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Milí priatelia, spoluobčania,

dovoľte mi na záver môjho 
pôsobenia vo funkcii primátora 
nášho mesta poďakovať za preja-
venú dôveru a možnosť štyri roky 
viesť mesto Rajec.

Volebné obdobie 2018 – 2022 
nebolo z pohľadu samosprávy 
jednoduché a nebolo jednoduché 
ani pre vás občanov. Spoločne 
sme si museli preskákať covidové 
obdobie, enormné zvyšovanie 
cien stavieb či energií. Taktiež 
vojna na Ukrajine má výrazný 
a negatívny dopad na život obča-
nov a fungovanie samospráv.

Napriek týmto úskaliam sa 
v tomto období podarilo zreali-
zovať viacero pre mesto zásad-
ných projektov, ako rekonštrukcia 
športovej haly, výstavba chodníka 
do Šuje, zriadenie technických 
služieb či rekonštrukcia mest-
ského úradu, ktorá má svoje 
opodstatnenie práve v súčasnej 

energetickej kríze, keďže táto 
budova tvorila 60 % spotreby elek-
trickej energie spomedzi všetkých 
mestských budov. Na veľkú časť 
z týchto projektov sa nám poda-
rilo získať eurofondy a dotácie. 

Veľa ďalších projektov je pripra-
vených či rozpracovaných, aby aj 
nové vedenie malo na čo nadvia-
zať, ako som na viaceré aktivity 
nadviazal ja spolu s mestským 
zastupiteľstvom.

Nadchádzajúce obdobie bude 
pre samosprávu veľmi náročné, 
vzhľadom na vládne návrhy a rôz-
ne balíčky priam kritické. Preto 
prajem novému primátorovi, ako 
aj poslancom mestského zastupi-
teľstva, aby sa im v tejto náročnej 
úlohe a poslaní čo najviac darilo 
a aby sa mesto aj naďalej rozvíja-
lo. Vám občanom prajem najmä 
pevné zdravie, trpezlivosť pri 
prekonávaní úskalí tejto náročnej 
doby, ale aj ústretovosť voči vede-
niu mesta a tie správne podnety 
a návrhy na ďalšie zveľaďovanie 
nášho Rajca.

Priatelia, na záver už len do-
dám – bolo mi cťou…

Milan Lipka
váš primátor 2018 - 2022

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. 

Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

6.12. 16.00

MIKULÁŠ 

NA NÁMESTÍ

6.12. | 16.00
UTOROK

MIKULÁŠ 

NA NÁMESTÍ

17.12. 18.00

ŽIVÝ BETLEHEM

17.12. | 18.00
SOBOTA

ŽIVÝ BETLEHEM

6.12. | 9. - 11.12. | 16. - 23.12.

VIANOČNÉ TRHY

6.12.  9. - 11.12.  16. - 23.12.| |
8.00 - 22.00

VIANOČNÉ TRHY

Námestie SNP

RAJECKÉ RAJECKÉ VIANOCEVIANOCE
20222022

Poďakovanie
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Službukonajúca hliadka Mest-
skej polície Rajec po príchode na 
miesto činu zistila, že nezistený 
páchateľ poškodil visiaci zámok 
kovovej mreže vstupných dverí 
a následne vnikol do vnútorných 
priestorov unimobunky. Pri vyko-
naní ohliadky a fotodokumentácie 
miesta činu nebolo zistené žiadne 
odcudzenie alebo iné poškode-
nie majetku mesta Rajec. Veľkým 
prekvapením policajtov mestskej 
polície však bolo nájdenie nové-
ho, ešte nepoužitého visiaceho 
zámku, ktorý vo vnútorných 
priestoroch unimobunky s najväč-
šou pravdepodobnosťou nechal 
páchateľ, ako náhradu za spôso-
benú škodu (poškodenie visiace-
ho zámku vstupnej mreže).

Na základe uvedených skutoč-
ností začal príslušník Mestskej 
polície v Rajci objasňovanie vo 
veci priestupku proti majetku 
podľa § 50 ods. 1) zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 
Kľúčovým dôkazom v priebehu 
objasňovania priestupku sa stal 
visiaci zámok nájdený na mieste 
činu, ktorý umožnil svoju vlastnú 
individuálnu identifikáciu. V prie-
behu objasňovania priestupku 
tak bolo zistené, že predmetný 
zámok kúpil dňa 10. 10. 2022 
v čase o 14.45 hod. v predajni 
CIMAT v Rajci mladý muž vo veku 
16-18 rokov. Ako nenahraditeľný 
pomocník pri objasňovaní tohto 
priestupku bol opäť využitý aj 
kamerový systém, vďaka ktorému 
bola získaná fotografia mladého 
muža, ktorý 10. októbra v čase po 
14.45 hod. vychádzal z budovy, 
v ktorej sa nachádza predajňa 
CIMAT. Zistenie totožnosti uve-
deného mladíka bolo len vecou 
policajnej rutiny a spolupráce 
s občanmi mesta Rajec.

Výsledkom tejto spolupráce 
bolo stotožnenie 16-ročného mla-
díka z Rajca, ktorý spolu so svo- 
jím 12-ročným a ďalším 15-roč-
ným priateľom (pochádzajúcimi 
z Rajca) hľadali 9. októbra nový 
úkryt, keď im do očí padla unimo-
bunka, nachádzajúca sa v areáli 
PD Krivín. Šestnásťročný mladík 

preto násilím odstránil visiaci zá-
mok mreže vchodových dverí uni-
mobunky a následne všetci spolu 
vošli do vnútorného priestoru, 
svojho budúceho úkrytu. Po 
návrate domov v 16-ročnom 
mladíkovi zapracovalo svedomie, 
uvedomil si svoje protiprávne ko-
nanie, a preto 11. októbra v čase 
o 14.45 hod. v predajni CIMAT 
kúpil nový visiaci zámok, ktorý 
potom priniesol na miesto činu 
ako náhradu škody, mysliac si, 
že je všetko v poriadku. Na jeho 
veľké prekvapenie však pár dní 
po jeho protiprávnom konaní bol 
kontaktovaný Mestskou políciou 

v Rajci, ktorá jeho konanie riešila 
ako priestupok proti majetku 
podľa § 50 ods. 1 zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov: 
„Priestupku sa dopustí ten, kto 
úmyselne spôsobí škodu na cu-
dzom majetku, krádežou, sprene-
verou, podvodom alebo zničením 
alebo poškodením…“.

Aj v tomto prípade sa opäť po-
tvrdila stará zásada platná v kri-
minalistike „páchateľ sa vracia na 
miesto činu“.

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

PÁCHATEĽ SO SVEDOMÍM
Zamestnanec Technických služieb mesta Rajec oznámil dňa 11.10.2022 na tiesňovú 
linku mestskej polície 159 neoprávnené vniknutie do uzamknutej unimobunky, 
nachádzajúcej sa v areáli PD Krivín, ktorá tam bola dočasne umiestnená z priestorov 
starej tržnice. 
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NÁVRATNOSŤ OBALOV 
DOSAHUJE 70 %

Pre prvý rok zálohovania bola 
zákonom stanovená povinnosť 
dosiahnuť návratnosť zálohovaných 
obalov aspoň 60 %. Už teraz, pred 
koncom roka, vieme povedať, že 
zálohovaním na Slovensku sme 
tento rok zákonný cieľ presiahli 
a vyzbierali sme až 70 % všetkých 
plastových fliaš a plechoviek uve-
dených na trh.

„Obyvatelia Slovenska svojím 
prístupom k zálohovaniu dokazujú, 
že im záleží na prírode a životnom 
prostredí. Prekonávame zákon-
né ciele návratnosti už v prvom 
roku zálohovania, a to do konca 
júna boli na trhu aj nezálohované 
obaly, ktoré sa dopredávali v rámci 
prechodného obdobia,“ zhodnotila 
dosiahnutie cieľov Lucia Morvai, 
riaditeľka pre vonkajšie vzťahy 
a komunikáciu Správcu zálohového 
systému.

NÁPOJOVÉ OBALY 
V TRIEDENOM ZBERE 
VÝRAZNE KLESLI

Zálohovanie nielen pomáha znížiť 
množstvo voľne pohodeného od-
padu v prírode, ale preukázateľne 
aj motivuje spotrebiteľov nápojové 
obaly nosiť na odberné miesta – 
naspäť do obchodu.

Vyplýva to z výsledkov analýz 
OZV NATUR-PACK v roku 2022, 
ktoré preukázali, že výrazne kleslo 
množstvo plastových fliaš aj ple-
choviek v triedenom zbere, a to 
o viac ako 86 % v hmotnostných 
aj objemových ukazovateľoch. Na 
základe týchto údajov a tiež dát 
o rastúcom počte odovzdaných 
zálohovaných nápojových obalov 
môžeme konštatovať, že zálohova-
nie na Slovensku skutočne funguje.

ROZŠIRUJEME MOŽNOSTI 
ODBERNÝCH MIEST

Zákon stanovuje, že každý 
zálohovaný obal sa musí vrátiť 

naspäť do predajne. Už dnes máme 
registrovaných takmer 3.000 od-
berných miest, kde môžu zákazníci 
vrátiť zálohované plastové fľaše 
a plechovky. Správca zálohového 
systému však pripravuje aj riešenia 
vrátenia obalov na alternatívnych 
miestach. „Uvedomujeme si, že 
základom úspechu zálohovania je, 
aby bolo široko dostupné a pohodl-
né pre spotrebiteľov. Vďaka týmto 
snahám sa už v prvom roku môže-
me pochváliť pilotnými spoluprá-
cami na zálohovaní v rámci pitného 
režimu vo firmách, v aquaparkoch, 
na rôznych festivaloch či menších 
eventoch. Veľkým úspechom je 

spustenie dobrovoľného odberného 
miesta na čerpacej stanici a v na-
sledujúcom roku pribudnú ďalšie,“ 
vymenúva Lucia Morvai.

Počet registrovaných odberných 
miest sa blíži k trom tisíckam. Aktu-
álna mapa je k dispozícii na  
www.slovenskozalohuje.sk.

Konečné percento vrátených 
obalov za rok 2022 bude známe po 
uzavretí kalendárneho roka, najne-
skôr do 28. 2. 2023.

Zdroj a snímka:
Copyright © 2021 Správca 
zálohového systému n.o.,

All rights reserved
Upravil: MsÚ Rajec

ZÁLOHOVANIE LÁME REKORDY: 
70-PERCENTNÚ NÁVRATNOSŤ 
DOSIAHLO ZA DESAŤ MESIACOV 

Zálohovanie nápojových obalov sa na Slovensku ujalo rýchlejšie, než predpokladali 
prvotné analýzy. Slovensku sa darí nielen vyzbierať rekordné množstvo nápojových 
obalov, rozširovať odbernú sieť a znížiť množstvo voľne pohodeného odpadu, ale  
v neposlednom rade sme aj inšpiráciou pre ďalšie európske krajiny.
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MŠ Obr. mieru: 
MÁME DOMČEK 

AKO Z ROZPRÁVKY

Naším zámerom bolo pokra-
čovať v rekonštrukcii detského 
dreveného domčeka na školskom 
dvore v areáli Materskej školy 
na Ul. obrancov mieru. Grantová 
komisia organizátora programu, 
spoločnosti TESCO, a partnera 
programu, Nadácie Pontis, vybrala 
medzi tri najlepšie projekty nášho 
regiónu aj náš projekt s názvom 
Domček ako z rozprávky. Možno si 
viacerí z vás spomenú na obdobie 
hlasovania, ktoré prebiehalo v su-
permarkete Tesco v Rajci počas 
letných mesiacov. Vďaka nakupu-
júcim, ktorí sa rozhodli udelením 
svojho hlasu podporiť práve nás, 
sme sa dokázali víťazne umiest-
niť. Pre nás to bola potešujúca 
informácia, konkretizovaná sumou 
1 300 eur.

Začiatok školského roka bol aj 
obdobím začiatku realizácie tohto 
projektu. Ukončili sme ho o nece-
lé tri mesiace. Na jeho realizácii 
participovalo niekoľko jednotlivcov 
aj komunít z nášho okolia. Na dob-
rovoľníckych aktivitách sa podieľali 
rodičia našich detí, zamestnanec 
školy a Technické služby mes-
ta Rajec. Materiálnu spoluúčasť 
poskytla firma REMMERS, s. r. o., 
dodaním farieb na potrebné náte-
ry. K zrealizovaným prácam patril 
náter škridlovej strechy domčeka, 
brúsenie a náter interiéru domče-
ka, kresba ľudových ornamentov, 
výroba originálneho detského ná-
bytku a položenie zatrávňovacích 
rohoží v okolí detského kolotoča. 
Financie sme využili aj na nákup 
hračiek do detskej kuchynky, ktoré 
obohatia najmä námetové hry detí 
v domčeku.

Náš domček deduška Večerníč-
ka sa vďaka prejavenej spolupráci, 
záujmu a šikovnosti viacerých ľudí 
zmenil na jedinečný rozprávkový 
domček. Precízne namaľované 
čičmianske ornamenty pôsobia 
pútavo na prvý pohľad. V obno-
venom interiéri domčeka sa budú 

príjemne cítiť nielen deti počas 
svojich hier. Tento priestor plánuje-
me využívať aj na realizáciu te-
matických školských výstav, akou 
bola napr. tohtoročná novembrová 
výstava Deduškových strašidiel. 
K jej návštevníkom patrila aj verej-
nosť počas konania komunálnych 
volieb.

Naším prianím je pokračovať 
v štafete úspešných projektov, 
ktoré nám pomáhajú zlepšovať 
prostredie materskej školy. Veríme, 
že medzi obyvateľmi nášho mesta 
nájdeme vždy podporu!

Jana Demeterová, 
MŠ, Obrancov mieru
Snímka: archív klubu

V máji 2022 sme sa rozhodli zapojiť sa do vyhlásenej 
11. edície grantového programu Vy rozhodujete, my 
pomáhame. 

MATERSKÁ ŠKOLA 
OBR. MIERU CVIČÍ 
SE SOKOLEM

Naše deti 
v materskej ško-
le pohyb a šport 
jednoducho 
milujú, a preto je zábavou nielen pre 
ne, ale i pre pani učiteľky pokračo-
vať v cvičení Se Sokolem.

Sokol ako telovýchovná organi-
zácia funguje už 160 rokov a veľkou 
mierou sa podieľa na telesnom 
rozvoji naprieč českou a slovenskou 
populáciou. Projekt s názvom Se 
Sokolem do života alebo Svět ne-
končí za vrátky, cvičíme se zvířatky, 
sa zameriava na najmladšiu gene-
ráciu – deti predškolského veku. 
U tejto vekovej kategórie je dôležité, 
aby si deti osvojili základy svojich 
schopností a mohli ich v neskor-
šom živote rozvíjať a zdokonaľovať. 
Rozvoj pohybovej gramotnosti patrí 
medzi tieto základné piliere rovnako 
ako rozvoj reči, myslenia alebo 
poznania.

V projektu Se Sokolem do života, 
ktorého súčasťou sme už štvrtý 
rok, sa deti učia vnímať pohyb ako 
prirodzenú súčasť života, najmä 
vďaka kladnej motivácii, pri ktorej 
ich všetkými aktivitami sprevádzajú 
postavičky zvieratiek. S kobylkou 
Emilkou trénujú základné pohybové 
cvičenia, s opičkou Haničkou obrat-
nosť a s ježečkom Marečkom cvičia 
s loptou. Veverička Věruška ich učí 
novým veciam a rozvíja ich pozna-
nie a s lienkou Danuškou skúšajú 
netradičné činnosti. Celý projekt je 
rozdelený do troch kategórií podľa 
obtiažnosti, aby vyhovoval rastu 
a vývoju detí predškolského veku.

Sme šťastní, že môžeme byť 
súčasťou českého projektu Se Soko-
lem, ktorý myslí na zdravú budúc-
nosť našich detí.

Mgr. Mirka Dubcová,
MŠ Obrancov mieru

Snímka: archív školy
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PREDVIANOČNÉ 
RODINNÉ TRHY

Rodinné centrum Paletka v spo-
lupráci s Aktívnym parkom Rajec 
a podporou mesta Rajec uspo-
riadalo uplynulý víkend podujatie 
s názvom Predvianočné rodinné 
trhy. Podujatie sa uskutočnilo v no-
vej krytej Mestskej tržnici v Rajci 
a zúčastnilo sa ho 27 burzovní-
kov z Rajeckej doliny. Mohli ste si 
zakúpiť oblečenie, topánky, hračky, 
knižky, ale aj veci a dekorácie do 
domácnosti z druhej ruky.

Okrem toho ste tu mohli nájsť 
ručne robené výrobky od šikov-
ných ľudí z Rajca a okolia: adventné 
vence, svietniky, ikebany, sviečky, 
slamené ozdoby, macramé ozdoby, 
pletené výrobky, bylinky, medov-
níky, náramky, darčekové krabičky 
pre novorodeniatka a mnoho iných 
krásnych výrobkov. Podporiť ste tak 
mohli aj niektoré občianske zdru-
ženia, ako i Farskú charitu v Rajci. 
Atmosféru Vianoc umocnila vôňa 
punču a koláčov. Svojou návštevou 
a vystúpeniami nás poctil ochotníc-
ky súbor Kožkár z Rajca a detský 
súbor Ľudovka z Konskej, za čo im 
patrí úprimné poďakovanie.

Vďaka patrí aj všetkým, ktorí 
pomohli pri organizácii, všetkým 
aktívnym členom burzy a predo-
všetkým všetkým vám, ktorí ste sa 
trhov zúčastnili. Bez vás by takéto 
podujatie nemalo zmysel.

Už teraz vás srdečne pozývame 
na ďalšie, predveľkonočné pod-
ujatie, ktoré sa uskutoční na jar 
budúceho roka. Tím RC Paletka

Snímky: archív centra

ZUŠ: Neseď doma, 
poď na koncert

Začali sme už koncom septembra 
Festivalom laureátov medziná-
rodných súťaží. Na pôde školy sa 
predstavila študentka Universität 
für Musik und Darstellende Kunst 
Wien Silvia Macejová. Na našom 
koncerte vystúpila ako čerstvá 
finalistka medzinárodnej saxofóno-
vej interpretačnej súťaže Ferdinan-
de Decruck, ktorá sa uskutočnila 
v meste Saint-Maur vo Francúzsku. 
Tu sa prebojovala do finále spolu 
s ďalšími 5 saxofonistami z celko-
vého počtu účastníkov 36 z celého 
sveta. Svojou bravúrnou hrou na 
saxofóne presvedčila, že účasť na 
svetovej súťaži nebola náhoda. Na 
klavíri ju sprevádzal excelentne 
Peter Dekrét.

Ani naši žiaci nezaháľali a Ale-
xandra Rajtárová z triedy PaedDr. 
Kataríny Mackovej, PhD., sa 10. 
novembra zúčastnila celoslovenskej 
speváckej súťaže Jesienka v Prie-
vidzi a získala výborné strieborné 
pásmo. Súťaže sa zúčastnilo viac 
ako sto účastníkov. Klavírna spolu-
práca Bc. Eva Rajtárová. Srdečne 
gratulujeme.

V decembri nás ešte čaká nie-
koľko super akcií. Výtvarný odbor 
chystá tradičné Maľovanie v Tescu – 
vianočná výzdoba výkladov Tesco 
Rajec.

Na koncerte pod veľavravným 

názvom Neseď doma, poď na 
koncert sa predstaví 7. decembra 
o 16. hodine v koncertnej sále ZUŠ 
Rajec Duo Charis z Bratislavy. Duo 
bude v zložení Kristína Koneval 
(violončelo) a Miriam Gašparíková 
(klavír). Zahrajú svetový repertoár 
L. van Beethoven, E. Suchoň a A. 
Piazolla. Tieto popredné slovenské 
profesionálne hudobníčky zaručujú 
perfektný umelecký zážitok. Srdeč-
ne Rajčanov pozývame.

Kým sa stíšime a stretneme 
spoločne s rodinami pri vianočnom 
štedrovečernom stole, máme pre 
vás pripravený ešte jeden tradičný 
koncert Vianoce v ZUŠ Rajec. Podu-
jatie sa uskutoční 15. decembra 
o 16.00 hod. vo veľkej sále Kultúrne-
ho domu v Rajci. Predstavia sa žiaci 
a pedagógovia našej ZUŠ a nebude 
chýbať dobrá zábava s orchestrom 
ZUŠ pod umeleckým vedením 
a taktovkou Mgr. art. Juraja Hodasa. 
Určite návštevu neoľutujete. Pozýva-
me všetkých, čo chcú zažiť neopa-
kovateľnú atmosféru adventu.

Celý kolektív ZUŠ v Rajci vám – 
všetkým ľuďom dobrej vôle želá po-
kojné a požehnané vianočné sviatky 
a v novom roku 2023 zdravie, šťastie 
a porozumenie.

PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ Rajec

Snímka: archív ZUŠ

Dlhé zimné večery sú tu a s nimi aj viac času na kultúru. 
Základná umelecká škola v Rajci má pre vás atraktívnu 
ponuku vynikajúcich umeleckých zážitkov. 

Silvia Macejová (vpravo)
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ZŠ LIPOVÁ: ZÁŽITKAMI 
K ĎALŠIEMU SPOZNÁVANIU

Druhá svetová vojna, nacistická 
genocída, holokaust, to všetko sa 
spája s históriou a najmä s dejepi-
som deviateho ročníka. V duchu 
hesla lepšie vidieť a zažiť, než len 
o tom počuť sme 7. novembra 
zorganizovali exkurziu do Osvienči-
mu-Brezinky (Auschwitz-Birkenau). 
Miesto, kde bolo riešenie židovskej 
otázky dovedené do najtragickejšej 
dokonalosti. Čítali sme o tom, učili 
sme sa o tom, videli sme dokumen-
ty a poznali fakty a čísla. Avšak nič 
z toho dostatočne nevystihuje at-
mosféru a ducha tohto miesta. Prej-
dúc tou povestnou bránou Arbeit 
macht frei na nás z každého kúta, 
z každej steny a z každého centi-
metra štvorcového dýchala úzkosť, 
utrpenie, bezmocnosť a nepredsta-
viteľná hrôza. Po oboch miestach 
sme sa pohybovali v dvoch skupi-
nách so sprievodcami, ktorí nám 
lektorovali v našom materinskom 
jazyku. Ich výklad bol mnohokrát 
doplnený o skutočné príbehy tých, 
čo prežili koncentračný tábor, a my 
sme len nemo so slzami v očiach 
a slúchadlami na ušiach chodili 
z miestnosti do miestnosti, z bu-
dovy do budovy a všade vôkol nás 
bol ostnatý drôt a v hlavách len 
jediná otázka PREČO? Nevynechali 
sme ani Blok 10,známy ako Kran-
kenbau alebo nemocnica barrack. 
Podaktorí z nás sa neodvážili vojsť 
na nádvorie medzi Bloky 10 a 11, 
kde je MÚR, ale tí odvážni zapálili 
sviečku aj za ostatných. Navštívili 
sme plynovú komoru, kde prís-
lušníci SS trávili ľudí cyklónom B, 
ktorý sypali cez otvory v strope, 
kde smrť prichádzala pomaly (až 
20 minút) v ukrutných bolestiach. 
Pohybujúc sa ako v zlom sne sme 
sa presunuli 3 km ďalej do Brezinky 
(Auschwitz II). Miesta, kde bolo 
svojho času až 90.000 väzňov, ktorí 
prebývali v maštaliach dovezených 
z Nemecka. Toto miesto bolo po-
stavené práve kvôli nedostatočnej 
kapacite Auschwitzu I. Práve sem 
viedla tá neslávne-slávna želez-
nica, kde na jej konci boli ľudia 
selektovaní na tých, čo „prežijú“, 
alebo tých, čo pôjdu rovno na 

smrť. Auschwitz II. bol najväč-
ším komplexom koncentračného 
tábora a zomrelo tu viac ako milión 
väzňov. V tomto vyhladzovacom 
tábore boli 4 plynové komory, 
ktoré vyzerali ako sprchy. Presved-
čili väzňov, že sa idú do plyno-
vých komôr osprchovať, potom 
tam pustili cyklón B a všetkých 
v nich zabili. V súčasnosti sú tu už 
len zrúcaniny, ktoré sú smutnou 
a tragickou spomienkou. Pochmúr-
nosť, des a hrôzu tohto miesta nám 
harmonicky dopĺňala zima, vietor 

a všade lietajúce havrany. Žiadne 
slová nedokážu dostatočne opísať 
tieseň a pocit skľúčenosti z tohto 
miesta. Je nepredstaviteľné, že toto 
dokázala urobiť ľudská bytosť inej 
bytosti a až tu si človek uvedo-
mí aké má vlastne šťastie. Dojmy 
a pocity z nie práve veselej exkurzie 
sme spracovávali ešte niekoľko dní 
a u mnohých bol najemotívnejší 
práve príchod domov a stretnutie 
so svojimi najbližšími.

Mgr. Dominika Tordová
Snímky: archív školy

„Tí, ktorí si nepamätajú minulosť, sú odsúdení k jej zopakovaniu.“ 
 George Santayana
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Piataci a ôsmaci sa zúčastnili 
exkurzie do hvezdárne v Kysuc-
kom Novom Meste. Kým ôsmakom 
priblížili praktické využitie optiky, 
piatakom ukázali slnečnú sústavu 
a jej fungovanie. Žiaci siedmych 
a ôsmych tried mali možnosť zažiť 
a vidieť najstaršiu fungujúcu mincov-
ňu v Európe – Kremnickú mincovňu. 
Deti nadchli staré stroje na razenie 
mincí aj exponáty v múzeu. Obzreli 
si aj Štôlňu Andrej, v ktorej videli, 
ako sa v minulosti dolovali vzácne 
kovy. Prezreli si aj starobylé mesto 
Kremnica aj jeho moderné Múzeum 
gýča. Pre deviatakov už každo-
ročne organizujeme exkurziu do 
najväčšieho koncentračného tábora 
2. svetovej vojny – do Osvienčimu. 
Po náročných hodinách v samot-
nom Osvienčime všetkým dobre 

padla aj veselšia prehliadka jed-
ného z najstarších poľských miest, 
korunovačného mesta poľských 
kráľov – Krakova. Bolo príjemné túlať 
sa starobylými uličkami v príjemnej 
spoločnosti a nádhernom jesennom 
počasí. Brať naše deti na výlety 
a exkurzie zaberie možno viac času, 
energie a trpezlivosti, no predsa ich 
organizujeme radi. Vieme, že deti 
nás odmenia slušným správaním, 
zodpovednosťou, dochvíľnosťou 
a vďačnosťou. Sú to chvíle, kedy vie-
me, že zbierame úrodu nášho snaže-
nia a našej práce. V najbližšej dobe 
chystáme naše tradičné vianočné 
trhy. Tento rok budú 16. 12. 2022 
(piatok) v čase od 15.00 – 20.00 
hod. v budove školy oproti kostolu. 
Všetci ste srdečne vítaní!

Kolektív KSŠ

Vždy nám dobre padne, keď 
dostaneme ponuku, že aj niekto 
iný priloží ruku k dielu a chce spolu 
s nami niečo dobré pre tých našich 
žiakov stvoriť.

Tentokrát to bola spoločnosť 
LETart, s ktorou sme už niekoľko-
krát v predkoronovej dobe spolu-
pracovali. Z ponuky sme si vybrali 
programy Hravo-zdravo pre žiakov 
1. – 5. ročníkov a Trendsetter pre 
žiakov 6. – 9. ročníkov. Multimedi-
álny výchovno-vzdelávací koncert 
pod vedením Borisa Letricha – fron-
tmana skupiny AYA, bol kombiná-
ciou krátkych videí, hovoreného 
slova a melodických piesní. Mladší 
žiaci sa povenovali téme zdravého 
životného štýlu a prečo je dobré 
nesedieť pri počítači a pred mobi-
lom. Cieľom bolo motivovať žiakov 
k pohybu a k zdravej strave. Veľkáči 
rozoberali najdôležitejšie témy týka-
júce sa sveta médií, šikany, internetu 

a s ním spojenou kyberšikanou. 
Povenovali sa negatívam televízie, 
reklamy a internetu a pripomenuli 
si, na čom v živote skutočne záleží 
a kto sú skutoční priatelia. Ako je 
u nás zvykom, ani tentokrát sa naši 
žiaci nezabudli naučiť texty niekto-
rých piesní z predstavenia, za čo 
patrí vďaka našej kolegynke Mgr. A. 
Súkeníkovej. Za svoj spevácky počin 

si zaslúžili aplauz aj od samotnej 
kapely.

Aj takouto nenásilnou a veselou 
formou sa snažíme učiť a pouka-
zovať na témy rezonujúce naprieč 
našou spoločnosťou. Chvíľku sme si 
oddýchli od učenia a zasa niekedy 
dovidenia.

Mgr. Dominika Tordová
Snímka: archív školy

KSŠ: AJ V ŠKOLE ZBIERAME ÚRODU

ZŠ LIPOVÁ: HRAVO – ZDRAVO 
S TRENDSETTEROM

Mesiac október je mesiacom zasväteným Panne Márii. Každoročne sa zapájame do 
aktivity Milión detí sa modlí ruženec. Nebolo tomu inak ani tento rok. Spoločne sme 
sa modlili za dobré úmysly a mysleli na tých, ktorí to najviac potrebujú.

Dvakrát meraj a raz strihaj alebo radšej hamovať, ako banovať. Preventívne programy 
a aktivity sú už tak nejako súčasťou nášho každodenného školského života. To 
sa už nejako tak spája s tým, čo robíme, že ideme, riešime a nielen učíme, ale aj 
pomáhame, zachraňujeme, ale aj hrešíme a vychovávame. 
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SPOLUPRÁCA BILINGVÁLNYCH 
GYMNÁZIÍ = NOVÉ MOŽNOSTI  
PRE ŽIAKOV RAJECKEJ DOLINY 

DRAMAFEST 2022 –
4. MIESTO

Žiaci bilingválneho gymnázia sa 
opätovne zúčastnili dramatického 
festivalu pod názvom Zahrajme to 
tvorivo. Sme šťastní, že sme prijali 
pozvanie Gymnázia Vrbové, ktoré 
v spolupráci s mestom Vrbové 
a Trnavským samosprávnym krajom 
zorganizovalo túto aktivitu už po 
štvrtý raz. V tomto ročníku mali žia-
ci anglickej sekcie za úlohu stvárniť 
niektoré z diel autorov Stratenej 
generácie a žiaci ruskej sekcie diela 
A. N. Ostrovského. „Dramafest sme 
si veľmi užili. Nielen po divadelnej 
stránke, ale stretli sme známe tváre, 
s ktorými sme si po roku mali opäť 
čo povedať. Tento rok nám s prípra-
vou veľmi pomohla aj pani učiteľka 
Balgová, za čo jej veľmi ďakujeme“, 
opísala svoje bezprostredné pocity 
Simona Mihalcová, ktorá stvárnila 
hlavnú postavu.

Dramatické výkony jednotli-
vých tímov boli veľmi vyrovnané. 
Členovia odbornej komisie nám 
odovzdali diplomy za 4. miesto. Je 
to pre nás veľký úspech, pretože 
odchod do Vrbového nám nadrá-
nom skomplikovali zdravotné prob-
lémy hlavnej postavy. „Nakoľko to 
bolo náročné? Bolo treba trošku sa 
prekonať. Najväčší strach mi robilo 
to, či mi na javisku nepríde nevoľno. 
Pred vystúpením mi hlavou behali 
scénky, ako mi prišlo zle a ako by 
sme to vyriešili. Mám utiecť len 
tak, alebo niekomu niečo pove-
dať? Nakoniec to všetko prebehlo 
v najlepšom poriadku a zdravotné 
problémy mi len pomohli lepšie sa 
vcítiť do role. Умираю!,“ žartovala 
žiačka III. A triedy.

Naša návšteva na bilingválnom 
gymnáziu vo Vrbovom bola zakon-
čená dohodou o tzv. výmennom 
pobyte. Žiaci Gymnázia Vrbové 
sa tak v decembri ocitnú v meste 
Rajec, aby spoznali naše bilingválne 
gymnázium, nových kamarátov, 
nové vyučovacie metódy a zozná-

mili sa aj s prírodnými a kultúrnymi 
pamiatkami Rajeckej doliny. Naši 
žiaci vycestujú do Vrbového vo 
februári 2023.

VENIEC PRE VETERÁNOV
Pamiatku padlých vojnových 

veteránov všetkých vojnových kon-
fliktov od konca 1. svetovej vojny si 
uctili naši štvrtáci 11. 11. 2022 pri 
pamätníku Jozefa Gabčíka v Ra-
jeckých Tepliciach-Poluvsí minútou 
ticha a slávnostným kladením ven-
cov. Pani Marta Majerčík, tajom-
níčka Asociácie pre zachovanie 
pamiatky slobodných čsl. veteránov 
v Spojenom kráľovstve, poďako-
vala našim žiakom, odovzdala im 

certifikát vďačnosti a vyslovila ná-
dej, že tento významný sviatok sa 
u nás stane každoročnou tradíciou. 
Odkaz našich veteránom môže 
ostať navždy zachovaný len vďaka 
budúcim generáciám. Za to všetko, 
čo pre našu slobodu a demokraciu 
obetovali a stále obetujú, tak málo 
stačí. Pripomenúť si ich (aj) v Deň 
veteránov. Bola to pre nás česť 
a vždy bude.

Zamestnanci a žiaci gymnázia 
prajú všetkým obyvateľom mesta 
Rajec príjemné prežitie vianočných 
sviatkov, nový rok 2023 naplnený 
láskou, zdravím a radosťou.

Autor: Mgr. Tomáš Hmíra
Snímky: archív gymnázia

Gymnázium v našom meste neustále napreduje a otvára svojim žiakom nové možnosti 
ako zažiť a zároveň sa uplatniť na pracovnom trhu. V mesiaci november jeho 
zástupcovia a žiaci rozdávali radosť a naberali skúsenosti na viacerých miestach. 
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Stretnutia s novými priateľmi
Nikoho z nás už neprekvapí, keď niekde v ponukách tovarov nájdeme akciu 2 v 1 
alebo 3 v 1. Urobili sme tak aj my.

BIOKLIMATICKÝ PARK 
RAJEC-DRIENOVÁ

Na konci covidovej karantény 
začiatkom mája nás oslovil RNDr. 
Ladislav Židek, či by sme nemohli 
v Bioklimatickom parku Rajec-Drie-
nová zorganizovať stretnutie pri 
guľáši s členmi Jednoty dôchodcov 
z Pohronských Kľačian. Nevideli 
sme žiadne mimoriadne prekážky, 
ba skôr benefity: stretnutie členov 
po dlhej karanténe, stretnutie sa 
s novými ľuďmi, novou kultúrou, 
malé riziko nákazy – budeme 
vonku, uvaríme si guľáš (v tomto 
prostredí už po 4. raz), máj – užije-
me si slniečka, pookrejeme.

Členovia Jednoty dôchodcov 
z Kľačian cestou navštívili betle-
hem v Rajeckej Lesnej. Po privítaní 
a vzájomnom zoznámení sa Dr. 
Židek všetkých prítomných oboz-
námil s rozložením, funkciou a per-
spektívami bioklimatického parku. 
Veľa sme sa dozvedeli o dôležitos-
ti vodozádržnej činnosti v prírode, 
o ekologickom poľnohospodárstve, 
ako aj o chove zvierat. Pre nás 
starších to vôbec nebolo nudné, aj 
keď sme sa v detstve s činnosťou 
poľnohospodára stretávali bežne. 
Prišli na rad aj produkty poľnohos-
podárskej a kulinárskej produk-
cie. Na stôl sa dostali koláče od 
rajeckých aj kľačianskych gazdín – 
vynikajúce. Naši hostia doniesli 
víno zo svojich viníc – veď ako by 
to bolo, sú od Levíc. Myslím, že ani 
náš guľáš neostal v hanbe a k nemu 
domáci chlebík z múky dopesto-
vanej v bioklimatickom parku. Bol 
taký neskutočne dobrý, že sme ho 
museli dávať spolu s guľášom. Mä-

kučký, ešte teplý a len tak položený 
na stôl chutil aj prázdny. Prezradím 
vám, skoro ho bolo málo. Potom 
harmonika, spev, vzájomné spo-
znávanie sa vyústilo do pozvania 
k nim, do levického regiónu na 
Čajkovské vinobranie 2022. Taká 
ponuka sa neodmieta a začali sme 
sa tešiť.

ČAJKOVSKÉ VINOBRANIE
V sobotu, 10. septembra sme 

ráno o 6.30 hod. nastúpili do au-
tobusu. Vinobranie sa malo začať 
slávnostným sprievodom v Čajkov-
ciach až popoludní, a tak nám naši 
hostitelia pripravili aj dopoludňajší 
program. Nemusíte letieť do Turec-
ka, aby ste videli kamenné obydlia. 
Máme také aj na Slovensku, blízko 
Levíc v Brhlovciach. V tufových 
skalách doslova vydlabané obydlia, 
ktoré v časoch tureckého rabo-
vania slúžili ako úkryt pre ľudí aj 
pre dobytok. Funkčné do dnešnej 
doby s výhodou celoročne stálej 
teploty. Obdiv a úcta patrí našim 
predkom. Presun do Levíc a pre-
hliadka zrekonštruovanej synagó-
gy s výkladom. Krásny kultúrny 
stánok! Levický hrad udivil mohut-
nosťou a blízkosťou mesta. V jeho 
priestoroch je Tekovské múzeum – 
škoda, bolo zavreté. Poprechádzali 
sme sa po nádvorí, pomodlili sme 
sa v kostole, ktorý bol najbližšie, 
a prešli sme do reštaurácie, kde nás 
čakali s obedom. Prípitok – domáci 
destilát, výborné menu, koláčik 
z kuchyne našich hostiteliek. Do 
Čajkova sme prišli presne v čase, 
keď začínal slávnostný sprievod. 
Alegorické vozy, tekovské pestro-

farebné kroje, hudba, stánky so 
suvenírmi, jedlom a hlavne vínom. 
Dobrú náladu počasie nepokazilo. 
K tomu netreba žiadny komentár. 
Naše poznanie o Čajkove, o his-
tórii regiónu, tradíciách a výrobe 
vína rozšírili pozvaní vystupujúci 
v oficiálnej časti programu. Veruže 
sa nám dosť ťažko odchádzalo, 
veď bolo ešte čo ochutnávať! Naši 
povedali, že taký dobrý zájazd sme 
ešte nemali.

Ďakujeme pánovi starostovi Mar-
kovi Ivanickému v.v. z Pohronských 
Kľačian, pani predsedníčke Jed-
noty dôchodcov Anne Oravcovej 
a všetkým, ktorí sa spolupodieľali 
na zorganizovaní programu tohto 
zájazdu. Vďaka za srdečnosť, po-
rozumenie, pohodu. Ďakujeme Dr. 
Ladislavovi Židekovi, že sprostred-
koval jedno naše zoznámenie. Veď 
koľko toho bolo: x benefitov v 1 
zoznámení. Daniela Durajová

a Rozália Mikolková
OZ SZTP Rajec

Jednota dôchodcov Rajec
Snímky: archív klubu
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SPOMIENKA NA OBETE 
I. SVETOVEJ VOJNY V RAJCI

Túto pietnu spomienku spolu-
organizovali ZO SZPB a ZO JDS 
a zúčastnili sa jej zástupcovia SČK 
a klubu dôchodcov, ako aj zá-
stupca za mesto Rajec, prednosta 
mestského úradu.

Počas I. svetovej vojny zahynuli 
milióny ľudí, zostali státisíce rane-
ných a zmrzačených ľudí, obrov-
ské útrapy civilného obyvateľstva 
a veľké materiálne škody, ktoré sú 
pre nás trvalým mementom, aby 
sa to už nikdy neopakovalo. Hr-
dinskosť a statočnosť v tejto vojne 
preukázalo veľa Slovákov, ako aj 
občanov mesta Rajec, ktorí v tejto 
vojne zahynuli. Ako prejav úcty 
a na ich pamiatku naši občania 
postavili tento pamätník, na kto-
rom sa nachádzajú mená našich 
občanov, ktorí zahynuli v tomto 
vojnovom konflikte. Položením 
kytíc kvetov a zapálením sviečky 
za hlaholu zvonov na Kostole sv. 
Ladislava všetci zúčastnení vzdali 

úctu padlým obetiam. V krátkych 
príhovoroch zástupcovia organi-
zátorov poukázali na odkaz, ktorý 
nám zanechali obete vojny, a naj-
mä vyjadrili presvedčenie, že už 
nebudeme musieť budovať takéto 
pamätníky. Z tohto zhromaždenia 
zaznel jasný odkaz našim poli-
tikom, aby vždy hľadali mierové 
riešenie sporov a že občania Rajca 
nechcú vojnu.

Aj touto cestou chceme poďa-
kovať všetkým zúčastneným, ako 
aj tým, ktorí akoukoľvek formou 
prispeli k zdarnému priebehu tejto 
pietnej spomienky. Veľmi nás mrzí, 
že tejto akcie sa zúčastnili prevaž-
ne starší občania nášho mesta, ale, 
žiaľ, chýbala tam mladá generácia, 
hoci v meste máme dve základné 
a jednu strednú školu. Veríme, že 
budúci rok sa to zmení k lepšiemu.

Ing. Karol Dobeš, ZO SZPB
Snímka: Pavol Rýpal

Dňa 11.11.2022 o 11. hodine a 11. minúte sa zišli 
občania a členovia spoločenských organizácií v Rajci 
pri pamätníku obetí I. svetovej vojny na Námestí A. 
Škrábika, aby vzdali úctu a pripomenuli si pamiatku 
obetí padlých počas I. svetovej vojny. 

INFORMÁCIE
Z CENZUÁLU

Po mesačnej prestávke, spôso-
benej skorším termínom redakčnej 
uzávierky, ako bolo zasadnutie vý-
boru, znova prichádzame s aktuál-
nymi informáciami z Cenzuálu.

Plánované zasadnutie výboru 
sa konalo 26. 10. 2022, zúčastnil 
sa ho aj člen DR. Hlavným bodom 
programu boli výsledky hospodá-
renia za 1.-3. kvartál roka 2022. 
S výsledkami oboznámil členov 
výboru predseda Ing. Pekara 
a ekonómka p. Makuková. Ako 
vyplynulo z tejto informácie, naše 
spoločenstvo dosiahlo k tomuto 
dátumu výsledok hospodárenia 
+180 tisíc eur a je veľký predpo-
klad, že hospodársky výsledok 
bude lepší, ako bolo plánované, 
pokiaľ nepríde nejaká nepredví-
daná udalosť. Taktiež je priaznivá 
finančná situácia, naše záväzky 
a pohľadávky sú splatené.

V bode rôzne sa členovia vý-
boru oboznámili s odporúčaniami 
DR, ktoré tlmočil za DR p. Jozef 
Pekara, ktorými sa bude postupne 
zaoberať výbor na nasledujúcich 
zasadnutiach. Dôležitou infor-
máciou bola skutočnosť novej 
požiadavky firmy Biopel, a.s., 
k podpísaniu dodatku k projekto-
vej zmluve. Keďže členovia výboru 
mali za to, že projekt už skončil, 
pričom Cenzuál splnil všetky svoje 
záväzky, bolo uložené predsedovi 
vyvolať čo najskôr rokovanie so 
štatutárnym zástupcom spoloč-
nosti Biopel aj za účasti členov 
výboru.

V závere chceme poďakovať 
všetkým za spoluprácu v roku 
2022 a popriať všetkým čitateľom 
mesačníka Rajčan pokojné a po-
žehnané Vianoce a šťastný nový 
rok 2023!

Za výbor:
Ing. Karol Dobeš, člen

Snímka: archív CSPS
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RAJEC MÁ MAJSTERKY SVETA!
Sezóna 2022 bola pre každý šport jednoznačne jednou z najnáročnejších. Počas 
korony však Kordovánky nezaháľali a vždy našli riešenie, ako trénovať. Naštartovať 
novú sezónu sa im podarilo až nečakane dobre. 

Po úspešných majstrovstvách 
Slovenska a majstrovstvách Európy 
ich čakali MAJSTROVSTVÁ SVE-
TA. Vycestovali do chorvátskeho 
Záhrebu. Cesta bola, ako obvykle, 
únavná. Trvala celú noc a v autobu-
se sa každý snažil v rámci možností 
nejako pohodlne sa uložiť. Nako-
niec to vždy vyzerá ako nepocho-
piteľná sieť končatín poprepleta-
ných dokopy. Dievčatá unavené 
a polámané vystupujú v Záhrebe 
a čaká ich prvý súťažný deň. Celé 
to odštartoval mini mix junior 
a tancom na tému indiáni získal 
skvelé 6. miesto. Náš mini mix se-
nior s témou hady, ktorý ani na jed-
nej súťaži nevyšiel tak, ako dievčatá 
chceli, sa konečne podaril a získal 
titul II. vicemajster sveta. Nasle-
dovali naše dve sólistky Viktória 
Bieliková a Linda Lea Miškolciová. 
Tie súťažili v jednej kategórii, teda 
jedna proti druhej. Viky predviedla 
úchvatný výkon a vytancovala pre 
Kordovánky ďalší titul II. vicemaj-
ster sveta. Predstavilo sa aj trio 
pom-pom senior na tému cirkus 
a formácia mini pom-pom senior, 
ktorá si vytancovala 6. miesto. 
Nasledujúci súťažný deň štarto-
vali veľké formácie MIX v junior aj 
senior kategórii. Juniorky so svojím 
tancom na tému skauti predviedli 
skvelý výkon a vyslúžili si titul I. 
vicemajster sveta. Strieborné me-
daily sa im na krku krásne ligotali. 
Seniorky so svojou choreografiou 
Vypni mobil a ži! postavili na nohy 
takmer celú halu. Neopísateľná ra-
dosť na javisku počas tanca a ešte 
väčšia pri vyhlásení ich mena pri 
titule MAJSTER SVETA! Dievčatá 
po únavnom dni v hale skáču jedna 
cez druhú a tento radostný chaos 
a krik prerastie do plaču od šťastia 
pri státí na stupienku. Všetko ostat-
né je v týchto okamihoch nepod-
statné. So zlatom na krku a slzami 
v očiach každá z nich naplno 
spieva hrajúcu slovenskú hymnu. 
Trénerku Peťu po vyhlásení takmer 
utlačia od šťastia. Vyhlásenie 
výsledkov pokračuje a prináša ešte 
jednu bronzovú medailu a titul II. 
VICEMAJSTER SVETA pre Viktóriu 
Buchovú v kategórii sólo acrobatic 
baton. Po tomto náročnom, ale 

skvele vydarenom dni sa dievčatá 
aj rodičia vracajú na ubytovanie. 
Oslavovať síce stihnú, no len na 
chvíľu, lebo ďalší deň ich čaká opäť 
niekoľko choreografií. Posledný deň 
sólisti pre Kordovánky získajú ďalšiu 
bronzovú a zlatú medailu. Máme II. 
VICEMAJSTRA SVETA – Petru 
Cibulkovú a MAJSTRA SVETA – Oli-
vera Kubačáka. Natália Straňanková 
predvedie svoje sólo s dvoma palič-
kami a prichádza záver. Poslednou 
choreografiou je veľká formácia 
senior Rôznorodosť v nás. Dievča-
tá vo veľkej konkurencii nakoniec 
získali úžasné 4. miesto. Spolu tak 
Kordovánky z majstrovstiev sveta 
v Záhrebe priniesli do Rajca dve 
zlaté, jednu striebornú a štyri bron-
zové medaily.

Obrovské poďakovanie patrí 
najmä trénerkám Peťke Cibulkovej, 
Tanke Janekovej a Viky Bielikovej, 
ktoré si túto sezónu naozaj od-
makali. Bez nich by Kordovánky 
neboli tým, čím sú. Každej choreo-
grafii venovali veľké úsilie a nemalú 
časť seba. Poďakovanie patrí aj 
rodičom, ktorí nás neustále podpo-
rujú a svojou účasťou na súťažiach 
nám dodávajú silu a odhodlanie. 

Ich potlesk nás ženie vpred. V ne-
poslednom rade patrí jedno ob-
rovské ĎAKUJEME aj našej Zuzke 
Rizmanovej, ktorá tomuto športu 
obetovala už nespočetne hodín. 
Všetko pre nás robí na úkor svojho 
voľného času a venuje nám svoje 
srdiečko, a samozrejme, ďakujeme 
aj mestu Rajec za pravidelnú pod-
poru, výbornú spoluprácu a finanč-
ný príspevok na cestu. Už teraz sa 
pripravujeme na rok 2023 a tešíme 
sa na všetky nové výzvy.

Barbora Rizmanová
Snímky: archív klubu
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Narodili sa
Leo Januš – november

Zosobášili sa v Rajci

Katarína Mihalcová a Ing. Marek 
Kasman – 5.11.2022

Opustili nás

 Mária Margerajterová
1936 – 30.10.2022
Uverejnené so súhlasom menovaných 
osôb alebo ich rodinných príslušníkov.

SPOLOČENSKÁ RUBRIKANovember 
v šachovom klube

Dva tituly, druhé miesto a 7. miesto družstva 
na majstrovstvách SR mládeže v rapid šachu 
jednotlivcov a družstiev!

Od 5. do 14. novembra sa v turec-
kej Antalyi konalo druhé vrcholné 
podujatie mládežníckej šachovej 
sezóny – majstrovstvá Európy, na 
ktorých sme mali dvojnásobné 
zastúpenie. Nina Haásová v kategó-
rii dievčat do 10 rokov získala 3,5 
boda z 9 a umiestnila sa na koneč-
nom 54. mieste. V kategórii dievčat 
do 12 rokov mala veľmi sľubný 
začiatok Timea Haásová, ktorá po 
prvých piatich kolách fi gurovala 
na priebežnom 6. mieste so štyrmi 
bodmi z piatich. Potom však prišla 
šachová únava a tri prehry za sebou 
a tak šampionát dokončila na solíd-
nom 27. mieste s 5 bodmi.

Hneď po návrate z majstrovstiev 
Európy sa dievčatá museli po-
pasovať nielen s dvojhodinovým 
časovým posunom, ale aj s precho-
dom z klasického šachu na rýchly 
šach (tzv. rapid). V dňoch 18. – 19. 
novebra sa totiž v Radave konal 
šachový festival detí a mládeže, 
v rámci ktorého sa uskutočnili MSR 
družstiev a jednotlivcov v rapid 
šachu. V prvý deň sa hrala súťaž 
družstiev mladších žiakov, v ktorej 
sme po dlhých ôsmich rokoch mali 
zastúpenie ako ŠK Rajec. Naše 
družstvo nastúpilo v zložení: 1. Ti-
mea Haásová, 2. Alex Vereš, 3. Nina 
Haásová a 4. Timur Haás. V konku-
rencii 20 družstiev z prevažne veľ-
kých šachových klubov sa nakoniec 
našim malým šachistom podarilo 
obsadiť konečné 7. miesto, keď 3× 
vyhrali, 2× remizovali a 2× prehrali. 
Toto pekné umiestnenie je pod-
čiarknuté individuálnym výkonom 

Timei Haásovej, ktorá na šachovnici 
č. 1 obsadila konečné 1. miesto, keď 
uhrala 6,5 boda zo 7.

Na druhý deň pokračoval fes-
tival Majstrovstvami SR mládeže 
jednotlivcov, na ktorých sme mali 
zastúpenie v 4. kategóriách, a to 
deti dokázali premeniť na 2 tituly 
a jedno druhé miesto! V kategórii 
chlapcov do 6 rokov obsadil druhé 
miesto Timur Haás. V kategó-
rii dievčat do 10 rokov získala zlatú 
medailu Nina Haásová a v kategó-
rii dievčat do 12 rokov získala zlatú 
medailu Timea Haásová. Medailové 
umiestnenia doplnil pekným 15. 
miestom v kategórii chlapcov do 
10 rokov Alex Vereš, pre ktorého to 
bola premiéra na takomto podujatí.

Počas novembra pokračovali aj 
zápasy 5. ZA ligy. V priebežnom 
poradí sa po troch odohraných 
kolách družstvo ŠK Rajec nachádza 
na priebežnom prvom mieste.

ŠK Rajec
Snímky: archív klubu

SPOMIENKA
Do večnosti odišla si spať, 

zaplakal každý, kto Ťa mal rád. 
Odišla si, my zostali sme sami, 
vždy budeš žiť v srdciach nás, 

ktorí sme Ťa milovali.

Dňa 20. decembra 2022 uplynie 
14 rokov, čo nás navždy opusti-

la manželka, matka a babka

AGNESA PEKAROVÁ 
Z POVAŽSKEJ BYSTRICE. 
S tichou spomienkou a láskou 

spomína celá rodina.

Mesto Rajec ďakuje
MŠ na Mudrochovej 

ul. a MŠ na Ul. obrancov mieru
za výstavu prác detí,

Pavlovi Rýpalovi za výstavu Rajec 
a ľudia objektívom P. Rýpala,

SZZ – Pridomový záhradkár Rajec 
a SZV Vojtecha Križana 

za výstavu Ovocie-zelenina-med,

Jurajovi Blahovi 
za výstavu výtvarných prác

a Ľudovítovi Blahovi
za výstavu obrazov.

POĎAKOVANIE
Družstvo ŠK Rajec pri hre

Medailisti MSR v rapide mládeže



Rajčan 14 DECEMBER / 2022
MESAČNÍK MESTSKÉHO 
ÚRADU V RAJCI

MARATÓNSKA ŽATVA NA BEHU 
SÚĽOVSKÝMI SKALAMI

Na najdlhšej 17 km trati (prevýše-
nie 850 m) obsadila Dominika Vaná-
ková 3. miesto – 2:01:31, keď porazi-
la svojich kolegov: Mareka Kasmana, 
Richarda Bada, Janka Vanáka. Pred 
ňou bol Juraj Klimo a Pavol Mišo. Na 
strednej trati 10,5 km (prev. 500 m) 
bodovali vo svojich kategóriách: 1. 
Ján Piala – 53:10, 2. Michal Pekný – 
5:09, 3. Petra Cibulková – 1:09:17, 
1. Pavol Uhlárik – 1:09:58. Najob-
sadenejšia bola trať dlhá 6,7 km 
(prev. 200 m), na ktorej štartovalo 
12 našich pretekárov. Absolútnym 
víťazom sa stal Bohdan Jonek pred 
svojím bratom Tobiášom a Kristiá-
nom Brezánim. Juniorka Alexandra 
Kavcová obsadila 2. miesto a druhá 
v kat. nad 35 rokov bola Miriam 
Brezániová, ktorú porazila o 50 se-
kúnd trojnásobná olympijská víťazka 
Anastasija Kuzminová. Na detských 
pretekoch vyhrala spôsobom štart-
cieľ – Šarlota Kupková.

Na tartane v Kysuckom Novom 
Meste sa konal Cooperov test 
(12-minútovka). Výsledky našich: 

Bohdan Jonek – 3559 m, Tobiaš 
Jonek – 3486 m, Katarína Zimeno-
vá – 3077 m, Pavol Uhlárik – 2791 m 
(v prepočte na vek 3564 m).

V Berlíne na maratóne štarto-
valo 45 000 bežcov zo 157 štátov 
a náš Rasťo Kalina skončil časom 
2:37:35 na 350. mieste a zabehol si 
svoj osobný rekord, podobne ako 
absolútny víťaz Eliud Kipchoge – 
2:01:09 – čo je nový svetový rekord.

Rasťo svoju formu potvrdil 16. 
októbra na Trnavskom polmarató-
ne, ktorý vyhral s časom 1:16:04. 5. 
novembra vyhral svoju kategóriu na 
Horníckej desiatke vo Frýdku Míst-
ku za 34:49 a 6. novembra sa stal 
absolútnym víťazom Krasňanskej 

desiatky za 35:19. Hneď za ním 
dobehol oddielový kolega Tomáš Mi-
chalec (35:35) a Dominika Vanáková 
(43:58) na 2. mieste.

Na 16. ročníku Rajeckej 12 mi-
nútovky spomedzi 30 účastníkov 
najhodnotnejšie výkony odviedli: 
Kristián Brezáni – 3531 m, Bohdan 
Jonek – 3522 m, Tobiáš Jonek – 
3493 m.

Bratia Jonekovci na majstrov-
stvách stredoslovenskej oblasti 
v krose obsadili prvé dve miesta.

Ďakujeme všetkým členom 
Maratón klubu Rajec za ukážkovú 
reprezentáciu klubu.

MK Rajec
Snímka: archív klubu

ČO JE NOVÉ V ZBORE SV. LADISLAVA

Tento rok sme sa rozhodli súťaž 
vynechať, ale ani tak sme sa nenudili; 
spievali sme doma v Rajci aj v Jaseno-
vom, ale i v Žiline, v Nitre a v Martine.

Ísť spievať na Hájik, to je ako ísť 
navštíviť dobrých priateľov – nielen 
p. farára Vladimíra Kutiša, ale aj jeho 
farníkov, diakona Matúša Mažguta 
a miestny hájický zbor Misericor-
dia. Z tohto priateľstva sa vyvinula 
ponuka na spoločný vianočný koncert 
a prísľub budúcej spolupráce na ďal-
ších projektoch.

S naším diakonom Adamom Štefan-
com a p. kaplánom Marekom Muchom 
sme sa 6. novembra vybrali do Nitry, 
aby sme zistili, ako beží život v se-
minári. Zaspievali sme si na sv. omši 
v Katedrále sv. Emeráma spolu s člen-
mi Scholy (zbor bohoslovcov) v sprie-
vode katedrálneho organistu Vladimíra 

Kopca. Toto bola ideálna príležitosť 
prezentovať sa nielen spevom, ale aj 
v novom zborovom oblečení, určenom 
na slávnostné príležitosti. Diakon 
Adam sa bravúrne zhostil úlohy 
sprievodcu po katedrále a seminá-
ri. Najväčšie prekvapenie nás však 
čakalo po prehliadke katedrály, keď 
sa zrazu vo dverách zjavil p. kaplán 
Ján Bittšanský, ktorý prišiel do Nitry 
z Bratislavy iba kvôli nám. Po chutnom 
obede v seminári sme sa ešte zastavili 
v Ivanke pri Nitre v kláštore Misijných 
sestier služobníc Ducha Svätého, aby 
sme pozdravili našu rajeckú rodáčku, 
niekdajšiu zboristku Janku Smutnú.

Posledná jesenná návšteva smero-
vala do Martina k p. dekanovi Pavlovi 
Gerovi, kde sme 13. novembra spolu 
s miestnymi slávili patrocínium alebo 
farské hody.

Nič z tohto by sa nedalo uskutoč-
niť bez podpory – osobnej, duchov-
nej, ale aj tej finančnej. Naše cesty sa 
realizovali vďaka finančnej podpore 
mesta Rajec a Nadácii EPH. Oso-
bitne ďakujeme za podporu našim 
duchovným správcom a najmä vám, 
našim rodinám, priateľom, podporo-
vateľom a fanúšikom, že nám umož-
ňujete tvoriť, cestovať a ďalej rásť.

A na záver ešte pozvánka – 
v spolupráci so zborom Mise-
ricordia z Hájika vás už teraz 
srdečne pozývame na tradičný 
Štefanský koncert 26. 12. 2022 
o 16.30 hod. v Kostole sv. Ladisla-
va v Rajci. Tešíme sa na vás.

Martina Rybárová,
Zbor sv. Ladislava

Po letnej prestávke tradične prichádza jeseň, ktorá v zbore býva bohatá na rôzne 
podujatia, súťaže a aktivity. Začiatkom novembra sa napríklad koná medzinárodná 
spevácka súťaž Voce magna v Žiline, kde sme vlani získali strieborné pásmo. 

1000 bežcov, 30 členov 
MKR, 11 pódií – taký bol 
Beh Súľovskými skalami. 

MK Rajec na Behu súľovskými skalami
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Aktuálne informácie

o dianí v našom meste 

sa dozviete už aj na oficiálnej 

Facebookovej stránke 

MESTO RAJEC

PREDÁM
3-izbový byt v Rajci.

inzercia

Kontakt: 0907 703 244

Cena – dohodou.

Občianske združenie SPOSA-ŽR 
ďakuje 

firme , firme , a. s., HALSTAV DOLKAM ŠUJA
, zamestnancom OOPZ Rajec

ako aj ostatným fyzickým osobám 
za ich finančnú podporu 

prostredníctvom 2 % z daní.

Finančné prostriedky sú použité 
na potreby a vzdelávanie de� a dospel�ch 

s au�zmom v Žilinskom regióne.

Za vašu pomoc a podporu 
vám veľmi pekne ďakujeme.

inzercia

Štatutári o. z. SPOSA-ŽR

POĎAKOVANIE

Firma ZRUBY RAJEC 
HĽADÁ TESÁROV 

na výrobu drevodomov a stolárov 
na dokončovanie drevodomov. 

Prax nie je potrebná, zaučíme. 
Ponúkaný plat 

od 2000 – 3000 €/mesačne.

Pre bližšie informácie ohľadom 
práce nás prosím kontaktujte 

na telefónom čísle 

041 542 31 65.

inzercia
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MMeessttsskkýý    pplleessRRaajjeecckkýý

1199..0000 hod.

KKUULLTTÚÚRRNNYY  DDOOMM

Do tanca hrá hudobná skupina

POLLUX

Počas podujatia budú zhotovované obrazové záznamy. Svojou účasťou na podujatí súhlasíte s ich použitím pre verejné šírenie na propagáciu.

PREDPREDAJ: Mestská knižnica Rajec: pondelok – piatok 8.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 hod.

V cene je zahrnutý: prípitok, 1. večera, káva, 2. večera, minerálka

Cena vstupenky: / osoba3355,,0000  €€  

MESTO RAJEC VÁS POZÝVA


