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V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
• • Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu 

• •¤• • 18. december bol v Rajci dňom dobročinnosti Výdaj parkovacích kariet začal 
• •¤• • Moderná siréna na mestskom úrade Mestská polícia informuje 

• •¤•  •Rajecké Vianoce bohaté na kultúrne podujatia Technika na ZŠ Lipová
• •¤•  •¤• •Adventná Viedeň Ako sme prežívali advent Šachový kráľ Rajca 2015 

• •¤• •Návšteva Slovenského komorného divadla v Martine Vianočné trhy s ukážkami remesiel 
• •¤• •Vianočný stolnotenisový turnaj  Literárna Senica L. Novomeského 2015 

• •¤• •Bežecké zvesti maratón klubu  Posedenie pri stromčeku 
• •¤• • Mesto Rajec ocenilo viacnásobných darcov krvi  Spoločenská rubrika 

• •¤• •¤• • Vianočná kvapka krvi Inzercia  Pozvánky na kultúrne akcie 

VŠETKO KRÁSNE V NOVOM ROKU,
DOBRÝCH ĽUDÍ HNEĎ PO BOKU.
VEĽA ŠŤASTIA, VEĽA ZDRAVIA,
NECH SA VŠETKY PLÁNY DARIA.

PF 2016

Foto: Richard Köhler
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Každoročne sa na konci roka schvaľujú 
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Ra-
jec, ktorými sa upravujú miestne dane a po-
platky. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. 
Čo sa zmení pre obyvateľov nášho mesta?
 Informácie a vysvetlenie zmien vo Všeo-
becne záväzných nariadeniach dostali všetky 
domácnosti spolu s kalendárom. Najväčšie 
zmeny nastali v dani za nehnuteľnosti a v po-
platku za komunálny odpad.
 Takmer 20 rokov sme neupravovali miest-
ne dane z nehnuteľnosti. Dane sme mali na 
veľmi nízkej úrovni a bol veľký rozdiel medzi 
podnikateľskými subjektmi a fyzickými osoba-
mi – samotná legislatíva nás núti zmierňovať 
tento rozdiel. Preto sme boli nútení zvýšiť daň 
z nehnuteľností. Poplatok sme, samozrejme, 
nezvýšili zásadne – napr. 
byt, ktorý platil doteraz     
7 eur bude po novom platiť 
necelých 9 eur. Chcem 
však ubezpečiť občanov, 
že všetky finančné pro-
striedky, ktoré sú príjmom 
z daní sa môžu použiť iba 
v meste a budú naspäť 
vložené do správy a údrž-
by mesta a do služieb pre 
občanov. 
 Zvýšil sa aj poplatok 
za komunálny odpad v sú-
vislosti s legislatívou, kto-
rá predpisuje väčšie odvo-
dy za odpad a skládka od-
padov ich musela premiet-
nuť do ceny a automaticky 
sa zvýšil poplatok za ko-
munálny odpad. Tak, ako 
sme už informovali obča-
nov – od 1.7.2016 by malo 
byť zmenené financova-
nie separovaného odpa-
du. Je možné, že pokiaľ sa 
naplní to, čo je v legislatí-
ve schválené, tak budeme 
na separovaní šetr iť, 
pretože všetky náklady na 
separáciu budú zo zákona 
pokrývať oprávnené orga-
nizácie nie mestá. Bude-
me separovať tak, ako doteraz, ale oprávnené 
organizácie si náklady na separáciu budú 
nárokovať od výrobcov obalových materiálov. 
Preto je možné, že budúci rok dôjde k zníženiu 
poplatku – v prípade, že sa naplní legislatíva a 
bude fungovať všetko tak, ako hovorí nový zá-
kon o odpadoch. 

Našich čitateľov sme informovali o začatí 
rekonštrukcie verejného osvetlenia. Začali 
sa už práce?
 Všímavejší obyvatelia si určite všimli, že 
verejné osvetlenie sa už začalo postupne vy-
mieňať. V decembri sme vymenili časť svieti-
diel na Hollého ulici (od Vinuty po futbalový 
štadión a niekoľko svietidiel od VÚB smerom 
do mesta), na Kostolnej ul. a na časti Partizán-
skej ul. 
 Predpokladáme, že v januári a vo februári 
budú vymenené zvyšné svietidlá na všetkých 
uliciach v celom meste aj na sídliskách. Nové 

osvetlenie by malo priniesť zvýšenú viditeľ-
nosť počas noci a hlavne úsporu finančných 
prostriedkov. V budúcnosti by sme chceli z us-
porených prostriedkov postupne rekonštruo-
vať stĺpy a rozvody verejného osvetlenia, ktoré 
sú vzhľadom na svoj vek v dosť opotrebova-
nom stave. 

Pred časom sme sa spolu rozprávali aj       
o tom, že v bývalej budove Vinuty na Štúro-
vej ulici vznikne nový polyfunkčný dom. 
Máte novšie informácie? Kedy sa začne re-
konštruovať budova?
 K dnešnému dňu stále nevieme, ktorý ob-
chodný reťazec vybuduje v budove na prízemí 
svoju prevádzku. Stále na tomto projekte spo-
lu s investorom pokračujeme.

 Môžem však povedať, že v januári Mesto 
Rajec predloží na Štátny fond rozvoja bývania 
žiadosť o financovanie výstavby 17 bytov, kto-
ré majú vzniknúť v tomto polyfunkčnom dome, 
pretože investor pripravil projektovú doku-
mentáciu a má už platné stavebné povolenie. 
Ak budeme úspešní, tak predpokladám a dú-
fam, že niekedy v máji-júni tohto roku by sa za-
čalo s rekonštrukciou.

Mesto chystá malé pozemkové úpravy. 
Ktorých pozemkov sa budú týkať?
 Malé pozemkové úpravy pripravuje na po-
zemkoch medzi kúpaliskom, Tescom a Medi-
kou. Výsledkom týchto pozemkových úprav 
bude úprava jednotlivých parciel, tzn. že jed-
notlivé parcely sa zmenia rozmerovo, napr.     
z dlhého „slížika“ sa stane zrazu obdĺžnik, kde 
bude možné postaviť rodinný dom alebo inú 
stavbu. Výsledkom týchto úprav bude nové 
rozparcelovanie celej lokality, kde by v budúc-

nosti mohlo vzniknúť 150-200 budúcich sta-
vebných pozemkov pre individuálnu, či bytovú 
výstavbu pre mesto. Samozrejme, spolu s ob-
služnými komunikáciami a technickou vybave-
nosťou v danej lokalite.
 Už sa uskutočnilo prvé stretnutie majiteľov 
pozemkov. V prípade, že majitelia pozemkov 
budú súhlasiť s vykonaním malých pozemko-
vých úprav, tak v priebehu dvoch-troch rokov 
budeme mať nové rozparcelovanie celého 
územia a teoreticky bude možný ďalší rozvoj 
pre tých, ktorí chcú stavať a nemajú kde. 

Minulý rok pribudli v našom meste noví za-
mestnávatelia. Ako to vyzerá u nás s neza-
mestnanosťou?
 Toto je jedna z vecí, ktorá ma veľmi teší. Aj 
vďaka novému investorovi – KFTS, získalo 
množstvo ľudí prácu a firma neustále hľadá 
nových zamestnancov, finišuje sa s prevádz-
kou na výrobu mliečnych výrobkov – BS Výro-
ba, ktorá už tiež zamestnáva ľudí. Minulý rok 
sme mali nezamestnanosť okolo 7 % a pro-
stredníctvom nových zamestnávateľov po-
stupne klesá (presné číslo k 31.12.2015 ešte  
z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny nemá-
me) a blíži sa k historickému minimu. A čo ma 
teší ešte viac je, že sa nám postupne podarilo 
pracovnou príležitosťou v meste zamestnať aj 
niekoľkých našich rómskych spoluobčanov    
z Kostolnej ulice a pravidelnú prácu má šesť   
z nich. Som rád, že aj títo ľudia sa dokázali in-
tegrovať a uvedomili si, že pravidelný príjem je 
omnoho lepší ako sociálne dávky. 
 Toto sú všetko veci, ktoré človeka tešia. 
Keď odovzdáme nové byty, zase sa uchádza-
me o podporu výstavby ďalších bytov, máme 
voľné pracovné miesta, opäť ideme rozširovať 
kapacitu materskej školy... Toto sú najzáklad-
nejšie veci, ktoré by mala samospráva svojim 
občanom poskytnúť, aby ľudia v našom meste 
boli spokojní, mali prácu, bývanie, služby, ško-
ly, škôlky, aby bol Rajec dobrým mestom na 
bývanie.
 Na tomto všetkom pracujeme a dúfam, že 
ľudia majú z toho aspoň takú radosť ako my.

Za rozhovor ďakuje Šzá
2x foto: MsÚ

MIERNE SA ZVÝŠILI MIESTNE DANE A POPLATKY

POLYFUNKČNÝ DOM S PARKOVISKOM NA ŠTÚROVEJ ULICI
S PÔDORYSOM JEDNOTLIVÝCH BYTOV



Z DECEMBROVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci sa na poslednom riad-
nom rokovaní v roku 2015 zišli 10. decembra.

 V prvom bode programu informovala poslancov hlavná kontrolórka 
mesta, Ing. Sekáčová, o kontrole plnenia uznesení mestského zastu-
piteľstva (MZ), ktoré boli prijaté v októbri 2015.
 Následne poslanci zobrali na vedomie oznámenia o Zmenách roz-
počtu č. 33 – 39/2015, ktoré im predložila p. Záborská, vedúca finan-
čného oddelenia.
 Jedným z najdôležitejších bodov programu bolo prerokovanie Vše-
obecne záväzných nariadení (VZN) mesta Rajec, a to daň z nehnuteľ-
ností, daň za psa, daň za predajné automaty a nevýherné hracie prístro-
je, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, popla-
tok za komunálny odpad. O výške jednotlivých daní boli občania infor-
movaní prostredníctvom letáku ešte v závere roku 2015.
 V ďalšom bode programu poslanci jednomyseľne schválili návrh na 
použitie rezervného fondu, ktorý sa použije na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia, a to na výmenu rozvádzačov.
 Ďalším dôležitým bodom programu bolo prerokovanie návrhu roz-
počtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016. Hlavná kon-
trolórka predložila k tomuto návrhu odborné stanovisko, v ktorom odpo-
ručila rozpočet mesta schváliť. Následne poslanci uvedený návrh roz-
počtu na rok 2016 schválili.
 Vzhľadom k nastávajúcim voľbám do Národnej rady Slovenskej re-
publiky, ktoré sa budú konať 5.3.2016, predložila p. Uríková, vedúca od-
delenia správneho, poslancom MZ návrh VZN na vylepovanie voleb-
ných plagátov a iných nosičov informácií. Na plochách, ktoré uvedený 
návrh obsahuje, môžu politické subjekty zverejňovať svoje predvolebné 
plagáty. Poslanci tento návrh VZN jednomyseľne schválili.
 Následne sa poslanci zaoberali odpredajom pozemkov, zrušením 
predkupného práva mesta, ako aj vyhlásením verejno-obchodnej súťa-
že, ktorá sa týka nájmu lesných pozemkov. Táto verejno-obchodná sú-
ťaž je zverejnená aj na webovej stránke mesta Rajec.
 Hlavná kontrolórka predložila poslancom aj návrh Plánu kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 1. polrok 2016. Poslanci 
uvedený návrh jednomyseľne schválili. 
 V interpeláciách poslanci predniesli podnety a pripomienky obča-
nov, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia Mestského úradu 
Rajec.
 V závere rokovania prijali poslanci MZ Dodatok č. 1 k Rokovaciemu 
poriadku MZ a zobrali na vedomie informáciu o harmonograme organi-
začno-technického zabezpečenia volieb do NR SR 2016.

MsÚ Rajec

 Stalo sa už tradíciou, že posledný predvianočný piatok na námestí  
v Rajci patrí dobročinnosti. Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rajci,  
v spolupráci s penziónom Dubová a Mestským kultúrnym strediskom 
Rajec podávali vianočný punč a kapustnicu.  
 Akcia sa uskutočnila za výraznej pomoci majiteľov a zamestnancov 
penziónu Dubová, ktorí ju zabezpečili materiálne aj priestorovo a šéf-

kuchára Mariana Paprs-
kára, ktorý pripravil chutnú 
kapustnicu. 
 Každý rok poslanci ro-
zhodnú o použití výťažku  
z akcie. V roku 2015 to bo-
la pomoc určená rodinám 
z ulice 1. mája postih-
nutým požiarom začiat-
kom decembra. Toto ne-
šťastie prišlo nečakane a 
spôsobilo veľkú škodu na 
nehnuteľnostiach rodín. 

 Výťažok z predvianočnej akcie vo výške 850 eur je zatiaľ naj-
vyšší, aký sa od roku 2011 podarilo vyzbierať. Za to patrí veľká vďaka 
vám, občanom mesta, ktorí ste sa v predvianočnom zhone pri nás za-
stavili a vychutnali si vianočný punč a tradičnú kapustnicu v príjemnom 
adventnom stretnutí s priateľmi a známymi. Spolu sme dokázali, že 
nešťastie druhých nám nie je ľahostajné.   

Poslanci MZ v Rajci
2x foto: E. Pekná

 Dňa 7.1.2016 začne Mestská polícia Ra-
jec vydávať tzv. parkovacie karty pre rok 
2016. Výdaj bude vykonávaný v januári v pra-
covných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod. na 
útvare mestskej polície, 2. poschodie, č. dverí 
221. 
 Postup pri vydávaní kariet vychádza zo 
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Ra-
jec č. 3/2013 o vymedzení úsekov miestnych 
komunikácií na dočasné parkovanie motoro-
vých vozidiel, výške úhrady za dočasné parko-
vanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preuká-
zania jej zaplatenia a je obdobný, ako v roku 
2015.   

 Cena za parkovacie karty je pre rok 2016 
nezmenená. 

 Pre vlastníkov automobilu s trvalým poby-
tom v meste Rajec je:
- celoročná v hodnote 10,00 €, 
- polročná v hodnote 6,00 €,
- štvrťročná v hodnote 4,00 €. 

 Pre výdaj parkovacej karty je potrebné, 
aby si držiteľ už vydanej karty priniesol so se-
bou pôvodnú kartu a zaplatiť poplatok vo vyš-
šie uvedenej hodnote v pokladni Mesta Rajec 
(1. poschodie, číslo dverí 14). 

 Majitelia motorových vozidiel, ktorým par-
kovacia karta ešte nebola vydaná je potrebné, 
aby predložili na útvare MsP tzv. malý alebo 
veľký technický preukaz a zaplatili poplatok vo 
vyššie uvedenej výške podľa sadzobníka. 

 Ďalšie podrobnosti si môžete prečítať pria-
mo vo VZN Mesta Rajec č.3/2013. 

UPOZORNENIE!

Zo skúseností z predchádzajúceho 
obdobia upozorňujeme súčasných 

vlastníkov parkovacích kariet, že ich 
platnosť končí dňom 31.12.2015! 
Parkovaciu kartu si môže zakúpiť   
len vlastník automobilu s trvalým 

pobytom v meste Rajec!

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič,
náčelník Mestskej polície Rajec

INFORMÁCIA O VÝDAJI PARKOVACÍCH KARIET PRE ROK 2016

18. DECEMBER BOL V RAJCI 
DŇOM DOBROČINNOSTI
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 Pravdepodobne ste zaregistrovali, že pra-
videlne sa opakujúci zvuk sirény v Rajci utí-
chol. Dôvodom bola modernizácia varovacie-
ho a vyrozumievacieho systému siete sirén ci-
vilnej ochrany. Táto obmena bola vykonaná vo 
vybraných mestách a obciach Slovenska a     
v druhej polovici roka 2015 došlo k jej realizácií 
aj v Rajci. 

 Varovanie obyvateľstva, či jeho vyrozume-
nie pred blížiacim sa nebezpečenstvom v os-
tatných rokoch naberá na svojej aktuálnosti. 
Živelné pohromy, ktoré sa často opakujú môžu 
prísť náhle. V takýchto situáciách je čas veľmi 
dôležitý. Moderná varovacia a vyrozumievacia 
siréna umiestnená na streche budovy mest-
ského úradu dokáže v prípade potreby včas 
upozorniť občanov na blížiace sa nebezpe-
čenstvo. Ako uvádza výrobca sirény: „Elektro-
nická siréna PAVIAN predstavuje najvyššiu ty-
povú radu sirén. Jedná sa o modulárne elek-
tronické zariadenie určené predovšetkým pre 
budovanie rozsiahlych komplexných varov-
ných systémov vyžadujúcich sofistikované 
ovládanie a účinný dohľad nad stavom sirény.“ 
Siréna môže byť ovládaná z budovy mestské-
ho úradu, ale aj vzdialene dispečingom zo Žili-
ny alebo z Bratislavy. Pokiaľ ste teda nepočuli 
sirénu, nie je to tým, že by nefungovala, jej 
kontrola sa vykonáva tzv. tichou skúškou na 
diaľku. Siréna je vybavená elektronickým sys-

témom riadenia podobajúcim sa výbavou do-
mácemu počítaču. Táto modernizácia umož-
ňuje vysielať signály prostredníctvom sirény a 
hlasom, čím sa stáva vyrozumenie pre obyva-
teľov presnejšie a zrozumiteľnejšie. V budúc-
nosti budete teda počuť sirénu len sporadicky 
jeden až dvakrát v roku. 
 Siréna je začlenená do siete vybudova-
ných zariadení na Slovensku a umožňuje tak, 
spolu s ostatnými sirénami, rýchlo vyrozumieť 
občanov na vybranom území alebo celej repu-
bliky v krátkom časovom úseku. Podrobnejšie 
informácie pre záujemcov si môžete prečítať 
na  .   www.telegrafia.sk

Spracované podľa: http://www.telegra-
fia.sk/VAROVNE_SYSTEMY/PRODUKTY/SI

RENY/PAVIAN/Pages/default.aspx 

Ján Jasenovec,
prednosta MsÚ Rajec

1x foto: MsÚ

ANONYMNÉ NAHLÁSENIE 
TÚLAVÉHO PSA

 6.11.2015 v čase o 11.45 hod. bol anonym-
ne nahlásený voľne sa pohybujúci pes na Ben-
kovej ulici. Po príchode na miesto hliadka 
mestskej polície psa odchytila a dočasne 
umiestnila do koterca v mestskom úrade. Ove-
rením čísla na obojku v centrálnej evidencie 
psov, ako aj možného čipovania, bol zistený 
majiteľ psa. Majiteľ psa bol upovedomený       
o podmienkach držania psov podľa Zákona   
č. 282 z roku 2002 a následne riešený hliad-
kou MsP v zmysle zákona. 

LEŽIACA OSOBA NA CHODNÍKU

 12.11.2015 vo večerných hodinách v čase 
o19.59 hod. počas výkonu služby bola hliadke 
MsP nahlásená ležiaca osoba na chodníku pri 
Modranskej vinárni na Šafárikovej ulici. Hliad-
ka MsP osobu následne stotožnila. Jednalo sa 
o Jaroslava I. z Rajca. Menovaný po prebude-
ní s hliadkou komunikoval a lekárske ošetrenie 
odmietol. 

ZRAZENÝ PES NA CESTE

 13.11.2015 v čase o 07.30 hod. riešila 
hliadka MsP na ceste ležiaceho psa rasy Čes-
koslovenský vlčiak. Pes, ktorého smrteľne 

zrazilo neznáme auto, ležal na kraji vozovky 
oproti firme Vinuta. Hliadka MsP následne vy-
pátrala majiteľa psa, ktorý si psa prevzal.

FAJČENIE MLADISTVÝCH

 14.11.2015 vo večerných hodinách v čase 
o 20.13 hod. bol hliadke MsP telefonicky 
nahlásený podnet vo veci fajčenia mladistvých 
osôb na Moyzesovej ulici. Nakoľko dochádza-
lo k porušovaniu Zákona č. 377/2004 Z.z.       
o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov hliadka MsP po príchode 
na uvedenú ulicu stotožnila mladistvé osoby, 
ktoré fajčili cigarety. Jednalo sa o Veroniku K., 
Mariána Č. a Natáliu Š. Osoba, ktorá mladist-
vým cigarety predala bola riešená v zmysle 
zákona.

OPÄŤ HORIACI KONTAJNER

 23.11.2015 vo večerných hodinách v čase 
o 21.00 hod. hliadke MsP bol telefonicky na-
hlásený horiaci kontajner na Partizánskej ulici 
pri kaplnke. Hliadka MsP po príchode na mie-

sto privolala hliadku Hasičského a záchranné-
ho zboru, ktorá požiar uhasila.

HORIACI DOM NA UL. 1. MÁJA

 2.12.2015 v čase o11.58 hod. počas výko-
nu služby hliadka mestskej 
polície prijala oznámenie o po-
žiari na ul. 1. mája. Po prícho-
de hliadky na uvedenú adresu 
sa oznámenie o horiacom do-
me potvrdilo. Hliadka MsP      
v súčinnosti s hliadkou Obvod-
ného oddelenia Policajného 
zboru Rajec a Hasičským a 
záchranným zborom zabez-
pečovala priestor v okolí ho-
riaceho domu. 

LEŽIACA OSOBA NA 
CHODNÍKU 

 18.12.2015 v čase o 15.50 
hod. počas výkonu služby 
hliadke MsP bola nahlásená 
zranená osoba pod vplyvom 

alkoholu pri prevádzke Monako na Hollého ul. 
Hliadka MsP osobu následne stotožnila. Jed-
nalo sa o Jána G. z Rajca. Menovaný s hliad-
kou komunikoval a lekárske ošetrenie odmie-
tol. 

SÚČINNOSŤ S RVPS ŽILINA VO VECI 
KONTROLY CHOVU PSA

 22.12.2015 v čase o10.10 hod. vykonala 
hliadka MsP v rámci súčinnosti s Regionálnou 
veterinárnou a potravinovou správou Žilina 
(RVPS) kontrolu chovu psa u majiteľky Miro-
slavy H. na Bystrickej ul. Majiteľka psa bola 
upozornená na odstránenie nedostatkov, 
ktoré zistila RVPS Žilina. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič,
náčelník MsP Rajec
2x foto: archív MsP

MODERNÝ VAROVACÍ A VYROZUMIEVACÍ SYSTÉM NA MESTSKOM ÚRADE

SIRÉNA NA STRECHE MsÚ

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
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 V ostatnej dobe sme na mestskom úrade zaz-
namenali viaceré sťažnosti na nedoručovanie pí-
somností a iných dokumentov pre rodiny v rodin-
ných domoch, kde sa nachádzajú dve a viac byto-
vých jednotiek. 

 Je potrebné zdôrazniť, že všetky nami doru-
čované dokumenty, akými sú napríklad rôzne roz-
hodnutia, oznámenia o konaní volieb a podobne, 
vychádzajú z nahlásených trvalých pobytov        
v evidencii, ktorú vedieme. 

 Pokiaľ je nahlásená jedna bytová jednotka, ako 
jedna rodina, tak aj akékoľvek oznámenie zo strany 

mestského úradu je určené len pre jednu bytovú jed-
notku a len pre jednu rodinu. V prípade, že chcete, 
aby bola v rodinnom dome každá rodina evidovaná 
samostatne, je potrebné v súlade so Zákonom        
č. 253/1998 o nahlasovaní občanov SR a registri 
obyvateľov SR Z.z. v znení neskorších predpisov vy-
chádzať z čl. 4 uvedeného zákona. 

 Na predchádzanie zbytočných nedorozumení, 
prípadne, ak máte nejasnosti, vám odporúčame, 
aby ste navštívili na mestskom úrade správne odde-
lenie a stavebný úrad.  

Ján Jasenovec, prednosta MsÚ Rajec

MIKULÁŠ NA NÁMESTÍ

 Predvianočné obdobie v Rajci tradične začíname podujatím ur-
čeným hlavne pre deti a ich rodičov – príchod Mikuláša na naše ná-
mestie. Mikuláš prišiel rozdať deťom sladké balíčky v nedeľu 6. de-
cembra. Súčasťou podujatia bola aj malá vianočná tržnica, ktorú 
pripravila Materská škola na Ul. Obrancov mieru, kde ste si mohli 
zakúpiť milý darček či nejakú dobrotu.

TVORIVÉ ADVENTNÉ DIELNE

 O niekoľko dní neskôr, 10. decembra, si deti z prvého stupňa zo 
Základnej školy na Lipovej ulici vyskúšali ako sa zdobia medovníky. 
Počas celého predpoludnia vo veľkej zasadačke mestského úradu 
rozvoniavali medovníky a bielková poleva a 140 detí si so sebou od-
nášalo vlastnoručne vyzdobené medovníčky, ktoré im ozdobili svia-
točné stoly u nich doma. 

VIANOČNÝ KONCERT MAROŠA BANGA

 Vo farskom Kostole sv. Ladislava v Rajci sme zorganizovali na 
Luciu (13. decembra) koncert charizmatického nevidiaceho spevá-
ka s krásnym hlasom a veľkým srdcom Maroša Banga. Spolu so 
svojou nevidiacou manželkou, ktorá koncert doplnila hovoreným 
slovom, ponúkli divákom úžasný umelecký zážitok. Na koncerte od-
zneli známe vianočné árie a piesne a nakoniec sme si spoločne zas-
pievali najznámejšiu z nich Tichú noc, svätú noc. Koncert bol dopl-
nený veľkolepou svetelnou šou, za ktorú ďakujeme Mirovi Matejkovi 
a Petrovi Jakubíkovi. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať aj 
správcovi farnosti Mgr. Petrovi Hluzákovi za možnosť uskutočniť 
tento koncert v kostole.

ŽIVÝ BETLEHEM

 Pár dní pred najkrajšími sviatkami v roku (18. decembra) sa v na-
šom meste uskutočnil Živý betlehem na námestí. Okrem známej 

scenérie ani v tomto roku nemohli chýbať živé ovečky, na ktoré sa 
tešia nielen deti, ale aj dospelí. Divadelné predstavenie o zvesto-
vaní a narodení Ježiša Krista, až po príchod troch kráľov doplnil 
krásnym zvukom fujary Peter Surový. 

BETLEHEMY AKO ICH NEPOZNÁME

 Počas decembra sme si mohli v radnici pozrieť zaujímavú výsta-
vu – Betlehemy ako ich nepoznáme. Betlehemy vytvorené z rôz-
nych materiálov – hliny, kokosového orecha, papriky, chleba, kože  
z kapra, tekvice, dreva..., pochádzali z tvorby sakrálneho umelca 
Jozefa Praznovského, ktorému chceme aj touto cestou poďakovať 
za výstavu.

SILVESTER NA NÁMESTÍ

 Na Silvestra sme sa s rokom 2015 rozlúčili spoločne na našom 
námestí už tradične diskotékou, ktorá trvala až do tretej hodiny ran-
nej. Počas mrazivej noci (teplota klesla až na -10 °C) sme si o polno-
ci spoločne zavinšovali šťastný nový rok 2016, o pol jednej v noci sa 
nám spoločne prihovorili primátor mesta Ing. Ján Rybárik spolu       
s dekanom Rajeckej farnosti Mgr. Petrom Hluzákom. Po spoločnom 
prípitku primátor odštartoval nádherný ohňostroj. Ani v tomto roku 
nechýbal novoročný prípitok – tradičné varené vínko, ktoré zabez-
pečilo Mestské kultúrne stredisko Rajec.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Šzá, 1x foto: E. Pekná

EVIDENCIA OBČANOV V RODINNOM DOME S VIACERÝMI RODINAMI

RAJECKÉ VIANOCE BOHATÉ NA KULTÚRNE PODUJATIA

Ilustračné foto: internet

Už niekoľko rokov spríjemňuje čakanie na najkrajšie sviatky 
roka – Vianoce, Mestské kultúrne stredisko Rajec niekoľkými 
zaujímavými podujatiami.
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 13. novembra sa na našej škole – Základná škola, Lipová ul. v Rajci, 
uskutočnilo školské kolo Technickej olympiády. Záujem o súťaž prejavi-

lo 30 žiakov 5. až 9. ročníka. Me-
dzi mladšími žiakmi (5.-7. roč-
ník) bola najlepšia Karolína Vrá-
blová zo VI.B triedy. Deviataci 
Pavol Filo a Tomáš Sojka porazili 
svojich súperov z 8. a 9. ročníka.

 Títo traja žiaci reprezentova-
li našu školu aj 2. decembra v Ži-
line na okresnom kole tejto súťa-
že. Najlepšie umiestnenie – dru-
hé miesto v kategórií B získala 
Karolína Vráblová, ktorej aj touto 
cestou blahoželáme! Príjemné 
prostredie a výbornú organizá-
ciu opäť zabezpečila Dopravná 
akadémia Žilina. 

 Táto stredná škola ešte    
16. novembra zorganizovala Deň otvorených dielní – šanca pre 
úspech. Prvýkrát sa tejto súťaže zúčastnili aj naši deviataci: Nikola Su-
dorová, Lukáš Ivanka, Martin Kudela a Jozef Bohdal. Vyskúšali si vedo-
mosti z prvej pomoci a elektrotechniky. Ďalšou časťou súťaže bola 
praktická časť, kde si 
žiaci preverili svoju zruč-
nosť, šikovnosť, rých-
losť a pohotovosť v au-
tomobilovom priemysle. 

 Opäť sa ukázalo, že 
na našich žiakov môže-
me byť pyšní!

Ing. Alena Luptáková,
ZŠ Lipová, Rajec
2x foto: archív ZŠ

 Pre dospelých je advent obdobím príprav na vianočné sviatky. Pre 
deti je to čas očakávania na príchod Ježiška, ktorému v našej Materskej 
škole na Mudrochovej ul. predchádzalo oboznamovanie sa a prežívanie 
tradícií tohto obdobia, ktoré súvisia so zmenami v prírode, ale aj so 
zvykmi spojenými s menami Katarína, Ondrej, Mikuláš, Lucia.

 Deti najviac zaujala mikulášska tradícia a legenda, v ktorej sa do-
zvedeli kto sv. Mikuláš bol a prečo rozdáva darčeky. A keďže sme boli 
dobrí, poslúchali sme, nezabudol ani tento rok na nás.

 Záhadnými bytosťami adventného obdobia sú Lucie, s ktorými sa 
niektoré deti ešte stretávajú na dedinách u starých rodičov, ale aj pro-
stredníctvom dostupného informačného materiálu v materskej škole a 
ktoré si aj sami vy-
robili. Vôňa me-
dovníkov sa aj ten-
to rok šírila z na-
šich tried, kde si 
ich deti spolu s pa-
ni učiteľkami pri-
pravili, ozdobili a 
vychutnali ich na 
vianočných be-
siedkach, na ktoré 
pre rodičov a ostat-
ných príbuzných 
pripravili slávnost-
ný program. 
 K obdobiu adventu už tradične patrí aj návšteva Živého betlehema a 
divadla, v ktorom sa odohráva čarovný príbeh Vianoc. V spolupráci       
s Katolíckou spojenou školou sa staršie deti zúčastnili na Adventných 
tvorivých dielňach, kde videli zvyky v našom regióne a vyskúšali si aj 
prácu rôznych remeselníkov. Vyvrcholením adventného obdobia bol 
Vianočný koncert, ktorý pripravili učitelia a žiaci Základnej umeleckej 
školy Rajec.  

Mária Kamenská, riaditeľka MŠ, Mudrochova
2x foto: archív MŠ

 Vo štvrtok 10. decembra sme si trošku privstali. Dôvodom bola náv-
števa Viedne. V tomto adventnom čase je Viedeň nádherne vyzdobená 
a v celom meste cítiť vôňu blížiacich sa Vianoc. Viedenské Technické 
múzeum bolo našou prvou zastávkou. Výstava v ňom je skutočne roz-
siahla. Autá, vlaky, lietadlá – všetko v skutočnej veľkosti. Zaujímavá 
bola aj dobová technika pre domácnosť, hračky, s ktorými sa hrávali eš-
te naši praprastarí rodičia, počítače a mnoho iného. Najväčšou zaují-
mavosťou múzea je možnosť exponáty nielen vidieť, ale mnohé si aj 
vyskúšať. 

 Neskôr sme sa autobusom previezli po tzv. ringu – okruhu, ktorý ve-
die popri všetkých najznámejších pamiatkach Viedne. Aby sme sa len 
nevozili, prešli sme sa historickým centrom. Navštívili sme Katedrálu  
sv. Štefana, ktorá patrí medzi jej historické dominanty. Nakoniec sme sa 
pomalým krokom presunuli cez Hofburg (sídlo Habsburgovcov), okolo 
rakúskeho parlamentu k Viedenskej radnici. Pred ňou sa už tradične ko-
najú najväčšie vianočné trhy vo Viedni. Tu sme mali možnosť kúpiť se-
be, ale aj našim blízkym niečo na pamiatku a tiež ochutnať niektoré z ty-
pických rakúskych špecialít. Očarení atmosférou sme vo večerných 
hodinách opustili rakúsku metropolu a vydali sme sa na cestu domov.

Katolícka spojená škola
1x foto: archív KSŠ

ADVENTNÁ VIEDEŇTECHNIKA NA ZŠ LIPOVÁ

AKO SME PREŽÍVALI ADVENT
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 Katolícka spojená škola Rajec uskutočnila v sobotu 19. decembra 
Vianočné trhy spojené s ukážkami tradičných ľudových remesiel. Hneď 
pri vstupe do školy ich svojou zručnosťou očaril majster kováč s krásny-
mi kovovými ružami. Návštevníci si mohli pozrieť ako kedysi ľudia tkali 
koberce, vyrábali drevené lyžice, plietli košíky, vyrábali šperky z drôtu, 
vianočné ozdoby z vosku. Príjemnú predvianočnú atmosféru spríjem-
ňovala vôňa pečených medovníkov a oblátok. Pohostiť sa mohli v „škol-
skej kaviarni“ vianočným punčom, kávou a chutným zákuskom. Pro-
stredie školy dotvárali svojím spevom žiačky z folklórneho krúžku. Za 
symbolické ceny si mohli záujemcovia kúpiť výrobky s vianočným motí-
vom, ktoré vyrobili žiaci našej školy s pomocou učiteľov. V takomto du-
chu sa konali adventné dielne aj v pondelok, 21. decembra, pre mater-
ské školy z Rajca a Ďurčinej. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhali 
zorganizovať a podporiť takúto peknú akciu. 

Mgr. M. Baďurová, Mgr. J. Mišová, KSŠ Rajec

 22. decembra sme sa zúčastnili divadelného predstavenia Les od 
ruského dramatika Alexandra Nikolajeviča Ostrovského, súčasníka Tol-
stého a Turgeneva. 
 Dielo Les patrí medzi najlepšie diela tohto autora. Prelína sa v ňom 
pretvárka a pokrytectvo, ktoré maskujú predstieraná dobročinnosť a po-
vrchná láskavosť. V skutočnosti hýbu charaktermi postáv peniaze a 
spoločenské postavenie. Pretvárka bohatých následne vyznieva ko-
micky, pričom vytvára množstvo vtipných situácií.
 Herci – Jana Oľhová, Daniel Heriban a Marek Geišberg – sa svojich 
úloh zhostili vynikajúco. Aj ich herecké umenie prispelo k tomu, že sme 
prežili dokonalý umelecký zážitok.

Katolícka spojená škola

 Šachový klub Rajec v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom Rajec a Základ-
nou školou Lipová v Rajci usporiadal v sobotu 
28. novembra 10. ročník turnaja – Šachový 
kráľ Rajca. V kultúrnom dome sa odohrávali 
súčasne dve súťaže: turnaj A, ktorého sa zú-
častnili deti vo veku od 5 do 14 rokov s osob-
ným koeficientom nižším ako 1400 bodov a 
turnaj B pre dospelých a deti s vyššou výkon-
nosťou. 

 Na turnaj A, zaradený do celoslovenskej 
bodovacej súťaže Grand Prix mládeže, prišlo 
64 detí z miest ako Bratislava, Dubnica, Čad-
ca, Prievidza, Považská Bystrica, Trenčín, Žili-
na... Najpočetnejšia výprava (17 detí) prišla    
z Centra voľného času v Žiline. Hráči z tohto 
klubu obsadili prvé tri miesta v celkovom pora-
dí. Víťazom sa stal Matej Štauder s maxi-

málnym počtom 7 bodov zo 7 zápasov.   
 V súťaži bojovalo 10 Rajčanov. V kategórii 
do 11 rokov skončil Filipko Balvan na treťom 
mieste. Po medailovej pozícii siahal Maťko 
Škorvánek, no zaváhanie v poslednom kole 
ho odsunulo na 4. miesto v kategórii chlapcov 
do 14 rokov. Tretím najúspešnejším Rajča-

nom bol Janko Kosper. 
Kategóriu dievčat do 
14 rokov vyhrala Lucia 
Balážová z Katolíckej 
spojenej školy v Rajci. 
Prvýkrát sa na turnaji 
so šachovými hodina-
mi zúčastnilo päť prvá-
kov navštevujúcich ša-
chový krúžok pri ZŠ Li-
pová.
 Organizátori mali 
pripravené ceny pre 
kategórie chlapcov a 
dievčat do 8, 11 a 14 
rokov, ale väčšina detí 
sa tešila z dreveného 
jazdca, ktorého dostal 
každý účastník turnaja. 
Ocenený bol i naj-

mladší hráč – Ondrej Ševčík z Kysuckého No-
vého Mesta, ktorý len nedávno dovŕšil piaty 
rok veku.

 Turnaja B sa zúčastnilo 20 hráčov. Viacerí 
z nich boli rodičia alebo tréneri detí. Zvíťazil Ži-
linčan Ján Bakalár reprezentujúci Slovan Ra-
jecké Teplice. Z domácich hráčov sa najviac 

darilo Dominike Tomčíkovej (4. miesto), Dano-
vi Turancovi (10. miesto) a Braňovi Dubcovi 
(12. miesto).  

Ján Uhlárik
3x foto: K. Kalmová

NÁVŠTEVA SLOVENSKÉHO 
KOMORNÉHO DIVADLA V MARTINE

VIANOČNÉ TRHY 
S UKÁŽKAMI ĽUDOVÝCH REMESIEL

Foto: archív KSŠ

Foto: archív KSŠ

ŠACHOVÝ KRÁĽ RAJCA 2015

LUCIA BALÁŽOVÁ – VÍŤAZKA 
KATEGÓRIE DIEVČAT DO 14 ROKOV

NAJLEPŠÍ RAJČANIA V A TURNAJI
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 Vianoce v Rajci sa nezaobídu bez tradičného Vianočného stol-
notenisového turnaja žiakov základných škôl rajeckej doliny, kto-
rého dejiskom boli telocvične v Základnej škole na Lipovej ulici v Rajci. 
Bol to už dvanásty ročník, ktorého organizátorom je Stolnotenisový klub 
Rajec. Súťažilo sa v kategóriách mladší a starší žiaci a staršie žiačky. 
Tentokrát na ňom štartovalo 24 žiakov, ktorí bojovali na piatich stoloch. 
Je potešiteľné, že aj tento rok si prišlo zahrať dosť dievčat na to, aby mali 
samostatnú kategóriu. 

 Dievčatá teda hrali najskôr v základných skupinách medzi chlapca-
mi a po vyradení hrali každá s každou o 1. až 3. miesto vo svojej kate-
górií. Pre dievčatá boli pripravené špeciálne dievčenské ceny, za ktoré 
opäť ďakujem rajeckým sponzorom. Chlapci boli rozdelení do dvoch 
kategórií mladší a starší žiaci a z nich vytvorili štyri skupiny po päť hrá-
čov. Taktiež mladší boli zaradení do základných skupín medzi staršími a 
po vyradení hrali každý s každým o zlatú, striebornú a bronzovú medai-
lu. Dvaja najlepší starší chlapci z každej skupiny postúpili medzi osem 
najlepších, ktorí sa stretli vo vyraďovacích bojoch – v pavúku. Jedným   
z vrcholov podujatia bol zápas o postup do finále, v ktorom sa stretol 
Vladimír Komorovský s hráčom Marekom Šutekom (Komorovský pre-
hral 3:1). Po nervy drásajúcom priebehu sa do finále prebojoval Peter 
Cúg, keď vyhral nad Filipom Kasmanom 3:0 (sety: 14/12, 11/9, 11/9). Do 
finále sa prebojovali Marek Šutek proti obhajcovi víťazstva tohto turna-
ja. Za zmienku stojí aj to, že Marek prešiel turnajom so stratou troch se-
tov. Pre víťazov boli pripravené diplomy, medaily a vecné ceny, ktoré im 

odovzdali členovia Výkonného výboru STK Rajec. Po odovzdaní cien 
každý zúčastnený dostal sladkú odmenu a pitný režim. Po skončení tur-
naja hráči a prítomní rodičia vyslovili organizačnému výboru STK Rajec 
veľkú vďaku za usporiadanie takéhoto podujatia. Hlavný organizátor 
dodáva: „Dnes bola skvelá prezentácia stolného tenisu všetkých začí-
najúcich a pokročilých hráčov zo škôl rajeckej doliny“ 

 Pri organizovaní tejto akcie nám neopísateľne pomohli sponzori: 
Kofola, a.s., Rajecká Lesná, AMD-M, s.r.o. – Ing. Ján Dolník, Mestské 
kultúrne stredisko Rajec, Železiarstvo Izomont, Železiarstvo Cimat – 
Ing. Branislav Cisárik, Kvety – darčeková predajňa – Jozef Vysoký, Vi-
nuta, spol. s r.o, – konatelia: Ing. Ján Pekara a Ing. Elena Veselá. Ďalej 
chceme poďakovať riaditeľovi ZŠ Lipová PaedDr. Marianovi Paprská-
rovi a jeho zástupcovi Mgr. Petrovi Hanusovi za veľkú srdečnú pomoc 
pri poskytnutí malej a veľkej telocvične. 
 Všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri úspešnej organizácii tohto po-
dujatia ĎAKUJEME!
 Veríme, že záujem detí o tento šport bude aj budúci rok a podarí sa 
nám zorganizovať ďalší, v poradí už 13. ročník Vianočného stolnoteni-
sového turnaja.

VÝSLEDKOVÁ 
LISTINA:

Kategória mladší žiaci
 1. miesto Mário Mi-
klóš, ZŠ Lietavská Lúč-
ka, 2.  miesto Jakub 
Chmeliar, ZŠ Lietavská 
Lúčka, 3. miesto Adam 
Lihocký, ZŠ Rajecké Te-
plice. 

Kategória starší žiaci 
(na fotografii sprava)
 1. miesto Marek Šu-
tek, ZŠ Lietavská Lúčka, 
2. miesto Peter Cúg, ZŠ 
Lipová, Rajec, 3. miesto 
Vladimír Komorovský, 
ZŠ Lipová, Rajec. 

Kategória staršie diev-
čatá
 1. miesto Patrícia Vojtasová, ZŠ Lietavská Lúčka, 2. miesto Kristína 
Botošová, ZŠ Rajecká Teplice, 3. miesto Michaela Jasenovská, ZŠ Ra-
jecká Teplice. 

Jozef Kavec, STK Rajec
2x foto: archív STK

„Moju ideu chápem ako lásku. 
Žijem ideu dobrodružnú, epickú, krásnu.“

 Takto sa vtipne – s použitím slov začínajúcich sa 
hláskami svojho mena – predstavil víťaz tohtoročnej 
Literárnej Senice Ladislava Novomeského – Michal 
Židek, žiak šiesteho ročníka na našej Katolíckej spo-
jenej škole.
 Odborná porota v zložení Marián Grupač (pred-
seda), Dana Podracká a Radoslav Matejov vyberala 
zo 469 prác od 202 autorov. Výhru si však odniesol 
autor povestí o Rajci. Miško získal ocenenie „za neu-
veriteľnú vyspelosť svojho rukopisu.“ Porota ocenila 
jeho fantáziu i vedomosti o vlastnom regióne a jeho 
histórii, pričom zdôraznila, že práve v takomto prístu-
pe sa rodia pozitívne a pevné charakterové hodnoty 
človeka. Jeho rozprávanie označila za zaujímavé, 
esteticky pôsobivé a poučné. 
 Veríme, že toto nie je posledné ocenenie tohto 
talentovaného mladého spisovateľa. Prajeme mu, 

aby jeho chuť písať stále rástla. Už teraz sa tešíme 
na jeho prvú knihu – tá by mala byť o prostredí nášho 
mesta – povesti prepojené s históriou Rajca. 

Katolícka spojená škola
2x foto: archív KSŠ

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2015

VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

SPOLOČNÁ FOTOGRAFIA VÍŤAZOV JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ 
S ČLENMI ORGANIZAČNÉHO VÝBORU STK RAJEC 

(prvý sprava JOZEF KAVEC, prvá zľava MÁRIA IVANKOVÁ)
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 Ani sme sa nenazdali a ďalší rok je za na-
mi. December, u mnohých vďaka Vianociam 
obľúbený mesiac, ovplyvňoval tréningy ponu-
kou výborných koláčov, šalátov a ničnerobe-
ním sediac pred televízorom, a tak viacerých 
čaká novoročná výzva v podobe zhadzovania 
nadobudnutých kilečiek. Členovia Maratón 
klubu si rozhodne krásy Vianoc a rodinnej po-
hody neodopreli, no pomedzi tieto príjemné 
aktivity si našli čas ešte aj na svoju najväčšiu 
záľubu – beh.
 Hneď na začiatku mi nedá nespomenúť 
beh, ktorý sa konal ešte v novembri, pretože 
naša Domča Vanáková na ňom naplno bodo-
vala. Reč je o čadčianskom podujatí s názvom 
Beh na Husárik, ktorý meria 4 km a bežci sa 
pasujú s prevýšením až 290 m. Dominika ho 
vybehla za 0:20:57, a tento sympatický výkon 
jej priniesol skvelé 2. miesto v kategórii.
 V úvode decembra, iba deň pred Mikulá-
šom, sa početná maratónska skupina vybrala 
do Hôrok, kde sa konala tradičná Hôrecká 
šestka. Na 6 km kopcovité preteky po dedine 
sa nás vybralo až 17, čím sme výrazne dotvá-
rali atmosféru tohto príjemného behu. Naj-
rýchlejší bol Janči Piala, ktorý skončil s ča-
som 0:22:23 na peknom siedmom mieste a 
umiestnenie v trojke najlepších v rámci kate-
górie mu ušlo iba o vlások. V trojici najrýchlej-
ších žien sme už ale svoje zastúpenie mali – 
tretie miesto si parádnym výkonom 0:26:15 
vybojovala Betka Úradníková, jedna z naj-
čerstvejších členiek našich radov. 
 Ani krátko pred Vianocami sme nezahá-
ľali, veď obísť preteky, ktoré nám boli tak blíz-
ko, by bola veľká škoda. Na Vodnom diele v Ži-
line sa konal Vianočný beh, kde mali pretekári 
viacero možností – 1 km, 8 km, polmaratón či 
dokonca maratón. Bolo z čoho vyberať a na 
podujatie sa prihlásil rekordný počet preteká-
rov, možno aj preto, že štartovné bolo zadar-
mo a po dobehnutí čakala na každého kapust-
nica . Ani Rajčanov nebolo málo, zašporto-☺
vať si ich prišlo viac ako 20. Janko Piala bol 
spomedzi nás opäť najrýchlejší a v konkuren-

cii výborných súperov sa nestratil. Na osmičke 
s časom 00:31:18 obsadila pekné 17. miesto. 
Betka Úradníková na tejto vzdialenosti dobe-
hla 8. v kategórii (00:36:05). Na polmaratón sa 
odhodlal aj Vlado Rybár, ktorý si s časom 
01:28:43 vybojoval 26. miesto. Definitívne 
späť vo forme je, zdá sa, aj „otyc“ Palo, ktorý 
svoj ďalší polmaratón zdolal za 01:44:15. Svoj 

posledný maratón v roku 2015 si prišli zabeh-
núť manželia Vanákovci. Janko 43 km zdolal 
za 03:27:36 (21. m.) a jeho manželka Domča 
tesne prekročila 4 hodinovú hranicu a v rámci 
žien jej patrilo krásne 5. miesto.
 Koniec roka sme oslávili opäť aktívne. 
Časť partie sa vybrala na vrch Kľak a my os-
tatní sme sa v neďalekej Lietave popasovali    
s 10 km Silvestrovským behom. Štandardne 
dobre bežal Vlado Rybár a čas 0:40:02 mu 
stačil na 4. miesto v kategórii. Jaro Taldík bol 
o cca minútu pomalší a dobehol šiesty. Pocit 
víťazstva zažila opäť Betka Úradníková, kto-
rá vo svojej kategórii dobehla s časom 0:45:50 
a tešila sa tak zo zisku 3. miesta. Perfektný vý-
kon však podal aj Janči Zmrhala a čas 
0:36:32 mu zaručil skvelé 3. miesto v najsil-

nejšej kategórii do 39 rokov.
 Ako som už v úvode napísal, ani sme sa 
nenazdali... a je tu nový rok. V mene celého 
Maratón klubu Rajec sa vám chceme poďako-
vať, milí Rajčania, za priazeň, ktorú nám preja-
vujete. Ste vždy tí najlepší fanúšikovia a aj 
vďaka vám sa tento rok dožije Rajecký mara-
tón už svojho 33. ročníka a polmaratón oslávi 
svoju prvú desiatku. Aj vďaka vám sa k nám 
rok čo rok vracia obrovské množstvo preteká-
rov s presvedčením, že naše podujatie je to 

najlepšie nielen na Slovensku. Už teraz sa te-
šíme, aké zážitky a kilometre nám prinesie 
tento nový rok a prosíme vás, aby ste nám zo-
stali verní aj naďalej, či popri trati (nielen tej be-
žeckej) alebo aj priamo na nej. Váš Maratón 
klub Rajec

 P.S.: a ak by sa s nami chcel niekto zabaviť 
6. februára nás čaká Maratónsky ples, na kto-
rom si zaručene užijete skvelý čas. Tento rok 
sú našou ústrednou témou rozprávkové po-
stavičky. Viac info a vstupenky (18 €/osoba) 
hľadajte na Facebooku/Maratón klub Rajec 
alebo u tata Pala na mob.č.: +421 903 175 
665. Tešíme sa na vás!

-jr-
1x foto: archív MK

 Klub dôchodcov, denné centrum Rajec po-
zval 10. decembra svojich členov – seniorov, 
do klubovej miestnosti, kde sa zišli v hojnom 
počte pri rozžiarenom stromčeku a advent-
nom venci, na ktorom horeli dve sviečky. 

 Po uvítacom prejave predsedu klubu, 

nasledoval kultúrny program, ktorý pripravili 
žiaci Základnej umeleckej školy pod vedením 
A. Jakubíkovej. Žiaci zahrali na harmonikách 
ľudové piesne a vianočné koledy. Vystúpila      

i p. učiteľka Jakubíková, ktorá hrou na harmo-
nike uviedla do spevu všetkých seniorov. Ďa-
kujeme touto cestou p. učiteľke za veľmi pekný 
program. Náš člen p. Rýpal pripravil premieta-
nie diapozitívov z činnosti klubu. Po programe 
prebiehala beseda, kde seniori spomínali aké 
rôzne zvyky bývali v ich mladosti. Zo stretnutia 
mali radosť, lebo si osobne mohli zaželať po-
kojné a požehnané prežitie prichádzajúcich 
vianočných sviatkov. 

 V závere predseda poďakoval primátorovi 
mesta Ing. J. Rybárikovi za dobrú spoluprácu 
v tomto roku. Seniorom zablahoželal šťastné a 
veselé prežitie vianočných sviatkov, aby boli 
plné lásky a pokoja a šťastlivý nový rok, aby 
sme sa v dobrom zdraví mohli aj naďalej stre-
távať na spoločných posedeniach.

Štefan Pecho, 
predseda Klubu dôchodcov, d.c., Rajec

1x foto: P. Rýpal

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

TRADIČNÝ NÁSTUP RAJČANOV PRED ŠTARTOM NA HÔRECKEJ ŠESTKE 

POSEDENIE PRI STROMČEKU
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65 rokov
Ladislav Galko

Ján Hulín
Viera Kuricová

Margita Vríčanová

70 rokov
Anna Priehodová

Antónia Polačková
Emil Pekarík

75 rokov
Ondrej Foltán
Anna Hanusová

80 rokov
Dagmar Navrátilová

83 rokov
Štefánia Lingešová
Božena Hajstrová

88 rokov
Antónia 

Ďurčanská
Anna 

Miškovská

92 rokov
Mária Fusková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Opustil nás
Adolf Mihal 1937 – 31.12.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – január 2016

Ak je cesta človeka vykladaná ochotou, dobrotou, snahou pomôcť 
inému v núdzi i v chorobe, potom vníma vlastný život ako dar. 

 V predvianočnom čase 8. decembra sa o šestnástej hodine 
uskutočnilo stretnutie primátora mesta s bezpríspevkovými darcami 
krvi, ktorí v roku 2015 obdržali  plakety prof. MUDr. Janského.

 S l á v n o s t n ý 
obrad s kultúrnym 
programom sa 
konal v obradnej 
s i en i  Radn i ce      
v Rajci. Pri tejto 
p r í l ež i t os t i  sa 
primátor mesta, 
Ing. Ján Rybárik, 
prihovoril darcom 
a odovzdal im fi-
nančnú odmenu. 
P r e d s e d n í č k a 
Základnej orga-
nizácie Sloven-
ského červeného 

kríža v Rajci, p. Júlia Juhászová, darcom poďakovala a odovzdala im 
kvet. Mestský úrad pripravil pre dvadsaťšesť darcov malé pohostenie. 

 Diamantovú plaketu za 80 odberov si prevzali: Ing. Martin Gutten 
a Ladislav Pekara. Zlatými plaketami, ktoré u mužov predstavujú 40 
odberov a u žien 30 odberov krvi boli ocenení: Peter Kamas, Andrea 
Lietavcová, Július Mrozik, Anna Poljačková, Ivan Slota a Jozef Tren-
čanský. Striebornú plaketu získali za 20 odberov: Ing. Tomáš Barčiak, 
Jakub Dubravka, Maroš Knapec, Róbert Pauliny a Roman Vojtek. Kate-
górie ocenenia uzatvára bronzová plaketa za 10-násobné darovanie 
krvi, ktorú získali: Peter Antalík, Ondrej Dubravka, Patrícia Hanusová, 
Michal Holeša, Bc. Martin Hollý, Mgr. Natália Jankechová, Matej Kal-
man, Bc. Katarína Kavcová, Adrián Kramár, Marián Kubačák, Mgr. Zu-
zana Lenhartová, Peter Porubčanský a Mgr. Silvia Stupňanová.

Júlia Juhászová, predsedníčka ZO SČK Rajec
2x foto: S. Kalma

 Národná transfúzna služba Slovenskej republiky, pracovisko Žilina 
v spolupráci s Mestom Rajec zorganizovala už po šiestykrát v utorok    
8. decembra v príjemnej už predvianočnej atmosfére podujatie s náz-
vom Rajecká kvapka krvi. 
 Podujatie sa stalo veľmi obľúbeným nielen medzi staršími darcami, 
ale pribúda čoraz viac nových mladých darcov krvi. Možnosť darovať 
bezplatne krv priamo v Rajci vo veľkej zasadačke mestského úradu 
využilo 38 občanov, z toho boli šiesti prvodarcovia. Všetci darcovia si 
zaslúžia náš veľký obdiv a úprimnú vďaku, veď rozhodnutím darovať 
krv, pomohli nielen chorým, ktorí krv potrebujú, ale možno zachránili 
niečí život.

Šzá
1x foto: A. Kubačáková
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ÚSPEŠNÝ ROK SPLNENÝCH 
ŽELANÍ, NAPLNENÝ 

UMELECKÝMI ZÁŽITKAMI 

praje kolektív 
Základnej umeleckej školy Rajec 

a PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ

VIANOČNÁ KVAPKA KRVI

MESTO RAJEC OCENILO 
VIACNÁSOBNÝCH DARCOV KRVI

80-NÁSOBNÝ DARCA KRVI LADISLAV PEKARA

OCENENÍ DARCOVIA KRVI
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