B; 6.3. o 18. hod. Rajec B – Maršová-Rašov A; 13.3. o 18. hod.
Rajec B – Lietavská Lúčka A; 20.3. o 18. hod. Divina A – Rajec B.
Majstrovské domáce zápasy sa hrajú v malej telocvični Základnej
školy na Lipovej ulici v Rajci.
Jozef Kavec, STK Rajec
2x snímka: archív STK

Vrtochy počasia nás každoročne presviedčajú o tom, že sneh sa
stáva vzácnosťou, ktorú si treba užiť. Či deti, či dospelí sa radi vyšantia
s krásnym bielučkým sniežikom. Tak aj v našej materskej škole sa plánovaná sánkovačka mohla uskutočniť až na konci januára, kedy boli
snehové podmienky najlepšie.
S rodičmi a deťmi, ktorí sa rozhodli využiť našu ponuku spoločnej
sánkovačky, sme sa stretli na blízkej Skotni. Vyznačili sme si jazdnú
dráhu, povedali pár organizačných viet a mohlo sa začať. Radosť detí
z rýchleho pohybu na klzákoch a boboch bola nákazlivá. Neodolali ani
dospeláci, najmä vtedy, keď už bola dráha poriadne vyjazdená. Šlo to
ako po masle.
Teplý čajík a drobné pečivo prišlo vhod, deti si s chuťou zamaškrtili.
Za odmenu dostali aj omaľovánky a diplom za účasť na našej spoločnej
sánkovačke. Premrznutí, unavení, no šťastní sme so pobrali do teplých
domovov. Hurá, nech žije zdravý pohyb na čerstvom vzduchu. Ďakujeme srdečne rodičom a deťom, ktorí prišli.
Edita Pekariková, MŠ Obrancov mieru v Rajci
1x snímka: archív MŠ
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NAJOBĽÚBENEJŠÍMI DETSKÝMI
MENAMI BOLI MARTIN A LAURA

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Mesto Rajec malo k 31.12.2017 5 903 obyvateľov, z toho 2939 mužov a 2964 žien. Na porovnanie k 31.12.2016 malo naše mesto 5912
obyvateľov.

Jubilanti – február 2018

V roku 2017 sa narodilo 71 detí (37 chlapcov a
34 dievčat), čo je o sedemnásť detí viac ako v roku
2016. Najčastejšie dievčenské mená zapísané
v rodnom liste rajeckých
detí v minulom roku boli
Laura (vyskytlo sa trikrát),
Katarína, Lucia a Karin
(po dvakrát). Medzi chlapcami viedli mená Martin
(štyrikrát) a Peter (trikrát).
Po dvakrát sa vyskytli mená Dávid, Šimon, Patrik, Tomáš, Adam, Tobias, Denis a Lucas. Medzi netradičnejšie mená zapísané do rodných
listov detí patrili u dievčat Lili, u chlapcov Artur či Jonáš.

70 rokov
Rozália Mikolková
Jaroslav Dubec
Pavol Baránek

Podklady: J. Uhláriková, odd. správne MsÚ Rajec
Spracovala: Z. Ščasná, odd. kultúry, MsÚ Rajec
Ilustračná snímka: internet

91 rokov
Oľga Malíčková

86 rokov
Vlasta Kosperová
Miroslav Rybár

Srdečne blahoželáme!

Narodili sa v januári
Tamara Melišová
Patrik Rúčka

Opustilo nás 52 našich spoluobčanov (o dvoch menej ako v minulom roku), z toho 36 mužov a 16 žien.

Najstaršou obyvateľkou nášho mesta je aj naďalej Jozefína Babjaková, rod. Šimková, ktorá sa 29.12.2017 dožila krásneho veku 98 rokov.

89 rokov
Anna Beňová

80 rokov
Pavol Babčan

V minulom roku vstúpilo 59 snúbeneckých párov do stavu manželského (čo bolo o 12 sobášov viac ako v roku 2016), z toho 26 párov
sa zosobášilo v Rajci a 33 párov sa rozhodlo pre sobáš mimo nášho
mesta.

105 osôb (48 mužov a 57 žien) sa rozhodlo z nášho mesta odsťahovať. Naopak do nášho mesta sa prisťahovalo 77 osôb, z toho 30 mužov a 47 žien.

88 rokov
Mária Rybáriková

Opustili nás
Mária Višňovská 1929 – 5.1.2018
Eva Straňanková 1960 – 5.1.2018
Mária Špániková 1958 – 20.1.2018
Pavol Veselý 1952 – 20.1.2018
Božena Višňovská 1928 – 24.1.2018
Štefan Vandlíček 1927 – 31.1.2018
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

STRETNUTIA SENIOROV V DENNOM CENTRE
POSEDENIE PRI STROMČEKU
Seniori z Klubu dôchodcov, denného centra ukončili starý rok 2017 spoločným stretnutím pred Vianocami – Posedením pri stromčeku. Na stretnutí bola i Mgr. Edita Ondríková,
pracovníčka mestského úradu, ktorá oboznámila seniorov s tým, ako majú postupovať
v prípade osobných sociálnych potrieb. Následne predsedníčka klubu pani Jandušíková
poďakovala za podané informácie a nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili žiaci Základnej umeleckej školy v Rajci pod vedením
pani učiteľky Jakubíkovej. Žiaci zahrali niekoľko hudobných skladieb a na záver zahrala pani Jakubíková niekoľko vianočných kolied,
ktoré si spolu s ňou zaspievali všetci seniori.
Predsedníčka klubu sa nakoniec poďakovala
účinkujúcim za pekný program a seniorom zablahoželala pokojné, požehnané a veselé prežitie vianočných sviatkov.
NOVOROČNÉ STRETNUTIE
Novoročné stretnutie seniorov sa uskutočnilo 17. januára. A v klube dôchodcov bolo ve-

selo, veď sme sa zišli v hojnom počte. Po privítacom prejave vystúpili s programom deti
z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod vedením p. učiteľky Pialovej. Po vystúpení deťom za všetkých poďakovala predsedníčka
pani Jandušíková a prítomných seniorov
oboznámila o predchádzajúcich akciách.
Všetkým prítomným zaželala do nového roka

všetko najlepšie, následne zablahoželala
oslávencom a vyzvala všetkých k slávnostnému prípitku. Po občerstvení sa veselo besedovalo, prebiehali osobné blahoželanie
a v dobrej nálade sa seniori postupne rozchádzali domov.
Š. Pecho, Klub dôchodcov, d.c., Rajec
Snímka: P. Rýpal
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