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AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Niekoľkokrát sme informovali o zámere vy-
tvoriť cyklochodník medzi Rajcom a Šujou. 
Na ostatnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva sa poslanci zoberali jeho vybudo-
vaním. 
 Niekoľko rokov sa kvôli bezpečnosti zao-
beráme požiadavkou prepojenia Rajca a Šuje 
prostredníctvom cyklochodníka. V minulosti 
sme informovali čitateľov nášho mesačníka, 
že Mesto Rajec dalo spracovať projektovú do-
kumentáciu k tomuto zámeru v rámci nášho 
katastrálneho územia, čiže po reštauráciu 
Eden. V rámci katastrálneho územia Šuje bu-
de chodník realizovať Obec Šuja, prostred-
níctvom výzvy Poľnohospodárskej platobnej 
agentúry, stavbu ktorého by mali začať prav-
depodobne už v tomto roku. Ak by sa to obid-
vom samosprávam podarilo zrealizovať, po-
tom by sa chodník pri Edene spojil a dalo by sa 
z Rajca do Šuje prejsť cyklochodníkom, ktorý 
by mal prechádzať po pravej strane smerom 
do Šuje. 

 Pretože pozemok v katastrálnom území 
Mesta Rajec, kde by mal byť chodník vybu-
dovaný je vo vlastníctve štátu, v roku 2017 na 
základe geometrického plánu podpísalo Mes-
to Rajec zmluvu so Slovenským pozemkovým 
fondom na dlhodobý prenájom pozemku. 
Keďže sme chceli chodník vybudovať z iných 
finančných prostriedkov ako z mestského roz-
počtu, čakali sme na vhodnú výzvu z euro-
fondov, ktorá vyšla v minulom roku. Do výzvy 
sme sa zapojili a vypracovali sme žiadosť, 
ktorú sme 22. marca zaslali na ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pros-
tredníctvom Žilinského samosprávneho kraja. 
Predpokladáme, že v priebehu dvoch mesia-
cov by mala byť žiadosť zhodnotená a uvidíme 
čo bude ďalej. 

 Okrem toho Mesto Rajec rokovalo so Slo-
venským pozemkovým fondom, o možnosti 
tento pozemok, na ktorý máme vydané sta-
vebné povolenie na cyklochodník, v zmysle 
terajšej legislatívy požiadať o bezodplatný 
prevod. O čom sme rokovali aj na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva, kde sme prijali uz-
nesenie, že požiadame Slovenskú republiku  
o to, aby nám tento pozemok bezodplatným 
prevodom previedla do majetku mesta. 

V interpeláciách sa poslanci zoberali aj žia-
dosťou obyvateľov na vybudovanie chod-
níkov pozdĺžne pomedzi hroby v novej 
časti cintorína.
 V novej časti cintorína máme zatiaľ chod-
ník iba vertikálne stredom. Už keď sa na tomto 
mieste navrhoval cintorín, nechával sa pome-
dzi niektorými radami väčší priestor, kde sa 
plánovali dorobiť chodníky. V týchto miestach 
prostredníctvom zatrávňovacích kociek dobu-
dujeme chodníky na lepší prístup k hrobom. 

V celom meste je nedostatok parkovacích 
miest, každoročne však ich počet rozširu-
jete. Vybudujete aj v tomto roku ďalšie par-
kovacie miesta?
 Pozrite sa, v celom meste je nedostatok 
parkovacích miest, ale všetci vždy zaparkujú. 
Ako zaparkujú, tak zaparkujú! To, že niektorí 
porušujú predpisy a mestská polícia nie je 
vždy striktná vzhľadom na objektívne dôvody, 
je jedna vec. Samozrejme, že mestská polícia 

striktne zasahuje a rieši vodi-
čov, ktorí sú bezohľadní a 
svojím parkovaním obme-
dzujú iných, či bránia zimnej 
údržbe alebo vývozu odpa-
du. 
 Otázku však položím ja – 
A v ktorom meste na Sloven-
sku je dostatok parkovacích 
plôch? Je to fenomén dneš-
nej doby, v niektorých bytoch 
alebo domoch sú aj štyri autá 
na rodinu. Sídliská však ne-
boli stavané na takéto množ-
stvo áut! A znova sa opýtam 
– Či všetci štyria musia prísť 
do bytu či domu autom, keď 
mnohí majú garáže a tieto 
garáže nevyužívajú? Prečo 
chodíme s firemnými autami 
a parkujeme s nimi na sídlis-
kách, prečo sme takí bezoh-

ľadní voči susedom, že zaberieme aj tri parko-
vacie miesta aj firemnými autami? Žiaľ, žijeme 
v uponáhľanej dobe, keď človek nestíha a       
s autom potrebuje stále jazdiť. Je to fenomén, 
ktorý nevyriešime lusknutím palcov, ani čarov-
ným prútikom, ale bude si vyžadovať do bu-
dúcna riešenie, ktoré bude finančne náročné. 
A to je možné riešiť buď parkovacím domom, 
alebo záberom ďalšej zelene, či spoplatnením 
parkovania. Možno by sme spoplatnením 
parkovacích miest prinútili ľudí, aby s autom, 
ktorým nevyhnutne nepotrebujú ísť na sídlis-
ko, tam s ním ani nešli. 
 V meste je vybudovaných viac ako 700 
parkovacích miest. My sa, samozrejme, pos-
tupne snažíme v intenciách možností ešte  
parkovacie plochy rozširovať. Zatiaľ tým naj-
jednoduchším spôsobom, a to je využiť všetky 
možnosti, ktoré dnes máme s prihliadnutím na 
zeleň prevažne zatrávňovacími kockami. Sa-
mozrejme, rešpektujeme to, aby sme mali       
v meste viac zelene ako parkovacích plôch 

Na sídlisku Sever sú takmer všetky chod-
níky pre ľudí dosť v zlom stave. Je na nich 
množstvo výtlkov, korene stromov nadvi-
hujú povrch... Aj keď sa na jar chodníky 
trošku zreparujú vydrží to iba niekoľko me-

siacov a chodníky sú zase v rovnakom sta-
ve. Pred niekoľkými rokmi sa opravila celá 
cesta cez sídlisko pre autá. Neuvažujete    
o rekonštrukcii aj chodníkov pre chodcov?
 Prevažná väčšina požiadaviek zo sídliska 
Sever smerovala k tejto spomínanej ceste a    
k rozširovaniu parkovacích plôch, ktoré rozši-
rujeme takmer každý rok. 
 Treba si uvedomiť finančné možnosti 
mesta pokiaľ nechce na opravu chodníkov 
brať úvery, ktoré ma dosť ohraničené a obme-
dzené. Chodníky sa urobili pri výstavbe sídlis-
ka pred štyridsiatimi rokmi. Opravy a úpravy sa 
môžu realizovať z finančných prostriedkov, 
ktoré sa v rámci mesta vytvárajú z daní z neh-
nuteľností, ktoré mesto každým rokom vyru-
buje. A teraz si zrátajme – na sídlisku Sever je 
zhruba 700 bytov, za každý byt platí vlastník 
približne 10 eur daň z nehnuteľnosti. Čo je 
7000 eur. Tieto finančné prostriedky sú tak-
zvané originálne prostriedky, ktoré má mesto 
vyrubovať na to, aby vedelo zabezpečiť chod 
daného mesta. Čo z týchto sedemtisíc eur mô-
že mesto spraviť? Keď napríklad v minulom 
roku nás stálo rozšírenie chodníka na Javoro-
vej ulici plus vybudovanie parkovacích plôch 

pri chodníku zhruba 40 tisíc eur. A z týchto 
finančných prostriedkov sa hradí ešte osvetle-
nie, letná a zimná údržba, kosenie, budovanie 
parkovacích miest... Nároky sú veľké, ale 
ľudia si musia uvedomiť, že mesto musí nájsť 
finančné prostriedky, z ktorých sa to dá zre-
alizovať. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
2x snímka: Šzá

MEDZI RAJCOM A ŠUJOU SA VYBUDUJE CYKLOCHODNÍK

KONIEC CHODNÍKA NA PARTIZÁNSKEJ ULICI 
PRI CESTE SMEROM DO ŠUJE

VÝTLKY NA CHODNÍKOCH
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 Mestská knižnica v Rajci pripravila pre deti 
základných škôl od 19. marca do 22. marca 
zaujímavé akcie, ktorých hlavným zámerom 
bolo povzbudiť deti k čítaniu kníh.

 Prváci si 19. marca popri príbehu z pera 
Gabriely Futovej o kocúrovi Červenochvostovi 
vyskúšali na vlastnej koži, čo všetko vnímame, 
keď navôkol nič nevidíme, ako kocúr zatvore-
ný v krabici vníma svoje okolie, zvuky. Súťaži-
vosť a zručnosť detí vynikla pri rozpletaní 
„káblov“ – stuhy. To všetko podfarbené zau-
jímavým príbehom kocúra s červeným chvos-
tom. 

 V utorok 20. marca sme pok-
račovali maratónom v hlasnom 
čítaní pod názvom Čítajme si... 
zorganizovaného pre žiakov 
tretieho ročníka základných škôl 
a školských klubov detí. Deti sa 
začítali do príbehov z kníh od 
Petra Gajdošíka Zverinec na 
siedmom poschodí alebo od 
Gabriely Futovej Nejdem a 
basta! či Lebo musím! Klubovňou 
oddelenia kultúry sa od ôsmej 
hodiny ráno do pol štvrtej popo-
ludní nieslo veselé čítanie zaují-
mavých príbehov a rozprávok.

 O 17. hodine sme pokračovali besedou     
s básnikom Stanislavom Javorským, na ktorú 
sme pozvali širokú verejnosť. Pán Javorský, 
ktorý už päť rokov žije v Rajci, nám porozprá-
val o svojich básnických zbierkach a, samoz-
rejme, odpovedal aj na otázky, ktoré mali pre 
neho pripravené prítomní diváci.
 Vo štvrtok 22. marca sa „zážitkovo čítalo“  
s druhákmi základných škôl. Príbeh z knižky 
Kataríny Kerekesovej Mimi & Líza zaujal všet-
ky deti. Spoločné zážitky dvoch priateliek – 

slepej Mimi a vidiacej Lízy, ktoré majú veľa 
fantázie dokazujú, že sú skutočné priateľky. 
Deti si vyskúšali aj nezvyčajné pexeso. Keďže 
vytvorené pexeso bolo pre nevidiacich, mohli 
iba hmatom určiť rovnaké dvojice. Boli odká-
zaní na pomoc svojich priateľov, ktorých si 
vybrali. Zistili, že bez priateľa by to zvládli len 
veľmi ťažko. Na záver sme deti pozvali do 
knižnice, kde na nich čakajú zaujímavé roz-
právky a príbehy.

 Štvrtého a piateho apríla sme pozvali na 
informačnú výchovu detí z rajeckých mater-
ských škôl. Najprv sme si spolu ujasnili, ako 
vzniká papier, vysvetlili sme si, čo všetko treba 
urobiť, aby sa im knižka dostala do rúk, rozdiel 
medzi domácou knižnicou a mestskou kniž-
nicou, správne zaobchádzanie s knihou. Stret-
nutie sme ukončili poučným príbehom z pera 
J. Krzyżanekovej Čo je slušné a čo nie.

 Nám len treba dúfať, že sme deti navnadili 
na čítanie kníh, lebo pri nich si môžu naplno 
užiť svoju predstavivosť, naučiť sa nové slová, 
ktoré môžu využiť pri každodennej komuniká-
cii.

 K jarným podujatiam oddelenia kultúry Mestského úradu v Rajci už 
niekoľko rokov neodmysliteľne patrí filmový festival Expedičná kamera. 
Ako jedno z viac ako 200 miest na Slovensku a v Čechách sme mali 
možnosť pozrieť si vo štvrtok 29. marca takmer štvorhodinový maratón 
filmov o dobrodružných výpravách do tých najnedostupnej-
ších miest na svete, ale i neuveriteľné výkony na hranici ľud-
ských možností.
 Vo filme DUG OUT sa dvaja dlhoroční kamaráti – Ben-
jamin Sadd a James Trundle – vydali do vnútra ekvádorskej 
džungle a s pomocou domorodých Indiánov si vyrobili vlast-
nú loď, ktorá je vytesaná z jediného kmeňa. 
 Jacques de Vos je podmorským fotografom, ktorý trávi 
väčšinu času freedivingom s kosatkami. Vo filme ODDANÝ 
sa vydal na nórske expedíciu, ktorá bola pre neho doposiaľ 
najúspešnejším výletom za týmito spievajúcimi kráskami. 
 OČI BOHA – na hraniciach Číny a Kirgizstanu, v tieni 
sedemtisícových vrcholov, v krajine nikoho, sa hlbokými ka-
ňonmi valí rieka Saryjaz. Rieka, ktorá láka tých najlepších 
kajakárov, dobrodruhov, športovcov a bláznov, ktorí majú od-
vahu vystaviť sa tak silnému prúdu, tak blízko skál, aby sa na 
konci svojej cesty pozreli do očí boha. 
 Niekedy stačí jeden zlý krok, jedno zlé rozhodnutie. Anička si pri 
skalnom preskoku poranila kolená a nasledovala nedobrovoľná pauza 
v tréningu. Začať znovu je ťažké ako fyzicky, tak aj psychicky a prvé kro-
ky na slackline po úraze bolia. Vo filme BACK TO HEIGHTS, preto vyrá-
ža do Maroka hľadať zabudnutú odvahu a balans. 

 NEFRITOVÉ VODY – Kathmandu Coast to Coast je jedným z naj-
starších multišportových pretekov na svete. Už od roku 1983 sa špor-
tovci vydávajú na trať, ktorá meria 244 km a spája východné a západné 
pobrežie južného ostrova Nového Zélandu. V štartovacom poli sú aj dve 
ženy – Hollie a Robyn. Každá má inú motiváciu. Jedna miluje šport a 
chce si posunúť hranice toho, čo dokáže. Druhá má už najťažšiu skúšku 
za sebou. Zviedla víťazný boj s rakovinou a zvládnuť preteky je pre ňu 

výzva, ktorej sa nebojí. 
 TEÓRIA ŠŤASTIA je 
poetický filmový príbeh 
o kontraste generácií. 
Bývalý lezec a naozaj-
stný horal Ľubo Ryban-
ský sa po rokoch vracia 
pod mohutný Vtáčnik.  
V 70. rokoch tu spolu    
s kamarátom Rudom 
Pravdom trávili všetok 
svoj čas, vymýšľali nové 
trasy a stavali nové ces-
ty. Aj napriek tomu, ich 
mená na pamätnej ta-
buli chýbajú. Nedoce-
nenie môže mrzieť aj na 

sklonku života, ale sklamanie vyváži stretnutie s mladým lezcom 
Petrom Kuricom, ktorý sa práve chystá šplhať Ľubovu legendárnu cestu 
Dračí kút, prvú vyšplhanú cestu v tejto oblasti.

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec 

EXPEDIČNÁ KAMERA 2018

Snímka: E. Pekná

ČÍTAJME SI...

E. Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec
3x snímka: archív odd. kultúry
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 Projekt Náučný chodník okolím rajeckého hradu je v súčasnosti vo 
fáze finalizácie cieľov, ktoré boli v zámere naplánované. Na úvod je 
potrebné povedať, že samotná realizácia projektu bola podporená 
finančnými prostriedkami Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
Program Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V tomto prog-
rame bolo prioritnou osou „ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho 
dedičstva cezhraničného územia, zvýšenie úrovní udržateľného vyu-
žitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi“. 
 Rajecký hrad známy z historických prameňov, ako aj z výsledkov 
rôznych archeologických výskumov realizovaných na tejto lokalite v mi-
nulom storočí dával potenciál naplnenia časti týchto cieľov. Okrem toho 
prírodné danosti a jej rozmanitosť v kombinácií s možnosťou vytvorenia 
atraktívnej turistiky sa snúbili so širšími možnosťami ich využitia. 

 Pri spracovaní projektu sme si stanovili nasledujúce ciele: 

- vybudovať turistickú trasu vyznačením náučného chodníka, 
- zhotoviť a osadiť náučné tabule,
- vybudovať repliku hradného opevnenia – palisády,
- vybudovať oddychové zóny,
- realizovať archeologický workshop na nálezisku rajeckého hradu.

 sme realizovali za aktívnej po-Vyznačenie turistického chodníka 
moci klubu Značkár Žilina, ktorý je súčasťou Klubu slovenských turistov. 
V rámci tejto fázy realizácie sme osadili desať samostatne stojacich 
turistických smerovníkov, ktoré sú umiestnené na dôležitých bodoch 
trasy chodníka. Tieto smerovníky obsahujú základné informácie o náz-
ve lokality, nadmorskej výške a časoch nasledujúcich úsekov pre oba 

smery. Vďaka tej-
to spolupráci sme 
zabezpečili pro-
pagáciu chodníka 
medzi samotnými 
turistami. Okrem 
toho bude chod-
ník zaradený aj 
do obsahu slo-
venských turistic-
kých máp. Ďalšou 
časťou bola príp-
rava jednotlivých 
informačných ta-
búľ. Na zhotovení 

obsahu sa podieľali pedagógovia zo Základnej školy na Lipovej ulici      
v Rajci, Katolíckej spojenej školy Rajec, ako aj ďalší dobrovoľníci, ktorí 
sa cielene venujú vybraným témam. Títo pripravili zaujímavé podklady 
týkajúce sa obsahu troch informačno-orientačných a deväť náučných 
tabúľ zameraných na faunu a flóru, históriu Rajeckej kotliny a lokality 
rajeckého hradu. V obsahu tabúľ si môžete nájsť celý rad rôznych infor-
mácií, ktoré počas 
prechádzania môžu 
prispieť k spestreniu 
turistického výletu. 
Pre zvýšenie púta-
vosti a lepšej predsta-
vivosti bola pri hrade 
vybudovaná replika 
opevnenia hradu tzv. 
„pa l i sáda“ ,  k to rá 
pravdepodobne tvori-
la jeho ochranu.
 Súčasťou chod-
níka sú tiež tri oddy-
chové zóny pozostávajúce zo stola, dvoch lavíc a odpadkového koša. 
Dve oddychové zóny spolu s informačnými tabuľami boli vybrané tak, 
aby poskytli zaujímavé výhľady na Rajeckú kotlinu počas výstupu na 
vrch Dubová. Tretia oddychová zóna sa nachádza pri lokalite hradu.  

Ich pozícia bola zámerne vybraná aj v nadväznosti na obťažnosť výstu-
pu a celkového členenia trasy v horskom prostredí.

 Záverečná časť projektu bola zameraná na realizáciu archeologic-
kého výskumu (workshopu). V prvej etape boli za pomoci dobrovoľní-
kov vybudované logistické prvky potrebné na vykonanie výskumu. Ďal-
šou etapou bola realizácia výskumu pod vedením skúsených archeo-
lógov. Workshopu sa zúčastnilo päť študentov z obce Czechowice-
Dziedzice (Poľská republika) a päť študentov z Gymnázia na Javorovej 

ulici v Rajci a Ka-
tolíckej spojenej 
školy Rajec. Títo 
postupne na vyb-
raných sondách    
v častiach valové-
ho opevnenia vy-
konali vykopávky. 
Ich výsledkom bo-
lo potvrdenie toho, 
že lokalita bola 
pôvodne hradným 
opevnením, ktoré 
je možné stotožniť 
s rajeckým hra-

dom. Krátkosť jeho existencie ovplyvnili rôzne faktory, jedným z dôleži-
tých bolo aj nestabilné podložie opevnenia. Okrem toho zo získaných 
črepov bola potvrdená ich existencia prevažne zo 14. storočia, pričom  
z tohto obdobia sa spomínajú aj listinné dôkazy viažuce sa k rajeckému 
hradu. V cieľoch projektu bola ochrana kultúrneho dedičstva, čo pre 
jeho zachovanie bola otázka materiálnej ochrany nálezov. Dôležitou 
súčasťou je aj to, aby sa informácie zachovali v povedomí širokej 
verejnosti. Za týmto 
účelom sme do pod-
pornej časti projektu 
z a a n g a ž o v a l i  a j 
mladšiu časť generá-
cie našich školákov 
zo Základnej školy 
na Lipovej ulici v Raj-
ci a Katolíckej spoje-
nej školy Rajec. Ten-
to zámer splnil oča-
kávanie v podobe ak-
tívneho záujmu ako 
zo strany žiakov, tak 
aj sprevádzajúcich pedagógov. 

 Posledná fáza projektu bola upriamená na jeho zhodnotenie pros-
tredníctvom vykonania . Táto sa us-záverečnej prezentácie výsledkov
kutočnila 14. marca 2018 v Kultúrnom dome v Rajci, za účasti delegácie 
z partnerského mesta Czechowice-Dziedzice na čele s primátorom Ma-
riánom Blachutom, primátorom Mesta Rajec Ing. Jánom Rybárikom a 
vedením nášho mesta, spolu so zainteresovanými na projekte. Z hod-
notenia vyplynulo splnenie výsledkov projektu v časti zhotovenia náuč-
ného chodníka. Archeologický výskum potvrdil existenciu hradu, čo vyt-

FINALIZÁCIA PROJEKTU NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU

OSÁDZANIE SMEROVNÍKA

DOBROVOĽNÍCI ODKRÝVAJÚ SUTINY 
Z VÝCHODNEJ STRANY HRADU

ÚČASTNÍCI WORKSHOPU

POHĽAD NA ODPOČINKOVÚ ZÓNU NA VRCHU DUBOVÁ

MONTÁŽ TABÚĽ DO RÁMU
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PREČO JE DÔLEŽITÉ TRIEDIŤ?

Dávame odpadu druhú šancu na 
život
 Recyklácia chápe odpad ako 
zdroj. Životný cyklus odpadu sa tak 

nekončí, pretože nepotrebné a staré veci pre-
mieňame na nové užitočné produkty. Naprík-
lad z 30 plastových fliaš vieme vyrobiť fleeco-
vú bundu.

Šetríme prírodné zdroje
 Recykláciou jednej tony papiera 
zachránime 17 stromov, pričom pa-
pier možno recyklovať až 7-krát. 

Podobne pri výrobe 1 tony plastov ušetríme až 
214 litrov ropy a energiu porovnateľnú s roč-
nou spotrebou dvojčlennej domácnosti.

Šetríme vlastné peniaze
 Triedený zber je pre všetkých ob-
čanov bezplatný. Občan platí iba za 
nádobu na zmesový komunálny od-

pad a v niektorých prípadoch za hnedú na bio-
logicky rozložiteľný odpad. Triedený zber (pa-
pier, plast, sklo, kov, nápojové kartóny) hradí 
výrobca tovaru vďaka tzv. rozšírenej zodpo-
vednosti. Preto čím viac odpadu vytriedime, 
tým menej sa ho dostane na skládku alebo do 
spaľovne! To by malo viesť k znižovaniu alebo 
zachovaniu výšky poplatkov pre občana. 

 Od 1. januára 2017 vznikla povinnosť za-
viesť triedený zber biologicky rozložiteľného 
odpadu z kuchýň, tieto náklady sa zrejme pos-
tupne prejavia aj vo výške poplatku za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad.

Šetríme energiu
 Najväčšiu úsporu energie dosiah-
neme pri recyklácii kovov. Recyklá-
ciou jednej hliníkovej plechovky 

ušetríme približne toľko elektrickej energie, 
koľko by sme spotrebovali pri trojhodinovom 
pozeraní televízie.

Znižujeme množstvo odpadu na 
skládkach
 Recykláciou zabraňujeme tomu, 
aby odpad končil na skládkach. 

Skládkovanie je totiž najnevhodnejšou metó-
dou nakladania s odpadmi a recykláciou mô-
žeme eliminovať znečistenie vzduchu, pôdy a 
vody spôsobené skládkovaním.

Chránime životné prostredie
 Správnym triedením odpadu a je-
ho recykláciou znižujeme nepriazni-
vé vplyvy na životné prostredie. Ne-

zabúdajme, že príroda je krajšia bez odpadov.

Prispievame k ochrane klímy
 Skládky odpadov produkujú naj-
viac skleníkových plynov v odpado-
vom sektore. Pri rozklade odpadu 

na skládkach vzniká skládkový plyn, najmä 
metán (CH4) a oxid uhličitý (CO2), ktorý 
urýchľuje klimatické zmeny. 

ČO JE TO HIERARCHIA ODPADU?

 Hierarchia odpadového hospodárstva 
nám ukazuje priority, ktorými sa máme riadiť 
pri nakladaní s odpadom. Recyklácia odpadu 
je síce dôležitá, ale v odpadovej hierarchii sa 

nachádza až na 3. mieste. Čo je teda dôležitej-
šie ako recyklácia? Zistite sami! 

1. PREDCHÁDZANIE: minimalizujte množ-
stvo odpadu, ktoré produkujete – Môžeme  
to docieliť uvedomelým nákupným správaním.  
V súčasnosti je rozšírený tzv. zero waste kon-
cept, teda koncept nulového odpadu.

2. OPÄTOVNÉ POUŽITIE: opätovne použí-
vajte veci, kým to je možné – Ak nám veci 
doslúžia, môžeme spraviť dobrý skutok a 
odovzdať ich ľuďom v núdzi alebo ich použiť 
na iný účel. Napríklad nepotrebné oblečenie 
môžeme odovzdať charite a z plastovej fľaše 
vyrobiť kŕmidlo pre vtáčiky. V prípade záloho-
vaných obalov, tieto môžete odovzdať v pre-
dajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť. Pri 
ich vrátení vám predajca vracia zálohu v plnej 
výške.

3. RECYKLÁCIA: recyklujte až po opätov-
nom použití – Pokiaľ sa už veci nedajú opä-
tovne použiť, trieďme a recyklujme, čo sa dá! 
Takto sa odpad spracuje na nové výrobky, 
materiály alebo látky určené na pôvodný alebo 
nový účel. 

4. ENERGETICKÉ VYUŽITIE: premeňte od-
pad na energiu – Ide o spaľovanie s ener-
getickým využitím pri výrobe tepla alebo elek-
trickej energie. Takéto spaľovne máme v Brati-
slave a Košiciach. Napríklad bratislavská spa-
ľovňa vyrobí ročne elektrinu asi pre 22 000 
domácností.

5. SKLÁDKOVANIE: skládkujte až na pos-
lednom mieste – Najnevhodnejšou metódou 
nakladania s odpadom je skládkovanie, ktoré 
produkuje množstvo skleníkových plynov. Na 
Slovensku máme okolo 120 skládok, kde kon-
čí približne 70 % odpadu. Nehovoriac o tisíc-
kach čiernych skládok, ktoré sú roztrúsené po 
celej krajine.

SPRÁVAJME SA DOSPELO – ŠETRIME 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE!

Zdroj: NATUR-PACK, a.s.
8x snímka:  www.naturpack.sk

vára predpoklady pre 
dosiahnutie ďalších 
cieľov potrebných pre 
vyhlásenie hradu za 
národnú kultúrnu pa-
miatku. Prostredníc-
tvom tohto bude mož-
né zabezpečiť dlhod-
obú udržateľnosť pro-
jektu. Taktiež môže-
me hovoriť aj o ďal-
šom rozvoji náučného 
chodníka v rámci zá-
žitkového vzdeláva-
nia žiakov na základ-
ných školách. Ďalej je predpoklad, že v rámci chodníka Cenzuálne spo-
lumajiteľstvo Rajec, pozemkové spoločenstvo, zrealizuje výsadbu 
rôznych druhov drevín pre účel vzdelávania širokej verejnosti. Náučný 
chodník pokračuje tiež novým rozvojovým projektom pod názvom Poľ-
sko-slovenské cesty dedičstva, v ktorom sa uskutoční doplnenie infor-
mačných tabúľ o nové témy a pribudne aj nová atraktivita v podobe vyh-
liadkovej veže na vrchu Dubová.
 Na záver môžeme skonštatovať, že projekt bol úspešne splnený 
zásluhou všetkých, ktorí sa podieľali na jeho realizácií. Pevne veríme, 

že finančné prostriedky a úsilie 236 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali 
viac ako 900 hodín budete môcť naplno využiť. Ďalšie podrobnosti z re-
alizácie projektu si môžete pozrieť na zhotovenom videu na našom we-
bovom sídle , kde taktiež mô-http://www.rajec.info/article/default/4091
žete prezrieť aj 3D model rajeckého hradu.

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ Rajec
7x snímka: archív MsÚ

NIE JE ODPAD AKO ODPAD

ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA

PRIMÁTOR RAJCA JÁN RYBÁRIK A PRIMÁTOR
CZECHOWIC-DZIEDZIC MARIÁN BLACHUT (vľavo) 
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 Pred začiatkom jari je dobrým zvykom prísť pozrieť prácu najmen-
ších školákov – prvákov. Kto na takúto návštevu chodí? Predsa budúci 
prváci – teraz ešte škôlkari.

 Pred pár dňami 
nás navštívili po-
četné škôlkarske 
triedy z Materskej 
školy Mudrochova 
Rajec, z Materskej 
školy na Obrancov 
mieru v Rajci a       
z Materskej školy 
vo Veľkej Čiernej. 
Bolo to niekoľko 
desiatok detí, ktoré 
sa prišli pozrieť na 
ško lácku  prácu 
svojich kamarátov 
– teraz už prvákov. 

A tí nezostali škôlkarom nič dlžní. Predviedli im svoje čitateľské schop-
nosti – čítali z prinesených kníh i z náhodne vybraných textov. Písali na 
tabuľu to, čo chceli deti zo škôlky, počítali... Škôlkari zase ukázali, že aj 
oni sú hodní už ísť do naozajstnej školy. Poznávali písmenká, čísla, 
skladali cestu, naučili sa aj anglickú pesničku, pri ktorej si veselo za-
tancovali. Prešli sa po škole, navštívili jedáleň, niektorí nakukli do po-
čítačových miest-
ností, či do iných 
tried, v ktorých našli 
svojich súrodencov 
či kamarátov.

 V škole nuda 
nebola. Páčilo sa 
našim prvákom i bu-
dúcim školákom. 
Dohodli sme sa, že 
sa ešte stretneme 
niekedy v máji, aby 
sme si spoločne 
vyskúšali aj zdat-
nosť, rýchlosť a vy-
trvalosť.

 Tak, škôlkari, nezabudnite sa zastaviť! Tešíme sa na vás! S pozdra-
vom ostávajú vaši prváci a prvácke učiteľky Aďka a Jana zo Základnej 
školy na Lipovej ulici v Rajci.

Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ Lipová
2x snímka: archív ZŠ

 Jarná príroda má 
svoje čaro, prináša do 
života radosť, smiech a 
dobrú náladu. Zima je 
nenávratne za nami a 
po dlhých, chladných a 
tmavých nociach priná-
ša jar so sebou teplo 
slnečných lúčov, ktoré 
nahrádza teplo domá-
ceho kozuba. 
 Morena je staroslo-
vanská bohyňa zimy a 
smrti. Vynášanie More-
ny je spojené s obratom, kedy dievčatá oblečené v krojoch chodia s Mo-
renou po uliciach, spievajú obradné piesne a Morena sa zničí – zapá-
lením a hodením do potoka.

 Aj my v našej materskej škole sme sa rozhodli, že spoločne s deťmi 
3. triedy spravíme divadielko pre ostatných kamarátov. V triede sme 
recitovali, spievali a tancovali. Po divadielku sme sa spoločne stretli pri 
blízkej rieke Rajčianka, kde sme si spoločne zaspievali. Deti plné oča-
kávania čakali na zapálenie Moreny a hodenie do rieky. Všetko prebeh-
lo podľa predstáv a horiaca Morena odplávala. Dúfame, že naša More-
na už definitívne odprevadila zimu. 

Bc. Veronika Halková, MŠ Mudrochova, Rajec
2x snímka: archív MŠ

DROBNÉ RADOSTI BUDÚCICH PRVÁKOV

VYNÁŠANIE MORENY V MŠ MUDROCHOVA

 Dňa 16. februára sme sa my, žiaci de-
viateho ročníka a oktávy cirkevnej školy, zú-
častnili divadelného predstavenia Smrť sa vo-
lá Engelchen od Ladislava Mňačka. Keď sme 
si sadli do hľadiska, zbadali sme na javisku 
zaujímavé kulisy. Na začiatok nás prišiel priví-
tať jeden z hercov Mestského divadla v Žiline. 
Po privítaní sa už mohlo začať predstavenie.

 Dej tohto predstavenia sa odohrával v ča-
soch druhej svetovej vojny, keď komando SS 
vypálilo moravskú obec Ploština. Ladislav 
Mňačko bol ako mladý partizán svedkom tých-
to udalostí. V jeho najznámejšom protivojno-
vom románe rozpráva svoj príbeh prostredníc-
tvom mladého partizána Voloďu. Spočiatku 
dobrodružný partizánsky život bol osudovo 

pretkaný láskou k záhadnej Marte. Táto žena 
priniesla do drsného partizánskeho prostredia 
spaľujúcu túžbu aj smrteľné nebezpečenstvo. 
Začal boj o holý život a záchranu ľudskosti. Po 
vojne bolo treba chytiť vinníkov, lenže vojna 
nemá víťazov a porazených. Samozrejme, 
ako väčšina príbehov, aj tento skončil šťastne, 
aj keď s hlbokými jazvami z minulosti.

 Každého z nás zaujal tento príbeh iným 
spôsobom, niektorí si dokonca aj poplakali.    
Z tohto predstavenia sme sa vrátili plní nových 
vedomostí z dejepisu a v kútiku našich duší už 
len jedno prianie – nikdy nezažiť takéto hrôzy 
vojny.

Majka Tandarová, 9. A

 Marec – mesiac knihy symbolizuje výz-
nam literatúry v živote každého človeka.

 V rámci mesiaca knihy všetky deti z Mater-
skej školy na Mudrochovej ulici navštívili 
Mestskú knižnicu v Rajci, kde sa dozvedeli, 
ako sa stať čitateľmi, aké sú pre nich vhodné, 
ako s knihou zaobchádzať, ako sú knihy         
v knižnici rozdelené a označené podľa farieb. 
Zároveň si poprezerali priestory knižnice a 
regály s knihami. Veľký úspech mali knihy      
o zvieratkách a rozprávky s obrázkami. De-
ťom sa návšteva veľmi páčila a na záver sa 
poďakovali piesňou a básňou. 
 Dúfame, že deti budú knihy čítať s láskou.

Soňa Pialová, MŠ Mudrochova, Rajec

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE SMRŤ SA VOLÁ ENGELCHEN MAREC MESIAC KNIHY
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 Vo februári, keď sa pohľady fanúšikov 
športu sústredili do biatlonového areálu v Pye-
ongChangu, sa vo francúzskom meste Gre-
noble uskutočnili Medzinárodné školské maj-
strovstvá ISF v zimných športoch – ZIMNÁ 
GYMNAZIÁDA v kategórii národných druž-
stiev chlapcov, na ktorej sa zúčastnil aj náš 
žiak Damián Cesnek. 

 Po zvládnutí náročných kvalifikačných kri-
térií mohol Damián, ako jeden zo štvorice rep-
rezentantov Slovenska v biatlone, zažiť at-
mosféru veľkých svetových pretekov. Umiest-
nenie v polovici štartového poľa bolo nielen 

veľkým úspechom, ale aj impulzom do ďalšej 
náročnej prípravy. Za vzornú reprezentáciu sa 
Damiánovi poďakovalo aj predsedníctvo Slo-
venskej asociácie športu na školách. Sme hrdí 
na to, že na slávnostnom ceremoniáli otvore-
nia ZIMNEJ GYMNAZIÁDY niesol slovenskú 
vlajku náš Damián. 

 Našou snahou je podporovať každého 
mladého športovca našej školy. Veríme, že 
Damiána uvidíme o niekoľko rokov na výz-
namných svetových podujatiach v drese so 

štátnym znakom a budeme hrdí na to, že je 
študentom rajeckého gymnázia. 
 Ďakujeme Ti, Damián, za vzornú repre-
zentáciu našej školy a mesta Rajec.

Ing. Adriana Sojková, Gymnázium Rajec
4x snímka: archív gymnázia

ŠPORTOVÝ ÚSPECH NÁŠHO DAMIÁNA

 Naša Materská škola na Mudrochovej ulici sa vo februári zapojila do 
výtvarnej súťaže Vesmír očami deti.  Deti zo všetkých tried pod vede-
ním triednych učiteliek stvárnili svoje predstavy o vesmíre s využitím 
rôznych výtvarných techník. Všetky práce, ktoré deti vytvorili boli zaují-
mavé a originálne, no tie najlepšie sa odoslali do súťaže.
 V súťaži Žilinský samosprávny kraj a krajská Hvezdáreň v Žiline 
udelili Diplom Matejovi Plevovi za prácu Vesmír v rozprávke, ktorú ma-
ľoval pod vedením pani učiteľky Sone Pialovej. Zároveň tiež postúpil do 
celoslovenskej výtvarnej súťaže. Maťovi aj pani učiteľke gratulujeme    
k úspechu a prajeme im, aby sa im aj naďalej darilo tak, ako v prvom 
kole súťaže.
 Verím, že aj v budúcnosti sa nám podarí takto reprezentovať našu 
MŠ v rôznych, nielen výtvarných súťažiach.  

Júlia Dietrichová, MŠ Mudrochova, Rajec

 Dňa 15. marca sme prijali pozvanie do 1. ročníka Základnej školy na 
Lipovej ulici v Rajci. Privítali nás malí prváci, ktorí sa s nami podelili o to, 
čo sa už naučili. 

 Prváci nám predviedli ako už vedia čítať zo šlabikára, vytvárali sme 
spoločne číselný rad, vyfarbovali sme si, spievali sme anglické pesnič-
ky a hravou formou sme spoločne spoznávali zvieratká v anglickom 
jazyku. Predškoláci skúsili aj spoznávať písmenká a na záver sa pod-
písali na tabuľu. Predškolákom sa v základnej škole veľmi páčilo a tešia 
sa už na september na stretnutie s pani učiteľkou. Ďakujeme, že sme si 
mohli vyskúšať, aký je to dobrý pocit byť v škole.

Bc. Erika Albertová, MŠ Mudrochova, Rajec
1x snímka: archív MŠ

VESMÍR OČAMI DETI 
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PREDŠKOLÁCI Z MŠ MUDROCHOVA 
NA NÁVŠTEVE V PRVOM ROČNÍKU
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 Už niekoľko desaťročí prinášame v mesačníku Rajčan naším špor-
tovým fanúšikom dianie v klube stolného tenisu. V sezóne 2017/2018 
hájili naše farby v okresných súťažiach pre okresy Žilina, Čadca, Ky-
sucké Nové Mesto a Bytča opäť dve družstvá. Výsledky ich účinkovania 
a efektívnosti môžete posúdiť sami z konečných tabuliek umiestnenia   
A a B družstva. 

Umiestnenie stolnotenistov po zimnej časti – V. liga OSST Žilina

      mužstvo                stretnutia   výhry remízy prehry      skóre     body
  1. Radoľa B 22 17 4   1 265:131 60
  2. Kysucký Lieskovec B 22 18 0   4 244:152 58 
  3. STK Rajec A  22 13 1   8 214:182 49
  4. Višňové B 22 10 6   6 209:187 48
  5. Bytča B 22 12 1   9 228:168 47
  6. Žilina Energodata E 22 10 5   7 210:186 47
  7. Rosina A  22   7 6   9 191:205 42
  8. Strečno A 22   8 3 11 197:199 41
  9. Stránske D 22   7 3 12 188:208 39
10. Krásno A 22   6 4 12 175:221 38
11. Čadca E 22   5 2 15 171:225 34
12. Žilina Energodata D 22   1 1 20   84:312 25

 Radoľa B postupuje do vyššej súťaže a Kysucký Lieskovec bude 
hrať baráž o postup. Do nižšej ligy zostupuje Žilina Energodata D. Naši 
chlapci z STK Rajec A sa umiestnil na peknom treťom mieste.

Konečné poradie VI. ligy OSST Žilina

      mužstvo                stretnutia   výhry remízy prehry      skóre     body
  1. Nesluša A 22 17 4   1 253:143 60
  2. Divina-Lúky A 22 14 4   4 222:174 54
  4. Lietavská Lúčka A 22 13 3   6 230:186 51
  3. Radoľa C 22 12 3   7 225:171 49
  5. Nededza A 22   9 7   6 207:189 47
  9. Maršová-Rašov A 22 10 4   8 207:189 46
  7. Rosina B  22 10 3   9 206:190 45
  6. Stará Bystrica B  22   6 5 11 185:211 39
  8. Kotešová A  22   6 3 13 155:241 37
10. Trnové B  22   4 5 13 174:224 35
11. Strečno B  22   3 6 13 162:234 34
12. Rajec B 22   3 3 16 152:244 31

 Do vyššej ligy postupuje Nesluša A. Rajecké B družstvo zostupuje 
do 7. ligy OSST Žilina.

 Káder oboch družstiev, ktorí sa zapojili svojou hrou do sezóny tvorili 
títo hráči s dosiahnutou úspešnosťou: Jozef Kavec 92,65 %, Róber Au-
gustín 66,67 %, Jozef Smieško st. 63,16 %, Peter Kavec 58,97 %, Ivan 
Dávidik 55,26 %, Jozef Geľatík 42,65 %, Jozef Smieško ml. 25 %, Bra-
nislav Fučík 16,67 %, Vladimír Vavrík 5 %, Ján Knapec 0 %, Tomáš 
Smieško 0%.

 V súvislosti s činnosťou stolnotenisového klubu Rajec v sezóne 
2017/2018 sa chcú všetci členovia klubu poďakovať celému vedeniu 
Základnej školy na Lipovej ulici za poskytnutie hracích priestorov a pri-
mátorovi Ing. Jánovi Rybárikovi za poskytnutie finančného príspevku. 

Jozef Kavec
1x snímka: archív STK

OKRESNÉ LIGY V STOLNOM TENISE UKONČENÉ

16. KOLO – STK RAJEC B V ZÁPASE PROTI NEDEDZI A

 V poslednom období je zo strany polície zaznamenaný opäť zvý-
šený nárast trestnej činnosti – krádeží a podvodov spáchaných na se-
nioroch. 
 Preto sa Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline obracia na 
širokú verejnosť s výzvou o zvýšenie obozretnosti seniorov, a to 
najmä v nasledovných prípadoch:
- Bez overenia dokladov a oprávnenia nevpúšťajte do svojich prí-
bytkov alebo na svoje pozemky pracovníkov elektrární, plynární, 
domovej správy.
- Nepúšťajte do svojich prí-
bytkov neznámych ľudí 
pod žiadnou inou zámien-
kou – podomových predaj-
cov, ľudí s nevoľnosťou, ľudí 
s darčekmi pre vás a iných.
- Nepožičiavajte peniaze 
ľuďom, ktorých dobre ne-
poznáte, väčšinou ide o pod-
vodníkov.
- Vyvarujte sa vyberať peniaze a cennosti v prítomnosti nezná-
mych osôb.
- Keď vás kontaktuje neznámy človek, ktorý súrne z akéhokoľvek 
dôvodu (havária, operácia, výhra v lotérii, pomoc príbuznému a pod.) 
potrebuje finančnú hotovosť, okamžite kontaktujte políciu (158) 
alebo najbližšiu rodinu. Peniaze v žiadnom prípade nikomu neo-
dovzdávajte!
- Bez konzultácie nepodpisujte dôležité dokumenty.

- Odmietnite bezdôvodne ponúkané odprevadenie do bydliska, do 
domu, do bytu alebo odvoz od ľudí, ktorých nepoznáte.

 Páchatelia uvedenej trestnej činnosti si úmyselne typujú obete, kto-
ré žijú osamote, majú vyšší vek, nakoľko predpokladajú, že budú nepo-
zorní, neopatrní, dôverčiví a empatickí. Páchatelia ich svojim konaním 
mnohokrát pripravia o celoživotné úspory.

 V prípade, že vás kontaktujú osobne alebo telefonicky nezná-
me osoby a máte podozrenie, že sa jedná o podvodníkov, kontak-
tujte IHNEĎ políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo 
osobne na najbližšom útvare Policajného zboru.

Ministerstvo vnútra SR
2x ilustračná snímka: internet 

PREVENCIA KRÁDEŽÍ A PODVODOV NA SENIOROCH
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 V prvý marcový víkend sme boli 3. marca s deťmi na Majstrov-
stvách Slovenska v biatlone v Osrblí, ktoré sa konali 3. a 4. marca. 
 Damián Cesnek v prvých pretekoch (juniori 17-18 roční) predviedol 
excelentnú streľbu a z desiatich rán netrafil len dve, vďaka čomu sa stal 
víťazom rýchlostných pretekov na 6 kilometrov za 21:02 s náskokom  
18 sec. Na druhý deň štartoval v hromadných pretekoch na 7,5 kilomet-
ra, kde sa mu streľba nevydarila, ale skončil na krásnom druhom mieste 
s výkonom 32:52 min. V tomto nám Damián pripomína Nasťu Kuzmi-
novú, keď streľba nie je vždy na výbornú, zato všetko dokáže dobehnúť 
na bežkách. 
 Jurko Mihalec v rýchlostných pretekoch na 3 kilometre (žiaci 12-13 
roční) počas prvého dňa obsadil 14. miesto časom 15:19. Na druhý deň 
bol hromadný štart biatlonu na 3 kilometre, kde si Jurko vylepšil čas na 
14:14 a v celkovej priečke sa posunul na 11. miesto.
 Vyzerá to tak, že Sára Kali-
nová si zamilovala bežky aj 
biatlon hneď v prvom roku 
svojej bežkárskej sezóny a 
nevzdáva sa. Aj na rýchlost-
ných pretekoch v Osrblí na      
2 kilometre (žiačky 11-12 roč-
né) dobehla s úsmevom na 
tvári a obsadila 12. miesto. Na 
to, že nemala skúsenosti         
s bežkami, má predpoklady 
stále sa zlepšovať a dobehnúť 
svoje súperky.

 Ďalší víkend pokračoval 
na Skalke pri Kremnici, 10. a 
11. marca – konal sa tu Slo-
venský pohár v bežeckom 
lyžovaní klasickou technikou. 
 Damián na 8 kilometrovej 
trati obsadil piate miesto. Bral 
to ako rozjazdenie pred dru-
hým dňom, kde nastúpil na ski 

cross a svoju bilanciu vylepšil o niekoľko priečok a obsadil vynikajúce 
druhé miesto.

 Bežkársku sezónu Rajčania uzatvárali na Majstrovstvách Sloven-
ska na Štrbskom Plese (24. a 25. marca). 
 V sobotu 24. marca postavili na štart štafetu v kategórii mužov zlo-
ženú z dorastenca Damiána Cesneka a veterána Zdena Koledu. V dra-
matickom závere uhájili desiate miesto o 2 sekundy pred dvomi vete-
ránmi Richardom Demeterom a Ľubom Kolárom z Novej Lesnej. 
 Na druhý deň bežal Damián 15 kilometrov na bežkách klasickou 
technikou. Skončil tretí a jeho čas bol 45 min a 50 sek.

 Po týchto marcových pretekoch sa pretekári nášho klubu tešia na 
letnú atletickú sezónu a výkony našej mládeže nielen na dráhe, ale aj    
v teréne.

- škp - 
2x snímka: archív ŠKP

 Obdobie nás-
tupu do školy a zvy-
šovanie nárokov 
na školský výkon 
počas  ško l ske j 
dochádzky prináša 
do života dieťaťa 
zmeny a tlak v psy-
chickej aj fyzickej 
rovine, s ktorými sa 
potrebuje vyrovná-
vať. 

 Dlhé sedenie v školskej lavici a pri úlo-
hách, za počítačom a televízorom, nosenie 
ťažkej školskej tašky, menej spontánnej pohy-
bovej aktivity, jej nesprávne prevádzanie, či jej 
nedostatok má na dieťa nepriaznivý a škodlivý 
vplyv. Následkom často bývajú bolesti chrbtice 
a kĺbov, deformačné zmeny na chrbtici, no-
hách, nesprávne držanie tela a ochabnuté 
svaly, dieťa býva unavené, má neuspokojivé 
výsledky v škole, má problémy s pamäťou a 
pozornosťou, s písaním, je neposedné, má 
problémy s disciplínou. Do budúcna sa brzdí 
celkový zdravý vývin dieťaťa, vytvára sa ne-

dostatočná koordinácia pohybov, chronické 
bolesti pohybového aparátu a pridružené 
ochorenia telesných systémov.
 Častokrát sa vhodnými cvičeniami zvole-
nými odborníkom a individuálnym poraden-
stvom (napr. výber obuvi, tašky, úprava pros-
tredia na prácu a hru, nácvik pohybových ste-
reotypov) dá väčšina ťažkostí bezpečne 
zvládnuť. Deformácie pohybového aparátu sa 
často vyvíjajú postupne a nebadane, najmä 
neliečená skolióza môže vyústiť do nevyhnut-

nosti operačného zákroku a jej liečba je bo-
lestivá a zdĺhavá. Nájdite si preto čas a venujte 
pozornosť telesnej kondícii, držaniu tela, prí-
padne sťažnostiam na bolesti kĺbov, svalov, 
nôh, či hlavy dieťaťa.
 V prípade, že vaše dieťa má ťažkosti, ktoré 
môžu byť spôsobené preťažením, či nespráv-
nou pohybovou aktivitou, všimli ste si nepriaz-
nivé zmeny, či nesprávne pohyby vášho die-
ťaťa, chcete dieťa podporiť v jeho zdravom 
vývine a zvládnutí nárokov, ktoré sú na neho 
kladené, neváhajte vyhľadať odbornú pomoc. 

 Obrátiť sa môžete aj na naše centrum Súk-
romného centra špeciálno-pedagogického 
poradenstva, kde vám ponúkame aj fyziotera-
peutické poradenstvo a terapiu v príjemnom a 

útulnom prostredí bez zbytoč-
ného čakania. 

V prípade Vašich otázok nás 
môžete kontaktovať: 

SCŠPP Rajec: 
scspprajec@gmail.com, 

Tel. č.: 0908 145 622

S pozdravom tím 
SCŠPP, Rajec 

Vypracovala: Mgr. Lucia Davis, 
fyzioterapeutka 

1x snímka: autor

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V RAJCI

MÁTE DOMA ŠKOLOPOVINNÉ DIEŤA?

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE, STREDISKO RAJEC – POSLEDNÉ ZIMNÉ SÚŤAŽE NA BEŽKÁCH 

DAMIÁN CESNEK

DAMIÁN NA STUPNI VÍŤAZOV NA MS NA ŠTRBSKOM PLESE
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70 rokov
Marián Dietrich

75 rokov
Emil Pekara

80 rokov
Irena Kordišová

82 rokov
Júlia Pechová

85 rokov
Anna Šimková

86 rokov
Štefan Pecho

87 rokov
Júlia 

Trnovcová

88 rokov
Antónia 
Šimková

91 rokov
Ondrej Mikuš

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

Narodil sa
Adela Gardianová – december

Dávid Pekara – december
Rebeka Hulínová – december

Tomáš Tarana – december
Mário Dubec – január
Matej Ligas – január

Laura Koledová – február
Oliver Kramár – marec

Opustili nás
Melánia Smiešková 1930 – 4.3.2018
Štefan Višňovský 1930 – 12.3.2018
Ladislav Mandák 1925 – 17.3.2018

Amália Cyprichová 1930 – 31.3.2018

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – apríl 2018

SPOMIENKA

Dňa 8.4.2018 sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia 

našej drahej manželky 
Dariny MOLEKOVEJ z Rajca.

S úctou a láskou spomína manžel

in
ze

rc
ia

inzercia

 Od 5. ročníka chodíme s našou pani triednou učiteľkou na rôzne mi-
moškolské aktivity. Najčastejšie navštevujeme kino alebo pizzeriu. 
Cestu do kina nám umožňuje vlak. Radi si vyberáme animované roz-
právky a dokumenty. Po kine máme aspoň hodinový rozchod, cez ktorý 
kupujeme rôzne oblečenia a iné veci. Sme radi, že naša pani triedna 
učiteľka si vždy nájde čas na svojich žiakov, preto občas zájdeme aj do 
pizzerie v Rajci. Usadíme sa k stolu, objednáme si pizzu, kofolu a zač-
neme našu obvyklú konverzáciu. Rozprávame sa o našich zážitkoch    
v škole či doma. Po zjedení pizze sa rozlúčime a cupitáme domov. 

 Nezabudnime povedať, že všetky tieto aktivity sú po vyučovaní, 
pretože učenie je pre nás dôležité. Spájanie kolektívu je potrebné, sme 
radi spolu ako trieda aj s pani triednou učiteľkou.

Janka, Majka, Miška zo 6. B, 
Katolícka spojená škola Rajec

1x snímka: archív KSŠ

SPÁJANIE KOLEKTÍVU
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ĎAKUJE

POZÝVA

MESTO RAJEC 

MŠ na Ul. Obrancov mieru za výstavu prác detí

VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV 4. ROČNÍKA ZŠ NA LIPOVEJ UL. V RAJCI

vytvorených na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania

 10.4. - 14.5.2018 Výstavná sieň Radnice v Rajci
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