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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
V celom meste sa vymenili svietidlá verej-
ného osvetlenia za nové a úsporné. Už je 
projekt ukončený?
 Na stránkach Rajčana sme už informovali, 
že Mesto Rajec podalo žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok z eurofondov, konkrétne   
z ministerstva hospodárstva, na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v meste. Rekonštrukciu 
sme úspešne zavŕšili a Rajec má okrem histo-
rického centra kompletne vymenené svietidlá, 
dokonca na niektorých miestach sa lampy aj 
doplnili tak, aby bola dosiahnutá optimálna 
svietivosť v rámci noriem a lepšie osvetlenie 
jednotlivých častí mesta. 

 Čaká nás ešte jeden krok, a to je následné 
meranie svetelnosti v meste, aby nasvietenie 
jednotlivých lokalít v meste bolo v zmysle no-
riem. 
 Zaujímavosťou je, že nové verejné osve-
tlenie je ovládané cez počítač, každé svetlo 
má svoje ovládanie a pomocou neho môžeme 
ešte znížiť svietivosť jednotlivých svietidiel. 
Napríklad si môžeme určiť, že od 24. do 4. ho-
diny rannej sa v niektorých v úsekoch zníži 
svietivosť. Takýmto spôsobom môžeme šetriť 
ďalšie finančné prostriedky. 

 Tak, ako sme už v minulosti spomínali, 
ušetrené prostriedky z nového osvetlenia, 
ktoré by mali predstavovať zhruba 50 % 
súčasných nákladov (cca 20 tisíc eur) by sme 
chceli následne každým rokom investovať do 
opravy samotných stĺpov verejného osvetle-
nia a na niektorých miestach aj na rekonštruk-
ciu rozvodov.

Poslanci mestského zastupiteľstva sa na 
ostatom zasadnutí (25.2.2016) zaoberali aj 
možnosťou zriadenia chránenej dielne.
 Poslanci MZ rokovali o možnosti zriadenia 
chráneného pracoviska, ktoré by pôsobilo pri 
mestskej polícii, kde by pracovali pracovníci, 
ktorí by boli nápomocní mestskej polícii. Výho-
dou chráneného pracoviska je, že časť nákla-
dov na mzdy pracovníkov hradí Úrad práce so-
ciálnych vecí a rodiny. Pracovníkmi by mali byť 
invalidní dôchodcovia, ktorí by sledovali ka-
merový systém a dianie v meste. V prípade 
zaznamenania priestupkov by upozornili včas 
mestskú políciu, aby mohla situáciu riešiť či 
adekvátne zasiahnuť. 
 Náčelník mestskej polície dostal pokyn, 
aby naďalej pracoval na zriadení chráneného 
pracoviska. 

Vraj sa idú zriadiť dočasné stanovištia pre 
biologicky rozložiteľný odpad po meste? 
Nie je to zbytočné, keď máme zriadené 
kompostovisko, kde môže ktokoľvek vy-
viesť takýto odpad bezplatne?
 Keďže zatiaľ nemáme v jednotlivých rodin-
ných domoch samostatné kompostoviská,     
o ktoré sa chceme uchádzať po zverejnení 
výzvy z ministerstva životného prostredia, po-
slanci MZ navrhli vyčleniť dočasne šesť až 
osem stanovíšť po meste, kde by mohli obyva-
telia rodinných domov dočasne uložiť, naprí-
klad pokosenú trávu zo záhrad, aby ju nevyha-
dzovali do odpadových nádob určených na ko-
munálny odpad. 
 Dočasné stanovištia na biologicky rozloži-
teľný odpad by sme zriadili v apríli, boli by oz-
načené tabuľou a mesto by vždy začiatkom 
týždňa z týchto úložísk vysalo takýto odpad a 
vyviezlo ho na mestské kompostovisko v Kriví-
ne. 

Katolícka spojená škola (KSŠ) požiadala 
mesto o finančnú pomoc pri oprave prístu-
povej cesty.
 Na rokovaní MZ sa poslanci rozhodli, že 
vyjdú v ústrety KSŠ a poskytnú jej zdarma sta-
rú dlažbu, ktorá bola v minulosti odobratá          
z iných častí mesta, kde sa pokladala nová.    
Riaditeľ školy si zabezpečí iba jej položenie.

V minulom čísle sme spomínali, že Mesto 
Rajec podalo žiadosť na rekonštrukciu te-
locvične v Základnej škole na Lipovej ul. 
Boli ste úspešní?
 Mesto Rajec podalo žiadosť na Envirofond 
ohľadom rekonštrukcie obvodového plášťa a 
strechy veľkej telocvične v ZŠ na Lipovej ulici. 
V tejto žiadosti sme boli úspešní. Prišlo nám 
rozhodnutie, že nám bol schválený príspevok 
vo výške cca 180 tisíc eur. Z týchto finančných 
prostriedkov by sme chceli obložiť a zatepliť 
obvodový plášť na veľkej telocvični a na časti 
šatní. Práce by sme chceli zrealizovať počas 
jari a leta.

 V budúcom roku sa budeme uchádzať o fi-
nančné prostriedky na druhú časť telocviční.
 Mesto Rajec sa chce zapojiť aj do výzvy 
ministerstva školstva ohľadom rekonštrukcie 
telocviční. Z tejto výzvy by sme chceli zrekon-
štruovať kúrenie v týchto budovách. 

Dopočula som sa, že z Rajca odchádza jed-
na pediatrička. Príde namiesto nej nový 
detský lekár?
 Táto správa nám spôsobila obrovské 
problémy, veď v Rajci boli vždy dvaja pediatri a 
mali dostatok práce. 
 Mesto Rajec a MZ sa otázkou odchodu 
MUDr. Uhrínovej už viackrát zaoberalo. Mu-
síme konštatovať, že taký polovičný súhlas na 
odchod z Rajca, dostala od Žilinského samo-
správneho kraja (ŽSK) vtedy, keď jej umožnili 
mať jednu ambulanciu v Rajci a jednu v Žiline. 
Výsledkom práce v dvoch ambulanciách bolo, 
že ani v jednej nerobila svoju prácu naplno.    
V súčasnosti chce z Rajca odísť a venovať sa 
len svojim pacientom v Žiline. 
 Mesto Rajec napísalo list na ŽSK, v kto-
rom vyjadrilo stanovisko, že v žiadnom prípa-
de nesúhlasí s takýmto krokom a požaduje, 
aby ŽSK, ktorý je zodpovedný za dostupnosť a 
rajonizáciu, v tejto veci konal. Aj napriek tomu, 
že sme viackrát rokovali na ŽSK záver je – 
ŽSK nedokáže ovplyvniť doktorku Uhrínovú a 
umožní jej mať ambulanciu iba v Žiline. Ale      
v prípade, že mesto Rajec zoženie iného pe-
diatra, môže nastúpiť do ambulancie v Rajci. 
 Rokovali sme aj s doktorom Útlym, ktorý 
má ambulanciu v Rajeckých Tepliciach a jeho 
manželka sa mala vrátiť z materskej dovolen-
ky. Žiaľ dostala ponuku v Žiline, kde chce aj na-
stúpiť. Nádej, ktorú sme do nej vkladali nevy-
šla. Momentálne je situácia taká, že ŽSK po 
rokovaniach s nami rozhodol, že časť pacien-
tov by mohli prevziať MUDr. Útly a MUDr. Voj-
tikievič v Rajeckých Tepliciach a časť MUDr. 
Moravčíková v Rajci. V prípade, že nájdeme 
my alebo ŽSK pediatra, bude môcť v Rajci ot-
voriť pôvodnú pediatrickú ambulanciu, aby tu 
mohol vytvoriť ten obvod, ktorý sa – musím to 
tak povedať – rozsypal po MUDr. Uhrínovej. 
 Veľmi ma to trápi, ale vyvíjame všetko úsi-
lie, aby sme nejakého nového pediatra našli. 
Mesto Rajec dokonca zvažuje, že by iniciovalo 
petíciu rodičov, ktorí mali svoje deti v ambulan-
cii doktorky Uhrínovej, za zachovanie obvodu, 
aby si bol ŽSK vedomý toho, čo jeho rozhod-
nutie spôsobilo a že vnútorná potreba tohto re-
giónu je mať dve pediatrické ambulancie.

Za rozhovor ďakuje Šzá 

MÁME NOVÉ VEREJNÉ OSVETLENIE

PÔVODNÉ 
SVIETIDLÁ
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VÝSLEDKY VOLIEB 
DO NR SR V RAJCI

Z FEBRUÁROVÉHO ZASADNUTIA MZ
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 Voľby do Národnej rady Slovenskej repu-
bliky sa na celom území Slovenska uskutočnili 
v sobotu 5. marca. V našom meste sa už tra-
dične volilo v štyroch volebných okrskoch. 
 Z oprávneného počtu 4876 voličov, k ur-
nám prišlo 3201, čo predstavuje 65,65 % vo-
lebnú účasť. Z odovzdaných hlasov bolo plat-
ných 3154. 
 Najvyšší počet hlasov získala strana 
SMER – sociálna demokracia 33,93 % (1086 
hlasov), po nej nasledovali strany: Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO-NOVA) 
13,34 % (427 hlasov), Kotleba – Ľudová stra-
na Naše Slovensko 11,22 % (359 hlasov), Slo-
venská národná strana 10,62 % (340 hlasov), 
Sloboda a Solidarita 7,40 % (237 hlasov), 
SME RODINA – Boris Kollár 5,78 % (185 hla-
sov), SIEŤ 5,50 % (176 hlasov), MOST-HÍD 
1,53 % (49 hlasov). Ostatných 15 strán získa-
lo menej ako jedno percento hlasov.
 Kompletné výsledky si môžete prečítať na 
webstránke mesta  .www.rajec.sk

Spracovala Šzá z podkladov MsÚ Rajec

 Táto veta v poslednej dobe často zaznieva 
v telefóne Mestskej polície Rajec. Vo väčšine 
telefonických hovorov sa občania domáhajú 
odpovede, nakoľko reagujú na upozornenie, 
ktoré si našli za stieračom svojho motorového 
vozidla. Pokiaľ ste si takéto upozornenie našli 
aj vy, tak je to preto, že ste porušili niektoré z u-
stanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke. V čom je hlavná podstata problému? 

 Motorizácia naberá na intenzite a ani Ra-
jec nie je výnimkou takéhoto trendu. V mno-
hých prípadoch má rodina jedno, dve, či viac 
vozidiel. Väčšina majiteľov sa však pri ich kú-
pe vôbec nezaoberala tým, kde tieto vozidlá 
bude parkovať. Presúvať preto tento problém 
len na mesto, či mestskú políciu je absurdný!
 Každý majiteľ vozidla si musí uvedomiť, že 
parkovanie podlieha určitým normám, ktoré sú 
dané vo vyššie uvedenom zákone napríklad, 
že vozidlo musí ponechať priestor na chodní-
ku v šírke 1,5 m. Pokiaľ vozidlo stojí na ceste 
mimo chodníka, tak pri obojsmernej premávke 
na komunikácií musí ostať voľný priestor od 
vozidla po stred vozovky (jeden jazdný pruh)  
v šírke 3 m. Samostatnou kapitolou sú vozidlá 
stojace v križovatkách, kde nerešpektujú 
vzdialenosť 5 metrov od nej. Mimo to je ešte 
problém státia na tráve vedľa komunikácií, tzv. 
státie na cestnej zeleni. Toto je azda najpro-
blematickejšia časť státia všetkých vozidiel    
v našom meste. Vodiči sú samozrejme „vyna-

liezaví“ a rôzne kombinujú státie tak, aby boli 
čo najbližšie k svojmu domu bez ohľadu na 
svojich susedov, chodcov, či iných účastníkov 
cestnej premávky. V mnohých prípadoch je 
zarážajúce, že majitelia vozidiel majú svoju 
odstavnú plochu na svojom pozemku alebo 
vlastnia garáž v inej časti mesta a jednoducho 
sú pohodlní využiť vlastné možnosti, než aby 
strávili určitý čas na zaparkovanie inde mimo 
verejnú komunikáciu. Verejné priestranstvo 
slúži všetkým obyvateľom, a preto státie s vo-
zidlami na verejných priestranstvách môžu vy-
užívať všetci obyvatelia za podmienky dodr-
žiavania zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej pre-
mávke. K tomu je potrebné povedať, že aké-
koľvek trvalé parkovanie na verejnom prie-
stranstve (aj keď vyhovuje všetkým normám, 
ktoré boli spomenuté) je podľa platného VZN 
č.6/2015 o dani za užívanie verejného prie-
stranstva spoplatnené sumou 0,17 €/m²/deň. 
Pokiaľ si to spočítate, tak napríklad vozidlo za-
berie plochu 7,5 m² a poplatok je len za jeden 
deň vo výške 4,67 €. Toľko časť faktov. 
 Prečo sme teda reagovali takouto formou 
na parkovanie vozidiel? Mestská polícia evi-
duje desiatky sťažností občanov na bezohľad-
ných vodičov, ktorí parkujú na chodníkoch ur-
čených pre cyklistov, na nedostatočný priestor 
na chodníku pre chodca, či mamičku s kočia-
rom, seniora s paličkou. Preto, ak ste si našli 
upozornenie na zlé parkovanie vášho vozidla, 
je to aj reakcia na týchto občanov, ktorí majú 
rovnaké práva na užívanie verejnej komuniká-
cie ako vy – vodič motorového vozidla. Počas 
tejto preventívnej akcie bolo upozornených 
viac ako 120 majiteľov vozidiel, ktorí porušili 
niektoré z ustanovení zákona o cestnej pre-
mávke. Nateraz bolo našim cieľom nabádať 
občanov k tomu, aby si plnili svoje povinnosti 
vodiča. 
 Sme si vedomí, že situácia s parkovacími 

plochami nie je všade jednoduchá a nie každý 
má možnosť parkovať vo svojej garáži. V tejto 
súvislosti sme oslovili dopravného inžiniera    
s úlohou navrhnutia takých technických opa-
trení, ktoré by umožnili rozšírenie parkovacích 
plôch zmenou dopravného značenia naprí-
klad zjednosmernením niektorých ulíc a po-
dobne. Dlhodobo je zlá dopravná situácia na 
uliciach Hollého, 1. mája, Obrancov mieru, 
Lipová, Lúčna, Jánošíkova. Deti sa tu bežne 
hrajú na ceste a jazdiace vozidlá v kombinácií 
s prekážajúcimi autami na ceste, ktoré clonia 
vo výhľade, vytvárajú predpoklady pre kolízne 
situácie. Samostatnou kapitolou je zimná 
údržba ciest, kedy údržbové vozidlo „kľučkuje“ 
pomedzi zaparkované autá na ceste. „Vďaka“ 
takýmto vodičom je v mnohých prípadoch ce-
sta nedostatočne odhrnutá od snehu či vyčis-
tená, čo v konečnom dôsledku komplikuje si-
tuáciu všetkým. Časť takýchto „tiež vodičov“ 
má ešte pocit, že im bola zle vykonaná údržba 
komunikácie pri stojacom vozidle a neštítia sa 
verbálne vyhrážať pracovníkom mestského 
úradu! Azda tento fakt nepotrebuje ďalší ko-
mentár, možno len poznámku – „skúste sa vcí-
tiť do situácie pracovníkov mestského úradu“, 
a potom pochopíte o čom je táto práca v pros-
pech občana. Našou snahou je prinášať rieše-
nia, ktoré budú na prospech veci, preto v tých-
to lokalitách chceme osloviť občanov v rámci 
verejnej diskusie o možných riešeniach. 

 Treba však zdôrazniť, že všetko je to o nás, 
o našom vzájomnom pochopení, tolerancii, 
rešpekte a dobrých susedských vzťahoch. 
Represívne opatrenia v podobe pokút sú až 
posledným riešením, ktoré môžeme uplatniť       
v rámci našich právomocí.

Pracujeme pre vašu bezpečnosť! 

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec

 Prvé riadne tohtoročné zasadnutie  Mest-
ského zastupiteľstva v Rajci sa uskutočnilo  
25. februára 2016. Primátor mesta Ing. Ján 
Rybárik privítal prítomných a zahájil rokova-
nie.

 V prvom bode programu predniesla hlav-
ná kontrolórka mesta Ing. B. Sekáčová Správu 
o kontrole plnenia uznesení. Poslanci túto 
správu zobrali na vedomie. Ďalej zobrali na 
vedomie oznámenia o zmene rozpočtu          
č. 40/2015 – 43/2015 a rozpočtové opatrenia  
o zmene rozpočtu č. 2/2016 – 10/2016.
 Poslanci následne schválili Dodatok č. 3   
k Smernici č. 1/2013, ktorý sa týkal určenia 
cien predzáhradiek vo vlastníctve mesta.
 Vzhľadom k tomu, že sa končí funkčné ob-
dobie orgánu školskej samosprávy, poslanci 
schválili nových členov rady škôl pri ZŠ na Li-
povej ul., ZUŠ, MŠ na Ul. Obrancov mieru a 
MŠ na Mudrochovej ul. v Rajci.
 Nakoľko bol na MsÚ doručený protest 
prokurátora voči niektorým článkom VZN       
č. 1/2015 o dočasnom obmedzení pitnej vody, 
mestské zastupiteľstvo zobralo tento protest 

na vedomie, zrušilo predmetné VZN č. 1/2015 
a zároveň schválilo nové VZN č. 1/2016, v kto-
rom boli opravené články, voči ktorým prokurá-
tor protestoval.
 Následne sa poslanci zaoberali zámenou 
pozemkov, prenájmom pozemkov a prenáj-
mom nebytových priestorov.
 V ďalších bodoch programu predniesli ná-
čelník Mestskej polície v Rajci Mgr. P. Šimko-
vič Správu o činnosti Mestskej polície za rok 
2015 a hlavná kontrolórka mesta Správu        
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta 
za rok 2015. Zároveň predniesla aj správu      
o uskutočnených kontrolách za obdobie de-
cember 2015 – február 2016. Poslanci tieto 
správy zobrali na vedomie.
 V interpeláciách predniesli poslanci rôzne 
návrhy a pripomienky, ktorými sa budú zaobe-
rať jednotlivé oddelenia MsÚ.
 V poslednom bode programu rokovania 
poslanci odsúhlasili termíny riadnych zasad-
nutí MZ pre rok 2016 a termíny rozborov hos-
podárenia v jednotlivých organizáciách mesta.

MsÚ Rajec

A KDE MÁM PARKOVAŤ?

AUTO ZABRAŇUJÚCE VÝVOZU ODPADU
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 Budova mestského pivovaru je stavebne 
aj umelecky významnou súčasťou Rajca. Na-
chádza sa na južnej strane námestia oproti 
mestskej radnici. Budova bola postavená 
spolu s ostatnými domami na námestí začiat-
kom 17. storočia. Obyvatelia Rajca totiž muse-
li postaviť štyridsať murovaných domov na 
„rínku“, pretože sa pridali k Bocskayho povsta-
niu a zúčastnili sa pustošenia majetkov Juraja 
Thurza, majiteľa Lietavského panstva, pod 
ktoré Rajec patril. 
 Ešte v 18. storočí to bol jednoposchodový, 
renesančný meštiansky dom so stredovekým 
jadrom, ktorý slúžil ako mestský pivovar. Kon-
com 18. storočia prešiel rozsiahlou prestav-
bou, kedy bolo nadstavené druhé poschodie 
za účelom prevádzkovania mestského hostin-
ca. Vyrezávaná vstupná brána starého pivo-
varu bola zhotovená na začiatku 20. storočia  
v rezbárskej dielni bratov Igondovcov. Budova 
je zasunutá od uličnej čiary, aby sa pred ňou 
získal priestor pre vozy. Vnútorné priestory na 
prízemí sú zaklenuté renesančnými lunetami 
a barokovými klenbami. Do roku 1992 sídlila   
v tomto dome mestská knižnica. V súčasnosti 
sa tu nachádza múzeum s národopisnou a prí-
rodovednou expozíciou.

 Mesto Rajec podalo v januári 2015 žiadosť 
o poskytnutie dotácie z prostriedkov Minister-
stva kultúry SR v rámci programu Obnovme si 
svoj dom. Predmetom žiadosti bolo nevyhnut-
né zabezpečenie havarijného stavu krovu a 
klenby nad lodžiou budovy. Konštrukcia krovu 
bola váhou strešnej krytiny preťažená a poru-
šená. Krajský pamiatkový úrad Žilina nariadil 
pred stavebnými prácami realizovať archeolo-
gický výskum pivničných priestorov a reštau-
rátorský výskum fasády a interiéru. Dotácia   
z ministerstva kultúry bola poskytnutá vo 
výške 9000 € a určená na zabezpečenie ar-
cheologického a reštaurátorského výsku-
mu. Oba výskumy prebiehali od septembra do 
novembra 2015. Stavebné zabezpečovacie 
práce – spevnenie krovu – sa podarilo zreali-
zovať v decembri 2015. 

VÝSLEDKY VÝSKUMOV 
(vybrané zo záverečných dokumentácií ar-

cheologického a reštaurátorského výskumu)

 Archeologický výskum realizovala firma 
Via magna, s.r.o. Archeológovia zachytili a 
zdokumentovali tri historické pochôdzne úrov-
ne, z ktorých najstaršiu historickú podlahu re-
prezentuje liata maltová podlaha zo 17. storo-
čia, osadená priamo na štrkovo-piesčité po-
dložie. Zásadným nálezom boli stredoveké 
základové múry postavené z mohutných blo-
kov nachádzajúce sa pod stavbou. Tieto múry 
sú vyosené voči súčasnej parcelnej orientácií 

zástavby múzea. Pravdepodobne sú pozo-
statkom stavebnej aktivity spred výstavby re-
nesančného štvorcového námestia.

 Reštaurátorským výskumom pod vede-
ním Mgr. art. Miroslava Slúku sa podarilo od-
kryť podrobnejšiu históriu premeny budovy. 
 Súčasný vzhľad všetkých častí exteriéru 
budovy meštianskeho domu, ktorých sa re-
štaurátorský výskum týkal, je výsledkom po-
slednej rozsiahlej úpravy objektu. Najstaršie 
zachytené omietkové vrstvy fasády pochá-
dzajú z obdobia renesancie. Sú vápencovo-
vápenné na povrchu s vápenným náterom 
maslovej farby. V tejto vrstve výzdoby neboli 
nájdené žiadne doplnkové farby, ktoré by fa-
rebne architektonicky členili fasádu. Po týchto 
bielych vápenných náteroch sa nachádza aj 
farebná úprava bledomodrej farby, ide pravde-
podobne o zmes vápna a modrého kobaltové-
ho skla. Súvisí to zrejme s rozkvetom výroby 
tohto modrého pigmentu a s jeho cenovou do-
stupnosťou. Ide o celoplošný monochrómny 
náter bez farebnej kombinácie, ktorá by odde-
ľovala klasickú výzdobu. Výtvarne najvýraz-

nejšou farebnou úpravou fasády je pravdepo-
dobne baroková úprava v zlato-okrovej kombi-
nácii s červeno-bordovou farbou s akcentami 
čiernej farby. V 19. storočí, až na prelome 20. 
storočia figurovala fasáda meštianskeho do-
mu v hnedo-ružovej farebnosti. Túto farebnosť 
napokon nahradila kombinácia svetlo okrovej 
a bielej, ktorá sa v niekoľkých farebných náte-
roch opakovala až do súčasnosti. Sondami     
v priestore lodžie sa podarilo zachytiť oblúko-
vý tvar osekanej štukovej výzdoby, tiež kordó-
nové rímsy, lemy okenných otvorov, podľa 
ktorých sa dá rekonštruovať pôvodný výtvarný 
zámer lodžie.
 Na stenách a stropoch v interiéri reštaurá-
tori odhalili množstvo vrstiev náterov. Základ-
ná renesančná omietka, na ktorej je štukový 
profil vytiahnutý v hmote, je vápenno-vápen-
cová biela omietka, pevná, v dobrej kondícii, 

súdržná s podkladom. Do hmoty štukového 
profilu je pridaný preosiaty, jemný, riečny pie-
sok. Pravdepodobne z dôvodu ľahšieho spra-
covania hmoty. Základným náterom je hladký, 
svetlo maslový, vápenný náter. V tejto bielej 
farebnej úprave fungoval priestor pomerne dl-
hý čas, pretože množstvo na seba nanese-
ných bielych náterov je odhadované v množ-
stve 12 až 15. Po tejto hrubej vrstve bielych, 
vápenných náterov pokračuje farebné rieše-
nie miestností vo svetlomodrej farbe, ktorá sa 
v jednotlivých vrstvách farebne mení od mo-
dro-šedej, po modro-šedú teplú až do zelen-
kava. Tieto bledomodré nátery súvisia zrejme 
aj s úpravou čelnej fasády použitím kobaltové-

ho skla. V tejto farebnej úprave mohol objekt 
fungovať v druhej polovici 18. storočia, až do 
prvej polovice 19. storočia. V 19. storočí domi-
novali kombinácie ružovej, svetlo zelenej, sve-
tlo-hnedej, okrovej. Nachádzajú sa v dvoch 
vrstvách, kde prvá je farebne tlmenejšia a dru-
há je farebne sýtejšia a výraznejšia. V tomto 
období podľa historickým prameňov prešiel 
objekt výraznou stavebnou úpravou a zmenil 
sa pravdepodobne aj účel jednotlivých prie-
storov a z objektu mestského pivovaru sa stá-
va objekt slúžiaci ako obytný dom. Výtvarne 
najčitateľnejšou je farebná výzdoba zo začiat-
ku 20. storočia, ktorá je zložená zo šablóno-
vých vzorov rôznej veľkosti a farby. Zaujíma-
vou je šablóna v centrálnom štukovom kruhu, 
ktorá je inšpirovaná tvarom cibuľového porce-
lánu. Plastická výzdoba stratila svoj tvar a pro-
fil vďaka veľkému množstvu na nej zachova-
ných vápenných náterov, ktoré postupne za-
lievali ostrosť štukového profilu. 
 Na poschodí boli zdokumentované vápen-
né nátery s výtvarným motívom z 19. a zo za-
čiatku 20. storočia. Dominantnými farbami bo-
li teplá šedá, tabaková hnedá, zlatá okrová. 
Výzdobu tvoria pásy jemných ornamentov      
s rastlinným motívom.

MsÚ Rajec
1x foto: Zachar; 3x foto: Slúka

VÝSKUM MESTSKÉHO MÚZEA ODHALIL NIEKOĽKO ZAUJÍMAVOSTÍ

Koncom minulého roka sme vás infor-
movali o začatí reštaurátorského a ar-
cheologického výskumu v budove mest-
ského múzea na námestí. Čo nám oba 
výskumy prezradili si môžete prečítať      
v nasledujúcich riadkoch. 

STREDOVEKÉ ZÁKLADOVÉ MÚRY

ŠTUKOVÁ VÝZDOBAŠTUKOVÁ VÝZDOBA

NÁJDENÁ VÝZDOBA IZIEB
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ANONYMNÉ NAHLÁSENIE SPAĽOVANIA ODPADU

 Dňa 24.2.2016 v čase o 10.30 hod. bolo hliadke Mestskej polície 
Rajec na služobný telefón anonymne nahlásené spaľovanie odpadu. 
Preverením oznámenia hliadka MsP na uvedenom mieste nezistila po-
rušenie VZN č. 5/2011 vo veci nedovoleného spaľovania odpadu.  

ZRAZENÁ LÍŠKA PRI CESTE

 24.2.2016 v čase o 12.30 hod. 
bola hliadke MsP anonymne na-
hlásená zrazená líška ležiaca ve-
dľa cesty v časti pri benzínovej 
pumpe v smere na obec Kľače. Vy-
rozumení boli Obvodné oddelenie 
Policajného zboru Rajec (OO PZ 
Rajec) a poľovnícke združenie. 
Líška bola následne poľovníckym 
združením odstránená za prítom-
nosti hliadky MsP.

ODCHYT TÚLAJÚCEHO SA PSA

 Dňa 29.9.2015 v čase o 8.00 hod. bol na útvar MsP telefonicky na-
hlásený voľne sa pohybujúci pes rasy nemecký ovčiak, čiernohnedej 
farby. Pes sa pohyboval v okolí areálu Tesco. V spolupráci s OO PZ Ra-
jec bola zistená majiteľka psa. Majiteľka bola pri prevzatí psa upove-
domená o podmienkach držania psov podľa Zákona č. 282 z roku 2002 
a následne riešená hliadkou MsP v zmysle zákona. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec

 Počas valentínskej nedele (14.2.) sme zorganizovali v hoteli Skalka 
v Rajeckých Tepliciach divadelné predstavenie Ženský zákon od J. G. 
Tajovského. Predstavili sa ochotníci zo súboru Kožkár pri Mestskom 
kultúrnom stredisku Rajec. Jednotliví účinkujúci predviedli naozaj pro-
fesionálny výkon a obecenstvo ich odmenilo srdečným potleskom. Pra-
jeme ochotníkom veľa chuti do ďalšej práce a tešíme sa na ich ďalšie 
predstavenia.

-lg-

 Žabokrecké ochotnícke divadlo sa nám predstavilo v nedeľu 28. fe-
bruára v Kultúrnom dome v Rajci s divadelnou hrou Láska za pár drob-
ných, ktorú nielen napísal, ale aj režíroval mladý talent Martin Zachar. 
Ľudová veselohra s piesňami o tom, čo sa stane, keď skúpa matka za-
predá vlastnú dcéru za pár drobných, nás zaviedla do obdobia pred pr-
vou svetovou vojnou do dedinky Žabokreky. Divadelná hra prilákala tak-
mer stovku divákov, ktorí sa veľmi dobre zabávali a ochotníkov odmenili 
búrlivým potleskom. 
 Divadelné predstavenie zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko 
Rajec. 

Text a foto: Z. Ščasná, MsKS Rajec

 Aj počas tohtoročných jarných prázdnin 
pripravilo Mestské kultúrne stredisko Rajec 
pre prázdninujúce deti tvorivé remeselné 
dielne. Od pondelka (29.2.) do stredy (2.3.) 
denne od 9. do 12. hodiny si mohli vyrobiť 
rôzne výrobky. V pondelok vytvárali stojan 
na šperky z papiera a zdobili ho servítkovou 
technikou, v utorok si vyrobili kraslice zdo-
bené patchworkom a v stredu na ne čakali 
vajíčka celé vyrobené z drôtu a zdobené ko-
rálikmi. Každý deň prišlo stráviť zaujímavým 
a nápaditým tvorením dvadsať detí. Po 
s k o n č e n í 
k a ž d é        
z nich od-
c h á d z a l o 

veľmi spokojné a s krásnymi výtvormi, 
ktoré si vlastnoručne vyrobili.

Text a 3x foto: E. Pekná, MsKS Rajec

 Ochotnícky divadelný súbor KOŽKÁR, ktorý pôsobí pri MsKS Ra-
jec, sa so svojou najnovšou hrou Ženský zákon predstavil v nedeľu      
6. marca aj divákom v Žabokrekoch pri Martine. „Na divadelnú klasiku 
od J. G. Tajovského ľudia radi prídu“ – povedal spoluorganizátor Martin 
Zachar, režisér ochotníkov v Žabokrekoch. A mal pravdu! Na divadelné 
predstavenie prišli nielen diváci z obce, ale aj zo širokého okolia. Po 
skončení predstavenia nešetrili potleskom, pochvalnými slovami a ob-
divom. 

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

Foto: archív MsP

ŽENSKÝ ZÁKON SA PREDSTAVIL V ŽABOKREKOCH

KOŽKÁR VYSTÚPIL AJ V KÚPEĽNOM MESTE

Text a foto: E. Pekná, MsKS Rajec

LÁSKA ZA PÁR DROBNÝCH OČARILA DIVÁKOV

CEZ PRÁZDNINY SA NENUDÍM – TVORIVÉ DIELNE
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 S výberom žiakov 5.A a 5.B triedy, spolu 23 žiakov, sme sa vybrali    
v stredu 17. februára na klzisko do Považskej Bystrice. Očakávania detí 
sa naplnili. Ľad bol výborne pripravený a ľadová plocha bola len pre nás. 
Deti sa vyšantili, naháňačkám nebolo konca. Tí opatrnejší to najprv skú-
šali popri mantineloch, ale po malej chvíli zistili, že sú dobrí korčuliari a 
pustili sa cez celý štadión na druhú stranu. Čas rýchlo utekal a pri od-
chode z ľadu deti už plánovali ďalší návrat na klzisko. 
 Žiaci si vyskúšali iné „športovisko“, ako majú v tradičnom vyučova-
ní. Ani nevedeli, že pohybom robia niečo pre svoju kondíciu a zároveň aj 
zdravie. Odchádzali sme bez zranení a v dobrej nálade, ale hlavne        
s pekným zážitkom z dobrej akcie, ktorá patrí medzi sezónne činnosti    
v telesnej a športovej výchove na našej škole.

Mgr. Vladimír Baďura, Katolícka spojená škola
1x foto: archív KSŠ

 Vianoce sú už dávno za nami, prešli aj Fašiangy a na dvere nám klo-
pe Veľká noc. Ale na Základnej umeleckej škole v Rajci vôbec nezahá-
ľame a stále pripravujeme nové a nové umelecké zážitky pre seba a 
Rajčanov. 
 3. februára sa uskutočnil náš veľmi úspešný koncert z cyklu koncer-
tov Hráme si spolu. Je to koncert všetkých súborov a orchestrov, ktoré 
pôsobia na pôde ZUŠ Rajec. A že ich máme požehnane! 
 Hneď úvod nám odštartoval v džezovom rytme Orchester ZUŠ Ra-
jec, pod dirigentskou taktovkou Juraja Hodasa, DiS. art. Orchester za-
hral tri skladby a obecenstvu bolo naozaj veľmi ľúto, že iba tri. Nasledo-
val violončelový Bzučko pod vedením Oľgy Pažickej, DiS. art. Zahrali 
zmes slovenských ľudových piesní. Potom sa na koncerte vystriedalo 
viacero žiakov z klavírnych tried v štvorručnej hre na klavíri a nasledo-
valo akordeónové trio z triedy Anny Jakubíkovej, DiS. art. Milé vystúpe-
nie si prichystal súbor zobcových fláut Komáriky. Žiaci sú z triedy 
PaedDr. Beáty Vörösovej. Z jej triedy vystúpili aj žiaci s flautovými 
triami. Nedali sa zahanbiť ani huslisti a vystúpili s husľovým duom a stá-
le úspešnejším detským folklórnym súborom Vlásenka. Tento pomáha 
udržiavať na našej škole ľudové tradície a pre Rajec a okolie vychová-
vať folklórnych nadšencov. Huslisti vystúpili pod umeleckým vedením 
Bc. Zuzany Kolenovej. Anton Gamboš, DiS. art., pripravil s dychovým 
kvartetom džezové reminiscencie a nezabudol ani na výročie Wolfgan-
ga Amadea Mozarta, skrátenou verziou Malej nočnej hudby. Predpo-
sledné číslo bol detský spevácky zbor Škovránok s mixom slovenských 
ľudových piesní v úprave slovenských skladateľov. Ako dirigentka sa 
predstavila PaedDr. Eva Kyšková. A aby návštevníci koncertu od-
chádzali dobre naladení, na záver pridala tanečné číslo skupina po-
pulárnej hudby Happy Day. Vedie ju Bc. Jaroslav Jankech. Zaspievali 
sme si spolu s nimi známu pieseň speváčky Kristíny TA NE? A ja by som 
dodal na záver iba jedno TA HEJ !!! 
 Koncert Hráme si spolu potvrdil pred plnou sálou kultúrneho domu, 
že Základná umelecká škola v Rajci je škola, ktorá má v Rajci a v celom 
regióne Rajeckej doliny pevné a nezastupiteľné miesto.

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
1x foto: súbor Vlásenka

RAJEC ŽIL IMPROVIZÁCIOU
 Vo štvrtok 18. februára sa už po 16. krát v Rajci zišli mladí divadelní-
ci a nadšenci dobrej zábavy a improvizácie, aby si spolu zasúťažili         
v tom, komu sa najlepšie za tri minúty podarí nacvičiť a za ďalšie tri mi-
núty odohrať scénku tak, aby pobavili diváka, no aby tiež splnili kritériá 
poroty, ktorá ich výkony pozorne sledovala a hodnotila. Súťaže sa zú-
častnilo osem tímov v dvoch kategóriách, a to zo Základných škôl z Ra-
jeckej Lesnej, Kamennej Poruby, Základnej umeleckej školy v Rajci a    
z Čili divadla pri MsKS Rajec. 
 Členmi poroty boli Ing. Adriana Mášová z Krajského kultúrneho stre-
diska v Žiline, učiteľka a herečka Jelena Horváthová-Tichavská a herci 
ochotníckeho súboru Kožkár (pôsobí pri MsKS Rajec) – Ján Rybár, Pe-
ter Pekný a Lukáš 
Pekný.  Porota 
pozorne sledova-
la výkony mla-
dých improvizáto-
rov, porovnávala, 
hodnotila a roz-
hodla, že na pr-
vom mieste sa 
umiestni v prvej 
kategórii tím 7.A  
z Rajeckej Lesnej 
a v druhej kategó-
rii tím Fero z Raj-
ca. Ceny za naj-
lepšie herečky si odniesli Adelka Zacková z Rajeckej Lesnej a Veronika 
Mlynárová zo ZUŠ Rajec, za najlepšie chlapčenské herecké výkony to 
boli Andrej Bitarovec z Rajeckej Lesnej a Samuel Jakubík z Kamennej 
Poruby. 
 Všetkým ocenením blahoželáme a dúfame, že sa opäť stretneme 
na ďalších improligách v ešte väčšom počte, aby sme sa spoločne mohli 
podeliť o fantáziu, ktorú tieto deti určite majú a prostredníctvom divadla 
ju dávajú najavo.

Peter Pekný
1x foto: S. Kalma

NETRADIČNÁ HODINA TELESNEJ 
VÝCHOVY – KORČUĽOVANIE

HRÁME SI SPOLU

 Dvanásty februárový deň sa študenti sexty a oktávy našej Katolíc-
kej spojenej školy vybrali do Žiliny na divadelné predstavenie v anglic-
kom jazyku. Klasické dielo THE CANTERVILLE GHOST z pera Oscara 
Wilda nám v modernej verzii sprístupnili anglickí herci NT Theatre Bri-
tain. 

 Príbeh nás zaviedol do Anglicka, kde lord Canterville predáva svoj 
zámok bohatej americkej rodine. Život nových obyvateľov spestruje 
duch Sira Simona, ktorý zavraždil svoju manželku a teraz musí strašiť. 
Ale bezstarostní Američania sa nedajú odradiť a príbeh končí happy 
endom – plánovanou svadbou Američanky Virginie a lorda Canterville. 
Okrem príbehu lásky a duchárskej zápletky sme mali možnosť konfron-
tovať typický životný štýl Američanov a Angličanov. Skvelé herecké 
výkony boli doplnené spevom  a tancom.

Kolektív KSŠ

CANTERVILLSKÉ STRAŠIDLO
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 V prvom rade, slovo katolícka nemá iba     
v názve. Prioritou našej školy je výchova a 
vzdelávanie v duchu kresťanských hodnôt vo 
všetkých smeroch. A v čom sme teda iní? Úvo-
dom a taktiež záverom nášho školského dňa je 
vždy modlitba. Je to v réžii učiteľa, akou for-
mou prebieha. Okrem toho, že to má určitý 
vyšší cieľ, je to aj také spoločné zastavenie sa, 
vytvorenie spoločenstva ako triedy. Obzvlášť 
na prvom stupni, kde tieto modlitby väčšinou 
prebiehajú s triednym učiteľom. Okrem tejto 
každodennej činnosti sa spoločne ako škola 
stretávame na sv. omšiach v prikázané sviatky 
v kostole, na sv. omšiach v školskej kaplnke či 
na rôznych iných podujatiach (napr. modlitba 
desiatku sv. ruženca v októbri a pod.). Všetky 
tieto aktivity budujú pojem školy ako jednej 
veľkej rodiny, kde sme si navzájom priateľmi a 
pomocníkmi. Každá trieda spolu absolvuje raz 
do roka aj duchovnú obnovu s kňazom.

Niečo o škole – 1. stupeň
 Prvý stupeň KSŠ je v samostatnej budove. 
V súčasnosti máme 6 tried prvého stupňa.      
V budove sa okrem samostatných tried nachá-
dza aj telocvičňa s pestrým vybavením (lopty, 
švihadlá, basketbalové koše, fit lopty, farebné 
žinenky rôznych tvarov, náčinie na floorbal, te-
nis a pod.). Starší žiaci (3., 4. ročník) sa pre-
súvajú na hodiny telesnej výchovy do budovy 
druhého stupňa, kde je väčšia telocvičňa. Tak-
tiež sa tu nachádzajú dve oddelenia školského 
klubu detí v samostatnej miestnosti, ktoré fun-
gujú v čase od 6.30 do 16.30 hod. Deti majú    
k dispozícii ďalšiu miestnosť na vypracováva-
nie domácich úloh. Na hodiny informatiky slúži 
počítačová učebňa. Anglický jazyk sa vyučuje 
už od prvého ročníka. V poobedňajších hodi-
nách majú deti možnosť navštevovať rôzne 
krúžky (počítačový, gymnastický, šikovníček, 
rozprávkovo-vychádzkový, futbalový, divadel-
ný, folklórny, turistický, astronomický...). Na 
škole pracuje špeciálna pedagogička, vďaka 
ktorej máme zabezpečený individuálny prí-
stup k začleneným žiakom.
 Vo vyučovacom procese využívame mo-
derné technické vybavenie, ako sú datapro-
jektory (umiestnené v každej triede), interak-

tívne tabule. Taktiež škola disponuje tabletmi, 
ktoré sa využívajú na rôznych vyučovacích ho-
dinách. V celej budove je pripojenie na wifi. 
 Spolu sa zúčastňujeme aj rôznych diva-
delných predstavení, či už takých, ktoré prídu 
za nami do školy alebo vycestujeme my, tak-
tiež koncertov, zapájame sa do súťaží (recitač-
ných, matematických, športových, čitateľ-
ských...). Využívame aj možnosti kvalitného 
plaveckého kurzu v plaveckej škole v Žiline či 
školy v prírode (napr. Fačkovské sedlo, Kune-
rad, Ústie nad Priehradou na Orave, Zliechov, 
Kľačno...).
 Okrem kvalitného vyučovacieho procesu 
sa na prvom stupni organizujú aj rôzne mimo-
vyučovacie akcie, určené nielen pre deti, ale aj 
pre verejnosť. Zo všetkých týchto akcií sú foto-
grafie umiestnené na školskej stránke. Spo-
menieme najmä vydarenú akciu Adventné re-
meselné dielne spojené s predajom výrobkov 
žiakov a učiteľov školy, Deň otvorených dverí 
pre deti materských škôl, Deň detí, návšteva 
sv. Mikuláša, Deň Zeme, karneval a mnohé 
ďalšie. Pre lepšiu adaptáciu budúcich prváči-
kov na školské prostredie pripravujeme letný 
denný tábor s množstvom zaujímavých aktivít 
a výletov. Škola taktiež cez letné prázdniny or-
ganizuje pobytový tábor pre našich žiakov, mi-
nulý rok sme boli vo Vysokých Tatrách.

Niečo o škole – 2. stupeň a OG
 Vyučovanie na druhom stupni našej Kato-
líckej spojenej školy sa sústreďuje na poskyt-
nutie základných vedomostí, nadobudnutie 
schopností a zručností potrebných na ďalšie 
vzdelávanie i na všestranný, tak na telesný      
i duševný rozvoj dieťaťa. Ako sme už spomí-
nali, výchova a vzdelávanie na našej škole sa 
realizuje v duchu kresťanských hodnôt. Už od 
piateho ročníka ďalej rozvíjame v deťoch lásku 
k Bohu, rodine, ľuďom, zvieratám i sebe sa-
mým. So svojimi triedami mávame sväté om-
še, duchovné obnovy, navštevujeme divadel-
né i filmové predstavenia, zapájame sa do sú-
ťaží (astronomických, recitačných, biologic-
kých, geografických, matematických, jazyko-
vých, športových...), pomáhame si navzájom  

v ťažkých životných situáciách, prejavujeme 
lásku k prírode, športu. V súčasnosti máme 11 
tried druhého stupňa a osemročného gymná-
zia. Počas hodín telesnej výchovy využívame 
priestory telocvične a posilňovne priamo vo 
vnútri budovy školy. Telocvičňa a posilňovňa 
sú vybavené rozličnými telovýchovnými po-
môckami a náčiním: lopty, hrazda, trampolíny, 
kladina, švihadlá, basketbalové koše, sieť na 
volejbal, žinenky, tenisové, stolnotenisové a 
bedmintonové rakety, loptičky/košíky, lietajú-
ce taniere, kriketové loptičky, stolnotenisové 
stoly, činky, závažia). V poobedňajších hodi-
nách deti navštevujú krúžky (astronomický, 
počítačový, pravopisný...). Od tohto školského 
roka na našej škole ponúkame aj možnosť 
navštevovať Domácu prípravu. Ide o prípravu 
na vyučovanie pre deti, ktoré majú problém     
s niektorými predmetmi. Pripomína to školský 
klub, avšak Domáca príprava je určená pre    
2. stupeň a pri vypracovaní domácich úloh 
pomáhajú učitelia jednotlivých predmetov.

 Vo vyučovacom procese taktiež využíva-
me moderné technické vybavenie (datapro-
jektory a pod.). Čoraz viac sa orientujeme na 
výučbu netradičnými spôsobmi – prostredníc-
tvom zážitkových hodín, exkurzií, výletov, sú-
ťaží, a to na všetkých vyučovacích hodinách – 
na hodine katolíckeho náboženstva (pomoc 
blížnym, Biblická olympiáda... ), na telesnej 
výchove (návštevy klzísk, lyžiarske a plavecké 
kurzy, stretnutia so šikovnými športovcami a 
pod.), na fyzike, chémii, dejepise, občianskej 
náuke, geografii, biológii, výtvarnej výchove 
(zábavné hodiny histórie, fyziky, olympiády, 
exkurzie...), na slovenskom jazyku, cudzích 
jazykoch a matematike (Hviezdoslavov Kubín, 
Škrábikov Rajec, vianočné internetové testo-
vanie žiakov deviateho ročníka z čitateľskej 
gramotnosti, internetové prípravné Testovanie 
9 zo slovenského jazyka a matematiky, Pyta-
goriáda, návšteva divadla, pripravované diva-
delné predstavenie pre mamičky ku Dňu ma-
tiek v anglickom i slovenskom jazyku, účasť na 
Improlige, olympiády, súťaže).
Odkaz na webstránku: katskola.edupage.org .

Kolektív KSŠ
3x foto: archív KSŠ
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Mesiac február sa, aj keď by človek normálne 
čakal množstvo snehu a mínusové teploty, 
niesol skôr v aprílovom duchu. Jeden deň na-
padla veľká biela prikrývka, druhý deň ju zas 
odohnali jarné teploty. Toto všetko malo vplyv 
na naše tréningy, ktoré ani v tomto období ne-
treba zanedbať, pretože aj zimná príprava sa 
môže odraziť na výkonoch v ostatnom roku. 
Maratón klub však odoláva aj nie práve ideál-
nemu počasiu, a to dokazujú výsledky, ktoré 
vám dnes prinášame.

 V sobotu, 31. januára sa v Skalke pri Krem-
nici konali tradičné bežkárske preteky Biela 
stopa. Už pravidelne sa ho zúčastňujú aj na-

šinci klubu. Vý-
borne sa darilo 
napríklad Palovi 
Uhlárikovi, spo-
medzi 174 prete-
károv 21 km trať 
zdolal za 1:25:23 
a vyslúžil si tak 
10. miesto vo svo-
jej kategórii. Ďal-
šie pódiové umie-

stnenie si domov odnáša Domča Vanáková. 
Rovnakú trať prešla za 1:32:35 a právom jej 
patrí 3. miesto v kategórii žien.
 V januári sa nám rozbehla už aj Bežecká 
liga Žiliny, v ktorej naši pretekári dosahovali   
v uplynulom roku výborné výsledky. I. zimné 
kritérium malo na programe 6 km trať.          
11 členná partia Rajčanov sa blysla krásnymi 
výkonmi. Do výsledkovej li-
stiny sa časom 0:23:32 za-
písal Janko Piala a obsadil 
tak skvelé druhé miesto       
v celkovom poradí. Vo svojej 
kategórii získal striebro ča-
som 0:25:58 Jaro Stupňan 
a rovnako vo svojej kategórii 
a opäť striebro si vybojoval 
Jaro Taldík (0:26:00). Jož-
ko Straňanek s časom 
0:26:57 sa tešil z bronzu. 
Parádne tento rok naštarto-
vala aj Betka Úradníková. S časom 0:28:18 
na trati nenašla premožiteľku a domov si odná-
ša skvelé prvé miesto v kategórii žien.

 II. zimné kritérium sa nieslo v znamení  
10 km behu. Na trať vybehlo 8 Rajčanov. S vý-
konom mohol byť vo veľmi silnej konkurencii 
spokojný Mišo Hulinko. Jeho čas 0:41:12 ho 
iba krok delil od pódiového umiestnenia v rám-
ci kategórie. Rovnako štvrtý vo svojej kategórii 
skončil aj Palo Uhlárik (0:44:52).

 To, že sa členovia Maratón klubu Rajec ve-
dia baviť, sme opäť dokázali na našom už tra-
dičnom plese v maskách. Veď napokon také 
celonočné tancovanie znamená pre nohy aj 
celkom dobrý tréning . Tento ročník sa niesol ☺
v znamení rozprávok, a tak ste na parkete mo-
hli stretnúť postavičky od výmyslu sveta – 

Danku a Janku, 
Ferda Mravca, 
Shreka a Fionu, 
zavítali k nám aj 
Pat a Mat, Mach a 
Šebestová, Čer-
vená čiapočka a 
zlý vlk, víla Amál-
ka a motýľ Ema-
nuel, či cínový vo-
jačik a tanečnica. 
Každý si dal pa-
t r ične záležať, 

aby jeho kostým čo najlepšie pripomínal tú, 
ktorú postavu a o zábavu nebola núdza. Vý-
borná hudba, jedlo, súťaže a, samozrejme, 

nezanedbávaný pitný režim sa postarali o zá-
bavu až od svitania. V tradícii plesov budeme 
určite pokračovať, preto kto teraz banuje, že 
nebol (a má prečo), o rok sa treba pripraviť na 
rovnakú dávku zábavy.
 Na záver je tu pozvánka na nádhernú jar-
nú klasiku – Rajecký Borošovec. Presne na 

Jozefa, 19. marca, sa 
uskutoční už 21. roč-
ník tohto prestížneho 
podujatia. Na preteká-
rov čaká náročná viac 
ako 14 km trať vedúca 
krásnou rajeckou prí-
rodou. Aj vy môžete 
tento rok stáť na štar-
te. Stačí sa zaregistro-
vať na www.rajecky-
maraton.sk . A ak sa 
na beh necítite, príďte 
nás povzbudiť ako di-
váci, kvalita týchto 

pretekov si to 
určite zaslúži.
 A na úpl-
ný záver ešte 
j e d n a  p o z -
vánka. Aj ten-
to rok vás pro-
síme o podpo-
ru, nielen tú 
ľudskú, ale aj 
finančnú, a to 

formou darovania 2 % (v niektorých prípa-
doch dokonca 3 %) z vašich daní, ktoré by ste 
inak odovzdali štátu. Maratón klub Rajec svo-
jimi podujatiami, ktorých je počas roka viac 
ako 10, zviditeľňuje naše mesto nevídaným a 
unikátnym spôsobom po celom svete. Vaše    
2 % môžu kvalite našej organizácie veľmi po-
môcť, preto vám budeme vďační, ak kladne 
zareagujete na túto našu pozvánku. Ak sa roz-
hodnete venovať ich práve nám, všetky kroky, 
ktoré pre to treba urobiť, nájdete na www.ra-
jeckymaraton.sk . ĎAKUJEME!

-jr-
4x foto: archív MK
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ŠTEFANSKÝ HOKEJBALOVÝ TURNAJ 
OVLÁDLI HRÁČI RETRO RAJEC

 Druhý sviatok vianočný už tradične v Rajci patril hokejbalu. Konal sa 
tu už 5. ročník Štefanského hokejbalového turnaja. Od rána prebiehali 
boje v dvoch skupinách. Tie napokon rozhodli o tom, že prvým vypadá-
vajúcim tímom sa stalo Ráztočno. Naopak priamy postup do semifinále 
si zabezpečili celky Retro Rajec a Severania, ktoré svoje skupiny vyhra-
li. Vo štvrťfinále si to o postup do semifinále rozdali tímy krížovým spôso-
bom. Salora Domka Žilina nastúpila proti Friwaldu a RajŠuja si zmerala 
sily s tímom Red Wings. V prvom štvrťfinále boli úspešnejší hráči Salora 
Domka, hoci skóre otvoril Friwald gólom z vlastného obranného pásma. 
Tím zo Žiliny však následne dokázal vývoj duelu troma gólmi otočiť.      
O niečo dramatickejšie bolo druhé štvrťfinále, v ktorom sa rýchlo ujal ve-
denia tím RajŠuja, no Red Wings sa onedlho podarilo vyrovnať. Žilinský 
tím dlho držal nad vodou výborný výkon brankára, no nakoniec inkaso-
vali gól tesne pred koncom. Ešte skúšali šťastie v hre bez brankára no   
v tom inkasovali ďalšie dva góly a z ďalších bojov vypadli. V semifinále 
sa teda stretli Salora Domka Žilina proti Retro Rajec a RajŠuja proti Se-

veranom. V prvom semifinále sa stretla dravosť mladíkov zo žilinského 
tímu proti skúsenostiam hráčov Retro Rajec. Úspech a postup do finále 
napokon slávil po peknom zápase skúsenejší celok Retro Rajec. Obhaj-
covia minuloročného prvenstva Severania sa o postup pobili s tímom 
RajŠuja, ktorý porazili v skupine výsledkom 1:0. Vo vyrovnanom zápase 
napokon rozhodol opäť jediný gól, ktorý strelil Martin Juríček z tímu Se-

SPRÁVY Z HOKEJBALU

Pokračovanie na s. 9

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
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veranov. Tí tak postúpili po troch jednogólových víťazstvách do finále.  
V súboji o tretie miesto sa po ďalšej dráme podarilo zvíťaziť tímu RajŠu-
ja, ktorý dosiahol historický úspech a bral bronzové medaily. 
 Vyvrcholením turnaja bol finálový súboj medzi Retro Rajec a Seve-
ranmi. Do duelu vstúpil lepšie Retro Rajec a jeho hráči sa ujali vedenia. 
Treba povedať, že tím Retro Rajec v tomto zápase ťažil zo širokej lavič-
ky, čo sa nakoniec prejavilo aj na výsledku zápasu. Severania sa síce 
snažili so zápasom niečo urobiť a dokonca trafili aj tyčku, no keď sa sú-
perovi podarilo zvýšiť náskok, Severania už tušili, že titul neobhája. Re-
tro napokon ešte navýšilo svoj náskok a finále vyhralo pomerom 3:0. 
Oba celky si tak vymenili minuloročné pozície.
 Dominanciu tímu Retro Rajec na tomto ročníku turnaja ukazujú aj 
držitelia individuálnych ocenení, keď sa najlepším strelcom stal Norbert 
Pavlorek a najlepším brankárom Marek Dávidík.

 Výsledky štvrťfinále: Salora Domka Žilina – Friwald 3:1; Red Wings 
– RajŠuja 1:4.
 Výsledky semifinále: Retro Rajec – Salora Domka Žilina 5:2; Seve-
rania – RajŠuja 1:0.
 Zápas o 3. miesto: Salora Domka Žilina – RajŠuja 1:3.
 Finále: Retro Rajec – Severania 3:0.

 Tento rok nám počasie prialo, a tak si na turnaj našlo cestu viacero 
divákov, ktorí sa mohli občerstviť vianočným punčom alebo čajom.       
V mene organizátorov by sme touto cestou radi poďakovali aj tradičným 
sponzorom Bistro Dvanástka, Kofola, a.s., a Pizzéria a Reštaurácia 
Radničná. V mene Severanov by sme radi poďakovali sponzorom Ga-
brielovi Špánikovi a Martinovi Papalovi. Všetkým ďakujeme za podporu 
a veríme, že o rok sa vidíme pri ďalšom ročníku Štefanského hokejbalo-
vého turnaja.

RAJECKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA SA OPÄŤ ROZBIEHA

 Po relatívne miernej a krátkej zimnej prestávke je na začiatok marca 
naplánovaný štart jarnej časti 2. ročníka Rajeckej hokejbalovej ligy,       
v ktorej nám zostáva odohrať poslednú tretinu zápasov základnej časti. 
Vzhľadom na aktuálnu vyrovnanosť prvých troch mužstiev, kde má mo-
mentálne prvé HBK Turie náskok 2 bodov pred tímami RETRO Rajec a 
Severania, sľubuje jarná časť zaujímavé a dramatické zápasy. Ob-
zvlášť, ak v hre pre prvé dva tímy po základnej časti je možnosť získania 
výhody priameho postupu do semifinále vyraďovacej časti ligy.
 Aktuálne informácie a kompletný výsledkový servis nájdete na inter-
netovej stránke  .http://hokejbalrajec.sportvin.sk/liga/seniori/

Text a foto: Robo Michalec a HBC Rajec

Dokončenie zo s. 8

 Začiatkom januára sa rozbehla druhá časť 
stolnotenisovej sezóny, v ktorej naše družstvá 
zahájili dvanástym kolom. 

4. LIGA (STK RAJEC A)

 V dvanástom kole (9.1.) sme vyhrali doma 
s družstvom TJ Lokomotíva Vrútky B 11:7. Tri-
náste kolo sme odohrali 15. januára vo Vrút-
kach s C družstvom, kde sme vyhrali 3:15.      
V štrnástom kole sme boli v Čadci, s druž-
stvom MSK Čadca D sme prehrali 11:7. V pät-
nástom kole (29.1.) sme remizovali v Kysuc-
kom Lieskovci 9:9. V šestnástom kole (6.2.) 
sme sa na domácej pôde stretli s družstvom 

VTJ MSTK Martin B, zápas sme vyhrali v po-
mere 10:8. V sedemnástom kole (12.2.) sme 
vycestovali do Višňového, kde sme sa stretli   
s družstvom STO Višňové A a s týmto silným 
súperom sme remizovali 9:9. 20. februára sa 
odohralo 18. kolo na domácej pôde, kde sme 
privítali hostí z Radole. S družstvom STK Ra-
doľa B sme remizovali 9:9 a touto remízou 
sme sa posunuli na štvrté miesto v tabuľke. 

Výsledková tabuľka 4. ligy 

  1. Žilina C  50 bodov
  2. MSTK Martin B  48 

  3. Vrútky B 42
  4. STK Rajec A  40
  5. Višňové A 39
  6. Kláštor pod Znievom A 38
  7. Bytča B 36
  8. Kysucký Lieskovec A  33
  9. Radoľa B  30
10. Strečno A 30
11. Čadca D 28
12. Vrútky C 18

6. LIGA (STK RAJEC B)

 8. januára prišiel na domácu pôdu súper 
iného kalibra. Proti družstvu Rajec B nastúpilo 

družstvo Maršová-Rašov A,       
s ktorým sa Rajec delí o prvú 
priečku. Domáci káder bol za-
čiatkom augusta 2015 posilnený 
o Pala Dávidika a chalani si idú 
pre nepredpokladaný postup. 
Hostia sa chceli o body pobiť a 
prišli v osvedčenej zostave. Zá-
pas nebol taký jednoznačný, 
ako hovorí konečný výsledok 
17:1 pre domácich. Bolo vidieť 
pekné výmeny. Hneď na úvod 
vyhrali obe štvorhry, 
v ktorých sa bolo na-
čo pozerať. Tieto ví-
ťazstvá naznačovali 
dobrý začiatok vo vý-
voji zápasu. Násled-

ne potiahli šnúru R. Augustín,       
P. Dávidik, M. Macák. Skóre 5:0 
dávalo dobrú východiskovú pozí-
ciu, na ktorej Rajčania stavali. Po-
čas celého zápasu na prvom aj 
druhom stole to bola „podívaná“,   
v ktorej lietali matchbally a nako-
niec zaslúžene triumfovali domáci. 
Chalani ukázali svoju triedu a budú 
horúcim favoritom na prvé miesto  
v tabuľke o postup do 5. ligy. 

 Stará Bystrica B – STK Rajec B 9:9 (I. 
Dávidik 3,5; R. Augustín 3,5; P. Davidik 2; B. 

Fučík 0). STK Rajec B – Čadca F 15:3 (R. Au-
gustín 4,5; I. Dávidik 4,5; M. Macák 4; B. Fučík 
2). Žilina Energo-data F – STK Rajec B 5:13  
(P. Dávidik 4,5; R. Augustin 4; I. Dávidik 3; B. 
Fučík 1.5). STK Rajec B – Lietavská Lúčka A 
10:8 (P. Dávidik 2,5; I. Dávidik 2,5; M. Macák 
2,5; R. Augustín 2,5; J. Smieško, ml. 0). Kote-
šová A – STK Rajec B 9:9 (R. Augustín 4;       
P. Dávidik 3; I. Dávidik 2; B. Fučík 0). STK Ra-
jec – Rosina 13:5 (M. Macák 4; P. Dávidik 4;    
I. Dávidik 3; R. Augustin 2; J. Knapec 0).

Výsledková tabuľka 6. ligy 

      mužstvo          stretnutia    V    R     P   skóre     body
  1. STK Rajec B 18 15 3   0 216:108 51
  2. Maršová- Rašov A 18 12 2   4 180:144 44
  3. Strečno B 18 10 2   6 177:147 40
  4. Divina-Lúky A 18 10 2   6 166:158 40
  5. Nesluša A 18   9 3   6 173:151 39
  6. Lietavská Lúčka A 18   8 3   7 172:152 37
  7. Stará Bystrica A 18   9 1   8 177:147 37
  8. Kotešová A 18   7 1 10 161:163 33
  9. Rosina B 18   6 2 10 149:175 32
10. Žilina Energodata F 18   4 2 12 139:185 28
11. Čadca F 18   4 1 13 124:200 16
12. Krásno B 18   2 2 14 110:214 24

Jozef Kavec, Stolnotenisový klub Rajec
2x foto: archív STK

JARNÁ SEZÓNA V ŠTVRTEJ A V ŠIESTEJ LIGE STOLNÉHO TENISU

HERNÁ KONCENTRÁCIA M. MACÁKA (prvý zľava) 
PRI PRÍJME PODANIA V ZÁPASE S MARŠOVOU-RAŠOV

JOZEF SMIEŠKO ml. V 16. KOLE
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 Napriek tomu, že zima pre biatlon nie je práve priaznivá, biatlonové 
preteky sa zatiaľ všetky uskutočňujú. Včas nafúkaný sneh, udržiavaný 
a aj pripadnutý majú biatlonisti v areáloch Osrblia a aj Štrbského plesa 
dostatok. I keď podmienky sú náročnejšie, Slovenský pohár v biatlone 
pokračuje úspešne a aj pre naše mladé nádeje. 

 31. januára Biela stopa v Kremnici – mladších žiakov reprezento-
val úspešne za Rajec Damián Cesnek. Na trati dlhej 7 km obsadil         

2 .  m i e s t o  č a s o m 
19:06:08 min.

 20. a 21. februára 
prebiehal v Osrblí 
Slovenský pohár     
v Biatlone. Prvý deň 
rýchlostné preteky a 
druhý deň vytrvalost-
né preteky mládeže. 
20. februára absolvo-
val rýchlostný pretek 
10-11 ročných chlap-

cov náš najmladší a hlavne nevzdávajúci sa benjamínok Jurko Mihalec. 
Na trati dlhej 2 km skončil s časom 13:46 na 16. mieste. Damián Cesnek 
si na trati 4,5 km vybojoval krásne 3. miesto, v streľbe mu chýbalo len 
pár bodov na víťaza. Jeho čas 18:31 je výborný na tak ťažkej snehovej 
trati. 21. februára boli vytrvalostné preteky mládeže, ktoré viac vyhovujú 
už nádejným vytrvalcom. 10-11 ročných chlapcov na trati dlhej 3 km 
zastupoval Jurko Mihalec. Dobehol na 11. mieste v čase16:28 min. Deti 
v tejto kategórii zbraň nepoužívajú, pretekajú v hladkobehu na lyžiach a 
pre túto kategóriu je to predpísaná záťaž, ktorú nie je možne porušiť. 
14-15 roční chlapci už zvádzajú iné boje na trati aj na strelnici a so zata-
jeným dychom sa môžeme pozerať ako práve oni musia ten dych zata-
jiť, aby boli presní v streľbe na terč. Streľba a disciplína idú ruka v ruke a 
kým si mládež osvojí pravidlá biatlonu, veľakrát zažijú sklamanie. Da-
mián  Cesnek     
na 6 km trati ob-
sadil 8. miesto –   
i napriek rýchlym 
bežkám sa mu 
nedarilo v streľ-
be, ale v Sloven-
s k o m  p o h á r i 
biatlonu si drží 
p o p r e d n é 
umiestnenie.
 Okrem pre-
tekov stále pre-
bieha zimná prí-
prava detí v na-
š ich te locvič-
niach. Už na jar ich čakajú prvé majstrovstvá na dráhe. Slovenský zväz 
biatlonu má pred sebou Valné zhromaždenie, ktoré je dôležitou časťou 
vývoja a rastu našej mládeže. Zastupovať nás bude kvalifikovaný tréner 
Ľuboš Cesnek, a tak veríme, že aj pre naše nádeje v Rajci svitnú lepšie 
časy a taktiež pre výber pretekov a mladých juniorov do reprezentácie 
Slovenska. 
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SPOMIENKA

Neplačte, že som odišla. Ten pokoj mi praj-
te a tichú spomienku si na mňa zachovajte.

Dňa 14.3.2016 sme si pripomenuli 1. vý-
ročie, čo nás navždy opustila naša drahá 

mama, sestra, babka, priateľka 

Anna JANUROVÁ, 
rod. Ďurišová z Rajca.

S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

65 rokov
Ing. Ľubomír Čimbora

70 rokov
Anna Dorinská

82 rokov
Rudolf Dubec

83 rokov
Alfonz Kavec

84 rokov
Matilda Veselá

87 rokov
Jozefa 

Baránková

89 rokov
Karol Rybár

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodila sa v januári
Noemi Javureková

Zosobášili sa

Martina Kapráliková a Jakub Babčan

Opustili nás
Miroslav Hús 1949 – 28.2.2016

Kamil Chmeliar 1965 – 29.2.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – marec 2016

ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

IVETE ŠIBÍKOVEJ A HELENE ZUBAJOVEJ
za výstavu PREMENY ŠÚPOLIA

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

PRÁCE ŽIAKOV MATERSKEJ ŠKOLY 
NA UL. OBRANCOV MIERU

F

22.3. – 25.4.2016

NÁDEJE BIATLONU RASTÚ V RAJCI

JURKO MIHALEC NA ŠTARTE
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