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AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

UĽAHČENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB IMOBILNÝM OBČANOM
Každoročne sa na konci roka schvaľujú 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta plat-
né pre nasledujúci kalendárny rok. Schva-
ľovali sa nejaké zmeny, ktoré sa dotknú ob-
čanov nášho mesta?
 Daň z nehnuteľností a daň za psa zostali 
nezmenené. Mierne sa zvýšil poplatok za ko-
munálny odpad, pretože odpadu pribúda stále 
viac a viac. Poplatok na osobu a rok sa zvýšil 
zhruba o 50 centov.

Koncom roka 2018 sa majú zaplniť všetky 
vybudované kazety na Skládke odpadov    
v Šuji. Ako sa bude riešiť táto situácia? 
 Na skládke odpadov v Šuji v roku 2008 vy-
budovalo združenie Skládka odpadov rajecké-
ho regiónu dve nové kazety na uloženie komu-
nálneho odpadu, ktoré mali životnosť 10 rokov. 
Koncom roka 2018 budú obe kazety už zapl-
nené a obce a mestá, ktoré sú v združení 
Skládky odpadov rajeckého regiónu nebudú 
mať kde vyvážať odpad. 

 V tejto lokalite je ešte priestor na usklad-
nenie komunálneho odpadu, a to buď vybudo-
vaním novej kazety alebo rozšírením pôvod-
nej. V súčasnosti už združenie začalo komuni-
kovať s Inšpekciou životného prostredia v Žili-
ne a s ministerstvom životného prostredia, kto-
rým budú predložené viaceré alternatívy, ako 
by sa mohla táto skládka rozšíriť. V prípade, že 
ministerstvo spolu s inšpekciou jednu z alter-
natív povolia, budeme hľadať spôsob financo-
vania a aj samotnú realizáciu stavby.

Počas roka Mesto Rajec zamestnávalo       
z úradu práce päť uchádzačov o zamestna-
nie. 
 Skončil sa projekt, prostredníctvom kto-
rého sme zamestnávali päť dlhodobo neza-

mestnaných, na ktorých nám úrad práce časť 
finančných nákladov refundoval. Prevažnú 
väčšinu týchto nezamestnaných sme využívali 
na údržbu mesta, zelene či miestnych komu-
nikácií. Keďže pôvodní zamestnanci z údržby 
mesta a zelene nám pomaly odchádzajú do 
dôchodku, Mesto Rajec zamestnalo na trvalý 
pracovný pomer z týchto uchádzačov troch. 

 V ďalšom roku sa budeme opätovne uchá-
dzať o ďalšie projekty, aby sme znova zlacnili 
starostlivosť o údržbu mesta. 

Na decembrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj žia-
dosťou spoločnosti Agroregión na prená-
jom hnojovej jamy v Krivíne.
 Obe hnojové jamy, ktoré využíva Mesto 
Rajec ako rajecké kompostovisko, sú využí-
vané iba čiastočne. Preto, keď nás spoločnosť 
Agroregion požiadala o možnosť prenajať si 
jednu hnojovú jamu na obdobie pol roka, Mes-
to Rajec tejto žiadosti vyhovelo. 
 Dočasne, niekoľko mesiacov, budú obyva-
telia bývajúci v okolí Krivína svedkami toho, že 
sa bude opäť vyvážať hnoj, čo sa v súčasnosti 
už nevykonávalo.

Poslanci sa zaoberali aj osvetlením prie-
chodov pre chodcov v našom meste.
 Na decembrovom zastupiteľstve sme       
v rámci interpelácií hovorili o tom, že niektoré 
priechody pre chodcov sú nedostatočne 
osvetlené a môže na nich dôjsť ku kolíznym 

situáciám. 

 Mesto Rajec má už viac 
ako dva roky vypracovaný 
projekt osvetlenia priechodov 
pre chodcov v meste. V budúc-
nosti sa týmto problémom bu-
deme zaoberať, pretože áut na 
cestách stále pribúda a mnohí 
chodci sú veľmi neopatrní a 
nemajú problém vojsť na prie-
chod aj vtedy, keď je automobil 
už veľmi blízko a ohroziť nielen 
seba, ale aj ostatných účastní-
kov cestnej premávky.

Na prízemí mestského úradu 
pri knižnici pribudol elektro-
nický vrátnik. Prečo?

 Sociálno-zdravotná komisia pri mestskom 
zastupiteľstve viackrát predniesla na mest-
skom zastupiteľstve informáciu, že imobilní 
klienti sa nemajú ako dostať na jednotlivé pos-
chodia mestského úradu. 

 Mesto Rajec prehodnotilo rôzne možnosti 
prístupu na jednotlivé poschodia či už pros-
tredníctvom schodolezu alebo výťahu. Dom-
nievame sa, že náklady, ktoré by boli s týmito 
riešeniami spojené by neboli adekvátne tomu, 
koľko je požiadaviek prístupu imobilných klien-
tov na jednotlivé poschodia. V minulosti sme 
už vybudovali bezbariérový prístup do vestibu-
lu mestského úradu z dvora budovy. V súčas-
nosti sa klient bezbariérovo dostane bez pro-
blémov do vestibulu budovy, kde sme ako naj-
jednoduchšie riešenie nainštalovali elektronic-
kého vrátnika, prostredníctvom ktorého si 
imobilný klient privolá pracovníka, zatiaľ z od-
delenia kultúry, ktorý zistí jeho požiadavku a 
následne zabezpečí jeho vybavenie. Je mož-
né, že v budúcnosti bude elektronický vrátnik 
prepojený aj na jednotlivé oddelenia a potom 
sa klient spojí s konkrétnym oddelením, na 
ktorom bude potrebovať niečo vybaviť.
 Už niekoľko rokov mestský úrad vybavuje 
prípady, keď imobilný klient nemôže prísť 
napríklad na prvé poschodie si overiť podpis, 
či vybaviť iné matričné úkony tak, že zamest-
nanec príde ku klientovi až domov, aby sa imo-
bilný občan nemusel vôbec namáhať. 

Máme tu nový rok. Čo zaželáte občanom?
 K novému roku všetkým občanom nášho 
mesta by som chcel popriať veľa zdravia, vzá-
jomnej lásky a porozumenia, aby sme medzi 
sebou hľadali skôr tie pozitívne veci ako nega-
tívne a aby sme sa vedeli radovať aj z malič-
kostí. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x snímka: Z. Ščasná

ĎAKUJE

POZÝVA

MESTO RAJEC 

Lýdii Pekaríkovej za výstavu paličkovanej čipky

na autorskú výstavu Márie Porubčanskej zo Žiliny
DRÔT AKO NIŤ

 10.1. - 5.2.2018 Výstavná sieň Radnice v Rajci

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

SKLÁDKA ODPADOV V ŠUJI
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 14. decembra 2017 sa poslanci zišli na poslednom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva v roku 2017. 

 V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka Ing. Seká-
čová správu o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uzneseniach doposiaľ 
nesplnených. Poslanci túto správu zobrali na vedomie.
 Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením, ktoré sa týka-
li rozpočtov Základnej školy na Lipovej ul., Domova vďaky a Mesta Ra-
jec, predniesla poslancom vedúca finančného oddelenia p. Záborská. 
 Jedným z dôležitých bodov programu bolo prerokovanie návrhov 
Všeobecne záväzných nariadení Mesta Rajec, ktoré budú platné od 
1.1.2018. Jednalo sa napr. o VZN o dani z nehnuteľností, VZN o dani za 
psa, VZN o dani za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty, VZN 
o dani za užívanie verejného priestranstva, VZN o dani za ubytovanie, 
VZN o poplatku za komunálny odpad, VZN o podmienkach poskytova-
nia služieb, VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a 
pod. Jednotlivé VZN poslanci po krátkej diskusii schválili.
 Ďalej sa poslanci zaoberali návrhom na zrušenie smernice o správ-
nych poplatkoch osvedčovania podpisov, ktorý poslancom predniesla 
vedúca oddelenia správneho p. Uríková. Uznesením Mestského zastu-
piteľstva v Rajci č. 128/2016 zo dňa 15.12.2016 bola schválená Smer-
nica o správnych poplatkoch na úseku osvedčovania podpisov s účin-
nosťou od 1.1.2017. Po prehodnotení účinnosti smernice v praxi a 
vzhľadom k tomu, že na mestskom úrade boli stanovené úradné dni na 
každý pracovný deň v týždni, mesto nezvyšuje správny poplatok tak, 
ako to bolo uvedené v schválenej smernici. Z tohto dôvodu bol predne-
sený návrh na zrušenie uvedenej smernice. Poslanci návrh schválili.
 Jedným z najdôležitejších bodov programu rokovania, bolo prero-
kovanie návrhu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 
2018 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 – 2020. Odborné sta-
novisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a viacročnému rozpočtu na roky 
2018 – 2020 predniesla poslancom aj hlavná kontrolórka mesta. Tá od-
poručila predložený návrh schváliť. Po krátkej diskusii poslanci rozpo-
čet mesta na rok 2018 schválili a viacročný rozpočet na roky 2018 – 
2020 zobrali na vedomie.
 Ďalej sa poslanci zaoberali prenájmom a kúpou nehnuteľností. Pri-
mátor predniesol žiadosť spoločnosti Agroregión, a.s., Rajec ohľadom 
prenájmu hnojovej jamy. Spoločnosť Agroregión podala žiadosť o ná-
jom jedného hnojiska nachádzajúceho sa v časti Krivín z dôvodu ulože-
nia biologicky rozložiteľného odpadu – hnoja z produkcie spoločnosti. 
Svoju žiadosť odôvodnili tým, že v súčasnosti pristúpili k vybudovaniu 
svojho hnojiska v lokalite Vojtová. Do doby ukončenia výstavby nového 
hnojiska žiadajú mesto o poskytnutie hnojiska vo vlastníctve mesta 
nachádzajúce v lokalite Krivín. Komisia výstavby a životného prostredia 
a následne mestská rada uvedenú žiadosť prerokovali a odporúčali ju 
schváliť. Spoločnosť Agroregión oznámila mestu, že idú rekonštruovať 
pôvodné hnojové jamy, takže do 6 mesiacov začnú voziť hnoj na svoje 
hnojové jamy, resp. hnojiská. Preto na obdobie počas rekonštrukcie 
mesto dalo návrh prenajať jednu hnojovú jamu, ktorú toho času mesto 
nevyužíva. Po krátkej diskusii poslanci prenájom hnojovej jamy schvá-
lili.
 Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia predniesla žia-
dosť p. Zdenka Kianičku, ktorý požiadal mesto o usporiadanie pozemku 
pod kanalizačnou prípojkou vedenou k rodinnému domu žiadateľa, 
postaveného na pozemku KNC parcela č. 526/3 evidovaného na LV     
č. 3076. So žiadateľom bola dňa 28.2.2017 uzavretá Zmluva o nájme 
pozemku ZML č. 2017/36 v zmysle uznesenia MZ zo dňa 15. decembra 
2016 pod číslom uznesenia 95/2016. Predmetom zmluvy bol nájom 
časti KNC parcely č. 525, druh pozemku orná pôda o celkovej výmere 

2 2625 m , kde na časti parcely o výmere 9 m  je uložená kanalizačná prí-
pojka na odvedenie splaškových vôd z domovej čistiarne odpadových 
vôd novostavby rodinného domu p. Kianičku. Kanalizačná prípojka bola 
vedená z domovej ČOV prípojkou a zaústená do jestvujúceho turbín-
skeho kanála uloženého na pozemku KNC p.č. 2140/1. Vlastníkom a 
správcom kanála je Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Piešťany 
(Povodie Váhu). Slovenský vodohospodársky podnik nesúhlasil s takto 
realizovanou prípojkou a zaústením. Z tohto dôvodu požiadal stavební-
ka o zmenu prípojky, jej priame zaústenie do rieky Rajčanky. P. Kianička 
ide zrealizovať novú prípojku, ktorá bude vedená od ČOV ku turbínske-
mu kanálu, v jeho ochrannom pásme bude vedená prípojka smerom ku 
vyústeniu do rieky Rajčanky. Po krátkej diskusii poslanci schválili zmlu-
vu o nájme daného pozemku pre žiadateľa.

 Bc. Tomčíková, vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia a 
primátor mesta predniesli poslancom návrh zmluvy o spolupráci a výpo-
žičke pozemkov pod výstavbu bytového domu. Mesto Rajec na základe 
výsledku verejného obstarávania vyhláseného na základe prijatého 
uznesenia č. 55/2017 zo dňa 17. augusta 2017 uzavrelo Zmluvu o uzat-
vorení budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov medzi budúcim predávajú-
cim Ing. Viliamom Čechom, so sídlom K Surdoku 9, 080 01 Prešov IČO: 
34347470 a budúcim kupujúcim Mestom Rajec, so sídlom Námestie 
SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO: 321 575. V zmysle uvedenej zmluvy sa 
zmluvné strany dohodli, že uzavrú podľa § 588 a následne zákona 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka kúpnu zmluvu alebo viacero kúp-
nych zmlúv, predmetom ktorých bude odplatný prevod vlastníckeho prá-
va budúceho predávajúceho do vlastníctva budúceho kupujúceho a to: 
Nájomný bytový dom bežného štandardu – 33 bytových jednotiek, Ul. 
Hollého, Rajec za cenu 1 531 260,00 € s DPH. Zmluva bola uzavretá dňa 
07.09.2017. Budúci kupujúci sa zaviazal za podmienok daných záko-
nom č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a zákonom        
č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní         
v platnom znení postaviť bytový dom s 33 b.j. na pozemku KNC parcela 
č. 1130/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4115 

2m . Uvedený pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 1500 vlastní-
ka Mesto Rajec v celosti. Pre potreby vydania územného a stavebného 
povolenia na stavbu bytového domu, v zmysle stavebného zákona je 
potrebné dokladovať „iné práva k pozemkom a stavbám“. Podľa pod-
mienok daných do verejného obstarávania, stavebníkom (investorom) 
pre stavebný objekt SO 01 Bytový dom je spoločnosť Ing. Viliam Čech. 
Stavebníkom (investorom) pre ostatné stavebné objekty ako vodovod-
ná prípojka, kanalizačná prípojka, prípojka NN, teplovodná prípojka, 
spevnené plochy a parkoviská, sadové úpravy bude Mesto Rajec. Mes-
to Rajec je vlastníkom ďalších pozemkov, ktoré nadväzujú na pozemok 
pod budúcou stavbou bytového domu. Ide o pozemok pod bývalým skla-
dom horľavín a samotný bývalý sklad horľavín. Mesto navrhlo pre preu-
kázanie „iných práv k pozemkom a stavbám“ pod budúci bytový dom 
uzavrieť Zmluvu o spolupráci a výpožičke pozemkov na dočasné bez-
platné užívanie do doby uzavretia riadnej Kúpnej zmluvy v zmysle § 9a, 
ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskor-
ších predpisov, dôvod hodný osobitného zreteľa. Zámer prenechania 
pozemkov a stavby do bezplatného užívania počas výstavby nájomné-
ho bytového domu s 33 b.j. bol prerokovaný na zasadnutí komisie výs-
tavby a životného prostredia a následne na rokovaní mestskej rady, 
ktoré odporučili dočasné užívanie pozemkov a stavby bezplatne počas 
výstavby bytového domu schváliť. Navrhovaná Zmluva o spolupráci a 
výpožičke pozemkov na dočasné bezplatné užívanie bola poslancami 
schválená.
 Hlavná kontrolórka mesta predložila poslancom návrh Plánu kon-
trolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018. Mestská rada ná-
vrh prerokovala a odporučila ho MZ schváliť. Taktiež poslanci jednomy-
seľne návrh plánu kontrolnej činnosti schválili. Následne hlavná kontro-
lórka predniesla poslancom Správu o výsledku uskutočnených kontrol 
hlavnej kontrolórky za obdobie od 12.10.2017 do 14.12.2017, ktorú 
poslanci zobrali na vedomie.
 V závere rokovania poslanci predniesli interpelácie, kde sa zaujímali 
napr. o škody spôsobených silným vetrom, o pokračovaní v budovaní 
parkoviska na Javorovej ul., určením bytovej komisie a pod. Pripomien-
kami zo strany občanov, ktoré predniesli poslanci, sa budú zaoberať jed-
notlivé oddelenia mestského úradu.

Alena Uríková, 
vedúca oddelenia správneho MsÚ Rajec

Z DECEMBROVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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 V septembrovom čísle mesačníka Rajčan kritizoval primátor mesta 
Ján Rybárik Maratón klub Rajec (MKR) za to, že mestu finančne nepris-
pieva na kultúrny program a mesto na maratóne prerába. Navyše nepria-
mo naznačil, že MKR si organizovaním maratónu značne finančne prilep-
ší. My, zástupcovia MKR, považujeme za potrebné k týmto vyjadreniam, 
nepodloženým, zavádzajúcim a nepravdivým informáciám uviesť nasle-
dovné fakty:

- Mesto Rajec až doposiaľ nikdy nežiadalo MKR o príspevok na kultúrny 
program, ani o vyčíslenie našich príjmov a výdavkov týkajúcich sa mara-
tónu,

- maratón je organizovaný výlučne Maratón klubom Rajec, jarmok a kul-
túrny program organizuje výlučne mesto, jedná sa teda o samostatné a 
finančne aj personálne oddelené akcie,

- prvý maratón sa konal v roku 1984, neskôr sa pridalo mesto a od roku 
1993 organizuje v deň maratónu jarmok. Je pravdou, že jarmok a 
kultúrny program sú prínosom, ale treba si uvedomiť, že niekoľko tisíc 
návštevníkov prichádza do Rajca práve kvôli maratónu a nie kvôli stán-
kom s cukrovinkami či textilom. Ako dôkaz tomuto tvrdeniu slúži fakt, že 
po skončení maratónu opustí mesto drvivá väčšina návštevníkov a nás-
ledne aj stánkarov (ostávajú iba predajcovia občerstvenia),

- Rajecký maratón je tretie najväčšie bežecké podujatie na Slovensku (po 
Košickom a Bratislavskom maratóne), o kvalite nášho maratónu svedčí 
aj to, že sa v Rajci pravidelne konajú Majstrovstvá SR v maratóne, pol-
maratóne či in-line polmaratóne,

- maratón je organizovaný Maratón klubom Rajec, ktorý je občianskym 
združením a ako také nevykonáva podnikateľskú činnosť a nevytvára 
zisk, 

- členovia MKR, ktorí sa podieľajú na organizácii maratónu, vykonávajú 
túto činnosť ZADARMO a nikdy im nebola vyplatená žiadna mzda,

- príprava maratónu sa začína už od októbra (napr. oslovovaním sponzo-
rov) a plynule pokračuje až do augusta ďalšieho roka. V deň maratónu 
sa na organizácii podieľa viac ako 250 ľudí – napr. prezentácia preteká-
rov, usmerňovanie dopravy a parkovania, zabezpečenie šatní a spŕch, 
spracovanie výsledkov, sprievodné vozidlá a cyklisti, kamerovanie, foto-
grafovanie, občerstvovacie stanice na trati, obrátka maratónu v Čičma-
noch a polmaratónu v Rajeckej Lesnej, odvoz štafetárov a korčuliarov 
do cieľa, maséri, organizátori v štartovom a cieľovom koridore, uprato-
vanie veľkej zasadačky, námestia a trate (plastové fľaše a špongie, 
ktoré odhodia pretekári), príprava a výdaj stravy a nápojov v cieli, predaj 
tomboly, uzatvorenie trate – hlavnej cesty, regulovčíci na všetkých kri-
žovatkách, ktorí rovnako ako členovia MKR, pracujú bez akéhokoľvek 
nároku na mzdu,

- náklady Maratón klubu Rajec na usporiadanie maratónu dosiahli v roku 
2017 sumu cca 60.000,- eur. Pán primátor každoročne poskytuje, čo sa 
financií týka, iba peňažnú odmenu vo výške 175 € prvým piatim najlep-
ším rajeckým maratóncom. Náklady na maratón platí klub prevažne zo 
štartovného (cca 21.000,- eur), ďalšou pomocou sú dotácie od Sloven-
ského atletického zväzu a Slovenského bežeckého spolku a zostatok 
tvoria sponzorské dary od podnikateľov a partnerov podujatia! Náklady 
pozostávajú najmä z týchto položiek:

položka Rajeckého maratónu čiastka v €
projekt na uzatvorenie hlavnej cesty   6 600
finančné prémie pre víťazov jednotlivých bežeckých disciplín   6 000
tričká pre pretekárov a organizátorov   6 500
potlač tričiek      900
vecné ceny pre pretekárov   1 800
ceny do tomboly   2 700
medaily pre pretekárov – 1300 ks   3 500
drevené medaily pre deti – 500 ks      600
časomiera   1 900
tlač propozícii      550
tlač časopisu   1 500
poháre pre víťazov      500
polícia, zdravotníci a sanitky   1 500
nápoje a ovocie   2 880
moderátor      500
mobilné WC      500

strava v cieli   3 000
šatne a sprchy      500
výroba štartových čísel   1 500
masáže pretekárov v cieli      350
reklamy a billboardy   1 900
autobusy na prepravu pretekárov      550
veľkoplošná obrazovka v cieli      800
inzercia v bežeckých časopisoch      800
odmeny pre rozhodcov a regulovčíkov, občerstvovacie stanice   7 500
iné...    4 670
spolu:  60 000,00 

 K tomu všetkému treba ešte raz zdôrazniť organizátorský tím viac ako 
250 ľudí, ktorí nedostávajú finančnú odmenu, inak by boli výsledné 
náklady neporovnateľne vyššie!

- ročný rozpočet Mesta Rajec je viac než 5 mil. eur, mesto tieto prostriedky 
dostáva od štátu a pochádzajú z daní nás všetkých, pričom sú určené aj 
na podporu kultúry a športu v meste. Mesto nám pri organizovaní 
maratónu pomáha napríklad aj tým, že nám umožňuje používať jeho 
ozvučovaciu techniku, námestie či veľkú zasadačku na mestskom úra-
de, mestská polícia upozorňuje vodičov, aby neparkovali na trati, atď. Za 
pomoc sme sa mestu poďakovali na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva konanom dňa 17.08.2017 i v septembrovom čísle mesačníka Raj-
čan. V roku 2016 sme mestu písomne predložili dve žiadosti o financie 
– jednu na činnosť, čo zahŕňa samotnú bežeckú činnosť – účasť na 
pretekoch, reprezentácia v iných mestách a štátoch a organizovanie 
iných podujatí ako maratónu počas roka. Na tieto aktivity nám bolo pri-
delených 3 000 €. Druhou žiadosťou bolo, aby nám mesto prispelo aj 
na samotný maratón, čo však odmietlo a neskôr nám predložilo finan-
čné vyhodnotenie „Veľkého Rajeckého dňa“ (t.j. jarmok, kultúrny prog-
ram a maratón) za rok 2016, z ktorého vyplýva, že celkové náklady mes-
ta boli vo výške 20.837,03 eur, z toho pripadá na maratón čiastka 
7.120,60 eur – najväčšie nákladové položky mesto uviedlo tieto:

• kultúrny program a ozvučenie (1.620,- €) – ako sme už uviedli, kul-
túrny program k organizovaniu maratónu nepotrebujeme, mesto ne-
zakúpilo ozvučenie výlučne pre potreby Maratón klubu Rajec, ale 
používa ho celoročne pri svojich akciách, počas maratónu využívame 
ozvučenie asi 7 hodín,

• prenájom priestoru pre maratón na námestí (1.360,- €) – v skutočnosti 
tieto prostriedky mesto nemuselo nikomu zaplatiť, lebo samé je vlast-
níkom námestia (pozemku), rovnako sa majetok mesta zadarmo uží-
va aj pri iných športových a kultúrnych podujatiach (napr. „Rajecký 
krásavec“ na námestí, futbalisti trénujú a hrajú zápasy zadarmo na 
ihrisku – mestskom pozemku),

• prenájom veľkej zasadačky (3.264,- €) – opäť ani tieto prostriedky 
mesto nemuselo nikomu zaplatiť, pretože je vlastníkom budovy mest-
ského úradu. Rovnako zasadačku užívajú zadarmo aj iní – napr. záh-
radkári, keď organizujú výstavu ovocia a zeleniny).

 Povinnosťou mesta je podporovať rozvoj kultúry a športu na svojom 
území a nie pýtať si finančné príspevky na svoju činnosť od neziskových 
nepodnikateľských organizácii.
 Pokiaľ mesto na prenájme miest pre stánky na jarmoku zarobí iba 
3.000,- eur, avšak na kultúrny program vynaloží oveľa vyššie prostriedky, 
môžeme mu poradiť iba nasledovné: 

- oslovovať sponzorov tak, ako to musíme robiť aj my (napr. ministerstvo 
kultúry, ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a najmä podni-
kateľov),

- zvýšiť nájomné pre stánkarov – na jarmoku sa zúčastnilo 136 stánkarov 
(vychádzame z čísel, ktoré sú dodnes viditeľne namaľované na ná-
mestí), pričom spolu zaplatili 3.000,- eur, to je priemerne na jeden 
stánok 22,06 eur na celý deň! Mesto Žilina napríklad prenajíma miesta 
na vianočných trhoch niektorým stánkarom aj za 500,- eur na deň!

 Drahí čitatelia, obraz si urobte už, prosím, sami. Rajecký maratón 
spolu s jarmokom tvoria úžasnú akciu, ktorú sme svojho času kvôli svojej 
unikátnosti nazvali myslím úplným právom druhými rajeckými Vianocami. 
Je to deň, keď sa stretnú do sveta rozlezené rodiny, a ktorý do Rajca pri-
tiahne tisíce návštevníkov a naše malé mesto stavia do svetového pove-
domia. Ale namiesto toho, aby si kompetentní uvedomovali toto úžasné a 
raritné spojenie a pracovali spolu na tom, aby bolo ešte lepšie a ešte 
zaujímavejšie, sme svedkami kritiky, ohovárania a hádzania polien pod 
nohy. Veríme preto, že čoskoro nájdeme novú spoločnú reč a budeme 
hľadať riešenia, ktoré nás posúvajú dopredu.

KOĽKO STOJÍ MARATÓN?

Maratón klub Rajec

Reakcia Maratón klubu Rajec na rozhovor s p. primátorom 
uverejnený v č. 9/2017 s. 2 a článok Prečo chýbali bežecké 

zvesti maratón klubu v Rajčanovi uverejnený v č. 11/2017 s. 4
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Vážení maratónci,

dovolím si v krátkosti reagovať na Váš článok, ktorý je uverejnený v tom-
to čísle pod názvom: „Koľko stojí maratón“. Svojim krátkym zhrnutím 
Veľkého rajeckého dňa v septembrovom čísle som chcel poukázať na 
skutočnosť, že Mesto Rajec vynakladá nemalé finančné prostriedky na 
zabezpečenie Veľkého rajeckého dňa a Vaša reakcia je presne taká, 
ako Váš postoj voči mestu. Nie, že by ste vyjadrili úprimnú vďaku, trošku 
sebakritiky, ale zase len útočíte na mesto tak, ako to robíte už 20 rokov. 
Vo svojej reakcii sa najskôr vychválite, akí ste šikovní, dokonalí a pred-
ložíte náklady na Rajecký maratón. Z tabuľky, ktorú ste predložili, vybe-
riem len jednu položku – náklady na šatne a sprchy. Z propozície Ma-
ratón klubu Rajec je zrejmé, že zabezpečujete šatne a sprchy v telocvič-
ni na Lipovej ul., ktorá je majetkom mesta. Vami spomínané náklady 
sú vo výške 500,- €, no naša škola od Vás prijala sumu 46,42 € a 
prikladáme aj oficiálny príjmový doklad. Na základe takýchto skutoč-
ností uveríme Vašim položkám až vtedy, keď uvidíme skutočné faktúry. 

V nákladoch, okrem iného, uvádzate aj výdavok na drevené medaily pre 
deti, ale to, že aj od nich vyberáte štartovné, už nespomeniete. 
 Ďalej píšete, že ročný rozpočet mesta je 5 mil. € a mesto tieto finan-
čné prostriedky dostáva od štátu a že sú určené aj na podporu kultúry a 
športu. Len aby ste vedeli, prevažná väčšina finančných prostriedkov, 
ktoré mesto dostáva od štátu, je účelovo viazaná na prenesený výkon 

štátnej správy a originálne právomoci miest a za tieto prostriedky mest-
ský úrad zabezpečuje základný chod mesta, prevádzku základnej ško-
ly, základnej umeleckej školy, oboch materských škôl, Domova vďaky, 
mestskej polície, Štátny fond rozvoja bývania (byty), verejné osvetlenie, 
údržbu mesta a pod.
 Ďalej uvádzate, že Mesto Rajec prispelo na maratón sumou len 
175,- € a že na maratón sme viac neprispeli. No je potrebné uviesť, že 
Mesto Rajec poskytlo Maratón klubu Rajec dotáciu vo výške 3000,- € a 
citujem článok II. Zmluvy o poskytnutí dotácie, kde sa uvádza: „Príjem-
ca dotácie ju môže použiť na tento účel: Štartovné na bežeckých podu-
jatiach, na činnosť klubu, technické zabezpečenie Maratónu Rajec – rok 
2017.“
 Ďalej uvádzate, že kultúrny program k zabezpečeniu maratónu ne-
potrebujete a že mesto používa svoje ozvučenie. Mesto ozvučenie za-
bezpečuje profesionálnou firmou, za čo musí zaplatiť a vy ho v plnej 
miere používate od rána minimálne do 16.00 hod. 
 Vážení maratónci, stačí napísať jeden oficiálny list z maratón klubu, 

že kultúrny program počas maratónu nepotrebujete a 
mesto sa tým bude s plnou vážnosťou zaoberať. 
 Mesto Rajec doteraz nikdy nepožadovalo finančné 
prostriedky od Maratón klubu na kultúrny program, ale 
20 rokov je problém s takou základnou vecou, akou je 
zabezpečenie dostačujúcej kapacity sociálnych zaria-
dení pre bežcov z Vašich prostriedkov.
 Radíte nám, ako máme oslovovať sponzorov. No 
buďte si vedomí, keď začne mesto oslovovať sponzo-
rov na kultúrny program počas Veľkého rajeckého dňa, 
o koľko menej finančných prostriedkov pridelia spon-
zori Maratón klubu Rajec.
 Radíte nám, aký máme vyrubiť poplatok stánka-
rom. No keby bolo podľa Vás a každému by sme vyru-
bili 500,- €, ako nám radíte, tak by nebol na námestí ani 
jeden stánkar. Chcete sa porovnávať s inými klubmi, no 
vedzte, že dostávate najviac a stále je to podľa Vás 
málo. Nechcete si uvedomiť, že mesto počas Veľkého 
rajeckého dňa zabezpečuje pre maratón elektrickú 
energiu, ozvučenie, poskytnutie priestorov, finančné 
prostriedky a upratovacie práce – všetko bezplatne. 

 Vážení maratónci, ak chcete naozaj seriózne úprimne spolupraco-
vať s mestom, tak máte na to priestor a skúste už konečne prísť so se-
rióznou ponukou na spoluprácu počas Veľkého rajeckého dňa.

Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

 Na základe súčasných potrieb a skúse-
ností s využívaním služieb Mestského úradu  
v Rajci sme zabezpečili prvý kontakt pre imo-
bilných občanov. 
 Obmedzené technické podmienky budovy 
umožňujú imobilným občanom bez problémov 
prístup iba na prízemie budovy, vchodom od 

zadného vstupu. Vo vestibule na prízemí bolo 
koncom roka 2017 namontované zariadenie 
tzv. elektronický vrátnik – dverový zvon-
ček, ktorý je prepojený s pracoviskom oddele-
nia kultúry. Klient po stlačení tlačidla môže ko-
munikovať s našimi pracovníkmi na uvede-
nom oddelení prostredníctvom hlasového a 
obrazového výstupu. Následne podľa požia-
daviek klienta je možné privolať pracovníka 
mestského úradu k vybaveniu žiadosti v klu-
bovej miestnosti, ktorá sa nachádza vľavo za 
vstupom na oddelenie kultúry.
 Treba zdôrazniť, že táto služba je nateraz 
prioritne určená pre klientov mestského úra-
du. S ostatnými organizáciami nachádzajúci-
mi sa v budove úradu rokujeme o ich pripojení. 
Kapacita zariadenia umožňuje pripojiť ďalších 
6 organizácií. Podľa ich záujmu a reálnych 
potrieb budeme túto službu ďalej rozširovať. 
Naďalej však platí, že imobilní občania mô-
žu pracovníkov MsÚ okrem uvedeného 
kontaktovať prostredníctvom telefónnych 

liniek, e-mailom a pod. tak, aby sme ich žia-
dosti vybavili individuálne. Veríme, že táto 
služba prispeje k zvýšeniu komfortu poskyto-
vaných služieb Mestským úradom Rajec.

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
prednosta MsÚ Rajec 

2x snímka: archív MsÚ

REAKCIA MESTA RAJEC NA ČLÁNOK: KOĽKO STOJÍ MARATÓN

PRVÝ KONTAKT PRE IMOBILNÝCH KLIENTOV S MESTSKÝM ÚRADOM

ELEKTRONICKÝ VRÁTNIK PRI ODD. KULTÚRY

OBRAZOVÝ VÝSTUP ZARIADENIA
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 Materská škola 
na Ulici Obrancov 
mieru v Rajci  sa 
prostredníctvom svoj-
ho zriaďovateľa, Mes-
ta Rajec, zapojila do 
grantovej výzvy Na-
dácie Tesco v rámci 
programu Vy rozho-
dujete, my pomáha-
me zameraného na 
podporu lokálnych 
verejnoprospešných 
projektov. 

 Projekt Bezpeč-
ne a hravo cestou-ne-
cestou, ktorý rieši 
vybudovanie doprav-
ného ihriska v areáli 
materskej školy a 
nákup kolobežiek pre 
deti, postúpil do už-
šieho výberu medzi tri 
naj lepšie projekty      
v našom regióne. 
Následne mali zákaz-

níci supermarketu Tesco v Rajci možnosť,   
v priebehu októbra, hlasovať za projekt. Náš 
projekt získal najväčší počet hlasov od zá-
kazníkov a teda aj grant vo výške 1 300 
eur. Samotná realizácia sa uskutoční v pr-
vom polroku roka 2018. O jej priebehu vás 
budeme informovať na stránkach mesační-
ka Rajčan.
 Projekt Bezpečne a hravo cestou-ne-
cestou rieši vybudovanie dopravného ihris-

ka v areáli Materskej školy na Ulici Obrancov 
mieru v Rajci, a to v priestore, ktorý je v súčas-
nosti síce využívaný deťmi na hru pri pobyte 
na školskom dvore, ale realizácia detského 
dopravného ihriska umožní vo väčšej miere 
zmysluplné a aktívne využitie tohto priestoru. 
 Ďakujeme Nadácii Tesco a zákazníkom – 
obyvateľom nášho mesta, za hlasovanie pre 
projekt Bezpečne a hravo cestou-necestou. 
Veríme, že realizácia projektu prinesie radosť 
našim deťom a tiež všetkým pedagógom a 
rodičom.

Odd. výstavby a životného 
prostredia MsÚ Rajec

2x snímka: archív MsÚ Rajec

 Na evanjelickom cintoríne v Rajci sa nachádza viacero stromov, je-
den z nich potreboval odborné ošetrenie. Z dôvodu zhoršujúceho sa 
zdravotného stavu bolo potrebné ošetrenie najväčšej a najstaršej chrá-
nenej lipy veľkolistej zapísanej v štátnom zozname. 

 Mesto Rajec požiadalo Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti    
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ži-
votného prostredia kraja, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany 

prírody a krajiny o súhlas na 
ošetrenie tohto chráneného 
stromu. Okresný úrad v Žiline 
žiadosti vyhovel a udelil súhlas 
na odborné ošetrenie. Odborné 
stanovisko zaslala aj Štátna 
ochrana prírody SR, Správa 
národného parku Malá Fatra,   
v ktorom stanovila podmienky 
ošetrenia chráneného stromu. 
 V súlade so súhlasom ar-
borista Juraj Seidl spolu s ďal-
šími dvoma pracovníkmi, s vyu-
žitím stromolezeckej techniky, 
15. novembra 2017 opílili su-
ché a polámané konáre, od-
stránili pahýle po zlomoch a kri-
žujúce sa konáre, skontrolovali 
bezpečnosť viazania koruny a 
následne ju doplnili o ďalších 
sedem bezpečnostných vä-
zieb. Po ošetrení zostala za-
chovaná koruna a nedošlo       

k zníženiu výšky stromu ani k redukcii koruny. Zdravotné rezy a odborné 
ošetrenie chránenej lipy zlepšili bezpečnosť a predovšetkým posilnenie 
vitality ošetreného stromu. Pracovníci údržby zelene a verejných pries-
transtiev mesta zabezpečili likvidáciu a odvoz drevnej hmoty po orezaní 
lipy.

MsÚ Rajec, odd. výstavby a regionálneho rozvoja in
ze

rc
ia

OŠETRENIE CHRÁNENÉHO STROMU

Snímka: archív MsÚ

BEZPEČNE A HRAVO CESTOU-NECESTOU

SÚČASNÝ STAV MIESTA 
REALIZÁCIE DOPRAVNÉHO IHRISKA

VIZUALIZÁCIA DOPRAVNÉHO IHRISKA

Projekt dopravného ihriska pre Materskú školu na Ul. Obrancov mieru v Rajci
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ČÍTAJME DEŤOM A S DEŤMI!
 Oddelenie kultúry Mestského úradu v Raj-
ci sa pravidelne zapája do rôznych projektov 
na získanie finančných prostriedkov z rôznych 
grantových programov. Nebolo tomu inak ani  
v roku 2017. 

 Na konci leta sme boli úspešní v získaní 
finančných prostriedkov na akvizíciu knižného 
fondu, kde sme získali podporu z verejných 
zdrojov Fondu 
n a  p o d p o r u 
umenia. V rámci 
vypracovaného 
projektu Čítajme 
deťom a s deť-
mi! sme rozšírili 
knižničný fond pre deti a mládež o 274 kníh     
v hodnote 2005,68 eur – 1900 eur sme získali 
z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia 
a 5 % (105,68 eur) z celkovej sumy sme inves-
tovali z vlastných zdrojov. Viac ako 10 % zakú-

pených kníh boli knihy vydané s finančnou 
podporou Fondu na podporu umenia. 

 Knižný fond sme rozšírili o množstvo novi-
niek pre všetky vekové kategórie. Mladý čita-
teľ od 6 do 20 rokov si môže vybrať z rozmani-
tých kníh. Zakúpili sme rozprávkové príbehy 
pre najmenšie deti, s veľkými písmenkami pre 
prváčikov, rozšírili sme fond o množstvo 
dobrodružnej literatúry, o rôzne povesti, roz-
právky, poéziu, dnes tak obľúbenú fantasy lite-
ratúru či rôznorodé denníky písané zábavnou 
formou s množstvom karikatúr, dievčenské ro-
mány, literatúru zaradenú do odporučenej lite-
ratúry na školách a množstvo inej. Nezabudli 
sme ani na náučnú literatúru, z ktorej sa môžu 
naši čitatelia dozvedieť množstvo informácií či 
už o vesmíre, o zvieratkách, o rôznych kraji-
nách, ľudových tradíciách či si vyskúšať do-
máce vedecké pokusy... 

 O tom, že sme vybrali dobre, svedčia nad-
šené ohlasy našich detských čitateľov.
 Dúfame, že aj tieto novinky prilákajú do 
našej knižnice ďalších čitateľov a možno aj 
nových zákazníkov, na ktorých sa tešia všetci 
pracovníci Mestskej knižnice v Rajci.

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
3x snímka: autor

 Oddelenie kultúry Mestského úradu v Rajci každoročne spríjem-
ňuje čakanie na najkrajšie sviatky roka – Vianoce, niekoľkými zaují-
mavými podujatiami.

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ
 Predvianočné obdobie v Rajci tradične začíname podujatím urče-
ným hlavne pre deti – príchod Mikuláša na naše námestie. Mikuláš 

prišiel rozdať deťom slad-
ké balíčky v stredu 6. de-
cembra. Súčasťou podu-
jatia bola aj malá vianoč-
ná tržnica pri radnici a      
v radnici, ktorú pripravili 
obe rajecké materské 
školy a prvý stupeň Zák-
ladnej školy na Lipovej uli-
ci, kde ste si mohli zakúpiť 
milý darček či pochutiť si 
na nejakej dobrote.

ADVENTNÉ DIELNE
 O dva dni neskôr, 8. decembra, si deti z prvého stupňa zo Základnej 
školy na Lipovej ulici vyskúšali ako sa zdobia medovníky. Počas celého 
predpoludnia vo veľkej zasadačke mestského úradu rozvoniavali me-
dovníky a bielková poleva a 150 detí si so sebou odnášalo vlastnoručne 
vyzdobené medovníčky, ktoré im ozdobili sviatočné stoly u nich doma. 

VIANOČNÝ KONCERT LA GIOIA
 Vo farskom Kostole sv. Ladislava v Rajci sme zorganizovali na tretiu 
adventnú nedeľu (17. decembra) v poradí už tretí vianočný koncert, 
tentokrát operného tria La Gioia, ktoré ponúklo divákom úžasný ume-
lecký zážitok. Na koncerte odzneli známe vianočné árie a piesne a na-
koniec sme si spoločne zaspievali najznámejšiu z nich Tichú noc, svätú 
noc. Koncert bol doplnený veľkolepou svetelnou šou, za ktorú ďakuje-
me osvetľovačom, ktorí úzko spolupracujú s oddelením kultúry. 

 Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať správcovi farnosti Mgr. 
Petrovi Hluzákovi za možnosť uskutočniť tento koncert v kostole.

ŽIVÝ BETLEHEM
 Dva dni pred najkrajšími sviatkami v roku (22. decembra) sa v na-
šom meste opäť uskutočnil Živý betlehem na námestí. V divadelnom 
predstavení o zvestovaní a narodení Ježiša Krista až po príchod troch 
kráľov nesmeli chýbať ani živé ovečky, na ktoré sa tešili nielen deti, ale 
aj dospelí. 

SILVESTER NA NÁMESTÍ
 Na Silvestra sme sa s rokom 2017 lúčili spoločne na našom námestí 
už tradične diskotékou, ktorá trvala až do tretej hodiny rannej. Ani hmlis-
té počasie nám nezabránilo v tom, aby sme si o polnoci spoločne zavin-
šovali šťastný nový rok 2018. O pol jednej v noci sa nám prihovorili 
primátor mesta Ing. Ján Rybárik spolu s dekanom Rajeckej farnosti Mgr. 
Petrom Hluzákom. Po spoločnom prípitku odštartoval nádherný ohňo-
stroj. Ani v tomto roku nechýbal novoročný prípitok – tradičné varené 
vínko, ktoré zabezpečilo Mesto Rajec. 

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

ČAKANIE NA VIANOCE PLNÉ PODUJATÍ
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 Teraz tu bol september a už máme po Via-
nociach. Polrok na našej ZUŠ-ke ubehol ako 
voda. Pri bilancovaní úspechov na našej škole 
sa máme veru čím pochváliť. Som rád, že väč-
šina pedagógov sa aktívne zapojila do napre-
dovania školy. Už 
prvý polrok škol-
ského roka prinie-
sol množstvo zau-
jímavých podujatí 
a príležitostí pre 
ž iakov  ve re jne 
vystúpiť. Pre žia-
kov školy tak bol 
pripravený dosta-
točný priestor na 
vystupovanie a 
p r e z e n t o v a n i e 
svojej práce na ve-
rejnosti. Zo strany 
vedenia školy a väčšiny pedagógov nechýbalo 
nadšenie a odhodlanie vtiahnuť žiakov zase   
o niečo hlbšie do tajov umenia a ponúknuť im 
viaceré správne cesty hľadania vlastného 
umeleckého vyjadrenia. Najväčší pokrok uro-
bil určite Veľký orchester ZUŠ pod umeleckým 
vedením Juraja Hodasa. Vystúpil s veľkým 
úspechom aj v Žiline v Bábkovom divadle na 
benefičnom koncerte, ktorý organizovalo OZ 
Áno pre život. Tento náš výborný ansámbel sa 
predstavil aj na Adventnom koncerte ZUŠ 
Rajec, ktorý organizovalo Mesto Rajecké Tep-
lice a Vianočnom koncerte pre materské školy 
v Rajci. 
 15. a 16. septembra sa uskutočnil v poradí 
už deviaty Koncert víťazov Rajeckej hudob-
nej jari vo Viedni a Bratislave. Z našej školy 
vystúpili Vanesa Uríčová (violončelo, trieda   
O. Pažickej) a Martin Lenhart (xylofón, trieda 
J. Hodasa). Tento koncert s premiérami diel 
slovenských autorov mal mimoriadny úspech 
a opakovane sme získali pozvanie do Viedne.
 8. novembra sa uskutočnil 3. ročník Festi-
valu laureátov medzinárodných súťaží       

v Rajci. Na koncerte vystúpilo vynikajúce Kla-
vírne duo Alena Hučková a Vladimír Šranko     
z Bratislavy. Tu sa ukázalo ako je obrovskou 
výhodou, že máme na škole v koncertnej sále 
dve klavírne krídla. Klavírne duo – laureáti 

viacerých medzi-
národných súťaží 
nám p redv ied l i 
skutočne špičkový 
výkon a určite sa 
stali inšpiráciou pre 
mnohých našich 
žiakov – klavíristov. 
Festivalový koncert 
s a  u s k u t o č n i l         
v spolupráci s Hu-
dobným centrom    
v Bratislave.
 22. až 24. no-
vembra prebehla 

celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute a 
drevených dychových nástrojoch Čarovná 
flauta v Nižnej. Našu školu reprezentovali 
žiaci z triedy Antona Gamboša a PaedDr. Beá-
ty Vörösovej. V 1. kategórii (hra na drevených 
dychových nástrojoch) získal Branko Balga, 
saxofón – 3. miesto (trieda A. Gamboša); 
Nataša Gašpariková, priečna flauta – Čestné 
uznanie (trieda PaedDr. B. Vörösovej). 4. kate-
gória (hra na drevených dychových nástro-
joch): Monika Mičechová, saxofón – 2. miesto 
(trieda A. Gamboša).
 V novembri sme pripravili hudobné vystú-
penie v Rajeckých Tepliciach v hoteli Skalka 
pre účastníkov Medzinárodného stretnutia 
sakrálnych zborov V4 (Slovensko, Česko, Ma-
ďarsko a Poľsko). V spolupráci s Považským 
múzeom v Žiline a hotelom Skalka v Rajec-
kých Tepliciach sme pripravili hudobný prog-
ram na cestu Mikulášskym historickým vla-
kom zo Žiliny do Rajeckých Teplíc. Na dobrú 
náladu hrala kapela učiteľov ZUŠ (A. Jakubí-
ková, K. Slyšková, J. Jankech, A. Gamboš a 
spev M. Remenius).

 V decembri a januári sa uskutočnili vo všet-
kých triedach vianočné besiedky pre rodičov, 
starých rodičov a rajeckú verejnosť.
 Najmilšie koncerty na záver. Vianočné 
koncerty sme tento rok pripravili dva. Prvý bol 
v Mestskom úrade v Rajeckých Tepliciach a 
druhý v Kostole sv. Ladislava v Rajci. Vystúpili 
na ňom s vianočným repertoárom naši žiaci 
spolu s pedagógmi. Bolo to mimoriadne vyda-
rené pásmo vianočných kolied, básničiek a 
skladieb, ktoré sa hrávajú v adventnom a via-
nočnom čase. 
 Vo výtvarnom odbore sme pripravili tento 
rok novinku. V spolupráci s Považským múze-
om v Žiline sme začali realizovať projekt Dro-
társtvo na Slovensku. Projekt pripravil 
PaedDr. Marián Remenius a uskutočnili sa už 
štyri workshopy, na ktorých sa učili žiaci výt-
varného odboru pracovať s drôtom touto origi-
nálnou technikou. Projekt bude pokračovať aj 
v 2. polroku školského roku 2017/18.

 Tanečný odbor sa pripravuje na súťaže     
v 2. polroku a vystúpi na plesoch Rajeckých 
Teplíc a ZŠ Rajecké Teplice.
 Prajeme vám v novom roku veľa zdravia a 
krásnych umeleckých zážitkov so žiakmi a 
pedagógmi našej školy.

PaedDr. Marián Remenius
2x snímka: archív ZUŠ

ÚSPECHY ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V RAJCI

 Vo štvrtok 7. decembra sa žiaci ZŠ a študenti oktávy GAŠ vybrali na 
exkurziu do adventnej Budapešti. Odchádzali sme ráno spred kostola. 
Cieľom v Budapešti bola návšteva Tropicaria, prehliadka historickej 
časti mesta a návšteva adventných trhov. V autobuse nám pani sprie-
vodkyňa rozprávala zaujímavosti o miestach, cez ktoré sme prechá-
dzali. Cesta nám ubehla rýchlo. Okolo jedenástej sme prišli k Tropicariu. 
Keď sme doň vošli, očarili nás krásne zvieratá. Videli sme nielen morské 
živočíchy, plazy, ale aj iné zvieratá (krokodíly, papagáje, morské pra-
siatka, šváby a rôzny hmyz). Po samostatnej prehliadke sme sa mali 

možnosť najesť v nákupnom centre. Po rozchode sme všetci nastúpili 
do autobusu a kochali sme sa budapeštianskymi historickými pamiat-
kami (mostmi, budovami). Po krátkej prehliadke z autobusu sme sa 
vydali na pešiu prehliadku. Prechádzka Budinským kopcom s výkladom 
pani sprievodkyne bola veľmi zaujímavá. Následne sme opäť nasadli 
do autobusu a vydali sme sa na trhy. Chvíľku sme prešli pešo, poob-
zerali niektoré pamiatky na peštianskej strane a boli sme konečne tam – 
na adventných trhoch pri Bazilike sv. Štefana! Pochodili sme stánky, 
pokúpili darčeky a spomienkové predmety pre našich blízkych a občer-
stvili sa. Každú pol hodinu sa na čelnú stenu Baziliky premietajú krátke 
3D filmy, zakaždým s inou témou. My sme mali možnosť vidieť Luskáči-
ka a Príbeh Santa Clausa. Napokon sme sa stretli, spočítali sa, či sme 
všetci a išli sme k autobusu. Nasadli sme a oddychovali sme, ale aj zas-
pievali sme si. Domov sme prišli v noci okolo 23:30. Na tento deň ešte 
dlho nezabudneme. Videli sme všetko, čo sme plánovali a s Božou po-
mocou sme sa vrátili späť k svojim rodinám. 
 Ďakujeme organizátorke p. uč. Mgr. Miriame Uričovej, ale aj p. uč. 
Mgr. Andrei Jonekovej a PaedDr. Ľubici Hoskovcovej. Už teraz sa teší-
me na to, kam pôjdeme nabudúce.

Michal Židek, 8.A, KSŠ  Rajec

EXKURZIA KSŠ 
V ADVENTNEJ BUDAPEŠŤI

Snímka: archív KSŠ
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 I tento rok sa konali adventné trhy a dielne na našej škole. Už po 
štvrtýkrát sme zorganizovali túto milú predvianočnú akciu spojenú        
s predajom výrobkov našich žiakov. V sobotu ráno 16. decembra sa 
otvorili dvere na budove ročníkov 1. až 4., kde boli pripravené výrobky 
našich žiakov. Žiaci sa už predtým niekoľko týždňov usilovne pripra-
vovali na túto príležitosť, aby vyrobili zaujímavé veci, ktoré by zaujali 
návštevníkov. Nezaháľali ani ich rodičia a starí rodičia, ktorí im pri tom 
pomáhali. Išlo o pestrú a očarujúcu prezentáciu rozmanitých výrobkov, 
pričom naši žiaci ukázali obchodného ducha a s chuťou ponúkali prichá-
dzajúcim návštevníkom svoj tovar. Okrem ponúkaných vecí sa pre-
zentovali aj tra-
dičné remeslá a 
rodičia spolu so 
svo j imi  deťmi 
mohli nahliad-
nuť, ako sa pečú 
oblátky a medov-
níky, vyrábajú 
sviečky z vosku, 
tkajú koberce a 
vyrezáva z dre-
va. Nezabudl i 
sme ani na pre-
zentáciu a predaj 
kníh, kde si mohli 
ľudia zakúpiť darček v podobe knihy. Návštevníkom sme ponúkali aj ob-
čerstvenie, o ktoré sa postaral pán riaditeľ R. Augustín, pričom mu po-
máhali aj naši učitelia. Ruku k dielu, pochopiteľne, priložili aj naši rodi-
čia, veď mamičky napiekli chutné koláčiky, a zároveň pomáhali učiteľom  
k celkovému pohodovému priebehu školskej predvianočnej akcie. Veľ-
ká vďaka patrí aj našim pani kuchárkam, ktoré navarili chutnú kapustni-
cu, veď bez nej by to nemalo to správne čaro a vôňu. Predvianočnú at-
mosféru dotvoril aj školský folklórny krúžok a naše dievčatá zaspievali 
niekoľko piesní, aby potešili prichádzajúcich hostí. Radostná nálada a 
spoločne strávené chvíle trvali až do večera, kedy za prítomnosti našich 
kňazov vdp. dekana P. Hluzáka a p. kaplána M. Melišíka sme sa všetci 
spoločne pomodlili a poďakovali pri školskom adventnom venci, na kto-
rom sme rozsvietili tretiu adventnú sviecu, ktorá mala symbolizovať 
nedeľu radosti. Naozaj aj v našich srdcia zažiaril plamienok radosti        
z dobre vykonanej práce a spoločného stretnutia s rodičmi. 
 Veríme, že aj týmto spôsobom sa opäť utužili vzájomné vzťahy me-
dzi priaznivcami a podporovateľmi našej školy. Všetkým chceme poďa-
kovať za to, že nás podporili, pomáhali a aj neustále pomáhajú a záro-
veň na nás myslia a veria, že toto dielo nie je zbytočné a má to zmysel. 
Chceme sa obetovať a rozdať druhým, nielen v adventnom čase, ale aj 
počas celého školského roka.

Spoločenstvo KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

 Aj tento rok mohli deti sláviť sviatok sv. Mikuláša, hlavne vďaka zás-
tupcom Farského úradu v Rajci a učiteľom či žiakom Katolíckej spojenej 
školy. A naozaj mali plné ruky práce! Veď posúďte sami: V Kostole sv. 
Ladislava sa úlohy sv. Mikuláša zhostili vdp. dekan P. Hluzák spolu        
s p. kaplánom M. Melišíkom za výdatnej pomoci p. B. Joneka a dievčat  
z KSŠ Majky Tandarovej a Julky Augustínovej. Na Základnú školu Lipo-
vá boli vyslaní rozdávať radosť žiaci z 8.A triedy Miško Židek a Kristínka 
Kardošová. Iniciatívu na KSŠ vzala do vlastných rúk 9. A trieda. Patrik 
Ondruš sa na chvíľu premenil na sv. Mikuláša a ostatní na čertíkov a 
anjelikov (každý podľa svojho gusta). Nezabudli sme ani na materské 
školy v okolí, kde už viackrát chodil Mikuláš v podaní nášho riaditeľa    
p. R. Augustína. A keďže dievčatá z 9.A triedy to už mali riadne nacvi-
čené, pomáhali aj v materských školách. No a aby toho nebolo málo, na 
námestie v Rajci zavítal sv. Mikuláš v podaní študenta Gymnázia         
A. Škrábika maturanta Palka Januša.
 Za našu školu všetkým, ktorí sú ochotní vzdať sa svojho času          
v prospech druhých a robiť radosť maličkosťami, úprimne ďakujeme.

KSŠ Rajec

 Ako minulý rok, aj tento rok sme Mikulášske trhy pripravovali týždne 
predtým. Rodičia vyrobili krásne výtvory (ikebany, vence a rôzne via-
nočné dekorácie) či oblátky. Sponzori od rána varili dva kotly jelenieho 
gulášu a punč. O pätnástej to všetko začalo krásnym tanečným vystú-
pením našich druháčikov. Mnohí ste našu materskú školu prišli podporiť 
kúpou vianočnej dekorácie alebo ste si pochutili na punči a miske gulá-
šu.
 Chceme POĎAKOVAŤ všetkým za finančnú podporu a za zakúpe-
nie výrobkov a sponzorom, ktorí aj materiálne prispeli na občerstvenie 
(pekáreň Ďuroška).

Bc. Veronika Halková

 Niekoľko týždňov pred Vianocami kolovala na internete zaujímavá 
výzva. Pani učiteľka z Bratislavy založila iniciatívu, ako urobiť radosť 
starým, chorým a opusteným ľuďom v Domovoch sociálnych služieb po 
celom Slovensku. Keďže táto výzva úplne napĺňala jedno z poslaní 
Katolíckej spojenej školy, bez váhania sme sa do nej zapojili.

 Po zaregistrovaní sa na stránke tejto výzvy, sme obdržali adresy 
konkrétnych starkých a našou úlohou (našich žiakov) bolo poslať týmto 
ľuďom vianočný pozdrav a potešiť ich počas najkrajších sviatkov v roku. 
Naše deti pohľadnice nielen napísali, ale aj ručne vyrobili, takže každý 
obdarovaný dostal jedinečný originálny vianočný pozdrav. Veď pozdra-
vy vyrobené a napísané detskou rukou sú tie najkrajšie.
 Spolu sme poslali cez 200 vianočných pozdravov. Sme radi, že v na-
šich deťoch je stále živá túžba nezištne rozdávať radosť a pomáhať aj 
neznámym ľuďom. Aj takto napĺňame poslanie Katolíckej spojenej 
školy v Rajci.

KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

MIKULÁŠSKE TRHY MATERSKEJ 
ŠKOLY MUDROCHOVA

Snímka: archív MŠ

VIANOČNÁ POŠTA V PODANÍ KSŠ

DEŇ SVÄTÉHO MIKULÁŠA

ADVENTNÉ TRHY A DIELNE V KSŠ
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 Stolnotenisový klub Rajec usporiadal po 
14-krát tradičný Vianočný stolnotenisový 
turnaj žiakov základných škôl Rajeckej do-
liny, ktorý sa uskutočnil vo veľkej telocvični 
Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci. Tento 
veľký športový deň detí je zapísaný a zrealizo-
vaný v športovom kalendári nášho klubu vždy 
27. decembra príslušného roka. 
 Súťažilo sa v kategóriách mladší a starší 
žiaci a staršie žiačky. Na turnaji sa zúčastnilo 
21 detí. Hráči boli rozdelení do troch skupín a 
hralo sa na tri víťazné sety, ktoré sa odohrali 
na piatich stoloch. Zo skupiny postupovali prví 
štyria do K.O. systému – pavúk. 
 Víťazi v jednotlivých vekových kategóriách 
si so sebou odniesli diplomy, medaily a vecné 
ceny, ktoré venovali: Mesto Rajec – Ing. Ján 
Rybárik; Kofola, a.s., Rajecká Lesná; AMD-M, 
s.r.o. – Ing. J. Dolník; Móda Enrika – D. Janigo-
vá; Železiarstvo Cimat – B. Cisárik; Kvety, 
darčeková predajňa – J. Vysoký; Železiarstvo 

Izomont, za čo im patrí srdečné poďakovanie! 
Uvedení miestni sponzori môžu byť právom 
hrdí na to, že majú veľký záujem podporiť tento 
tradičný turnaj detí a na rozdiel od iných nie sú 
lakomí a nevyhovárajú sa, že nemajú z čoho 
podporiť krásnu vianočnú športovú akciu pre 
deti. Dúfame a veríme, že sa pridajú aj ďalší, 
ktorým nie je ľahostajné podporiť športovú ak-
tivitu našich detí za čo im vopred ďakujeme!
 Za usporiadanie turnaja VV STK Rajec 
srdečne ďakuje všetkým hráčom klubu a dob-
rovoľníkom. Osobitné poďakovanie patrí riadi-
teľovi Základnej školy na Lipovej ulici v Rajci 
PaedDr. Marianovi Paprskárovi a zástupcovi 
riaditeľa Mgr. Petrovi Hanusovi za ústretovosť, 
pomoc a poskytnutie priestorov telocviční. 

Výsledky

 Kategória mladší žiaci: 1. miesto (na fo-
tografii vľavo) Maroš Nemec, ZŠ Jasenové;   

2. miesto (v strede) Lukáš Majchrák, ZŠ Lipo-
vá, Rajec; 3. miesto (vpravo) Tobiáš Jonek, 
KSŠ Rajec. 
 Kategória starší žiaci: 1. miesto (na foto-
grafii vľavo) Tomáš Vdovičík, ZŠ Rajecké Tep-
lice; 2. miesto (v strede) Filip Šustek, ZŠ Ra-
jecké Teplice; 3. miesto (vpravo) Pavol Piala, 
ZŠ Lipová, Rajec. 
 Kategória staršie žiačky: 1. miesto (na 
fotografii v strede) Kristína Smolková, ZŠ Lipo-
vá, Rajec; 2. miesto (vpravo) Iveta Jamečná, 
ZŠ Lipová, Rajec; 3. miesto (vľavo) Eva Mače-
jáková, ZŠ Lipová, Rajec.

 Na konci podujatia sa VV STK Rajec poďa-
koval všetkým účastníkom turnaja za ich účasť 
a zároveň ich pozval na 15. ročník, ktorý sa 
uskutoční v roku 2018.

 Pri tejto príležitosti chcem v mene Stolno-
tenisového klubu Rajec všetkým občanom 
Rajca popriať pevné zdravie, radosť, porozu-
menie v rodinách a šťastný nový rok 2018.

Jozef Kavec, STK Rajec
3x snímka: archív STK

 V sobotu 2. decembra sa v sále Kultúrneho domu v Rajci uskutočnil 
12. ročník turnaja Šachový kráľ mesta Rajec. Podujatie pripravil Šacho-
vý klub Rajec v spolupráci s oddelením kultúry MsÚ Rajec. Zúčastnilo 
sa na ňom spolu 96 hráčov. 

 V A – turnaji, bojovalo 70 detí vo veku od 5 do 13 rokov. Okrem 
domácich si prišli zmerať sily hráči z Nitry, Čadce, Dubnice, Považskej 
Bystrice, Prievidze, Púchova, Trenčína... Celkovým víťazom tohto tur-
naja sa stal Karol Kostelanský z Považského Podhradia. O úspech sa 
snažilo 10 Rajčanov. Veľkého dreveného kráľa pre najlepšieho z nich 
získal Janko Kosper z Katolíckej spojenej školy. Za ním skončila talen-

tovaná 7-ročná Timea Haásová (ZŠ Lipová), ktorá zároveň zvíťazila      
v kategórii dievčat do 8 rokov. Tretie miesto medzi domácimi pretekármi 
získal Martin Vríčan. 
 B – turnaja sa mohli zúčastniť deti a dospelí s vyššou výkonnosťou. 
Víťazom sa stal najvyššie nasadený Dušan Orgoň z Dubnice nad 
V á h o m .  T r e t i e 
miesto v celkovom 
poradí vybojovala 
účastníčka viace-
rých majstrovstiev 
sve ta  a  Európy 
Dominika Tomčíko-
vá, reprezentujúca 
klub TJ Slovan Ra-
jecké Teplice. Me-
dzi 26 hráčmi v tom-
to turnaji bolo 6 hrá-
čov domáceho klu-
bu. Po siedmych 
kolách sa ocitol na 
celkovom piatom 
mieste Daniel Tura-
nec. Získal tým tra-
dičnú cenu pre najlepšieho Rajčana – dreveného kráľa. 
 K úspechu podujatia nepochybne prispieva priateľská atmosféra, 
príkladná spolupráca všetkých členov klubu na organizácii podujatia a 
tiež odmena v podobe drevenej šachovej figúrky pre všetky zúčastnené 
deti a dospelých.

Ján Uhlárik
2x snímka: S. Kalma

VIANOČNÝ TURNAJ ŽIAKOV

VÍŤAZI KATEGÓRIE MLADŠÍ ŽIACI

VÍŤAZI KATEGÓRIE STARŠÍ ŽIACI

VÍŤAZKY KATEGÓRIE STARŠIE ŽIAČKY

ŠACHOVÝ KRÁĽ  RAJCA 2017

TIMEA HAÁSOVÁ NA 1. ŠACHOVNICI

NAJLEPŠÍ RAJČANIA DANIEC TURANEC (VĽAVO) 
A JÁN KOSPER 
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SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
alebo rodinných príslušníkov

Narodil sa v decembri
Tomáš Rybárik

Opustili nás
Ján Albert 

1956 – 1.12.2017

Jaroslav Vojtas 
1945 – 7.12.2017

Ladislav Pekara 
1951 – 8.12.2017

Štefan Ošvát 
1936 – 12.12.2017

Ján Stanko 
1951 – 12.12.2017

Anton Fraštia 
1958 – 16.12.2017

Ondrej Stráňai 
1936 – 29.12.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – január 2018
65 rokov

Anna Pekarová

70 rokov
Anna Frištíková

75 rokov
Miroslav Šefara

80 rokov
Anna Hegedüšová

Pavol Pauliny
Miroslav Paprskár

81 rokov
Štefánia Fraštiová

85 rokov
Božena Hajstrová

Štefánia Lingešová

88 rokov
Mária Vrbová

90 rokov
Antónia Ďurčanská

94 rokov
Mária Fusková
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