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 V polovici marca došlo k silnej veternej smršti, ktorá v blízkosti 
hradiska zvalila v smrekovom poraste štyri stromy. Pri ich páde tri    
z nich zasiahli odpočinkové miesto, dôsledkom čoho bol úplne poš-
kodený stojan s tabuľami súvisiacimi s históriou hradu a stôl odpo-
činkového miesta. 

 V súčinnosti s Lesným pozemkovým spoločenstvom urbárnikov 
Jasenové boli v nedávnej dobe kmene stromov odstránené. 2. mája 
sme vykonali potrebné opravy sedenia tak, aby bolo bezpečné a 
hlavne slúžilo turistom. Nový stojan s informačnými tabuľami je už 
vo výrobe a len čo bude k dispozícií, tak ho osadíme na pôvodné 
miesto.  

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ Rajec
3x snímka: archív MsÚ

 V Krajskej knižnici v Žiline sa 23. apríla uskutočnilo vyhodno-
tenie čitateľskej súťaže Kniha Horného Považia 2018. Do súťaže 
sme prihlásili aj našu knihu RAJECká dolina, ktorá bola vydaná na 
konci roka 2018. 

 Aj v 13. ročníku boli vyhlásené dve kategórie, pričom naša kniha 
súťažila v kategórii odborná literatúra. V tejto kategórii sme mali 
veľkú konkurenciu 38 titulov, z toho väčšina sa týkala, podobne ako 
aj naša kniha, mo-
nograf i í  obcí a 
miest. I napriek to-
mu sa naša publi-
kácia v silnom zas-
túpení nestratila a 
obsadila 2. miesto. 

 Teší nás tento 
výsledok a hlavne 
chceme vyjadriť 
poďakovanie vám 
všetkým, ktorí ste 
knihu RAJECká 
dolina podporili, 
ďakujeme!

Za autorov Ján Jasenovec
2x snímka: archív MsÚ

 Mesto Rajec spustilo 23. apríla skúšob-
nú prevádzku voľného prístupu do interne-
tovej siete – bezplatnú WIFI zónu na Ná-
mestí SNP, pod názvom VolnaWifiMesta-
Rajec. Našim cieľom je zabezpečiť mož-
nosť pripojenia sa na internet na námestí 
pre našich občanov a návštevníkov mesta 
zadarmo.

 Te c h n i c k é 
nastavenie pre-
vádzky WIFI sie-
te je celoročné a 
je možné denne 
od 6. do 22. ho-
diny. Dôraz bol 
položený na sťa-

hovanie informácií, pričom pripojenie je dá-
tovo neobmedzené. Celková doba pripoje-
nia je čiastočne limitovaná 60 minútami. 
Predpokladáme však, že kapacitné mož-

nosti pripojenia budú postačovať pokryť va-
še potreby. 
 Do konca roka 2019 bude projekt inter-
netového pripojenia zadarmo priebežne vy-
hodnocovaný. Následne zvážime účelnosť 
nastaveného riešenia a osvedčenia sa         
v praxi. Pokiaľ bude projekt úspešne zvlád-
nutý, ako po technickej stránke, tak aj po 
užívateľskej, budeme v závislosti na fi-
nančných možnostiach mesta pokračovať  
v modernizovaní jeho ponuky. 

 Pevne veríme, že si na novej bezplatnej 
internetovej sieti nájdete všetko potrebné.   

MsÚ Rajec
1x snímka: archív MsÚ

BEZPLATNÁ WIFI NA RAJECKOM NÁMESTÍ

VÍCHRICOU POŠKODENÝ NÁUČNÝ 
CHODNÍK JE UŽ OPRAVENÝ

KNIHA RAJECKÁ DOLINA 
SKONČILA NA 2. MIESTE

JÁN JASENOVEC PREBERÁ CENU
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 3.4.2019 Mestská polícia Rajec uložila 
sankciu v zmysle § 47 ods.1 písm. d) Zá-
kona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších predpisov za nelegálny vývoz 
odpadu a vytvárania čiernej skládky.

 Mestská polícia Rajec s použitím kame-
rového systému a v spolupráci s Policajným 
zborom Slovenskej republiky prispela k ob-
jasneniu zločinu krádež podľa § 212 ods. 1, 

ods. 4 písm. b) Trestného zákona (Zákon 
č.300/2005 Z.z.) v súbehu s prečinom poru-
šovanie domovej slobody podľa § 194 
ods. 1 Trestného zákona a k objasneniu 
priestupku proti majetku podľa § 50 ods. 1 
Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 Počas veľkonočných sviatkov policajti 
OOPZ Rajec v rámci výkonu služby vykoná-
vali aj dychové skúšky u vodičov na zistenie 
prítomnosti alkoholu v dychu, pričom          
v dvoch prípadoch bol zistený výsledok nad 
1 promile alkoholu v krvi, čím sa títo vodiči 
dopustili trestného činu ohrozovania pod 
vplyvom návykovej látky, za čo boli v tzv. 
super rýchlom konaní riešení Okresným sú-
dom v Žiline. 
 Preto policajný zbor vyzýva vodičov      
k zdržaniu sa požívania alkoholických ná-
pojov pred a počas jazdy motorovými vo-
zidlami. 

 Mestská polícia Rajec v rámci projektu 
Bezpečný senior vykonala 25.4.2019 v klu-
be dôchodcov prednášku za účasti 50 se-

niorov na tému Desatoro bezpečného se-
niora. Seniorom bol predstavený projekt a 
vysvetlili sa im zásady bezpečného sprá-
vania sa pri nevýhodných nákupoch, 
manipulácií s finančnou hotovosťou a pri 
podvodnom vylákaní finančnej hotovosti od 
seniorov.
 SENIOR LINKA 0800 172 500 na po-
moc seniorom je dostupná 24 hodín denne.

mjr. PhMr. Miloš Jarina, riaditeľ OOPZ Rajec
Ing. Rastislav Ťažký, náčelník MsP Rajec 

2x snímka: archív MsP

 Každoročne si 22. apríla pripomíname Deň Zeme, kedy nám 
ochrancovia prírody a vedci viac pripomínajú našu závislosť na 
zemských zdrojoch a to, že tieto zdroje nie sú nevyčerpateľné. Na 
celom svete sa viac upozorňuje na dopady ničenia životného pros-
tredia, zaujímame sa väčšmi o ekológiu, viac nás zaujíma separo-
vanie, či čistenie nášho prostredia od odpadkov. 
 Do roku 1990 bola venovaná pozornosť Dňu Zeme prevažne na 
americkom kontinente. Svetovým dňom sa stal až roku 1990, kedy 
sa zaktivizovalo viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrá-
tane vtedajšieho Československa a teda aj Slovenska. 

 Už niekoľko rokov organizuje Mesto Rajec v spolupráci s rajec-
kými školami a s podporou Oblastnej organizáciou cestovného ru-
chu Rajecká dolina podujatie venované čistote nášho okolia – Ra-
jecký deň Zeme, ktorý sa v tomto roku uskutočnil 26. apríla. 
 Pre deti materských škôl a rajeckých prvákov bolo na námestí 
pripravené maľovanie na asfalt s ekologickou tematikou. Kto išiel     
v piatok po námestí mohol obdivovať krásne dielka vytvorené deť-
mi. 
 Pre žiakov druhého a tretieho ročníka základných škôl sme zor-
ganizovali besedu so spisovateľom Matejom Zámečníkom, s kto-
rým sme sa rozprávali o ekológii, separovaní a ochrane prírody. Po-
dujatie deti veľmi zaujalo. Dozvedeli sa ako môžu znížiť vyprodu-
kované množstvo plastového odpadu, čím všetkým sa dajú nahra-
diť plastové vrecká, vyskúšali si správne roztriediť kopu odpadu 
podľa druhu do farebných kontajnerov, zoznámili sa s tým, čo všet-

ko sa dá z vysepa-
rovaného odpadu 
vyrobiť.
 Žiaci piateho až 
deviateho ročníka 
Základnej školy na 
Lipovej ulici, Kato-
líckej spojenej ško-
ly a študenti Gym-
názia na Javorovej 
ulici vyčistili celé 
mesto a blízke oko-
lie od odpadkov. Každá skupina mala presný plán, ktorý úsek bude 
čistiť. Dostali odpadkové vrecia, jednorazové rukavice a každý 
dostal občerstvenie – pitný režim a malú sladkosť. Ani v tomto roku 
nebola ich práca márna. Tak, ako v každom roku, našli obrovské 
množstvo odpadu, ktorý následne putoval do Zberného dvora, kde 
sa ešte dotriedil podľa druhu.

 Aj v tomto roku 
sa do Dňa Zeme 
zapo j i l i  v iaceré 
organizácie – osem 
z a m e s t n a n c o v 
mestského úradu 
spolu s primátorom 
vyčistilo od odpad-
kov takmer štvorki-
lometrový náučný 
chodník Okol ím 
Rajeckého hradu, 
Cenzuálne spolu-

majiteľstvo Rajec vyčistilo celú cestu do Porubskej doliny a Slo-
venský zväz telesne postihnutých Rajec vyčistil po zime a pripravil 
na leto záhradu pri Domove vďaky.

 Rovnováha všetkého živého na tejto planéte je nielen vzácna    
a obdivuhodná, no predovšetkým veľmi krehká a zraniteľná. Našu 
Zem by sme si mali vážiť a hlavne sa o ňu starať neustále, nielen 
počas Dňa Zeme, veď na našej planéte prežijeme celý svoj život

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

POLICAJNÉ OKIENKO

RAJECKÝ DEŇ ZEME
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 Koncom minulého roka získali obyvate-
lia rodinných domov so záhradou bezplatne 
kompostéry od Mesta Rajec, ktoré ich zís-
kalo v rámci projektu spolufinancovaného   
z finančných prostriedkov Európskej únie.

 O tom, ako sa má kompostovať, sa 
mohli občania dozvedieť na prednáške, kto-
rú mesto zorganizovalo počas zimy. Preto-
že sa však začali jarné práce na záhradách 
pripomeňme si niektoré zásady ako správ-
ne kompostovať.

 Kopa kompostu ponúka príslovečne 
„kopu“ výhod: Slúži na rýchlu likvidáciu or-
ganického odpadu z domácnosti a záhrady, 
vtáci v ňom nájdu potravu v podobe drobné-
ho hmyzu a vďaka vzniknutému 
kompostu máme cenné biohno-
jivo priamo u seba doma. Pre vy-
soký obsah humusu a výživných 
látok a schopnosť zhromažďo-
vať vodu je kompostová zemina 
najvhodnejšia na skvalitňovanie 
pôdy.
 Kompostová zemina vzniká 
z procesu rozkladania a obnovy 
organických látok, na ktorom sa 
podieľajú mikroorganizmy, dáž-
ďovky, roztoče. Je ideálny ako 
hnojivo do vrchných vrstiev pô-
dy a po zmiešaní so zemou zís-
kate kvalitnú záhradnícku zemi-
nu.

Čo patrí do kompostu

 Všetok záhradný odpad ako: tráva, lís-
tie, seno, slama, burina, piliny, drevná štiep-
ka, orezané kríky a stromy (nadrobno pose-
kané, príp. rozdrvené), hlina, odrezky z vini-
ča, vychladnutý popol a uhlie z dreva.
 Kuchynský odpad: káva, čajové vrecúš-
ka, podrvené škrupiny z vajec, bioodpad     
z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia – aj 
citrusové plody), papierové vreckovky, po-
drvené orechové škrupiny atď. Zvyšky vare-
ných jedál sa odporúča dávať len v malých 
množstvách. Zmiešajte ich s väčším množ-
stvom suchého materiálu. 
 Do kompostéra môžete dávať aj trus by-

linožravých zvierat (POZOR: psie a mača-
cie výkaly nie!)

TIP: Klíčivosť húževnatých burín a ich se-
mien zničíme, ak ich necháme pred 
kompostovaním skvasiť v nádobe       
s vodou, kým sa na okraji nádoby 
neobjaví pena – v lete cca 15 dní.

Čo do kompostu nepatrí

 Zvyšky mäsa, ryby, mliečne výrobky, 
sklo, plasty, kovy, textil, piliny z drevotriesky, 
uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyš-
ky, trus mäsožravých zvierat, záhradný od-
pad napadnutý chorobami, rastliny ošetre-
né insekticídmi.

Kam s komposterom? 

 Kompostovisko by malo byť chránené 
pred prudkým slnkom a vetrom a najlepšie 
je, ak sa nachádza v polotieni. To sa pozitív-
ne prejaví na procese rozkladania: Mimo-
riadne dobre sa v ňom cítia dážďovky, ží-
žavky a mikroorganizmy a kompost menej 
vysychá. Praktické je, ak je okrem toho aj 
vhodne poruke.

Založenie kompostu

 Kompostovisko si môžete založiť kedy-

koľvek počas roka s výnimkou mrazov. Pot-
rebuje teplo, vzduch a vlhkosť. Zakladať sa 
bude po vrstvách, a to tak, aby mohla odte-
kať voda a mohol cirkulovať vzduch. Môže-
te použiť aj urýchľovač kompostovania a na 
to trochu zeme. 
 Ak je kompost príliš vlhký, dostáva sa 
mu málo vzduchu. Hrozí mu hnitie. Kom-
post sa musí prevetrávať a vrstvy v ňom 
obracať. Ak je príliš suchý, vytvára kompost 
príliš veľa tepla. Preto, keď je suchý, kom-
postovisko polejte, pri vytrvalom daždi ho 
okrem toho zakryte.
 Kompostovisko je potrebné obracať, 
minimálne vždy na jar. Dovtedy sa kompost 
stane zimoviskom a liahňou mnohých uži-
točných tvorov. 

 Po deviatich mesiacoch na-
díde čas na jeho zužitkovanie – 
kompost bude mať správne zlo-
ženie a môžete ho rozviezť po 
záhrade. Najvhodnejší čas na to 
je jeseň. Dodatočne môžete 
kompost preosiať cez sito na 
piesok. Hrubé zvyšky, ktoré pri-
tom zostanú, môžete dať naspäť 
na kompostovisko. Kompostovú 
zeminu rozmiestnite po záhrade 
a zľahka pohrabte (nezahrab-
te!).

Kedy je kompost zrelý?

 Vyzretý kompost má hnedú 
až tmavohnedú farbu, drobno-
hrudkovitú štruktúru, nezapá-

cha, ale vonia ako lesná pôda. 
 O zrelosti kompostu sa môžete pres-
vedčiť jednoduchým testom klíčivosti. Do 
nádobky s vlhkým preosiatym kompostom 
vysejte semienka žeruchy siatej, a ak počas 
týždňa väčšina semien vyklíči, môžete kom-
post použiť v záhrade.

MsÚ Rajec, 
odd. výstavby a životného prostredia

Zdroj: Priatelia Zeme SPZ + www.obi.sk/navody

Spracovala: Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
1x snímka: Priatelia Zeme SPZ

 Kým deviataci prežívali krušné chvíle počas Testovania 9, naši 
siedmaci sa vybrali na exkurziu do Košíc. 
 Cesta vlakom bola veľmi príjemná. Kochali sa výhľadom na Tat-
ry a čas si krátili hraním rôznych hier. V samotnom meste ich zaujal 
Dóm sv. Alžbety, v ktorom neváhali vyšliapať 160 schodov na jednu 
z jeho veží. Výhľad bol fantastický. V bývalých kasárňach si pozreli 
interaktívnu výstavu – Klamárium. Chvíľami neverili vlastným 
očiam, lebo sa nechali uniesť optickými klamami. Poprechádzali sa 
v mestskom parku a, samozrejme, nesmeli chýbať nákupy v nákup-
nom centre. V neskorých večerných hodinách sa vrátili unavení, ale 
spokojní domov. Už sa tešia na ďalší výlet.

Trieda 7. B, KSŠ

KSŠ: EXKURZIA KOŠICE

Snímka: archív školy

VRÁŤME PRÍRODE TO, ČO NÁM DALA – KOMPOSTUJME!
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 28. marec bol špeciálny nielen sviatkom nás učiteľov, ale aj tým, 
že vďaka našim deťom sme sa mohli vrátiť do školských lavíc ako 
žiaci. 
 Úlohu učiteľa prevzali deti. Zhostili sa jej nad očakávania. Prip-
ravené mali nielen učivo, ktoré chceli preberať, ale aj pracovné listy, 
päťminútovky, tajničky, domáce úlohy, doplňovačky či cviky na te-
lesnú a športovú výchovu. Poniektorí neváhali vytiahnuť gitaru a 
spevom si spestriť vyučovaciu hodinu. 
 S malou dušičkou sme očakávali, ako tento deň dopadne. Báli 
sme sa však zbytočne. V úlohe žiakov sme sa všetci cítili príjemne a 
v mysli sme si aj zaspomínali na naše školské časy. Zároveň nám 
naše deti nastavili zrkadlo a videli sme sa ich očami. Patrí im naša 
vďaka nielen za zaujímavý deň, ale aj za všetky darčeky, ktoré mali 
pre nás pripravené. Veríme, že aj oni sa cítili dobre.

Nadšení učitelia KSŠ

 Anna Freud povedala: „Byť normálnym 
v období dospievania je samo o sebe nenor-
málne.“ Mladý organizmus je zmietaný 
obrovskými fyzickými a psychickými zme-
nami. Je to náročné obdobie, čo potvrdí 
každý rodič i učiteľ dospievajúceho. Na dru-
hej strane sa pre dieťa začína jedno z naj-
krajších období jeho života; stojí na prahu 
dospelosti, ale zároveň je stále dieťaťom. 

 Typickými znakmi pre dospievajúceho 
sú zvedavosť a čiastočne chýbajúci pud 
sebazáchovy. Mladí chcú vyskúšať všetko, 
pre čo sa čo i len trochu nadchnú. Následky 
sú pre nich až druhoradé, prvoradý je 
zážitok. A drogy takýchto zážitkov spočiatku 
poskytujú neúrekom. V Základnej škole na 
Lipovej ul. sa tejto problematike venujeme 
neustále nielen prostredníctvom triednických 
hodín, ale aj na rôznych besedách, pred-
náškach, projektoch a návštevou výchov-
ných predstavení. Uvedomujeme si, že pr-
voradá je prevencia a monitoring nežiadu-
cich sociálno-patologických javov prebieha 
na škole neustále. Koordinátor drogovej 
prevencie a ostatných sociálno-patologic-
kých javov Mgr. D. Tordová hovorí: „U nás 
na škole si pred týmito problémami nezat-
várame oči a rozprávame o nich otvorene. 
Neinformovanosť a nevedomosť vyvoláva 
tendenciu k popieraniu a odmietaniu závaž-
nosti problému. Jedine prostredníctvom 
pravdivej informovanosti a schopnosti vní-

mať a rozlišovať zmeny u našich žiakov,      
a tiež široko koncipovanou prevenciou sa 
môžeme tomuto neželanému javu vyhnúť. 
Je nesmierne dôležité, aby si aj rodičia 
uvedomili závažnosť problému, pretože 
neznalosť blokuje sprostredkovanie včas-

nej pomoci. A tu vô-
bec nemám na mysli 
len tvrdé drogy, ho-
vorím o alkohole,      
s ktorým majú skúse-
nosť už niektorí de-
saťroční žiaci.“
 V priebehu tohto 
školského roka sa 
škola zapojila do via-
cerých aktivít: projekt 
Nebuď otrok drog, 
každoročný novem-
brový európsky týž-
deň boja proti dro-
gám alebo prednáš-
ka od gymnazistov   
z Rajca – o tom všet-

kom sme už informovali na stránkach Raj-
čana. Druhý polrok boli v ročníkoch 6. až 9. 
realizované aktivity zamerané na predchá-
dzanie sociálno-patologických javov (pre-
vencia užívania návykových látok a preven-
cia šikanovania). Aktivity boli realizované 
predovšetkým zážitkovou formou (seba-
skúsenostné aktivity), formou skupinovej 
diskusie (napr. základné informácie k téme 
závislosť a šikanovanie, zdroje pomoci, 
nasmerovanie žiakov k pozitívnym a zdra-
viu prospešným aktivitám pred nežiaducim 
sociálno-patologickým správaním atď.), 
hraním rolí (ukážkami spôsobov odmieta-
nia – alkoholu, drog) či prácou v skupinách 
podporujúce spoluprácu. V rámci práce so 
skupinami boli používané rôzne atribúty 
podporujúce prosociálne správanie ako 
napr. empatia, rešpektovanie rozdielnosti 
názorov, tolerancia k inakosti medzi ľuďmi a 
pod. Tieto aktivity sa nám podarilo úspešne 
realizovať za výraznej spolupráce s Cen-
trom pedagogicko-psychologického pora-

denstva a prevencie Žilina. Na tomto mieste 
sa patrí vyjadriť obrovské poďakovanie  
Mgr. Miroslave Slyškovej – psychologičke a 
Mgr. Viere Trúchlej – sociálnej pedagogičke 
zo spomenutého centra. Dámy, tešíme sa 
na ďalšiu spoluprácu s vami!
 Týmito aktivitami sme neskončili a je-
den z posledných marcových dní patril pro-
jektu Trinásta komnata. Išlo o protidrogový 
multimediálny výchovný koncert, ktorý sa 
konal v našej telocvični. V tomto programe 
má 12 šťastných dverí svoje pomenovania 
(láska, rodina, priateľstvo, príroda, šport...). 
Avšak je tu aj tá Trinásta komnata, ktorá je 
prirovnávaná ku svetu drog a prostredníct-
vom príbehov zo života poukazuje na nes-
kutočné prázdno, ktoré v nej vládne. (zdroj: 
letart.sk). V programe boli použité výpove-
de známych aj menej známych osobností, 
ktoré sa svojimi postojmi a názormi snažia 
priviesť mladých k čistému životnému štýlu. 
Program využíval vizuálnu zadnú projekciu, 
motivačné texty v spojitosti s hudbou. Celý 
koncert bol dopĺňaný motivačným slovom   
v podaní frontmana skupiny AYA Borisa Let-
tricha. Koncert dopadol na jednotku, keďže 
žiaci ovládali texty naspamäť, za čo patrí 
vďaka p. učiteľke hudobnej výchovy Mgr.   
A. Sukeníkovej, ktorá ich pripravovala. A ak 
si ich aj nepamätali, tak ich mali k dispozícii 
v papierovej podobe. Počas koncertu vzdal 
p. učiteľke hold aj Boris a skonštatoval, že 
takýto koncert na škole ešte nezažil. A sme 
na našich žiakov, samozrejme, hrdí. Nehan-
bili sa, komunikovali a spievali, čo im hrdlá 
stačili.  
 Školský rok sa pomaly blíži ku svojmu 
koncu a už teraz máme rozpracované plány 
na ďalšie projekty ako robiť všetko pre to, 
aby naši žiaci ani zo zvedavosti nenazreli 
do tej Trinástej komnaty, do komnaty, kde je 
žiarovka vymontovaná a kúrenie vypnuté, 
aby stuhli a padli.

Mgr. Dominika Tordová, 
koordinátor drogovej prevencie ZŠ Lipová

1x snímka: archív školy

KSŠ: DEŇ UČITEĽOV

ZŠ LIPOVÁ: TRINÁSTA KOMNATA A INÉ...

Snímka: archív školy
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 V sobotu pred Kvetnou nede-
ľou sa brány našej školy otvorili 
pre všetkých, ktorí chceli podpo-
riť nielen Katolícku spojenú školu, 
ale aj OZ Tilia, RC Paletka či Ka-
tolícku charitu. Návštevníci mohli 
ochutnať výbornú kapustnicu, do-
máce koláče, pôstne pečivo zva-
né judáše, zdravé dobroty od ma-
mičiek. Deti, ale aj dospelí sa 
mohli naučiť pliesť korbáče, či si 
vyrobiť veľkonočnú ovečku zo se-
na. Všetkých určite zaujalo maľo-
vanie veľkonočných vajíčok.
 Výťažok z tejto akcie KSŠ po-
užije na svoj sociálny program. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí nás 
podporili a podporujú.

Vedenie KSŠ

 Zhruba pred rokom prevzala spoločnosť 
Kofola ČeskoSlovensko pod svoje krídla 
tradičného výrobcu liečivých bylín Leros. 
Práve s ním prevádzkuje od minuloročnej 
jesene v Rajeckej Lesnej novú výkupňu by-
lín, ktorá po zime opäť otvorila svoje brány 
už v apríli. Aj vy sa tak môžete stať súčasťou 

príbehu jedných z najobľúbenejších bylin-
kových nápojov, ako sú Rajec či Kofola. 
Kvalitné bylinky nazbierané lokálnymi zbe-
račmi totiž putujú nielen do čajov Leros, ale 
tiež na výluhy, ktoré sa používajú v tradičnej 
Kofole a ochutených variantoch Rajca. 

 „Rajecká Lesná sa nachádza v nádher-
nom kraji, v ktorom bylinky rastú na každom 
kroku. Nájdete tu materinu dúšku, repík, pa-
majorán, očianku a množstvo ďalších, ktoré 
majú svoje nenahraditeľné miesto. Čo je 
dôležitejšie, žijú tu aj ľudia, ktorí tieto rastlin-
ky poznajú, vedia ich rozoznať aj poslepiač-
ky a sami si z nich radi varia čaje,“ hovorí 
manažérka výkupne Kamila Stehlíková.
 Bylinky ľudia nosia väčšinou po troš-
kách. Prevažne ide o milovníkov prírody, 
ktorí si v nej potrebujú prečistiť hlavu. Nájdu 

sa však aj pestovatelia, ktorí sa o bylinky 
starajú na svojich políčkach. „Niektorí z nich 
majú aj vlastné sušiarne, čo je výhodou, 
pretože bylinky musia byť aj správne vysu-
šené,“ vysvetľuje Stehlíková. Ako dodala, 
bylinky potom z výkupne v Rajeckej Lesnej 
putujú do závodu Leros v českej Strážnici. 

Tu už prebieha ich dosu-
šovanie, triedenie a na 
základe testov sa rozho-
duje, či sa využijú v čajoch 
Leros alebo na macerova-
nie a ďalšie spracovanie. 
Výluh z byliniek sa nás-
ledne využíva v nápojoch 
ako Kofola, či v bylinko-
vých variantoch prameni-
tej vody Rajec. Vďaka vý-
kupniam v Česku aj na 
Slovensku dokáže spo-
ločnosť pokryť zhruba 
štvrtinu celkovej spotreby 
Lerosu a Kofoly.

 Nazbierané bylinky môžete do výkupne 
nosiť v apríli, máji a v júni vždy v párne 
pondelky, a to od 11. do 14. hodiny. V me-
siacoch júl, august a september bude 
výkupňa otvorená každý pondelok od   
11. do 16. hodiny. 
 Bylinky sa vykupujú v sušenej forme, 
pričom napríklad za kilogram kvetov lipy 
dostanete 8 €, za kvety bazy 4,80 € a za 
vňate materinej dúšky 3,30 €.

 Na výkupnom zozname je však viac ako 
70 rôznych položiek. „V našej výkupni je 
cítiť každú zmenu ročného obdobia. Keď 
prídete v máji a v júni, cítite tu žihľavu, bazo-
vý kvet, lipu a listy púpavy. Vône sa potom 
premiešajú s pamajoránom, mätou, ľubov-
níkom, stavikrvom, rebríčkom, zlatobyľou, 
materinou dúškou, rumančekom a nechtí-

kom. Na jeseň plníme mechy šípkami, plod-
mi bazy a hlohu alebo rôznymi koreňmi a 
imelom. V zime zasa naša výkupňa rozvo-
niava citrónmi a pomarančmi,“ hovorí Steh-
líková.

 Pokiaľ máte pochybnosti o tom, či ste 
natrafili na správnu bylinku, čerpajte infor-
mácie z niektorej z odborných publikácií. 
Poradiť sa tiež môžete priamo vo výkupni. 
Veľmi dôležitá je aj vhodná doba pre zber. 
„Nezbierajte za dažďa, rosy a vlhka. Opti-
málny je dopoludňajší zber. Pri manipulácii 
s čerstvo natrhanými rastlinami je dôležité 
dávať pozor, aby neprišlo k zapareniu a tým 
k ich znehodnoteniu,“ uvádza Stehlíková.
 Výkupňa chystá spoluprácu aj so škola-
mi, v ktorých deti sušia prevažne pomaran-
čovú a citrónovú kôru či šípky. „Práve šípky 
sú pre nás dôležité aj v surovom stave, pre-
tože ich v našich čajoch využívame vo veľ-
kom množstve,“ uzatvára manažérka vý-
kupne.

 A čoho vykúpi LEROS najviac? Na pr-
vom mieste je to stavikrv (vňať), nasledujú 
šípka (plod), žihľava (vňať), tymian (vňať) a 
prvú päticu zakončuje rumanček (kvet).

Jana Ptačinská Jirátová, Communications 
Manager SK&CZ Kofola ČeskoSlovensko

2x snímka: autor

 V druhom polroku prebieha viacero vyšších kôl súťaží a olym-
piád. Sme radi, že naši žiaci sa chcú do nich zapájať a ich snaha je 
mnohokrát odmenená úspechom. Darilo sa im v okresnom kole 
Dejepisnej olympiády – úspešnými riešiteľmi sa stali Jakub Brezáni 
a Adam Filo zo 7.A triedy, v regionálnom kole vedomostnej súťaže 
Čo vieš o hviezdach získali naši žiaci všetky 3 miesta: 1. miesto Filip 
Závadský (9.B), 2. miesto Jakub Brezáni (7.A) a 3. miesto Branislav 
Dubravka (8. A). V okresnom kole Matematickej olympiády sa ús-
pešnými riešiteľmi stali Adam Filo a Jakub Brezáni zo 7.A. Diecézne 
kolo Biblickej olympiády sa tiež nezaobišlo bez nášho tímu. Ten na-
koniec v zložení: Kristína Cisáriková (6.A), Alžbeta Martinkovičová 
(8.A) a Michal Židek (9.A) pre nás získal 3. miesto. Rovnako sme 
hrdí na Petra Martinkoviča zo 6.A triedy, ktorý v okresnom kole Bio-
logickej olympiády v kat. E odbor zoológia získal 1. miesto. Táto 
kategória je špecifická tým, že v nej súťažia žiaci všetkých ročníkov 
2. stupňa spolu.
 Ďakujeme deťom za ich ochotu a čas, ktorý venujú ďalšiemu 
vzdelávaniu a šíreniu nášho dobrého mena. 

KSŠ

KSŠ: ÚSPECHY V OLYMPIÁDACH KSŠ: PÔSTNA POLIEVKA

Snímka: archív školy

V RAJECKEJ LESNEJ OTVORILA SVOJE BRÁNY VÝKUPŇA BYLÍN
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 Žiaci prvého stupňa sa 4. apríla zúčastnili divadelného predsta-
venia PERINBABA v bábkovom divadle Žilina. Jedna z najzná-
mejších rozprávok o zázračnej babke Perinbabke čerpá inšpiráciu 
zo slovenského folklóru a ľudových tradícií. Zaujímavými divadel-
nými prostriedkami rozpráva príbeh o láske Jakuba a Alžbetky.        
V hre okrem Perinbaby vystúpili aj postavy ako Zubatá, spravodlivý 
richtár alebo zlá macocha a jej hlúpa dcéra Dora. Všetci sme od-
chádzali nadšení pekným kultúrnym zážitkom.

Judita Mišová, KSŠ
1x snímka: archív školy

 Projekt Desatoro bezpečného seniora 
odhaľuje praktiky podvodníkov a prináša 
desať základných pravidiel, ktorými by sa 
mal riadiť každý senior, aby ochránil nielen 
seba a svoj majetok, ale aj prekazil plány 
podvodníkom.

 Každoročne príde o svoje celoživotné 
úspory stovka seniorov. Najčastejšou príči-
nou je, že naletia vymysleným príbehom 
podvodníkov. Sú dôverčiví a v snahe po-
môcť svojim blízkym či výhodne nakúpiť, 
prichádzajú o všetky finančné prostriedky. 

Projekt DESATORO bezpečného seniora 
odhaľuje praktiky, ktorými pracujú podvod-
níci. 

 Projekt Desatoro bezpečného seniora, 
je tu pre všetkých, ktorým nie je ukradnutá 
bezpečnosť našich rodičov a starých ro-
dičov. Odhaľuje praktiky podvodníkov a pri-
náša desať základných pravidiel, ktorými by 
sa mal riadiť každý senior v každodennom 
živote. 
 Vo videách (http://desatoro.sk/), ktoré 
boli v rámci projektu nakrútené, si môžete 

pozrieť najčastejšie príbehy, s akými prichá-
dzajú podvodníci za seniormi. Ukážte krát-
ke filmy aj svojim rodičom a starým rodi-
čom. Aby ich dôverčivosť už nikdy nezne-
užili naničhodní podvodníci!

 Bezpečný senior a DESATORO – desať 
pravidiel, ktoré by si v záujme svojej bez-
pečnosti mal osvojiť každý senior, pripravil 
Parasport24 v spolupráci s Ministerstvom 
vnútra SR a ďalšími partnermi.

Zdroj: Desatoro 

KSŠ: DIVADELNÉ 
PREDSTAVENIE PERINBABA 

DESATORO BEZPEČNÉHO SENIORA
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 Tenisový klub v Rajci písal minulý rok už svoju 30. ročnú históriu. 
Za toto obdobie sa striedali silnejšie aj slabšie obdobia, v niektorých 
sezónach to s členskou základňou a udržaní sa v súťažiach nevyze-
ralo príliš ružovo. Našťastie sa opäť v posledných rokoch zišla par-
tia nadšencov, vďaka ktorým prichádzajú nové a nové deti, organi-
zujú sa rôzne neformálne zápasové stretnutia, vzniká zdravá špor-
tová rivalita a dlhé hodiny tréningov môžeme zúročiť na individuál-
nych alebo kolektívnych turnajoch. Teší nás, že aktuálne evidujeme 
približne 30 členov klubu z Rajca a priľahlých obcí.

 Našu tohtoročnú antukovú sezónu sme začali rekordne skoro, 
už koncom marca. Vďaka členom klubu a rodičom detí sme počas 
niekoľkých brigád pripravili všetky rajecké dvorce a už o pár dní sme 
zorganizovali „sparingové“ zápasy, kedy k nám zavítali aj top hráči z 
iných tenisových klubov, ktorí sa vo svojich kategóriách umiestňujú 
v celoslovenskom rebríčku na najvyšších miestach.
 Hráči TK Rajec budú, samozrejme, reprezentovať mesto aj sú-
ťažiach družstiev.

 Vo vekovej kategórii MLADŠIE ŽIAČKY nastúpime v II. triede A 
so súpiskou: Sofia Pauková, Nina Pecíková (hosťovanie z OZ ŠK 
Odema Púchov), Sophia Vetková (hosťovanie z OZ ŠK Odema 
Púchov), Zlatica Uríková, Ema Lagínová, Klára Biela, Dominika Ha-
rantová, Alžbeta Pekarová.

Poradie zápasov:

  1.5.2019 (9:00 h) TK Žilina (B) – TK Rajec
  5.5.2019 (9:00 h) TK Rajec – TK Nová Dubnica
26.5.2019 (9:00 h) TK Rajec – TK Kysucké Nové Mesto
  2.6.2019 (9:00 h) TK Púchov – TK Rajec
  9.6.2019 (9:00 h) TK Rajec – ŠK Spartan Púchov

 Vo vekovej kategórii STARŠIE ŽIAČKY nastúpime v II. triede C 
so súpiskou: Klaudia Pauková, Sofia Pauková, Zlatica Uríková, 
Ema Lagínová, Klára Biela, Dominika Harantová, Alžbeta Peka-
rová.

Poradie zápasov:

27.4.2019 (9:00 h) BENET LTC Bytča – TK Rajec
  4.5.2019 (9:00 h) TK Rajec – ŠK Spartan Púchov
25.5.2019 (9:00 h) TK Nová Dubnica – TK Rajec
  1.6.2019 (9:00 h) TK Rajec – Šport Park Lúčky
  8.6.2019 (9:00 h) TK Rajec – TK Púchov 

 Kapitánmi družstiev sú: Jaroslav Jarina, Martin Pauko a Juraj 
Jarina.
 Na hosťovanie do OZ ŠK Odema Púchov od nás pôjdu hráčky 
Sára Lagínová a Simona Macáková (obe v kategórii do 8 rokov)      
a Dominik Bucha a Ema Čelková (obaja v kategórii do 10 rokov). 
Bohdan Jonek a Tobiáš Jonek budú hosťovať v TK Sparta Považská 
Bystrica (C) v kategórii starších žiakov.

 V individuálnych turnajoch odohráva prvú sezónu v mladších 
žiačkach Sofia Pauková. Svoje zápasy absolvovala v TK Žilina (Ha-
lové regionálne majstrovstvá), Lieskovský tenisový klub – TLC, ŠA 
Trenčianske Teplice, TK Slovan Bratislava (Halové majstrovstvá 
Slovenska, nominovaná ako jediná za Stredoslovenský región vo 
svojom ročníku), TC Topoľčany, TK E.T. Jaslovské Bohunice, TKM – 
Tenisový klub Madunice, ŠK Pepas Slovenská Ľupča, TC BASE-
LINE Banská Bystrica, Tenis-Bedminton klub Dunajská Lužná.       
V priebežnom celoslovenskom rebríčku sa vo svojom ročníku pohy-
buje okolo 20. miesta. Na Letných regionálnych majstrovstvách sa 
predstaví 11. mája v TK Ružomberok.

TK Rajec
3x snímka: archív klubu

PRIATEĽSKÉ ZÁPASY S HRÁČMI Z INÝCH KLUBOV 
SA TEŠIA V RAJCI POPULARITE

NAŠA MALÁ TENISOVÁ NÁDEJ SOFIA PAUKOVÁ POČAS 
INDIVIDUÁLNEHO TRÉNINGU S TRÉNEROM JAROSLAVOM JARINOM

TENISOVÝ KLUB RAJEC BUDUJE ČLENSKÚ ZÁKLADŇU 
A VEDIE DETI K ŠPORTU

PRE DETI POČAS PRIATEĽSKÝCH ZÁPASOV PRIPRAVUJEME 
AJ ODDYCHOVÝ PROGRAM
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 Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých 
číslo 66 v Rajci obnovila svoju činnosť v roku 2016 – ďalej OZ SZTP. 
Nadviazala na dlhoročné pôsobenie tejto organizácie v Rajci. Zapí-
saná je ako organizačná jednotka občianskeho združenia SZTP 
Bratislava a má svoje identifikačné číslo.
 OZ SZTP bolo zložené s cieľom pomáhať ľuďom s telesným 
postihnutím riešiť sociálne, ekonomické a psychické problémy, tiež 
spoločenské potreby a záujmy. Spoločne s kompetentnými orgánmi 
pripravuje podmienky v spoločnosti na plnohodnotný život postih-
nutého, jeho integráciu, má úlohu obhajovať záujmy a špecifické 

potreby. Do kategórie ob-
čanov s telesným postih-
nutím (TP) patria aj ľudia 
chorí a zdravotne oslabe-
ní.
 Členom sa môže stať 
občan s telesným postih-
nutím starší ako 18 rokov, 
rodič alebo zákonný zás-
tupca dieťaťa s telesným 
postihnutím, priateľ a 
priaznivec SZTP.

 Spoločne s členmi 
okresného a krajského 
výboru Žilina sa podieľa-
me na tvorbe a pripo-
mienkovaní legislatívy, 
ktorá je platná pre osoby 
s TP a občanov so zdra-

votným postihnutím – invalidov. Okrem tohto naša základná organi-
zácia rozvíja záujmovú, rekreačnú, výchovnú a verejnoprospešnú 
činnosť, podporujeme telesnú aktivitu, cvičenia našich členov. Vďa-
ka podpore mesta máme k dispozícii, na požiadanie, priestory klubu 
dôchodcov.
 Na jar a jeseň môžu naši členovia absolvovať liečebno-relaxač-
ný pobyt v kúpeľoch Nimnica alebo Turčianske Teplice. Utorky do-
poludnia sú venované cvičeniam pod vedením Mgr. Estery Chmel-
kovej a zúčastňujeme sa okresných športových hier. V januári a feb-
ruári sme sa naučili robiť čipku z drôtu. Naši členovia majú zvý-
hodnený vstup do 
Kúpeľov Aphrodite   
v Rajeckých Tepli-
ciach. Pre rozširova-
nie právneho vedo-
mia využívame od-
borníkov z prostre-
dia lekárov, právni-
kov, sociálnych pra-
covníkov – organi-
zujeme prednášky 
aspoň dvakrát v ro-
ku. V minulom a aj    
v tomto roku sme po-
mohl i  pr i  úprave 
skalky v Domove 
vďaky Rajec. Navští-
vili sme Bioklimatic-
ký park Drienová – 
výborne tam chutí 
kotlíkový guľáš.
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli. Verím, že v nasledujú-
com období budeme mať dosť síl a nápadov pre ďalšiu činnosť.

Mgr. Daniela Durajová – predsedníčka ZO SZTP Rajec
2x snímka: archív klubu

 Tak, ako každý rok, v apríli sa schádzame v Dennom centre, aby 
sme si vypočuli prednášku o bezpečnosti seniorov. 24. apríla po 
privítaní predsedníčkou bola v úvode zhodnotená predchádzajúca 
akcia, prebehli gratulácie členom, ktorí tento mesiac oslavujú svoje 
narodeniny a tiež meniny. Predsedníčka tiež poďakovala manže-

lom Pechovým za 
ich dlhoročnú čin-
nosť vo výbore a 
pánovi Pechovi za 
deväťročné vede-
nie Klubu dôchod-
cov, teraz už Den-
ného centra vo 
funkcii predsedu. 
Tiež bol prečítaný 
a  odsúh lasený 
zoznam nových 
členov výboru.

 Po prečítaní listu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
prišli zástupcovia mestskej polície – náčelník Rastislav Ťažký a 
Jozef Pekara, ktorých predsedníčka privítala a oznámila, že druhá 
časť prednášky bude na tému Desatoro bezpečného seniora. Roz-
dali nám letáky, kde boli popísané jednotlivé body, o ktorých sa ho-
vorilo. Dôraz kládli na telefónne číslo, ktoré je zriadené ako senior 
linka (0800 172 500). Tá je prístupná nepretržite na pomoc pri rie-
šení akejkoľvek situácie. Po prednáške začala diskusia a nasledo-
valo občerstvenie. Keďže členovia mestskej polície mali ďalšie 
povinnosti, poďa-
kovali sme im a 
rozlúčili sme sa so 
slovami, že o rok 
sa uvidíme zas. 
Potom už zaznela 
hudba, pri ktorej si 
niektorí z členov 
zatancovali a za 
súmraku sme sa 
vrátili ku svojim 
rodinám.

 To však nebolo všetko, seniori si už tradične posledný aprílový 
deň, stavajú v záhrade Denného centra máj, vyzdobený farebnými 
stužkami. Počasie nám moc neprialo, od rána v tento deň pršalo. No 
naši chlapi to zvládli. Po zdarnom postavení mája sme našich stat-
ných chlapov pohostili. Nálada bola dobrá, posedelo sa, zaspievalo 
a spokojní sme išli domov.

Viera Jandušíkova, Denné centrum
3x snímka: P. Rýpal

ZO SLOVENSKÉHO ZVÄZU 
TELESNE POSTIHNUTÝCH

PREDNÁŠKA PRE SENIOROV 
A STAVANIE MÁJA
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65 rokov
Daniela Farkašová

Jozef Hodas

70 rokov
Helena Mikulová

Ľubica 
Baroniaková

Gustav Mucha

75 rokov
Eva Žideková

80 rokov
Evženie Pechancová

Ján Adamička

85 rokov
Marta Uhláriková

86 rokov
Mária 

Koreňová

90 rokov
Pavol Čerňanský

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

Narodil sa
Lukáš Zadňan – apríl

Zosobášili sa v Rajci

Andrea Hodásová a Lukáš Sandanus – 27.4.2019

Opustili nás
Viliam Čepčár 1938 – 1.4.2019

Antónia Kurajská 1933 – 3.4.2019

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – máj 2019
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 Dňa 26. marca 2019 sa konalo zasadnutie výboru Cenzuálu, 
ktorého sa zúčastnil aj člen DR. Nosným bodom rokovania bola 
príprava Valného zhromaždenia pozemkového spoločenstva. Ako 
sme už informovali v predchádzajúcom vydaní mesačníka Rajčan, 
VZ sa bude konať dňa 15. mája 2019 tradične v Kultúrnom dome 
Rajec o 15.00 hod. Prezentácia účastníkov sa začína 1,5 hod. pred 
začiatkom konania. Výbor prijal uznesenie k organizačnému za-
bezpečeniu VZ, schválil náležitosti pozvánky, ako aj jej príloh. Ako 
príloha pozvánky bude Správa o činnosti, vyhodnotenie plnenia 
plánu hospodárenia Cenzuálu za uplynulý rok vrátane opráv a in-
vestícii, návrh plánu hospodárenia pre rok 2019, vrátane pláno-
vaných opráv a investícií. Súčasťou pozvánky bude aj nová Zmluva 
o spoločenstve a Stanovy pozemkového spoločenstva s komen-
tárom a tiež tlačivo na prípadné splnomocnenie. Výbor verí v hojnú 
účasť členov pozemkového spoločenstva, pre ktorých pripravil ob-
čerstvenie – kotlíkový poľovnícky guláš. Výbor ďalej prerokoval rôz-
ne aktuálne otázky týkajúce sa hospodárenia, najmä priebežné 
plnenie výroby, odbytu, realizácie opráv na majetku a ekonomické 
otázky. Po diskusii výbor prijal príslušné uznesenia. 

 Pre informáciu svojich členov chceme uviesť, že okrem hlavnej 
činnosti – racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a zve-
ľaďovať spoločný majetok – výbor si uvedomuje aj význam mimo-
produkčných vlastností našich lesov. Veď naše lesy plnia význam-
nú úlohu vo vodnom hospodárstve, produkujú kyslík, sú priestorom 
pre život rôznych rastlín a zvierat, významná je aj ich sociálna a 
rekreačná funkcia. Preto bolo rozhodnuté v Porubskej doline osadiť 
informačnú tabuľu s turistickou mapou pri vstupe do doliny a pos-
tupne osadiť informačné tabule pri lesnej škôlke, pri chate v Osel-
nej. Zároveň pokračujeme v oprave niekoľkých drevených sedení   
s ohniskami v doline Porubská. Tiež pravidelne čistíme studničky, 
nad ktoré umiestnime striešky. 
 Súbežne s rekonštrukčnými prácami na administratívnej budo-
ve v meste budeme pokračovať v rámci finančných možností na 
úprave chaty tzv. Palovej búdy a s úpravou dvora za administra-
tívnou budovou. Jedná sa o vybudovanie spevnených plôch a prís-
tupovej komunikácie a výsadbu zelene. 
 Naďalej je zložitá situácia v odbyte dreva, ako aj výrobkov na 
stredisku Píla (nízky dopyt a najmä nízka cena výrobkov), ale poda-
rilo sa nám získať perspektívnych odberateľov v Považskej Bystrici. 
Po ich otestovaní veríme, že vzájomne výhodný obchodný vzťah sa 
naplno rozbehne. Ďalšie zasadnutie výboru je plánované na        
24. apríla, kedy chceme urobiť prehliadku lesnej škôlky v Porubskej 
doline.

Ing. Karol Dobeš – člen výboru
1x snímka: archív CS

SPOMIENKA

Dňa 28.5.2019 si pripomíname

dva roky od úmrtia

Josefa RÁLKA z Rajca.

S úctou a láskou spomína 
manželka s rodinou

INFORMÁCIE Z CENZUÁLU

STUDNIČKA V PORUBSKEJ DOLINE
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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

MESTO RAJEC ĎAKUJE

Základnej škole na Lipovej ul. za výstavu Prác žiakov 4. ročníka
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