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MESTSKÁ TRŽNICA BUDE 
DOČASNE PRESUNUTÁ

Dokončili sa stavebné práce na 
športovej hale, kedy sa do tohto 
objektu presunie mestské trhovis-
ko?

Stavebné práce boli ukončené 
už pred časom, avšak samotná 
kolaudácia takéhoto objektu si vy-
žaduje trochu viac času ako bežné 
stavby, navyše je potrebné ešte 
zrealizovať nejaké práce potrebné 
k presunu zastávky a zriadeniu 
parkoviska. Tie sa nám trochu pre-
dĺžili z dôvodu nestabilnej situácie 
na stavebnom trhu, ceny neustále 
stúpajú a potrebovali sme sa s tým 
nejakým spôsobom vysporiadať, 
aktualizovať rozpočty, spracovať 
znalecký posudok pre budúci 
prenájom priestorov a pod. Kým 
spravíme z pôvodnej tržnice par-
kovisko, predajné stánky dočasne 
premiestnime do areálu cirkevnej 
školy, následne už na svoje miesto 
do haly. Ak sa nič výnimočné ne-
stane, toto zrealizujeme v priebehu 
letných mesiacov.

Po presunutí mestského trho-
viska na tomto mieste vzniknú 
parkovacie miesta. Už viete, 
kedy sa začne s prácami?

V čase prípravy tohto vydania 
mesačníka Rajčan je už ukonče-
né obstarávanie zhotoviteľa parko-
viska, čakáme posledné vyjadrenie 
z okresného úradu a pustíme sa do 
realizácie. Na prelome júla a au-
gusta by mali byť práce zrealizo-
vané.

Mala by sa presunúť aj autobu-
sová zastávka v smere do Žiliny, 
a to k športovej hale, na niekdaj-

šie pôvodné miesto. Kedy príde 
k tejto zmene?

Presun zastávky bude predchá-
dzať realizácii parkoviska, čiže 
ešte v júli by mala byť zástavka 
presunutá. Na jej novom mieste 
dovtedy zrekonštruujeme chod-
ník ako nástupnú plochu a taktiež 
namaľujeme vodorovné dopravné 
značenie.

Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na 
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom, 
investičnými akciami či na témy, ktoré sa prerokúvajú 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky 
položila Zuzana Ščasná.
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Na jar sa začali práce na multi-
funkčnom ihrisku pri Základnej 
škole na Lipovej ulici. V súčas-
nosti práce stoja, prečo?

Práce sú momentálne preru-
šené, pretože, tak ako pri každej 
stavebnej zákazke v súčasnosti, 
ani túto zhotoviteľ nevie zrealizo-
vať za pôvodne dohodnutú cenu. 
Rokujeme o možnosti navýšiť 
rozpočet, potrebujeme to však 
mať zo strany dodávateľa do po-
sledného centu podložené, musí 
preukázať reálny nárast cien, za-
tiaľ sme k dohode nedospeli. Aj 
keď chápem zložitú situáciu na 
stavebnom trhu, spôsobenú ná-
rastom cien energií, pohonných 
hmôt, vojnou, primárne musím 
hájiť záujmy mesta, preto sú ro-
kovania so zhotoviteľmi náročné, 
a to obsahovo, ale najmä časovo. 
Preto poprosím ešte chvíľu strpe-
nia s multifunkčným ihriskom, ur-
čite ho dokončíme, či už to bude 
so súčasným zhotoviteľom, alebo 
budeme zvyšné práce nanovo 
obstarávať. Zostávajúce práce 
sú na tri týždne, len musíme mať 
„vyštrngané“ financovanie.

Mesto Rajec získalo ocenenie 
Najlepšia inovácia v kraji za pro-
jekt oživenia mestského pivova-
ru. Môžete nám o tom povedať 
viac?

V Žiline sa prednedáv-
nom uskutočnil už 14. ročník 
konferencie Inovačný rozvoj 
regiónov IRR 2022, ktorú zor-
ganizovalo Inovačné centrum 
INOVIA v spolupráci so Žilinským 
samosprávnym krajom. Za účasti 
predsedníčky ŽSK Eriky Jurino-
vej sa uskutočnilo slávnostné 
vyhlásenie a odovzdávanie oce-
nenia inovácií Žilinského kraja.

Mesto Rajec bolo nominované 
s projektom mestského pivo-
varu – oživenia tradície varenia 
mestského piva v Rajci zo 16. 
storočia a budovania znač-
ky, a to v kategórii regionálny 
rozvoj. Žiaľ, stala sa neslýchaná 
vec, s ktorou sa dodnes neviem 
vyrovnať, ocenenie získal „prvý 
nealkoholický pivovar na Sloven-
sku“.

My sa takouto cestou zatiaľ 
neuberáme a radšej sme pri 
príležitosti Ladislavských hodov 
pre vás pripravili nové pivo – Svä-
toladislavský špeciál. Mohli ste si 
ho kúpiť na Ladislavských hodoch, 
prípadne je dostupné v predajni 
s nápojmi na Sládkovičovej ulici.

Je podľa Vás Rajec kultúrnejším 
mestom? Čo by ste vyzdvihli alebo, 
naopak, čo by ste v kultúrnom živo-
te mesta zmenili?

MIRO, 37 ROKOV
Či je Rajec kultúrnejší? Rozhodne! 

Pribúdajú rôzne kultúrne akcie, aj 
také, ktoré po minulé roky neboli. 
Kultúra nepotrebuje moc zlepšovať, 
je na veľmi dobrej úrovni. Akcie 
mesta sú naozaj také, ako sa patrí, 
kultúrne, podujatia sú originálne 
a na vysokej úrovni. Chodia sem 
naozaj hviezdy! Mne sa to takto 
páči. Rád chodím na tie akcie, ktoré 
sú nové, aj na tie, ktoré sa opakujú 
roky a pribúdajú. Vatra sa rozrastá, 
tá sa mi páči. Priestor dostávajú 
naozaj všetci.

MIRIAM, 43 ROKOV
Rajec je určite v posledných ro-

koch kultúrnejším mestom, ako bol. 
Myslím, že kultúrne leto je výborné 
a určite v priebehu roka ten výber 
kultúrnych podujatí vzrástol. Ja 
som naozaj spokojná.

MIRO
Rajec je rozhodne kultúrnejší. 

Nech len pokračujú tak, ako začali. 
Nech sa zlepšujú vždy len dobrým 
smerom, pretože našliapnuté je 
naozaj na úrovni.

JANA, 50 ROKOV
Rozhodne je naše mesto kultúr-

nejšie. Je tam postup smerom ku 
všetkým generáciám, čo je úžasné. 
Myslím si, že oddelenie kultúry sa 
snaží naozaj robiť pre všetkých 
všetko tak, aby bol každý spokoj-
ný. Nenachádzam nejaké podnety 
a keď budem mať, budem hľadať 
možnosť osobného stretnutia a de-
baty. Nemám naozaj kritiku, sú to 
všetko pozitíva a naozaj ľudia majú 
možnosť stretnúť sa, komunikovať, 
majú možnosť zažívať všetko to, čo 
im v poslednej dobe nebolo umož-

nené. Deti majú priestor na hry, 
dospelí si všetko nájdu. Výborné. 
Máme možnosť zažívať kultúru a to 
je dôležité.

JOZEF, 45 ROKOV
Rajec je určite kultúrnejšie mesto! 

Kultúrne leto je úplne super, piesko-
visko, všetko okolo, nemám vôbec 
žiadne výhrady, všetko je super! Čo 
mám výhrady, tak to proti Rajča-
nom, ktorí sú proti. Ožilo to tu.

VIKTÓRIA, 20 ROKOV
Môžem povedať nielen za seba, 

ale aj za kamarátov, s ktorými na 
akcie chodíme, že už od minulého 
roka chodíme naozaj na všetko, čo 
nás zaujme. A čo je dôležité, vždy 
sa veľmi tešíme, pretože akcie sú 
fakt skvelé a zatiaľ nesklamalo vô-
bec nič. Z každej strany počúvam 
chvály, či už bol skvelý Mikuláš, 
alebo akákoľvek iná akcia. Nikdy 
predtým tu nebolo snáď okrem 
maratónu nič tak kvalitné a v takom 
množstve, čo nás mladých veľmi 
teší. Možno to, čo nevnímame tak 
pozitívne, je sľubovaná športová 
hala a v nej lezecká stena a podob-
ne. Možno sme málo informovaní, 
ale zatiaľ je to rovina sľubov, preto 
by som bola rada, aj my všetci, 
keby sme vedeli, čo môžeme čakať 
a kedy. Okrem toho však kultúru 
v meste naozaj vyzdvihujem. Všet-
ky generácie si prídu na svoje a aj 
zálohované poháre boli výborný 
nápad. Mesto je čistejšie a ja som 
vďačná za tieto posuny vpred.

Ďakujeme!
Odd. kultúry

a športu MsÚ Rajec

Pýtali sme 
sa Rajčanov

Počas Ladislavských hodov sme sa vybrali do ulíc 
mesta a uskutočnili sme anketu o vašej spokojnosti 
s kultúrnym životom v našom meste. Všetci oslovení 
dostali rovnakú otázku:

Máte podnety na zmenu? 
Máte návrh, ako vyzdvihnúť 
kultúrny život v meste ešte 
viac? Neváhajte kontaktovať 
oddelenie kultúry a športu.
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PREDAJ, PRENÁJOM, KÚPA 
A ZÁMENA POZEMKOV 
V MAJETKU MESTA

Poslanci sa zaoberali žiadosťou 
Mgr. Janky Rybárikovej s manže-
lom, ktorí požiadali o odkúpenie 7 
m2 pozemku, ktorý sa nachádza 
v záhrade žiadateľov. Mesto k to-
muto pozemku nemá prístup.

Uznesením MZ č. 22/2022, 
prijatým dňa 28. apríla 2022, bola 
schválená prebytočnosť majetku, 
a to na základe žiadosti Mgr. Janky 
Rybárikovej s manželom, ktorí po-
žiadali o odkúpenie 7 m2 pozemku. 
Tento pozemok sa nachádza v zá-
hrade žiadateľov a mesto k nemu 
nemá prístup. Poslanci odpredaj 
tohto pozemku jednomyseľne 
schválili.

Mgr. Harantová Petra podala dňa 
20. 2. 2022 žiadosť vo veci pre-
nájmu nebytového priestoru č. 12 
o výmere 18 m2 v budove poliklini-
ky súp. č. 200 v Rajci. Svoju žiadosť 
odôvodnila tým, že chce prevádzko-
vať súkromnú klinickú logopedickú 
ambulanciu v meste Rajec a posky-
tovanie odbornej logopedickej sta-
rostlivosti zameranej na diagnostiku 
a terapiu porúch komunikácie detí 
a dospelých v zdravotníckom zaria-
dení, ktoré v meste Rajec nepre-
vádzkuje žiaden subjekt, a z toho 
dôvodu pacienti musia dochádzať 
do logopedických ambulancií v Žili-
ne alebo v Považskej Bystrici.

Uznesením MZ č. 23/2022, prija-
tým dňa 28. apríla 2022, bola schvá-
lená prebytočnosť majetku, a to 
prenechanie nebytového priestoru 
do nájmu. Poslanci jednomyseľne 
schválili prenájom týchto priestorov 
Mgr. Petre Harantovej.

Mesto Rajec podalo žiadosť 
o kúpu pozemkov CKN parcela č. 
22, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 496 m2 a pozemok CKN 
parcela č. 23/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 402m2 nachá-
dzajúcich sa v k.ú. Rajec, ktorých 
vlastníkom je SR – Ministerstvo 
vnútra SR. Predmetné pozemky 
sú využívané na verejnoprospešné 
účely občanmi mesta Rajec, na 
športové a iné aktivity a sú situ-
ované v bezprostrednej blízkosti 

námestia a rozostavanej stavby 
športovej haly. Po kolaudácii špor-
tovej haly bude stavba využívaná na 
prevádzku krytej tržnice, verejných 
WC a krytých športovísk s pláno-
vanou možnosťou využitia daných 
pozemkov.

Po krátkej diskusii poslanci jed-
nomyseľne schválili kúpu uvedených 
pozemkov.

Ďalej sa poslanci zaoberali žia-
dosťou Ing. Miloša Brončeka, ktorý 
požiadal o zámenu pozemkov v k.ú. 
Rajec. Pozemky, zámenou ktorých 
by sa mesto stalo vlastníkom, by 
slúžili na účel vybudovania zázemia 
pre Technické služby mesta Rajec, 
s.r.o., r.s.p.

Ing. Miloš Bronček doručil dňa 
18. 5. 2022 žiadosť na zámenu 
pozemkov v k.ú. Rajec. Poslanci po 
krátkej diskusii zámenu schválili, 
hlasovania sa zdržala Bc. Repková 
a Ing. Žideková.

EKONOMIKA MESTA
Poslancom boli predložené 

rozpočtové opatrenia o zmene roz-
počtu oznámením, ktoré mestské 
zastupiteľstvo jednomyseľne zobra-
lo na vedomie.

Následne sa poslanci zaoberali 
návrhom dodatku č. 3 k VZN č. 
3/2021 o určení výšky príspevku 
a o spôsobe jeho platby na čias-
točnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach. Tento ná-
vrh rieši zmenu finančného pásma 
na nákup potravín podľa vekových 
kategórií stravníkov v ZŠ a MŠ z dô-
vodu zvýšenia cien potravín. Výška 
réžie ostáva nezmenená. Poslanci 
navrhovaný dodatok jednomyseľne 
schválili.

Poslancom bol predložený návrh 
zmeny rozpočtu a programového 
rozpočtu Mesta Rajec na rok 2022, 
ktorý po krátkej diskusii mestské za-
stupiteľstvo jednomyseľne schválilo.

PLNENIE UZNESENÍ 
PRIJATÝCH MESTSKÝM 
ZASTUPITEĽSTVOM

Prehľad plnenia uznesení prijatých 
mestským zastupiteľstvom predložil 
poslancom prednosta MsÚ Ing. Ján 
Jasenovec, PhD. Po krátkej diskusii 

poslanci toto plnenie jednomyseľne 
zobrali na vedomie.

VOĽBY 2022
V zmysle § 11 ods. 4 písmena i) 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení mestské 
zastupiteľstvo najneskôr 90 dní 
pred voľbami určuje na celé funkčné 
obdobie rozsah výkonu funkcie sta-
rostu. Poslanci teda jednomyseľne 
určili, že v nastávajúcom funkčnom 
období 2022 – 2026 bude primátor 
mesta vykonávať svoju funkciu na 
plný úväzok.

Rozhodnutím predsedu NR SR 
č. 209/2022 zo dňa 8. 6. 2022 
boli vyhlásené voľby do orgá-
nov samosprávy obcí a voľby do 
orgánov samosprávnych krajov na 
deň 29. 10. 2022 a určená lehota 
na určenie volebných obvodov, 
volebných okrskov a počtu poslan-
cov v nich.

Pre toto volebné obdobie (2018 – 
2022) bolo určených 13 poslancov. 
Poslanci MZ jednomyseľne schválili 
4 volebné obvody a voľbu poslan-
cov v nich nasledovne:

vo volebnom obvode č. 1 sa budú 
voliť 4 poslanci
vo volebnom obvode č. 2 sa budú 
voliť 2 poslanci
vo volebnom obvode č. 3 sa budú 
voliť 3 poslanci
vo volebnom obvode č. 4 sa budú 
voliť 4 poslanci

INTERPELÁCIE
V interpeláciách poslanci pred-

niesli rôzne pripomienky a návrhy, 
ktorými sa budú zaoberať jednotlivé 
oddelenia MsÚ. Poslancov zaujímalo 
napr.:

pokračovanie prác na výstavbe 
multifunkčného ihriska,

plocha na parkovanie pri MŠ na 
Mudrochovej ul.,

zrušenie niektorých pieskovísk 
v meste,

vybudovanie turisticko-infor-
mačného centra v budove radnice,

zverejňovanie objednávok 
a faktúr na webovom sídle mesta,

asfaltovanie cesty smerom na 
Skotňu a pod.

Alena Uríková,
ved. odd. organizačno-

administratívneho MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ

Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 21. júna 2022 sa poslanci zišli na plánovanom 
riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci.
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Dvojdňová konferencia ako 
stretnutie partnerských miest, 
profesionálov a expertov z oblasti 
prevencie kriminality prebiehala 
v duchu hesla „Prevencia sa musí 
vyplatiť“.

Program konferencie pozostával 
z 5 blokov zameraných na aktuál-
ne trendy v prevencii kriminality, 
prevenciu drogovej kriminality, ky-
berkriminality a bezpečnosti v on-
line prostredí, kriminality páchanej 
na deťoch, na rizikové správanie 
sa detí a mládeže, kriminalitu 
mládeže a dospelých, situačnú 
prevenciu a zdieľanie dobrej praxe 
v medzinárodnom kontexte.

Počas zahájenia konferen-
cie s úvodným slovom vystúpil 
primátor mesta Rajec Ing. Milan 
Lipka, ktorý poďakoval za po-
zvanie a vzájomné posilňovanie 
spolupráce, väzieb, zbližovanie 
občanov, inštitúcií, organizácií 
oboch partnerských miest v du-
chu vzájomnej pomoci, priateľskej 
spolupráce, pričom vyzdvihol 
význam prevencie kriminality 
v každodennom živote obyvate-
ľov miest a obcí.

Na úvod medzinárodnej kon-
ferencie vystúpil riaditeľ odboru 
prevencie kriminality Ministerstva 
vnútra ČR JUDr. Michal Barbořík 
s prezentáciou o systéme preven-
cie kriminality a vývoji trestnej 
činnosti v ČR a o súčasnom stave 
a trendoch v oblasti prevencie kri-
minality v ČR. Po úvodnej prezen-
tácii jednotlivé delegácie zastu-
pujúce Českú republiku (Krnov), 
Slovenskú republiku (Rajec), Litvu 
(Telšai), Grécko (Livkovrisi Pefki) 
a Poľsko (Miňsk-Mazowiecki) vo 
svojich vystúpeniach oboznámili 
účastníkov konferencie o vývoji 
trestnej činnosti a súčasných tren-
doch v oblasti prevencie krimina-
lity.

Ako zástupca mesta Rajec 
vystúpil na konferencie náčelník 
mestskej polície Rajec Mgr. Adrian 
Begáň, ktorý vo svojom príspevku 
informoval o platnej legislatíve, 

cieľoch, úrovniach, štruktúre 
a organizácii prevencie kriminality 
v SR a o vývoji kriminality v rokoch 
2017-2021. V druhej časti svojho 
vystúpenia predstavil účastníkom 
konferencie aktivity mesta Rajec 
a mestskej polície v oblasti preven-
cie kriminality, ktoré sú zamerané 
na jednotlivé vekové kategórie ob-
čanov a návštevníkov mesta Rajec.

V priebehu medzinárodnej 
konferencie delegácia zastupu-

júca mesto Rajec získala mnoho 
podnetov a poznatkov z oblasti 
prevencie kriminality, ktoré budú 
počas ďalšieho obdobia využívané 
pri znižovaní miery a závažnosti 
kriminality a protispoločenskej 
činnosti, s cieľom zvyšovať bez-
pečnosť občanov a návštevníkov 
mesta Rajec.

Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímky: archív MsP

V dňoch 23. – 24. júna 2022 sa na pozvanie starostu partnerského mesta Krnov Ing. 
Tomáša Hradila zúčastnil primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka a náčelník MsP 
Rajec medzinárodnej konferencie prevencie kriminality, organizovanej partnerským 
mestom Krnov a Ministerstvom vnútra Českej republiky. 

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA 
PREVENCIE KRIMINALITY
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V roku 2021 sa z takmer 2 500 
ton vyprodukovaného komunál-
neho odpadu v Rajci vytriedilo iba 
804 ton. To je necelých 32,20 %! Aj 
toto číslo hovorí o tom, že by sme 
mali začať viac rozmýšľať o tom, 
či správne nakladáme s odpadmi 
vyprodukovanými v našich domác-
nostiach.

Na porovnanie – na Slovensku 
máme aj také obce, ktoré za minulý 
rok dokázali vytriediť viac ako po-
lovicu z celkového vyprodukované-
ho komunálneho odpadu, napríklad 
Kurimany 65,39 %, Hontianske 
Nemce 67 % a Rakovice dokonca 
74,01 %!

PREČO JE UŽITOČNÉ TRIEDIŤ 
ODPAD?

Ten, kto triedi odpad, šetrí 
prírodné zdroje a je ohľaduplný 
k životnému prostrediu. Vďaka 
triedeniu odpadu sa ušetrí niekoľko 
miliónov ton ropy ročne a je vypus-
tených do ovzdušia o desiatky tisíc 
ton skleníkových plynov menej.

Alchýmia triedenia 
komunálneho odpadu

4

Najdôležitejšie je vzniku odpadu predchádzať a až následne triediť a recyklovať.
Snažíme sa o to, aby nám vznikalo minimum zmesového odpadu.

Aby sme to dosiahli, aj u nás doma sa riadime 5 pravidlami, tzv. 5R:

REFUSE
(Odmietni)

Ak si naozaj potrebujem niečo nové kúpiť, zamyslím sa nad obalom, 
pôvodom, kvalitou, férovosťou a spôsobom výroby a spracovania (čím 
menej vecí, tým menej problémov s opravami, upratovaním, zabúdaním, 
čo kde mám a či to mám, ...) a odmietam obaly a výrobky, ktoré vlastne 
nepotrebujem alebo neviem znovu využiť, vytriediť či skompostovať. 
Odmietam letáky a reklamné predmety zadarmo.

Zredukovať množstvo vecí, ktoré kupujem/používam. S každou novou 
vecou, ktorú kúpim, vzniká odpad – či už pri procese jej výroby, jej balení 
alebo jej doprave. Nakoniec sa odpadom stáva aj vec samotná. Preto 
treba každú kúpu dobre premyslieť a hlavne sa vyhýbať impulzívnemu 
nakupovaniu a nakupovaniu samoúčelných vecí.

Veci je dôležité používať opakovane. Ak mi vec doslúžila, pred vyhodením 
sa zamyslím nad inou možnosťou jej využitia. Napr. sklenený pohár od 
jogurtu viem ponúknuť niekomu na zaváranie alebo použiť na 
uskladnenie drobností. Roztrhané tričko môže slúžiť ako výplň do 
vankúša či handra. Zároveň myslím na to, že každá jednorazová vec má 
svoju alternatívu na viac použití (slamka, obedár, fľaša na vodu, ...).

Keď vec doslúžila, snažím sa ju správne vytriediť, aby mohla byť 
zrecyklovaná. Tomu samozrejme predchádza premyslená kúpa, pri 
ktorej uvážim, či sa viem všetkých súčasti tovaru a obalu zbaviť s čo 
najmenšou ekologickou stopou. Zmesovému odpadu sa chceme vyhnúť, 
nakoľko ten končí na skládke odpadov alebo v spaľovni s energetickým 
zhodnotením. V porovnaní s recykláciou patria oba varianty na nižšie 
stupne hierarchie nakladania s odpadom, skládka na jej posledný stupeň. 

Kompostovanie je riadený proces rozkladu biologicky rozložiteľného 
odpadu a najlepším spôsobom využitia daného odpadu, t. j. 
predovšetkým (rastlinného) odpadu z kuchyne a záhrady. Pri 
kompostovaní sa odpad stáva potravou pre iné organizmy, ktoré z neho 
vytvoria kvalitné hnojivo aj na pestovanie našej potravy.

REDUCE
(Redukuj)

REUSE
(Znovu využi)

RECYCLE
(Recykluj)

ROT
(Kompostuj)

Alchýmia triedenia 
komunálneho odpadu

Barbora Nedeľková & Barbora Šablová
Powered by INCIEN & NATUR-PACK

„Slovák ročne vyprodukuje 
v priemere 446 kg komunálneho 
odpadu, z ktorého sa zrecykluje 

približne 44 %.“

„Až ~ 40 % komunálneho odpadu 
tvorí odpad, ktorý mohol byť 

vytriedený a zhodnotený. 
Ďalších 45 % mohlo byť 

skompostovaných.“

Postupne si v ďalších číslach 
Rajčana predstavíme, ako treba 
triediť  jednotlivé komodity, od 

papiera cez sklo, plasty, 
kovy až po elektroodpad.

V spolupráci mesta Rajec a Združenia obcí Rajecká dolina sa od roku 2006 separuje 
komunálny odpad aj v našom meste. Niektorí obyvatelia triedia odpad od prvých 
dní, iní stále nevedia, ako majú triediť a do ktorej nádoby patrí konkrétny druh 
odpadu. 

Zdroj: Alchýmia triedenia komunálneho odpadu, január 2022, Barbora Nedeľková & Barbora Šablová, 
Powered by INCIEN & NATUR-PACK Spracoval: MsÚ Rajec
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Z ČINNOSTI ZO SZPB V RAJCI

POĎAKOVANIE OCENENÝM DARCOM KRVI

Po úspešnom spoluorganizovaní spomienkovej akcie k oslobodeniu nášho mesta ZO 
SZPB sa sústredila na ďaľšie svoje aktivity.

Po nekonečnej covidovej prestávke sa 24. mája uskutočnilo stretnutie 
bezpríspevkových darcov krvi s primátorom mesta a so zástupkyňou miestnej 
organizácie Slovenského Červeného kríža v Rajci. 

Darcovia z nášho mestečka, 
ktorí získali 1x diamantovú, 7x 
zlatú, 6x striebornú a 4x bron-
zovú Jánskeho plaketu, si počas 
slávnostného obradu pozreli 
kultúrny program, pripravený uči-
teľom a žiakmi miestnej základnej 
umeleckej školy. Taktiež si vypo-
čuli z úst primátora Rajca Milana 
Lipku a zástupkyne MO SČK Ivety 
Uhliarikovej ďakovné slová za ich 
nenahraditeľnú pomoc pri záchra-
ne ľudských životov. Potešení boli 

aj z peknej vecnej odmeny a kviet-
ka. Svojím podpisom do kroniky 
obce sa navždy zapísali do histó-
rie nášho krásneho mesta Rajec. 
Na konci stretnutia sa pri malom 
občerstvení rozprúdila príjemná 
debata všetkých zúčastnených. 
S prianím pevného zdravia a úspe-
chov v ďalšom osobnom i profesi-
onálnom živote sme ukončili toto 
v mnohom prínosné posedenie.

 I. Uhliariková
Snímka: archív MsÚ

28. mája sa zúčastnila delegácia 
členov našej ZO SZPB na pietnej 
spomienkovej udalosti v Rajeckých 
Tepliciach, časť Poluvsie, konanej 
pri príležitosti 80. výročia akcie 
Anthropoid. Na tejto spomienko-
vej akcii sme položili spolu s Ob-
lastným výborom SZPB v Žiline 
veniec k pamätníku veliteľa skupiny 
Anthropoid kpt. Jozefa Gabčíka. 
Tejto spomienkovej slávnosti sa 
zúčastnila aj vládna delegácia na 
čele s premiérom SR Eduardom He-
gerom, poslanci NR SR, primátorka 
mesta Rajecké Teplice a starosto-
via z okolitých obcí, zástupcovia 
ozbrojených síl ASR, členovia SZPB 
a veľa ďalších hostí. Pri tejto príle-
žitosti bola na rodnom dome kpt. 
Jozefa Gabčíka odhalená pamätná 
tabula pripomínajúca výročie tejto 
udalosti.

V našej ZO SZPB sa pripravujeme 
na dôstojné pripomenutie si výročia 
SNP v Rajci, ktoré je naplánované 
na 26. augusta o 15. hodine. Túto 
spomienku organizuje mesto Rajec 
už tradične v predvečer povstania 
na Námestí SNP pri Pamätníku SNP. 
Okrem kladenia vencov hrdinom 
SNP a slávnostných príhovorov pri-
mátora mesta, predsedu našej ZO, 
ako aj hostí sa po tomto akte bude 
konať riadna členská schôdza čle-
nov našej ZO SZPB v Rajci vo veľkej 
zasadačke MsÚ Rajec. Účasť všet-
kých členov je nutná. Okrem tejto 

spomienkovej akcie k SNP v Rajci sa 
členovia ZO SZPB zúčastnia aj iných 
spomienok na tieto udalosti, ktoré 
budú organizovať oblastný výbor 
alebo UR SZPB či už v Kunerade, 
alebo v Banskej Bystrici.

V našej ZO SZPB tiež rezonuje 
myšlienka otvoriť pri budúcoroč-
nom výročí SNP výstavu fotografií, 
písomností, dobových dokumentov 
a predmetov, ktoré by pripomenuli 
udalosti SNP a odbojovú činnosť 
v Rajci a Rajeckej doline. Miesto, 
kde to bude (v radnici alebo 

v mestskom múzeu), ešte nie je 
určené. Chceme aj touto cestou 
vyzvať občanov Rajca a širšieho 
okolia, ak majú doma fotografie, 
dobové dokumenty a predmety 
z obdobia rokov 1941 až 1945, aby 
ich zapožičali na tento účel, a tak 
pomohli aj takouto formou pripo-
menúť si našu históriu. Predmety 
môžete doniesť do Mestskej knižni-
ce v Rajci. ZO SZPB vopred ďakuje 
občanom za spoluprácu.

 Ing. Karol Dobeš, člen ZO
Snímka: archív SZPB Rajec
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Najväčšou z nich bol Deň rodiny. 
Aj počasie s nami spolupracovalo. 
Bolo príjemne teplo a slnečno. Na 
školskom dvore sa pri výbornom 
ukrajinskom boršči, zemiakových 
plackách a grilovaných špeciali-
tách stretli známi aj neznámi. Deti 
sa vyskákali na skákacom hrade, 
povozili na poníkovi, súťažili v rôz-
nych hrách či vytancovali dušu pri 
skvelej hudbe.

Najmenšie deti si užili svoje 
výlety – stratili sa vo svete fantázie 
v rozprávkovom lese, vyšantili sa 
v Jungle parku a pozreli si rozpráv-
ku v kine.

Výlety starších detí boli rozma-
nité. Objavili sme čaro cestovania 
vlakom, ktorým sa piataci a de-
viataci vybrali do Vysokých Tatier. 
Užili si turistiku vo vysokohorskom 
teréne, deviataci aj bazény v Aqu-
acity Poprad. Siedmaci navštívili 
naše hlavné mesto, v ktorom si 
pozreli jeho historickú časť, zabavili 
sa v zážitkovom centre vedy Auré-
lium. Šiestaci sa spolu s ôsmakmi 
vybrali na adrenalínovú jazdu v naj-
väčšom zábavnom parku Poľska – 
Energylandii.

V dnešnej ťažkej geopolitickej 
situácii sme sa rozhodli deviatom 
priblížiť zlo, ktoré dokáže človek 
spáchať na iných, prostredníctvom 

exkurzie do Osvienčimu. Aby 
nebol celý deň príliš deprimujúci, 
spoznali sme aj historické krásy 
korunovačného mesta poľských 
kráľov Krakova.

Okrem poznávania sa naši žiaci 
zúčastnili aj športových akcií: 
v Martine sa konal Turnaj cirkev-
ných škôl v malom futbale. V roz-
pätí dvoch dní a dvoch kategórií 
(mladší a starší žiaci) sme získali 
oba razy 3. miesto. Ďalší zápas, 
ktorý sme hrali, bol priateľský. 
Zmerali sme si v ňom sily s naši-
mi kamarátmi z Prahy, ktorí boli 
u nás na školskom výlete. Posledné 
dni školského roka nás čaká ešte 
florbalový turnaj mladších žiakov, 
exhibičný zápas medzi deviatakmi 

a výberom školy a v neposlednom 
rade Noc v škole.

Tešíme sa, že naše úsilie po-
čas celého školského roka bolo 
odmenené výbornými výsledkami 
v Testovaniach 5 a 9, spokojnými 
žiakmi prijatými na stredné školy aj 
vynikajúcim umiestnením v reb-
ríčku INEKO. Napĺňa nás hrdosťou 
správanie a zodpovednosť našich 
žiakov v škole aj mimo nej. Sme 
radi, že na ich tvárach aj na konci 
školského roka vidieť široký úsmev.

V mene všetkých zamestnancov 
KSŠ im prajeme príjemné a spo-
kojné prázdniny. Tešíme sa na 
stretnutie v septembri.

Kolektív KSŠ
Snímka: archív školy

KSŠ: Finišujeme!

BURZA JE ÚČINNÝM EKO NÁSTROJOM

Konečne! Zvolali naši žiaci po mesiacoch tvrdej prípravy na testovania, písomky, 
prijímačky... Ku koncu školského roka sme popri utvrdzovaní vedomostí 
a vylepšovaní známok stihli aj mnoho výletov, exkurzií a školských akcií.

Ako by vyzeral váš deň, ak by odrazu a nečakane, na dobu neurčitú, zatvorili všetky 
obchody? Počas posledných dvoch pandemických rokov sme si to mohli opakovane 
vyskúšať. 

Nútili nás nakupovať menej, vy-
mieňať si veci navzájom… Trendom 
veľkých miest sa v posledných 
rokoch stáva aj BURZOVÝ pre-
daj. Predaj vytriedeného šatstva, 
obuvi, ale i akéhokoľvek tovaru 
(knihy, textílie, nástroje a náradie, 
spotrebný tovar…), ktorý vo svojej 
pôvodnej domácnosti nemá už 
svoje miesto a má právo na „druhý 
dych“.

Ako milovníčky burzového naku-
povania sme sa odhodlali priniesť 

atmosféru burzového predaja aj do 
nášho mesta Rajec. A tak z jed-
ného nevinného nápadu dvoch 
mám vznikla naša pilotná BURZA 
JAR/LETO 2022 v máji tohto roka. 
Vďaka možnosti využiť priestory 
bývalej cirkevnej školy v Rajci sme 
preto zorganizovali podujatie, 
ktorého výsledkom boli úspešné 
výmeny, kúpy i predaje šatstva, 
obuvi, hračiek, kníh a iných potrieb 
pre rodiny s deťmi.

Veríme, že sa nám podarilo 

spoločne objaviť silné aj slabé 
stránky tohto pilotného projektu. 
A preto s odhodlaním a nadšením 
pripravujeme novinky pre ďalšiu 
sezónnu burzu v poradí: a to už 
v prvej polovici augusta tohto roka. 
S pokorou sa tešíme a veríme, že 
bude možné uskutočniť ju tak, ako 
si predstavujeme. Poteší nás, ak sa 
počet nakupujúcich aj predajcov 
rozšíri a nasledujúca BURZA JESEŇ 
2022 bude ešte pestrejšia a bohat-
šia svojím výberom.



Jún voňal trávou, kvetmi, sln-
kom – teda blížiacim sa letom 
a prázdninami. A takto prevoňaný 
čas sme zažili s bylinkárkou Katkou 
z firmy Leros. Prišla, rozprávala, 
ukázala a upútala. Taký starý nostal-
gický návrat k babičkám – k ich do-
mácim čajom, ktoré boli pripravené 
z tých najvoňavejších byliniek a ešte 
pridanej lásky.

Tak trochu do sveta sa vybrali 
traja školáci na geografickej olym-
piáde. V okresnom kole zabodovali: 
Max Fraštia (IX. B) si odniesol 1. 
miesto. V krajskom kole nás repre-

zentoval Max a získal 6. miesto. 
(Mgr. M. Šupka)

Veľkí školáci – druhostupniari – si 
vyskúšali svoje sily v celoslovenskej 
súťaži v programovaní Scratch Cup. 
Bolo ich veľa a boli aj úspešní. (Mgr. 
M. Jasenovec)

K zaujímavým aktivitám možno 
zaradiť aj činnosť krúžkov Šikov-
né ruky a Malí kuchtíci. Tí prví si 
konečne takmer po dvoch rokoch 
„ničnerobenia“ povyrábali náramky 
z korálikov, ježkov z flitrov, prí-
vesky na kľúče, pieskové obrázky 
či skladané kvetinové gule. (Mgr. Z. 
Kováčiková)

Tí druhí zase varili, piekli a tešili 
sa z toho, že im to aj chutilo. 14 
dievčat a 1 chlapec každý týždeň 
nachystali vždy niečo nové. Násled-
ne to skúšali aj doma a heslo: „Keď 

mamám chutí…“ sa im podarilo spl-
niť do bodky. (Mgr. B. Paprskárová)

A ešte sme mali didaktické hry 
a účelové cvičenia. To sa tešili malí 
aj veľkí. Tretiaci boli tkať, vyskúšali 
si dopravné ihrisko a ku koncu júna 
absolvovali plavecký výcvik v Žiline. 
(Mgr. Z. Kováčiková, Mgr. Ľ. Uhlia-
riková)

Piataci a siedmaci si vyskúšali 
svoje sily vo futsalovom a basket-
balovom turnaji. (Mgr. Ľ. Majerčiak, 
Mgr. J. Veselá)

Prváci pozvali svoje rodiny na 
Akadémiu ku Dňu rodiny. Pripravili 
si pre nich program a tešili sa úplne 
všetci. (Mgr. M. Muchová, Mgr. J. 
Paulinyová, Mgr. A. Šebánová)

Ku koncu mesiaca sme okrem 
ekologickej súťaže Envirotázniky 
zbierali aj papier. Bolo ho celkom 
dosť. (Mgr. P. Hanus)

Na prelome mesiacov máj a jún 
sa štvrtáci vybrali do školy v prí-
rode. IV. A využila naplno krásu 
Národného parku Nízke Tatry a IV. C 
si užila Terchovú. Keďže sa chce-
me pochváliť svojimi zážitkami, 
rozsiahlejšie príbehy porozprávame 
v septembri.

Konečne nadišiel čas výletov - 
a to sme si teda užili rôzne oblasti 
Slovenska. Ešte pár dní a začnú 
prázdniny. Tešíme sa. Tak v septem-
bri.

Za všetkých
Mgr. Jana Paulinyová
Snímka: archív školy
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JÚNOVÉ ŠKRIATKOVINY ZO ZÁKLADNEJ 
ŠKOLY NA LIPOVEJ ULICI

To preto škriatkoviny, 
lebo informácií je veľa 
a je ich z každého rožku 
trošku. 

S o niečo menšou, no stále bur-
zovou predajnou atmosférou sa mô-
žete stretnúť však ešte skôr. Na Ra-
jeckom športovom dni (9. júla 2022) 
v activity stánku Rodinného centra 
Paletka si môžete prísť nakúpiť rôzne 
druhy športových odevov a obuvi. 
V prípade záujmu o predaj oblečenia 
a pre viac informácií môžete kontak-
tovať tel. číslo 0902 592 277.

Svojou podporou pomôžete nie-
len samotným majiteľom vecí, ale 
nepochybne prispejete aj k zníženiu 
tvorby odpadu v našom meste. 
Myslieť ekonomicky totiž v tomto 
smere priamo úmerne pomáha aj 
ekológii. Srdečne sa tešíme na kaž-
dého z vás a už teraz ďakujeme.

Tím RC Paletka
Snímka: archív RC
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PRINIESLI SME VÁM ZLATO!
Výprava Kordovánok, plných očakávaní a nadšenia, opäť po troch rokoch nasadá do 
autobusu. Budíme sa do východu slnka v horách nad Zadarom. 

Po krátkej pauze na pumpe po-
kračujeme na otvárací ceremoniál 
XVII. Majstrovstiev Európy do haly 
Krešimira Ćosića. Okrem obecen-
stva je v hale viac ako 4 000 „súťa-
žechtivých“ mažoretiek. Po predsta-
vení všetkých 90 súborov z 10 krajín 
Európy sa ideme ubytovať. Izby sú 
maličké, no to je to posledné, čo 
nás zaujíma. V rýchlosti obliekame 
plavky a utekáme k moru. Tam sa 
bláznime na nafukovačkách, hľadá-
me mušle a opaľujeme sa. Večer sa 
mladšie dievčatá uložia spať, my se-
niorky si dáme ešte večerné kúpanie 
a nasledujeme ich. Vo štvrtok ráno 
mierime do haly, štartujú nám dve 
formácie, mini mix junior a senior. 
Všetky tanečníčky nachystáme a ide 
sa na to! Juniorky pod vedením 
trénerky Natálie Straňankovej tanec 
úžasne odpálili a svoju tému Indiáni 
prvotriedne odprezentovali. Senior-
ky so svojím tancom Hady končia 
s bronzovými medailami na krku 
a odnášajú si tak titul II. vicemajster 
Európy.

V piatok nás čaká až 5 tancov, 
na ktoré musíme byť všetky v plnej 
sile. Prvá štartuje mini pom senior 
a skrátka nemá chybu. Nasleduje 
Peťa Cibulková so svojím sólom ba-
ton, na ktoré sa všetky neskutočne 
tešíme, najmä kvôli príbehu, ktorý sa 
nám ním snaží rozpovedať. Príbe-
hom o svojej láske k tancu a o tom, 
čo pre ňu znamená, Peťa dojala celú 
halu. Trio baton senior v zložení 
Petry Cibulkovej, Natálie Straňan-
kovej a Viktórie Buchovej s témou 
Amazonky podáva úžasný výkon 

a po ňom pokračuje naša Ľadová 
kráľovná, Natália Straňanková sólo 
s dvoma paličkami. Ako posledná, 
asi o pol desiatej večer, štartovala 
Viki Buchová so svojím sólom twir-
ling, do ktorého, tak ako všetky os-
tatné v ten deň, dala naozaj všetko. 
Neskoro večer sa unavené vraciame 
na ubytovanie, kde hádžeme všetky 
šípku rovno do postele.

Ráno sa všetky chystáme na dve 
veľké formácie. Až 34 dievčat treba 
učesať aj namaľovať, čo najrýchlejšie 
a najkrajšie. Prvé štartujú juniorky 
s choreografiou Skauti, ktorú vytvo-
rili trénerky Tatiana Janeková a Vik-
tória Bieliková a podľa ich slov pri jej 
trénovaní prišli o nervy a o hlasivky. 
Ich zverenkyne im to však vrátia 
skvelým výkonom. Podarilo sa im 
po štvrtýkrát získať zlato a titul maj-
steriek Európy a trénerky zalejú slzy 
šťastia. Seniorský mix s témou Vypni 
mobil a ži!, ktorý vytvorila aj tréno-
vala Petra Cibulková, rozburácal celú 
halu a seniorky odchádzajú bronzo-
vé s titulom II. vicemajster Európy. 
Na ubytovaní juniorky mieria do 
bazéna, osláviť svoje víťazstvo. Se-
niorky však idú do postelí. V nedeľu 
ich čaká ešte jedna veľká formácia. 
Choreografia, ktorú tvorila Tatiana 
Janeková, stvárňuje rozdielnosti 
medzi ľuďmi, naša rôznorodosť je 
to, čo nás robí výnimočnými. Tanec 
bol krásny a odnášame si výborné 4. 
miesto, ktoré možno pre nezaintere-
sovaných znie zle, no v konkurencii 
najlepších súborov Európy sme sa 
z neho nesmierne tešili. Večer na 
ubytovaní sa všetky stretávame pri 

bazéne a začína párty, kde oslávime 
naše úspechy. Veď domov nesieme 
spolu 20 zlatých a 28 bronzových 
medailí.

Po náročných dňoch v hale v ne-
únosnom teple je studený bazén 
najlepším miestom pre takúto 
oslavu. Ráno v panike balíme veci 
a mierime do mesta Nin. Kúsok pred 
koncom našej cesty zrazu ostane 
autobus stáť a jediné, čo počujeme, 
je zvláštny hrkot. Okamžite chápe-
me, že niečo nie je v poriadku. Čaká 
nás strastiplná cesta pešo cez celé 
mesto v horúčavách. Nakoniec však 
úspešne dorazíme do cieľa, ktorým 
je piesočná pláž. Hneď po príchode 
všetky skáčeme do vody a užívame 
si deň voľna. Väčšina z nás sa zabáva 
zbieraním mušlí či potápaním, sku-
pina senioriek si požičia „súkromnú 
jachtu“ s extra šmykľavkou, lepšie 
povedané vodný bicykel, na ktorom 
nás všetky neskutočne spálilo a bój-
ky nás takmer dostali do nebez-
pečnej situácie. Po adrenalínovom 
zážitku sme po niekoľkých dňoch 
konečne jedli varené teplé jedlo 
v reštaurácii. Autobus sa, chvalabo-
hu, podarilo opraviť, a tak môžeme 
unavené no spokojné, vyraziť na 
cestu domov.

Sme vďačné za každú podporu od 
rodín, kamarátov aj frajerov. Ďaku-
jeme, samozrejme, mestu Rajec, za 
príspevok na cestu na majstrovstvá 
Európy. No naše najväčšie ďakujem 
patrí našej Zuzke, bez ktorej by celý 
tento príbeh nikdy nevznikol.

 Barbora Rizmanová
Snímka: archív klubu



Rajčan11www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

Maratónske zvesti 2022
Členovia Maratón klubu Rajec stáli v tomto roku 75-krát na „bedni“ na 47 športových 
podujatiach.

Sériu našich úspechov začal 
Kristián Brezáni na skialpinistických 
pretekoch K2 v Malej Fatre druhým 
miestom, vyhral 1. kolo Bežeckej 
ligy na 3 km – 10:06, absolvoval 
Bielu stopu – 25 km, 2. kolo BL na 3 
km vyhral za 9:42, 1. miesto v kat. 
juniori – Beh oslobodenia Strečna, 
3. miesto na MSR – Rajecký kros 
duatlon juniori, 1. miesto v kat. Triat-
lon Senec (0,75-20-5), MSR v šprint 
triatlone (0,75-20-5), Veľké Úľany – 
2. miesto, najlepší Rajčan – Med-
veďák 2022 (druhý absolutne).

Bohdan Jonek mladší kraľuje v Be-
žeckej lige Žiliny vo svojej kategórii 
(2. abs.), ktorú 2x vyhral a zabehol 
si osobák na 3 km – 9:41, vyhral beh 
Kalváriou v Považskej Bystrici na 4 
km, 2. miesto v Strečne, 3.miesto 
na MSR v kros duatlone na rybníku 
Košiare.

Miriam Brezániová vedie ženskú 
BL Žiliny, kde dokáže zabehnúť 3 km 
za 12:19, vyhrala Endorfun trail-beh 
Víťazstva: z Fačkovského sedla na 
chatu Žiar (11 km, + 686 m), beh pri 
Váhu v Púchove, beh na Kľak (7000 
m, + 814 m), 2. miesto – Borošovec, 
3.miesto – Strečno a memoriál Joze-
fa Gabčíka.

Naša špecialistka na beh do vrchu 
Janka Kuzmová vyhrala beh na 
Borišov (780 m, +212 m), beh na 
Zniev (5650 m, + 475 m), 2. miesto 
Endorfun trail, 4. miesto – beh na 
Poludňový Grúň (4000 m, +846) – 
46:02.

Po korone sa pomaly dostáva do 
formy aj „vrchár“ Ján Piala, ktorý 
stál na stupni víťazov na Borošovci, 
Gabčíkovi, Endorfune.

Svoje limity stále posúvajú 
k lepšiemu aj naše nádeje, sestry 
Kupkové, Sofia Kalinová, Katarína 
Zimenová či Alexandra Kavcová.

Pre veterána Pavla Uhlárika (60+) 
platí, že najlepším tréningom sú pre-
teky, lebo v tomto roku ich má na 
konte skoro 20. Bodoval na ôsmich 
podujatiach, 1. MSR v kros duatlone, 
Medveďáku, Znieve, Strečne… a časy 
v prepočte na vek sa môžu porov-
nať s najlepšími vo výsledkových 
listinách.

Najlepším rajeckým maratón-
com za posledných sedem rokov 

je Rastislav Kalina, ktorý je ako 
víno, čím je starší tým je lepší. Zlato 
v kategórii nad 40 rokov si vychutnal 
7×, striebro 3× a 1× bronz. Vyhral 
v Topľčiankach, v Turanoch, v Rajci, 
Ilave, Banskej Bystrici, Ondrašovej 
a 25. júna vyhral v Čadci Kysucký 
maratón za 2:45:08.

Zorganizovali sme: 26. ročník 
Rajecký Borošovec – 162 pretekárov 
z toho 25 Rajčanov, Rajecký kros 
duatlon – MSR – 80 pretekárov, 32. 
ročník Beh Rajeckým rínkom s krás-
nou účasťou 240 detí a perfektnou 
spoluprácou s mestom Rajec.

V týchto dňoch finišujeme 
s prípravami na najväčší bežecký 
sviatok – RAJECKÝ MARATÓN 
a jeho už 39. ročník. Tradične druhá 
augustová sobota privíta v našom 
meste bežecké osobnosti z celého 
Slovenska, ako aj okolitých štátov. 
Úlohu tohtoročného ambasádora 
na seba vzala fantastická strelkyňa 
a náš olympijský klenot – Zuzka Re-
hák Štefečeková. Uvidíme, či sa nám 
podarí vystreliť si nám z nej alebo 
to bude naopak. Na maratóne, pol-
maratóne, inline, štafete a detských 
behoch očakávame dovedna 1 500 
pretekárov, ktorí sa už nesmierne 
tešia na kulisu, akú je možné vďaka 
fantastickým fanúšikom zažiť iba 
v Rajci. Ďakujeme, že k nim patríte 
a že aj vďaka vám, Rajčania, patrí 
Rajecký maratón medzi jedinečné 
top podujatia. Samozrejme, ešte 

väčšiu radosť budeme mať, ak 
nazbierate odvahu a postavíte sa 
na štart tohto úžasného bežeckého 
sviatku

Maratón klub Rajec
Snímky: archív klubu

Rasťo Kalina, víťaz Kysuckého maratónu
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ÚSPEŠNÁ JAR V ŠACHOVOM KLUBE
Dva tituly majsteriek Slovenska, traja majstri okresu Žilina, druhé miesto v 5.ZA lige 
a šieste miesto z MSR družstiev ZŠ

V termíne 21. až 28. mája sa 
v hoteli Sorea Stará Ľubovňa zišli 
mladí šachisti z celého Slovenska, 
aby si zmerali svoje sily na Maj-
strovstvách Slovenska v klasickom 
šachu. Hralo sa tempom 90 min 
na 40 ťahov + 30 min do konca 
partie + bonus 30 sek na ťah, to 
znamená, že niektoré partie sa hrali 
aj viac ako 4 hodiny a vyžadovali 
naozaj obrovské sústredenie. Sme 
nesmierne radi, že našim mladým 
šachistkám sa po výborných výko-
noch podarilo zvíťaziť vo svojich 
kategóriách. Nina Haásová zvíťazila 
v kategórii dievčat do 10 rokov so 
ziskom 8 bodov z 10 a Timea Haá-
sová zvíťazila v kategórii dievčat do 
12 rokov zo ziskom 6 bodov zo 6. 
Obe dievčatá obhájili tituly majste-
riek SR z minulých rokov a potvrdili 
tak stabilnú špičkovú výkonnosť. 
Zároveň získali právo reprezentovať 
SR na tohtoročných medzinárod-
ných podujatiach (majstrovstvá Eu-
rópy, sveta a Európskej únie), ktoré 

sa uskutočnia na jeseň tohto roka.
V utorok 7. júna sa v CVČ Žilina 

konali Školské majstrovstvá okresu 
Žilina v zrýchlenom šachu, keď pod-
ľa pravidiel mali súťažiaci na jednu 
partiu 15 minút. Náš klub reprezen-
tovalo celkovo 5 detí z 2 základných 
škôl a svoju účasť dokázali premeniť 
na tri prvé a jedno druhé miesto. 
Majstrom okresu v kategórii chlap-
cov do 10 rokov sa stal Alex Vereš 
(ZŠ Lipová Rajec, 3.B). Majsterkou 
okresu v kategórií dievčat do 14 
rokov sa stala Timea Haásová (ZŠ 
Lipová Rajec, 6.B) a majsterkou 
okresu v kategórii dievčat do 10 
rokov sa stala Denisa Hodásová 
(ZŠ s MŠ Konská, 3. ročník). Druhé 
miesto v tejto kategórii obsadila 
Nina Haásová (ZŠ Lipová Rajec, 
3.A).

Tento školský rok sa nám vďaka 
zvýšenému záujmu detí o šach 
podarilo zložiť 4-členné družstvo 
ZŠ Lipová Rajec, ktoré sa 14. júna 
zúčastnilo MSR družstiev ZŠ v Zá-

kamennom. Po urputných bojoch 
deti obsadili nakoniec krásne šieste 
miesto z 21 družstiev, keď im na 
medailu chýbal len jeden bod. Je 
potrebné dodať, že v tomto formá-
te súťaže hrajú všetky ročníky detí 
zo základných škôl v jednej kategó-
rii a naše družstvo v zložení Timea 
Haásová, Alex Vereš, Nina Haásová 
a Lukáš Singer patrilo k najmladším 
(jedna šiestačka, traja tretiaci) a je 
tak veľkým prísľubom budúcich 
úspechov.

Po nútenej covidovej prestávke 
prebiehali od februára do konca 
mája aj dohrávky ligových súťaží. 
V časovo náročnom harmonogra-
me, kedy sa 9 kôl odohralo v prie-
behu 4 mesiacov, sa družstvu ŠK 
Rajec v 5.ZA lige podarilo obsadiť 
konečné 2. miesto. Postup do 4. 
ligy družstvu ušiel len o vlások. 
Viac informácií o ligovej súťaži náj-
dete na stránke www.sachrajec.sk.

Všetkým deťom aj skúsenejším 
šachistom srdečne gratulujeme 
a sme veľmi hrdí na všetky ich 
úspechy. Dúfame, že budú pokra-
čovať v pekných výkonoch a úspeš-
nej reprezentáciíi nášho klubu, škôl 
a mesta Rajec aj po prázdninovej 
šachovej prestávke. Zároveň ďa-
kujeme Mestu Rajec za podporu 
klubu. Dúfame, že sestry Haásové 
nás budú úspešne reprezentovať na 
medzinárodnom poli a ich úspech 
bude veľkou motiváciou pre všetky 
deti z Rajca a okolia, ktoré sa 
venujú alebo by sa chceli venovať 
kráľovskej hre. ŠK Rajec

Snímky: archív klubu

Družstvo ZŠ Lipová na MSR 4-členných družstiev ZŠ v Zákamennom – zľava Timea Haásová, Alex 
Vereš, Nina Haásová, Lukáš Singer

Majstrovstvá okresu Žilina v zrýchlenom šachu – deti z ŠK Rajec s trénerom Jankom Uhlárikom

Timea a Nina Haásové, Majsterky SR v klasic-
kom šachu v kat. D10 a D12 pre rok 2022



Rajčan13www.rajec.sk
MESAČNÍK MESTSKÉHO 

ÚRADU V RAJCI

ÚSPECHY A SKLAMANIA 
RAJECKÝCH FUTBALISTOV

MLADŠÍ ŽIACI
Mužstvu mladších žiakov sa pod 

vedením Pavla Hanulíka a Jaku-
ba Pekaru podarilo umiestniť na 
šiestom mieste tabuľky. Po kom-
pletnom odohratí celej sezóny 
majú bilanciu 17 výhier, 1 remíza 
a 8 prehier. V súčte s jesennými 
zápasmi majú na konte pekných 52 
bodov a 109 strelených gólov. Za 
zmienku stojí najmä zápas 19. kola, 
kedy doma privítali rovesníkov z ŠK 
Radoľa a súperovi nadelili 17 gólov. 
Najlepšími strelcami mužstva sú 
Samuel Pekara s 32 a Daniel Plevko 
s 24 gólmi.

STARŠÍ ŽIACI
Starší žiaci urobili veľmi dôležitý 

krok k udržaniu sa v III. lige, keď 
si poradili na ihrisku Oščadnice 
s domácim mužstvom 1:4 a pred 
posledným tímom tabuľky si vybu-
dovali náskok 12 bodov, ktorý im 
zaručoval udržanie sa v súťaži. Na 
konci sezóny im patrí 12. miesto 
v tabuľke so ziskom 22 bodov. 
Posledných 5 kôl odohrali naše mlá-
dežnícke mužstva na pôde súperov. 
Táto situácia je dôsledkom jesen-
ných protipandemických opatrení, 
keď naše mužstvá odohrali posled-
né zápasy v domácom prostredí 
kvôli športovému semaforu a pre-

rozdeleniu okresov do jednotlivých 
farieb.

DORAST
Zatiaľ najlepšiu formu z jednotli-

vých mužstiev FK Rajec, aj napriek 
veľmi benevolentnému prístupu 
k tréningom, mali dorastenci. Doká-
zali poraziť mužstvá z prvých troch 
priečok tabuľky. Cenná je najmä 
výhra vo Višňovom 1:2. Absen-
cia tréningov a zhoršený prístup 
pred koncom sezóny sa nakoniec 
odzrkadlil v posledných kolách 
súťaže. Našli sme premožiteľa vo 
Varíne, spokojnosť nemôže byť na 
mieste ani s remízou 2:2 v Kamen-
nej Porube, s domácimi fanúšikmi 
sa rozlúčili po veľmi slabom výkone 
a prehre 0:4 s Radoľou a posled-
ný zápas predohrávali 15. júna 
v Čiernom, kde podľahli domácemu 
mužstvu po vyrovnanom zápase 
3:2. Mužstvo sa umiestnilo na 4. 
mieste so ziskom 49 bodov. Poten-
ciál kádra do budúcej sezóny určite 
spĺňa postupové ambície, je to však 
predovšetkým o prístupe každého 
jedného hráča a najmä o predzápa-
sovej životospráve.

A MUŽSTVO
Mužstvo mužov sa po jesennej 

časti nachádzalo v neľahkej situácii 

a v posledných kolách bojovalo 
o zotrvanie v súťaži. Jarnú časť 
začali zápasom s priamym kon-
kurentom o udržanie sa v V. lige. 
Domáci zápas proti FK Strečno sa 
nakoniec skončil deľbou bodov po 
výsledku 1:1. Najviac mužstvo mrzí 
domáca prehra s Bitarovou, ktorá 
v Rajci nastúpila na víťaznú vlnu 
a sériou víťazstiev sa odpútala od 
zostupového pásma. Sklamaní sme 
boli aj remízou v Belej, s prvým 
mužstvom súťaže, kde domáci vy-
rovnávali stav stretnutia na 2:2 v 90. 
minúte z pokutového kopu. Situácia 
v tabuľke sa po sérii nepredpokla-
daných výsledkov, keď posledné 
mužstvá dokázali porážať ašpiran-
tov na postup, nakoniec vyvinula 
v náš neprospech a do posledného 
kola sme cestovali do Radôstky, 
kde sme museli vyhrať. Po veľmi 
silnom začiatku, keď sme si vytvorili 
3-4 gólové príležitosti sa nakoniec 
presadil až v 19. minúte Baránik. 
Hosťom sa podarilo v prvom polča-
se ešte vyrovnať na 1:1. V druhom 
polčase už bolo cítiť tlak na našich 
hráčov a stretnutie skončilo prehrou 
3:1, ktorá naše mužstvo posunula 
o súťaž nižšie.

FK Rajec
Snímka: https://cvaksk.sk –

Daniel Stehlík
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ZBOR SV. LADISLAVA 
V PRAHE

Zdá sa, že obdobie najhorších 
obmedzení už máme za sebou, a tak 
sme sa rozhodli vyraziť do Prahy – 
za známymi, neznámymi, blízkymi 
i rodákmi. Na začiatku bol trošku 
bláznivý nápad napísať list pražské-
mu arcibiskupovi Dominikovi Dukovi 
s prosbou, či si môžeme zaspievať 
v Katedrále sv. Víta. Odpoveď prišla 
prakticky obratom: môžete. A tak 
sme teda vo štvrtok 2. júna nastú-
pili do vlaku a doviezli sme sa do 
Prahy. Čakal nás pomerne náročný 
program.

V piatok sme si pozreli Hrad-
čany, Loretu a kapucínsky kostol, 
popoludní Staromestské námestie 
s orlojom a staré mesto a potom 
sme sa vrátili na sv. omšu do Kated-
rály sv. Víta. V sobotu sme cestovali 
do mariánskeho pútnického mesta 
Stará Boleslav, kde sme si zaspievali 
na sv. omši, a potom sme si prezreli 
významné miesta z českých dejín – 
Baziliku Nanebovzatia Panny Márie, 
kde je uložené Palládium země 
české (strieborný reliéf Panny Márie; 
dar od sv. Metoda sv. Ľudmile) 
a Baziliku sv. Václava, kde bol sv. 
Václav zavraždený. V Starej Bolesla-
vi nás sprevádzal Palko Kavec a naša 
bývalá členka sestra Zoe – Katka 
Dorinská. Stretli sme sa tu aj so 
sestričkou Máriou, ktorú si Rajčania 
pamätajú ako farskú gazdinú od p. 
farára Kebluška.

V nedeľu sme spievali v slovenskej 
farnosti v Kostole sv. Jindřicha a sv. 
Kunhuty, kde nás s láskou prijali p. 
farár Zoltán Balga a rajecká rodáčka 
Janka Klincová. Vyspievali sme si 
pozvánku prísť a zaspievať zas o rok. 
A potom ostávalo už len stihnúť vlak 
a vrátiť sa domov.

Najbližšie nás čaká… a veď sa 
dozviete v príhodnom čase z nášho 
Facebooku.

Ďakujeme mestu Rajec a farské-
mu úradu za podporu.“

Za Zbor sv. Ladislava Martina 
Rybárová

Snímka: Michal Pekara

Náročná trať viedla sčasti po 
údolnej ceste dolinou, sčasti po 
lesných cestách – zvážniciach na 
severovýchodných svahoch bočné-
ho hrebeňa Lúčanskej Malej Fatry 
a v mužských kategóriách na men-
šej vzdialenosti aj turistickým chod-
níkom na hrebeni pohoria. Pretekov 
sa zúčastnilo celkovo 41 pretekárov, 
ktorí súťažili v 6 kategóriách. Prete-
ky, ktorých trasa viedla po katastrál-
nom území mesta, boli zaradené 
do podujatí Rajeckého kultúrneho 
leta a zároveň sú aj neoficiálnymi 
majstrovstvami mesta v MTB.

VÝSLEDKY PRETEKOV:
Kategória Muži do 39 rokov, 22 

km: 1. J. Mitala, Kubicasport Race 
Team, čas 0:56.18 min. (rekord: 
0:53.55).

Kategória Muži 40-49 rokov, 22 
km: 1. D. Strelička, Tatra Team, čas 
1:03.00 hod. (rek. 0:56.09).

Kategória Muži 50-59 rokov, 22 
km: 1. Z. Koleda, ŠKP Žilina, čas 
1:05.05 (rek. 1:08.02).

Kategória Muži nad 60 rokov, 
22 km: 1. P. Uhlárik, MK Rajec, čas 
1:18.45 hod. (rek. 1:17.57).

Kategória Ženy, 11 km: 1. Ľ. 
Mitalová, Kubicašport/Detva, čas 
0:35.22 min. (rek. 0:32.12).

Kategória Juniori, 11 km: 1. M. 
Jurický, CYS-Akadémia P.Sagana, 
čas 0:37.26 min.(rek. 0:27.24).

Kategória Žiaci, 11 km: 1. J.Va-
culčiak, Malé Uherce, čas 1:08.25 
hod.

Majster Rajca v MTB (pretekári 
s trvalým pobytom v meste): 1. 
Kristián Brezáni, MK Rajec, čas 
1:01.00; 2. Peter Kasman, Triatlon 
Team Nereus, čas 1:03.54; 3. Zden-
ko Koleda, ŠKP Žilina, čas 1:05. 05.

Najstarším pretekárom bol Pavol 
Šálek z Rajca, roč. 1947, a najmlad-
ším Janick Vaculčiak z M. Uheriec, 
roč. 2012.

Organizátorom pretekov bolo 
obč. združenie Medveďák, ktoré 
aj touto cestou ďakuje za spolu-
prácu pri organizovaní a priebehu 
pretekov sponzorom (mesto Rajec, 
Cenzuálne spolumajiteľstvo Rajec, 
p.s., LECOL, s.r.o., KOFOLA, a.s., 
Anaj, s.r.o. a ďalší sponzori) a dob-
rovoľníkom.

 Text a snímka:
o.z. Medveďák

MTB MEDVEDÍ OKRUH 
2022 – VÝSLEDKY

Za krásneho slnečného počasia sa v malebnej Porubskej 
doline v sobotu 18. júna uskutočnil už 26. ročník 
amatérskych pretekov na horských bicykloch Medvedí 
okruh, známych pod zľudoveným názvom Medveďák. 

Víťazi neoficiálnych Majstrovstiev Rajca v MTB

Praha – Hradčany
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ÚRADU V RAJCI

SPOMIENKA
Tak povedz, čo máme urobiť?

Dážď padá ticho na suchú zem,
slzami smútku objímame sen, 

to všetko, čo srdce rozochvelo.
Zostal len úsmev, čo vykúpil 

bolesť.

MIROSLAV BARONIAK
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s naším milovaným 

manželom, otcom, dedkom, ko-
legom, priateľom, športovcom.

Ďakujeme blízkej i ďalekej 
rodine, priateľom, spolupracov-
níkom, obchodným partnerom, 
spoluhráčom z MPTK – Rajec, 

Futbalovému klubu Rajec, 
kamarátom z TJ Mier Rajec, Ja-
vorinke – lyžiarskemu stredisku 
v Čičmanoch, Dedinskému ha-
sičskému zboru v Jasenovom, 

starostovi obce Jasenové.

Manželka Ľubka, dcéry Mirka 
a Adriana, vnučky Viktorka, 

Barborka, vnuk Filip.

Narodili sa
Mia Valientová – apríl 

Zosobášili sa v Rajci

MDDr. Zuzana Mihalcová 
a MDDr. Juraj Pozorčiak 
– 28.5.2022

Jana Kolárová a Lukáš Juríček – 
11.6.2022

Petra Varadová a Peter Chrobák – 
25.6.2022

Opustili nás

25.6.2022

Mgr. Anna Stanková
1972 – 22.5.2022
Miroslav Baroniak 
1947 – 25.5.2022
Štefan Stupňan 1935 – 1.6.2022
Vladimír Villín 1941 – 3.6.2022
Peter Hančík 1956 – 15.6.2022
Štefan Gardian 1960 – 29.6.2022
Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.

Informácie 
z Cenzuálu 

Mesiac máj je každoročne čas, kedy sa v Cenzuáli koná 
valné zhromaždenie spolumajiteľov pozemkového 
spoločenstva. 

Po dvojročnej prestávke sme 
sa opäť zišli 29. mája 2022 v Kul-
túrnom dome v Rajci na riadnom 
valnom zhromaždení nášho Cenzu-
álneho spolumajiteľstva.

Valnému zhromaždeniu pred-
chádzalo plánované zasadnutie 
výboru a zástupcu DR, ktoré sa 
konalo 25. mája so štandardným 
programom. Po kontrole plnenia 
uznesení nás predseda informo-
val o stave zabezpečenia konania 
valného zhromaždenia. V ďalšom 
bode programu boli členovia 
výboru a zástupca DR informovaní 
predsedom a ekonómkou o pre-
vádzkovo-ekonomickej situácii za 
1. štvrťrok 2022. Ako obidvaja kon-
štatovali, situácia za toto obdobie 
je štandardná, odbytové ceny dre-
va a výrobkov z neho mierne rastú, 
ale zároveň rastú aj ceny vstupov. 
Najviac to pozorujeme v raste cien 
PHM a cien materiálov, ktoré naku-
pujeme. Preto výbor prijal opatre-
nie k predaju palivového dreva pre 
členov, kde upravil odbytové ceny 
a pozastavil predaj palivového 
dreva pre nečlenov Cenzuálu. Hos-
podársky výsledok za 1. štvrťrok 
2022 je zisk vo výške + 111 tis. eur. 
V ďalšom bode výbor prerokoval 
a schválil úpravu sadzieb pre exter-
ných dodávateľov prác v pestovnej 
a ťažbovej činnosti, ako aj niektoré 
aktuálne prevádzkovo-technické 
otázky.

V nedeľu 29. mája sa konalo 
valné zhromaždenie podielni-

kov Cenzuálu. Ako konštatovala 
predsedníčka mandátovej komisie, 
valné zhromaždenie bolo uznáša-
niaschopné. VZ sa riadilo schvále-
ným programom. Správu o činnosti 
výboru a hospodárení Cenzuálu za 
rok 2021 predniesol predseda Ing. 
Peter Pekara, ktorý konštatoval 
splnenie plánu, keď sme dosiahli 
zisk + 141 tis Eur po zdanení, a tým 
sa vytvoril priestor na výplatu di-
vidend pre členov vo výške 55 Eur 
na 1 hlas. Správu DR predniesol 
jej predseda Ing. Karol Huljak. Po 
týchto správach nasledoval návrh 
plánu hospodárenia na rok 2022 
a plán investícii, ktorú podala eko-
nómka p. Makuková. V následnej 
diskusii sa mohli členovia vyjadriť 
k predneseným správam a podať 
pripomienky a návrhy. Diskutéri sa 
zamerali najmä na ceny dreva pre 
členov Cenzuálu, na čo im bolo 
odpovedané a ďalšími návrhmi sa 
bude zaoberať výbor na svojich 
zasadnutiach. V rámci diskusie boli 
členovia oboznámení o odpredaji 
obchodných podielov. Uznese-
nie z valného zhromaždenia bolo 
schválené počtom hlasov 1085,86 
čo predstavuje 60 % z oprávnených 
členov. Po skončení ofi ciálnej časti 
bolo účastníkom podané občer-
stvenie, ktoré pripravilo PZ Mladý 
Háj. Výbor im aj touto cestou 
ďakuje za spoluprácu.

Za výbor spoločenstva:
Ing. Karol Dobeš

Snímka: archív CSPS
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CHCETE VEDIEŤ 
ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?

Mobilná  aplikácia RAJEC
zdarma do vášho telefónu!

Formou bleskových správ budete informovaní 
o výpadkoch prúdu, plynu či vody, organizovaných 

športových či spoločenských akciách...

Aplikáciu RAJEC si môžete stiahnuť: 

 alebo Google Play AppStore

HĽADÁME DOM
Sme mladý manželský pár, 

ktorý  hľadá starší rodinný dom

na spoločné bývanie.

V prípade ponuky, prosím, 

volajte alebo píšte na tel. č.: 

0902 452 844

inzercia

HĽADÁME

Sme ukrajinská rodiny (2 + 3 deti) 

a hľadáme byt alebo dom 

na ubytovanie v Rajci a okolí.

inzercia

Kontakt: 

041/ 542 20 89; 0949 14 80 24
 

 

 

 

 

Domček ako 
z rozprávky

Mesto Rajec - MŠ Obrancov 

mieru v Rajci

Projekt ,,Domček ako z rozprávky“ 
smeruje k pokračovaniu rekon-
štrukcie detského domčeka na škol-
skom dvore. Zahŕňa náter strechy, 
náter interiéru, vonkajšiu kresbu 
čičmianskych ornamentov a vyba-
venie pre námetové detské hry        
v domčeku. Domček získa originál-
ny vonkajší aj vnútorný výzor a po-
núkne deťom príťažlivý priestor pre 
hru. Skvalitnia sa podmienky pre 
plnohodnotný každodenný život 
detí v našej materskej škole. 

Zapojte sa do hlasovania 
a dajte šancu nášmu projektu!

Kde? Supermarket Tesco Rajec

Kedy? 11.7.2022 – 7.8.2022

ĎAKUJEME!


