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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Už rok máme vymenené svietidlá na verej-
nom osvetlení za nové a hlavne úspornej-
šie. Ušetrili sa nejaké finančné prostried-
ky? Ak áno, na čo sa použijú tieto uspore-
né financie?
 Nové verejné osvetlenie bolo kompletne 
spustené až v marci 2016, preto nemôžeme 
porovnávať celý rok 2015 s celým rokom 
2016. Ale aj napriek tejto skutočnosti a na-
priek tomu, že sme navýšili počet svetelných 
bodov v meste, oproti roku 2015 sme usporili 
takmer 100 tisíc kWh energie (zhruba za 10 
mesiacov), čo v peňažnej čiastke predstavu-
je úsporu asi 16 tisíc eur. 

 Usporené finančné prostriedky budú pou-
žité na modernizáciu verejného osvetlenia, 
hlavne na výmenu stožiarov, ktoré sú už 
značne opotrebované a hrdzavé, prípadne 
na rekonštrukciu rozvodov medzi jednotli-
vými svetelnými bodmi. Prednostne opraví-
me stĺpy, ktoré sa už nakláňajú. 
 S opravami sme začali už minulý rok, keď 
sme museli zrekonštruovať a vymeniť všetky 
stĺpy aj celý rozvod svietidiel popri ceste, kto-
rá vedie k železničnej stanici. 

V televízii som zachytila, že povinnosťou 
obce je vykonávať mimo zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu aj zber domového 
kuchynského odpadu nielen z rodinných, 
ale dokonca aj bytových domov. Ako sa to 
bude riešiť v našom meste?
 Kuchynský odpad z domácností by sme 
mali zbierať už dnes. Mesto Rajec si uplatňu-
je výnimku zo zákona, že nie je povinné vyko-
návať zber kuchynského odpadu z domác-
ností, pretože v našom meste by zber takého-
to odpadu bol ekonomicky neúnosný. Preto 
máme o niečo vyšší poplatok, v ktorom je za-
hrnuté aj to, že domový kuchynský odpad lik-
vidujeme spolu s komunálnym odpadom.
 V našom meste už niekoľko rokov funguje 
kompostovisko, ktoré môžu využívať počas 
sezóny na odpad zo záhrad všetci občania 
bezplatne. V minulom roku sme začali navy-
še vykonávať zber zeleného odpadu zo zá-
hrad prostredníctvom stanovíšť rozmiestne-
ných po meste. Tento systém je však tiež veľ-
mi finančne náročný a neestetický.

 Pred časom sme podávali žiadosť na za-
kúpenie vozidla na zber zeleného odpadu. Ak 
by tento projekt vyšiel následne by sme zakú-

pili odpadové nádoby na biologicky rozloži-
teľný odpad nielen zo záhrad (tráva, lístie, 
piliny...), ale aj biologický odpad z kuchyne 
(šupky zo zemiakov a cibule, škrupiny z vají-
čok, vrecká z čaju...). Potom by sme nové 
kontajnery na biologický odpad (také ako na 
komunálny odpad iba by boli hnedej farby) 
rozmiestnili po meste nielen k rodinným do-
mom, ale aj k bytovým domom. Sami by sme 
si zabezpečili vývoz takéhoto odpadu pro-
stredníctvom nového automobilu, ktorý by sa 
vyvážal nie na Skládku odpadov do Šuje, ale 
na Rajecké kompostovisko. 
 V prípade, že nebudeme úspešní v získa-
ní zberného vozidla (bez ktorého by celý pro-
jekt nemal zmysel), tak sa aj naďalej budeme 
uchádzať o možnosť zakúpenia kompostérov 
do každého rodinného domu, kde by si každý 
kompostoval odpad sám na svojom pozem-
ku. Táto verzia, samozrejme, nerieši bytové 
domy. 

Každoročne sa Mesto Rajec zapája do rôz-
nych výziev ministerstiev na získanie 
grantových prostriedkov pre investičné 
akcie v meste. A mnohokrát bolo aj úspeš-
né v ich čerpaní. Čo pripravujete v tomto 
roku?
 Celoročne sledujeme všetky zverejnené 
výzvy nielen ministerstiev, ale aj rôznych 
fondov prostredníctvom zverejnených gran-
tových schém. Ak je zverejnená výzva, na 
ktorú sme pripravení, ihneď sa do nej za-
pájame. 

 Možno občania zachytili, bolo to aj media-
lizované, Slovenský zväz ľadového hokeja 
pripravuje grantovú schému pre budovanie 
zimných štadiónov. My sa s touto myšlienkou 
zaoberáme s jedným investorom, ktorý chce 
v rajeckom regióne postaviť zimný štadión 
pre mladú generáciu, už takmer rok. Už sme 
zašli tak ďaleko, že chceme zriadiť pri Zá-
kladnej škole na Lipovej ulici športové triedy 
(od 1. po 9. ročník), kde by sa deti mohli 
venovať športom akými sú napríklad hokej či 
krasokorčuľovanie. Následne by zimný šta-
dión mohli využívať všetky ostatné školy       
v meste vrátane materských škôl – čiže od 
najmenších detí až po 
stredoškolákov a, sa-
mozrejme, aj ostatná ve-
rejnosť. Zimný štadión 
by mohol byť teoreticky 
umiestnený na bývalom 
škvarovom ihrisku v are-
áli futbalového štadiónu. 
Žiadosť od nás odchá-
dza už prvý februárový 
týždeň. 
 Podali sme žiadosť 
na získanie vozidla na 
zber biologicky rozloži-
teľného a zeleného od-
padu a zakúpenie kon-
tajnerov na biologicky ro-
zložiteľný odpad. 
 Chceme sa zapojiť 
do ďalšej výzvy, z ktorej 

by sme zrekonštruovali ešte malú telocvičňu 
Základnej školy na Lipovej ulici. 
 V súčasnosti máme schválený projekt 
náučného chodníka, ktorý bude začínať pri 
mestskom múzeu, pokračovať bude okolo 
kúpaliska cez Dubovú smerom na Jasenové 
k hradisku Rajeckého hradu a späť. Sú-
časťou projektu budú aj spoločné workshopy 
detí a študentov zo Slovenska a Poľska.       
O celom projekte budeme informovať v ďal-
ších číslach Rajčana. 

Spomínali sme, že poslanci mestského 
zastupiteľstva odporučili mestskému 
úradu spracovať projektovú dokumen-
táciu na zmenu využitia športovej haly na 
tržnicu. Už je vyhotovená?
 Áno, projektová dokumentácia resp. štú-
dia zmeny využitia športovej haly bola doru-
čená Mestu Rajec a následne bude pre-
dložená mestskému zastupiteľstvu a komi-
siám pri MZ, aby sa k štúdii vyjadrili, či do pro-
jektu pôjdeme, a odkiaľ získame na rekon-
štrukciu finančné prostriedky. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
2x foto: archív MsÚ

NOVÉ SVIETIDLÁ ŠETRIA FINANČNÉ PROSTRIEDKY

NOVÉ ÚSPORNÉ SVIETIDLÁ 
VEREJNÉHO OSVETLENIA

ŠPORTOVÁ HALA
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 V spolupráci Mesta Rajec a Združenia obcí Rajecká dolina sa od ro-
ku 2006 separuje komunálny odpad aj v našom meste. Niektorí obyva-
telia triedia odpad od prvých dní, iní stále nevedia, ako majú triediť a do 
ktorej nádoby patrí konkrétny druh odpadu. V roku 2016 sa z 1394 ton 
vyprodukovaného komunálneho odpadu v Rajci, vytriedilo iba nece-
lých 144 ton. Čo je necelých 10 %! Aj toto číslo hovorí o tom, že by sme 
mali začať viac rozmýšľať o tom, či správne nakladáme s odpadmi vy-
produkovanými v našich domácnostiach. 

PREČO JE UŽITOČNÉ TRIEDIŤ ODPAD?

Ten, kto triedi odpad, šetrí prírodné zdroje.
Vďaka triedeniu odpadu bolo v západnej Európe od roku 1994 

ušetrených 10 miliónov ton ropy.
Ten, kto triedi, je ohľaduplný k životnému prostrediu.

Od roku 1994 bolo vďaka triedeniu odpadu v krajinách, kde tak robia, 
vypustených do ovzdušia 

o 25 tisíc ton skleníkových plynov menej.

 Postupne si v jednotlivých číslach Rajčana predstavíme ako treba 
triediť jednotlivé komodity od papiera cez sklo, plasty, kovy až po elek-
troodpad.

 V minulom roku sa v našom meste vyzbieralo 29,76 tony papiera 
prostredníctvom modrých kontajnerov umiestnených po meste a 22,88 
tony papiera bolo vyzbieraných prostredníctvom výkupcov papiera. 
 V roku 2020 by sa malo materiálovo zhodnocovať 70 % odpadov     
z papiera a lepenky, energeticky 15 %, iné nakladanie by malo predsta-
vovať 13 % a len 2 % odpadov z papiera a lepenky by malo smerovať na 
skládky.

Odpady z papiera sa ukladajú 
DO KONTAJNEROV MODREJ FARBY s označením papier.

Do zberných kontajnerov PATRÍ: 
 Noviny, zošity, listy, znehodnotené knihy, časopisy, pohľadnice, pa-
pierové obaly od potravín, letáky, katalógy, kartón, lepenka, papierové 
krabice (od liekov, obuvi, pracích práškov), počítačový a kancelársky 
papier, kartónové pláta od vajíčok, papierové vrecká, obálky, telefónne 
zoznamy, plagáty, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal.

Do zberných kontajnerov NEPATRÍ:
 Viacvrstvové kombinované materiály (tzv. tetrapakové obaly), vos-
kovaný papier, obaly na mrazené potraviny silne znečistený, či mastný 
papier (papier znehodnotený farbou, olejmi, zvyškami potravín), použi-

té tapety, papier, na ktorom je lepiaca páska, plastové pláta od vajíčok, 
papier potiahnutý hliníkovou fóliou, plastové obaly, škatuľky od cigariet 
(s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier a pod.

OZNAČENIE NA OBALOCH, ktoré patria do modrého kontajnera:
 PAP alebo číselné znaky v trojuholníku 20, 21, 22.

 Pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť väčšie kovové 
materiály (spony), plastové časti (väzby, baliace fólie), polystyrén. 
Zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému naplneniu zber-
ných nádob. Väčšie kartóny a krabice zbavené kovových, plastových 
častí a polystyrénu je možné uložiť previazané vedľa kontajnera alebo 
ich môžete bezplatne odovzdať v Zbernom dvore na Fučíkovej ulici.

 Zviazané noviny a časopisy je možné v našom meste ODOVZDAŤ 
VÝKUPCOVI MINIMÁLNE DVAKRÁT ROČNE výmenou za výrobky    
z papiera – toaletný papier, papierové vreckovky, kuchynské utierky.    
O tejto možnosti vás včas informujeme prostredníctvom mestského roz-
hlasu a na webovej stránke mesta.

ČO SA STANE S VYTRIEDENÝM PAPIEROM?

 Recykláciou 1 tony papiera je možné ušetriť približne 17 stro-
mov. Papier je možné recyklovať 5 až 8 krát, následne je ho možné 
kompostovať. 1 tona použitých kartónových obalov obsahuje rov-
naké množstvo energie ako pol tony ropy. Papier možno opätovne 
využiť na výrobu recyklovaného papiera alebo iných produktov ako sú 
kartóny, obaly na rôzne druhy tovaru, časopisy, a pod. 10 časopisov sa 
môže zmeniť na krabicu z TV. 

MsÚ Rajec – odd. výstavby a životného prostredia
1x snímka: internet

MESTO RAJEC príjme do pracovného pomeru

pracovníka údržby zelene.

Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie 

Iné kritériá a požiadavky: 
- zdravotná spôsobilosť,
- technické zručnosti,
- samostatnosť a spoľahlivosť,
- skúsenosť s prácou so záhradnou technikou vítaná, 
- vodičský preukaz vítaný, 

Termín nástupu: marec 2017 

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom doručiť: 
- osobne do podateľne Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2
- zaslať poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 
  015 22 Rajec v termíne do 28.2.2017

OZNAM

Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry oznamuje, že k 1.9.2016 
bolo zrušené pracovné miesto káblového pracovníka UPC Bro-
adband Slovakia, s.r.o., v budove Mestského úradu Rajec. 

Svoje požiadavky adresujte priamo spoločnosti UPC:

- na adresu: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., P.O.BOX 
216, Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava 5 

- na vaše telefonické otázky vám radi odpovedia vyškolení ope-
rátori klientskeho centra na telefónnom čísle 02 / 594 22 222, 
každý deň od 8.00 do 19.00 hod. vrátane víkendov (24 hodinový 
Helpdesk pre Internet)

- prípadne cez kontaktný formulár na webstránke spoločnosti 
www.upc.sk .

DAJME ODPADU DRUHÚ ŠANCU

TRIEDENÝ ZBER PAPIERA
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 V decembrovom čísle Rajčana sme vám 
predstavili rajecké zvyky v predvianočnom a 
vianočnom období. V tomto čísle budeme po-
kračovať tradíciami a zvykmi počas fašiangov, 
Veľkej noci, narodenia, smrti či sobáša. Pre-
važná časť textu je v rajeckom nárečí. 

 Veselým obdobím bývali fašianki, ktoré 
vrcholili v posledné tri fašiangové dni, keď 
maškari chodili po domoch a na večernej 
zábave bolo o polnoci obradné pochovávanie 
basi. Oslavy konca fašiangov mali mestskejší 
charakter, neboli také bezprostredné a obrad-
ne zamerané ako na okolitých dedinách. Stalo 
sa, že niektoré maškari aj zneužívali svoju 
anonymitu a usilovali sa v domoch niečo uk-
radnúť, preto – ako píše jeden z informátorov – 
„ľud pred ňimi všetko schováva“. 
 Veľká noc sa nezaobišla bez pondelkovej 
šibačky a polievačky: „vtedy mládenci z dlhými 
korbáčmi chodia šibať a oblievať dievčatá“. Na 
Veľkú sobotu, keď sa po dlhšom čase rozviažu 
a zazvonia zvony „ľudia berú zo studňí vodu a 
sa umývajú kým zvoňia, abi boľi pekní“.
 K významným životným okamihom patrilo 
narodenie dieťatka. Keď žena porodila, vra-
velo sa, že zľahla. Týždeň po narodení dieťaťa 
už bývalo krščeňie.
 Radostné chvíle v živote striedali aj smut-
né obdobia. Takým bola aj smrť človeka. Ho-
vorilo sa, že človek zemrel, keď chceli zjemniť 
túto nepríjemnú skutočnosť povedali: „už dušu 
vipuscel“, „išiel z váhami“ alebo „išiel morki 
pásc“. Aj pri smrti človeka sa doma dodržiavali 
určité obradné magické úkony: „Kedz ňiegdo 
umre, zastavia šetki hodzini v dome a zastrú 
šetki zrkadlá. Mŕtvi leží v dome na deske a 
pred pohrebom dajú ho do truhli aj ze šetkími 
vecami, fajku, tabak a tak. Po pohrebe zapíjajú 
dušu príbuzní, súsedzi a známi trochu si vipiju 
a zajedzia. Za čas čo mrtvolu pochovávajú na 
cintéri, doma ňiegdo posvací dom s trojkráľovú 
kriedu a viznačí dvere. Dzeviatu noc po pohre-
be očakávajú mŕtveho, že sa vráci...“
 V rámci rodiny bola vari najväčšou príleži-
tosťou na oslavu svadba. Svadobný obrad     
v kostole sa v Rajci nazýval sobášom, svadob-
ná hostina spojená so zábavou zasa veseľie, 
poctám „nosia dary a po náležitom uhostení 
hádžu budúci účastníci svadby nastávajúcej 
neveste do venca peniaze“. Periny sa odvážali 
od nevesty k mladému ženíchovi (ňesmelo sa 
na ňe búchac, ľebo bi žeňích ako muž bil svoju 

ženu), u ktorého potom domáce ženy ustlali 
posteľ, pričom nesmeli nič hovoriť, vraj „mladí 
bi potom zľe žili“. Zachovali sa aj niektoré star-
šie zvyklosti dodržiavané v svadobný deň. 
Starejší na ceste do kostola podával mladému 
zacovi ručník so slovami: „Kec si budzeš 

chľieb virábac krvopotňe, 
tak si s ňím ucieraj tvár!“ 
Na ceste z kostola stavajú 
sa svadobnému sprievodu 
do cesty „brány a pred do-
mom mladej celý sprievod 
vyvrú, až na veľké búcha-
nie otvoria“. 
 Pripomeňme si aj me-
nej známe, dnes už skoro 
zabudnuté a takmer čarov-
né svadobné obyčaje, ako 
ich opísala jedna z infor-
mátoriek:
1. Kedz má ísc mladucha 
do koscela, dajú jej do to-
pánki patružlenu, abi jej 
ňišt ňeuškodzelo.
2. Peňiaz do topanki, abi 

sa jej peňiaze držaľi.
3. Dajú jej pot pazuchu cukru, kerí, kec prídu   

s koscela, veznú, kúšček rostučú, visipú do 
vína a dajú vipic mladému a mladej. To isté 
urobia kedz hu dovedú g mladému.

4. Široká posipe šetkích patružlenovím seme-
nom, abi šetko zlé prešľi, abi im žiadné čari 
neuškodzeľi.

5. Kec sú uš v kosceľe a prisahajú pri oltári, dr-
ží im prví družba nad hlavu veňec uvití s pa-
tružľenu a marúnki, abi boľi svorní.

6. Kedz hu vedú g mladému, musí strašne pla-
kac, abi hej kravi dobre dojeľi.

7. Kedz už prídu ke bráňe, svokruša z ucerá-
kom hlavi spojí, abi boľi ňerozluční.

8. Kedz už idú cez dvere prehodzia cez ňích 
koláč, abi maľi vždi dosc čo jesc.

9. Mladuchu ňesmejú viesc dolu vodu, abi sa 
hej ňeščascie ňestalo a též ňesmie si šic sa-
ma svadobné šati, abi hej dzeci ňepomreľi.

10. Prví družba vezňe mladej veňec a mladé-
mu pero, zapichňe ho na vidľičku a vihodzí 
do povalu. Kedz vidľička odpadňe, tak skoro 
umre, aľe jak ostaňe visec, budze duho žic.

11. Kedz do venca hádžu, položia peceň chľe-
ba na stvol a kerá prvá z ňeho otkrojí vrchňík 
a zje, tá sa čoskoro vidá.

12. Kerá zje s koláča, kerí sa prví upiekol, tá sa 
skoro vidá.

13. Kedz skladajú mladuche veňedz z hlavi, 
posadzia hu na krhlu a dajú jej na ruki malé 
dzieca, abi mala sama mnoho dzecí.

14. Ňiekeré dziefčence berú si ze závoja, abi 
sa chitro vidaľi.

15. Kedz mladožeňíci stoja pri oltári, stúpi on 
jej aľebo ona jemu na nohu. Ten gdo prvej 
stúpi, jeho slovo je ždi navrchu.

16. Kedz vezú perini mladej ňevesti, ich hlad-
kajú, abi sa maľi radzi.

 Pri svadbe sa tiež nôtilo, zavše i smutnej-
šie, no nechýbali ani piesne veselé. V Rajci bo-
lo možné počuť rôzne melódie napr. nasledu-
júce texty piesní: 1. Vedz zme mi ňeprišľi pre 
vašú kapustu, aľe zme mi prišľi pre Marišku 
tustú. Vedz zme mi ňeprišľi pre vaše mrváňe, 
čo nám naprpraľi tie vaše prpraňe. Vedz zme 

mi ňeprišľi pre vaše pupáki, aľe zme mi prišľi 
pre vaše dukáti. Vedz zme mi ňeprišľi pre vaše 
rezance, aľe zme mi prišľi pozierac záhonce. 
Vedz zme mi ňeprišľi pre vaše páľené, aľe zme 
mi prišľi pre dziefča chváľené. Vec si ti Mariška 
ľen taká žažuľa, zaľúbela sa ci Dobešech fazu-
ľa. Počkaj ti Mariška na dzeviati piatek, rada 
bis'sa vrácic g mamičke naspiatek. Pome 
preč, pome preč, ňeradzi nás vidzia, s prázní-
mi pohármi okolo nás chodzia. Tá naša mladu-
cha má také perini, štiri vozi tŕňia, piati hracho-
vini. Hibaj dolu z voza, ňestoj ako koza dosc si 
sa nastála, kím si ma dostala. 2. Dobre sa 
majce Jančuchech kravi, už vám ňedoňese 
Mariška trávi. Dobre sa majce Jančuchech ok-
ná, už vás ňeumije Mariška pekná. 3. Ňeboj sa 
Mariška tej slovenskej psoti, vyhrň si rukávi, 
ber sa do roboti. Ňeboj sa Mariška, že budzež 
moc robic, jedného vrabca pásc, dve strnátki 
dojic. 4. Visedaj na vos srdco predrahé, uš ci 
tuto ňespomvožú srdečné žiaľe. Ešče nebu-
dzem na vos sedaná, ešče som sa od tatička, 
ešče som sa od mamički ňeodebrala. Dzaku-
jem vám mamko, dzakujem vám ňaňko nasto-
krát. Že sce vi mňa maľi, veľkú vichovaľi, teraz 
idzem predž od vás.

Zdroj: Miloslav Smatana, Spravodaj mestského 
múzea Rajec 1/1995, s. 8-9 (krátené)

Spracovala Z. Ščasná, MsÚ Rajec, odd. kultúry
3x snímka: depozit Mestského múzea Rajec

ZO ŽIVOTA RAJČANOV

MAĽOVANIE VAJÍČOK VO FAČKOVE
A ŠIBAČKA V ĎURČINEJ

FAŠIANGOVÝ SPRIEVOD V ĎURČINEJ
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 Začiatkom februára Mesto Rajec predsta-
ví umeleckú výstavu autorky Mgr. Kamily 
Zadňančinovej, rajeckej rodáčky, ktorá pre-
cestovala už vyše 28 krajín, žila v 7 štátov a 
posledné roky žije, pracuje a umelecky tvorí    
v Bratislave. Autorka na výstave, ktorá bude 
umiestnená vo výstavnej sieni Radnice v Rajci 
predstaví viac ako 40 svojich najnovších diel.

 Jej originálne a 
energiou nabité kres-
by a maľby si už 
našli svojich majite-
ľov nielen na Slo-
vensku, ale aj v su-
sednom Rakúsku, 
Londýne, Ostrove 
Man, či Berlíne. Ka-
mila koncom minu-

lého roka predstavila svoju umeleckú značku 
JAHÔDKA, pod ktorou momentálne tvorí svo-
je diela a jej sloganom je „Sladké umenie pre 
Váš útulný domov“. 

 Ako sama autorka tvrdí, pod jej rukami 
vznikajú výlučne pozitívne naladené diela, 
ktoré prinášajú ich majiteľom radosť v akom-
koľvek čase. Abstraktné motívy reprezentujú 
krásu človeka, zvierat, prírody a jej nekoneč-
ných tvarov a farieb. Umenie praktizuje ako 
svoju múzu, radosť a kreatívne vyjadrenie 
svojich myšlienok. Dokáže tvoriť iba v obdo-
biach, keď srší pozitívnou energiou, dostat-
kom životného optimizmu a konkrétnej vízie. 

Predstavuje asi pravý opak umelcov, ktorých 
inšpirujú práve temnejšie stránky životných 
skúseností. Okrem akrylovej maľby sa autorka 
venuje kombinácií perleťových a metalických 
farieb, kresbe a 3D maľbe, pri ktorej využíva 
kryštály, sklo a trblietavé častice. Viacero jej 
diel prekypuje množstvom precíznych detai-
lov a nečakaných vrstiev. Svoju fantáziu a ino-
vatívne myslenie takisto uplatňuje vo svojej 
profesionálnej práci, kde mala možnosť vo via-
cerých medzinárodných korporáciách okrem 
iného aj presadzovať branding a vizuálnu ko-
munikáciu prostredníctvom infografiky, ako 
výrazového prostriedku na vizualizáciu biznis 
procesov, projektov, dát, dosiahnutých cieľov 
a stratégií.
 Svoje umelecké nadanie Kamila zdedila 
po svojich starých rodičoch. Starý otec, riaditeľ 
Základnej školy a školy v prírode v Ďurčinej, 
Jozef Pecho takisto hrával na saxofóne a hu-
sliach a stará mama Justina Pechová maľova-
la a vyšívala obrazy. Obidvaja starí rodičia sa 
však profesionálne venovali učiteľstvu. Autor-
ka bola takisto odmalička podporovaná svojou 
esteticky založenou mamou Annou Zadňanči-
novou, ktorá ju dokonca nechávala vyjadrovať 
svoju fantáziu na stenách svojej detskej izby. 
Otec Vincent ju naopak učil pracovať s rôzny-
mi technickými nástrojmi, ktoré ju odmalička 
fascinovali pri experimentovaní s remeslami. 
Vo svojom voľnom čase Kamila rada spieva, 
tancuje, navštevuje galérie, hudobné koncerty 
a umelecké predstavenia. Presadzuje zdravý 

a humánny spôsob stravovania a ekológie, 
stres balansuje aktívnym športom a takisto fo-
tografuje ľudí a vytvára digitálnu grafiku.

Text, 2x snímka: -kz-

 Počasie nám túto zimu praje. Za pomoci mladých ľudí a pána riadi-
teľa sa nám podarilo premeniť ihrisko za školou na perfektné klzisko. 
Počas hodín telesnej výchovy si žiaci všetkých ročníkov (z prvého aj 
druhého stupňa a gymnázia) majú možnosť vyskúšať svoje umenie na 
korčuliach. Chlapci hrajú hokej, dievčatá pre zmenu skúšajú rôzne piru-
ety a tance na ľade. Napriek mrazivému počasiu sa žiaci tešia vždy na 
ďalšiu hodinu telesnej výchovy. Niekedy sa všetci ohrejú dobrým čajom, 
ktorý im pripravia ich pedagógovia. Korčuľovanie patrí medzi netradič-
né športy v rámci vyučovania telesnej výchovy. Sme radi, že svojou 
činnosťou môžeme podporiť a rozvíjať u žiakov aj tento konkrétny šport. 
 Klzisko je využívané aj v popoludňajších hodinách. Dokonca od se-
demnástej hodiny zapíname umelé osvetlenie. Cestu si sem nájdu nie-
len žiaci, ale aj rodičia detí, mamičky s malými deťmi a ostatná verej-
nosť. 
 Všetci sa z korčuľovania a klziska tešíme. Sme radi, že môžeme na 
krátku dobu využiť nové športovisko. 

Mgr. Vladimír Baďura, KSŠ Rajec

NETRADIČNÝ TELOCVIK 
NA KATOLÍCKEJ ŠKOLE

POZITÍVNA ENERGIA V PODOBE UMELECKÉHO OBRAZU

Snímka: archív KSŠ

ZIMNÁ ZÁHRADKA

 Seniori klubu dôchodcov, denné centrum Rajec pripravili pre svojich 
členov prvé stretnutie v novom roku 19. januára. Seniori sa tu zišli v hoj-
nom počte.

 Predseda klubu na úvod privítal všetkých seniorov a zablahoželal 
im všetko dobré do nového roka, aby ho prežili v dobrom zdraví, láske a 
pokoji. Následne privítal nových členov denného centra a všetkým 

oznámil, že no-
voročné pozdra-
vy boli zaslané 
aj spriateleným 
klubom. Ďalej 
členov obozná-
mil s pripravova-
nými akc iami 
počas celého 
roka. Stretnutie 
spestril svojim 
v y s t ú p e n í m     
p .  P o r t a š i k , 
ktorý zahral na 
harmonike nie-

koľko pesničiek a spolu s ním si zaspievali všetci prítomní členovia. 
Pesničky spestril hovoreným slovom, rôznymi vtipmi, a tak rozosmial a 
rozveselil prítomných seniorov. Nasledovalo blahoželanie jubilantom a 
oslávencom, po ktorom nasledovalo občerstvenie. V ďalšom priebehu 
seniori besedovali a veselo sa zabávali. Veľmi dobrú atmosféru vytvára-
la hudobná skupina Kvanto, ktorá hrala do tanca i na počúvanie. 
 Na stretnutí bolo veselo, seniori si navzájom odovzdávali novoroč-
né blahoželania, spievali, tancovali a bavili sa až do večerných hodín, 
kedy sa spokojní rozchádzali s pocitom pekne využitého času.

Š. Pecho, predseda Klubu dôchodcov, d.c., Rajec 
1x snímka: P. Rýpal

NOVOROČNÉ STRETNUTIE SENIOROV

,
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 Ani sme sa nenazdali a prvý polrok škol-
ského roka ubehol ako voda. Keď sa stretáva 
rok s rokom, už tradične bilancujeme, čo všet-
ko sa za uplynulý čas udialo. Aj my v našej ško-
le sme sa tejto tradícii nevyhli. Už prvý polrok 
školského roka priniesol množstvo zaujíma-
vých podujatí a príležitostí pre žiakov verejne 
vystúpiť. Pre žiakov školy tak bol pripravený 
dostatočný priestor na vystupovanie a prezen-
tovanie svojej práce na verejnosti. Sprostred-
kúval im prežívanie vzácnych pocitov uspoko-
jenia a satisfakcie. Zo strany vedenia školy a 
pedagógov nechýbalo nadšenie a odhodlanie 
vtiahnuť žiakov zase o niečo hlbšie do tajov 
umenia a ponúknuť im viaceré správne cesty 
hľadania vlastného umeleckého vyjadrenia. 

 Nezabudli sme na našich seniorov. V pro-
grame Úcta k starším sa predstavili žiaci        
z triedy Bc. Jaroslava Jankecha (Samuel Kši-
ňan, Christián Pavol Hodas, Marián Slaboň, 
Alexandra Rajtárová) 13. októbra v Rajci a   
20. októbra v Rajeckých Tepliciach.
 26. októbra sa uskutočnil 2. ročník Festi-
valu laureátov medzinárodných súťaží       
v Rajci. Na koncerte vystúpil vynikajúci klavi-
rista, rodák zo Žiliny, Martin Chudada. Tento 
mimoriadne talentovaný muzikant si následne 
odniesol vavrín víťazov na medzinárodnej sú-
ťaži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí 
nad Labem (ČR).

 ZUŠ v Rajci bola ako jediná na Slovensku 
pozvaná na festival Epoché – Nová sloven-
ská hudba 2016 v Bratislave. V budove Slo-
venského rozhlasu 5. novembra vystúpili naši 
žiaci a bývalí žiaci Martin Lenhart, Michal Ko-
zárik z triedy Juraja Hodasa. Bola to repríza 

Koncertu víťazov Rajeckej hudobnej jari    
z Viedne.
 23. až 25. novembra prebehla celosloven-
ská súťaž v hre na zobcovej flaute a drevených 
dychových nástrojoch Čarovná flauta v Niž-
nej. Našu školu reprezentovali žiaci z triedy 
PaedDr. Beáty Vörösovej. V 4. kategórii v hre 
na zobcovej flaute sa Lujza Kyšková umiestni-
la na 3. mieste. V 1. kategórii v hre na dreve-
ných dychových nástrojoch 
Nataša Gašpariková (priečna 
flauta) získala Čestné uznanie 
a Cenu pre najmladšieho sú-
ťažiaceho. V tej istej kategórii 
získala Čestné uznanie aj Alž-
beta Martinkovičová – priečna 
flauta.
 24. novembra sa vo vino-
hradníckom meste Modra us-
kutočnil 4. ročník celoštátnej 
violončelovej súťaže Violon-
čelová jeseň. Našu základnú 
umeleckú školu reprezentovali 
žiaci z triedy Oľgy Pažickej, za 
klavírnej spolupráce sestry 
Dominiky. Žiaci získali nasle-
dovné ocenenia: Klára Kavco-
vá – zlaté pásmo, Mikuláš Bla-
žek – strieborné pásmo, Kvetoslava Len-
hartová – strieborné pásmo, Mária Foltánová 
– strieborné pásmo. Kvetoslava Lenhartová a 
Vanesa Uríčová (violončelové duo) – zlaté 
pásmo. Cena za najlepšiu klavírnu spoluprácu 
(najlepší korepetítor) bola udelená sestre Do-
minike.
 Výtvarný odbor ZUŠ Rajec tiež nezaháľal. 
Súťaže: Ex libris Žary, Poľsko (celosloven-

ská): 3. miesto Henrieta Kavecká (13 rokov), 
Špeciálna cena pre pedagóga: Mgr. Janka 
Dorčíková za prínos vo vzdelávaní v malých 
grafických formách. Vianočná pohľadnica, 
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne 
(medzinárodná): 3. miesto Saskia Jarošinco-
vá (5 r.), 3. miesto Kristína Rybáriková (10 r.). 
Ex libris Subotica, Srbsko (celosvetová): zla-
tá medaila Katarína Šáleková (12 r.), Júlia Ma-
cáková (14 r.), Dominika Janošíková (11 r.). 
 V decembri a januári sa uskutočnili vo 
všetkých triedach besiedky pre rodičov, sta-
rých rodičov a rajeckú verejnosť.

 Najmilší koncert na záver. Vianočný kon-
cert v Kostole sv. Ladislava. Vystúpili na 
ňom s vianočným repertoárom naši žiaci spolu 
s pedagógmi. Bolo to mimoriadne vydarené 
pásmo vianočných kolied, básničiek a skla-
dieb, ktoré sa hrávajú v adventnom a vianoč-
nom čase. Na záver odznel výber z Vianočnej 
omše v úprave a pod taktovkou Juraja Hoda-
sa. Predstavil sa tu orchester našej ZUŠ-ky a 
sólové party zaspievali Jelena Horváthová, 
Bc. Marek Milo a PaedDr. Marián Remenius. 
Zborové časti pripravila Eva Gašpieriková.

 Škola chce byť oázou, kde žiaci a rodičia 
nájdu protipól k vysoko turbulentnému životu a 
na čas strávený v škole a na podujatiach školy 
pookrejú a načerpajú novú energiu. Prajeme 
vám v novom roku veľa krásnych umeleckých 
zážitkov so žiakmi a pedagógmi našej školy.

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
3x snímka: archív ZUŠ

 Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci usporia-
dalo vo štvrtok 29. decembra Vianočný kalčetový turnaj v priestoroch 
telocvične školy. Spolu sa zúčastnilo na turnaji 40 žiakov z piatich škôl – 
Katolícka spojená škola Rajec, Základná škola Lipová, Rajec, Základná 
škola Rajecké Teplice, Gymnázium sv. Františka z Assisi Žilina, Spo-
jená škola Kysucké Nové Mesto. Súťažilo sa v dvoch kategóriách:         
5.-7. ročník ZŠ a 8. ročník ZŠ-1. ročník SŠ. S organizáciou a celkovým 
priebehom turnaja nám pomohol aj p. kaplán Mgr. Michal Melišík. Prvé 
tri dvojice v každej kategórii boli odmenené diplomom a zaujímavými 
cenami. Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa turnaja zúčastnili. Pevne 
veríme, že sa opäť stretneme na podobných akciách. 

 Výsledky: 
 Kategória 5.-7. ročník ZŠ: 1. miesto M. Jasenovec – P. Pohánka,    
2. miesto Ľ. Kľučka – Michal Židek, 3. miesto A. Person – I. Stupňan. 
 Kategória 8. ročník ZŠ-1. ročník SŠ: 1. miesto V. Augustín – O. Va-
nák, 2. miesto K. Gažúr – G. Salandra, 3. miesto M. Wünsch – Miroslav 
Židek. Dievčatá: 1. miesto V. Mačugová – V. Jánošová.

Ing. Juraj Jasenovec, KSŠ Rajec

VIANOČNÝ KALČETOVÝ TURNAJ

Snímka: archív KSŠ

POLROK V RAJECKEJ ZUŠ

MARTIN LENHART – EPOCHÉ 2016

VIANOČNÉ MAĽOVANIE V TESCO RAJEC

VIANOČNÝ KONCERT V RAJECKOM KOSTOLE
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 Tohtoročnú zimu, 
ktorá je štedrá na sne-
hovú i mrazivú nádiel-
ku, si užívajú deti v na-
šej Materskej škole na 
Ul. Obrancov mieru      
v Rajci takmer každým 
dňom. Pravidelné po-
byty vonku, ktoré vy-
farbujú ich líčka a noš-
teky do červena, pri-
spievajú k otužilosti a 
budovaniu odolnosti 
detského organizmu 
voči bacilovým nástra-
hám. Deťom umožňujeme hrať sa so snehom na priestrannom škol-
skom dvore aj v blízkom prírodnom prostredí. S primeraným vôľovým 
nasadením zvládajú pohyb aj v náročnejších terénnych podmienkach. 

Vytrvalo pri-
s p ô s o b u j ú 
c h ô d z u  č i 
beh v snehu, 
na rovine i do 
kopca. Od-
v á ž n e  s a 
spúšťajú na 
rôznom špor-
tovom náradí 
– klzákoch, 
tanieroch aj 
b o b o c h .      
O tom, že nie 
sú žiadni „le-
nivci“ svedčí 
ich záujem   
o odhŕňanie 

snehu a zametanie chodníkov. Naša dostatočná výbava detského pra-
covného náradia je preto plne využívaná s úsmevom na tvári. K obľúbe-
ným aktivitám patrí aj hokej, ktorý si s chuťou zahrajú chlapci aj diev-
čatá. 
 Skutočnosť, že u nás majú rodičia, starí rodičia, deti a učitelia zá-
ujem o spoločné stretávanie sa svedčí úspešne zrealizovaná akcia 
Zimnej sánkovačky, ktorú sme zorganizovali v stredu 17. januára. Po-
zvanie na blízku Skotňu prijalo 27 rodín. Radostné športové zážitky si tu 
doprial každý úmerne svojej fyzickej kondícií a detskej spokojnosti. 
Rozlúčili sme sa pri teplom čaji, v dobrej nálade a družnej debate.
 Želám si, aby si čaro tejto bielej zimy mohli až do jej samého konca  
v zdraví a šťastí užívať všetky deti a zamestnanci našej školy – „Nášho 
detského raja“.

Jana Demeterová, riaditeľka MŠ, Obr. mieru
2x snímka: archív MŠ

 Posledné dni v roku, kedy už všetci netrpezlivo očakávali najkrajšie 
sviatky roka, panovala všade navôkol vianočná atmosféra. Inak tomu 
nebolo ani v našej materskej škole. Jeden z týchto dní nám spríjemnili aj 
žiaci štvrtej triedy pozvaním na divadelné predstavenie, ktoré si spolu   
s pani učiteľkami pre nás pripravili. Predstavenie nieslo názov Zima      
v lese. Príbeh bol o zvieratkách, ktoré v lese počas zimy hladovali. Her-
cami boli samotné deti. Stvárňovali hladujúce zvieratká, ale aj deti, kto-
rým situácia zvieratiek nebola ľahostajná. Rozhodli sa zvieratkám po-
môcť. Vybrali sa do lesa, kde pre nich nechali potravu, aby už viac ne-
museli hladovať. Nezabudli však ani na vtáčiky na školskom dvore, a aj 
im niečo vložili do vtáčej búdky. Zvieratká potravu našli a schuti si na nej 
pochutnávali. A tak nakoniec všetko dobre dopadlo. Celkovú atmosféru 
dotvárali kostýmy zvieratiek, ale aj nádherne kulisy a rekvizity, ktoré deti 
pri hre použili.
 Na predstavenie sa prišli pozrieť všetky triedy. Páčilo sa deťom aj 
dospelým, za čo si malí herci zaslúžili potlesk. Ďakujeme nielen deťom, 
ale aj pani učiteľkám za pekný zážitok.

Júlia Dietrichová, Materská škola, Mudrochova, Rajec

ZIMA V LESE

Snímka: archív MŠ

ZIMA V PLNOM PRÚDE
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MESTO RAJEC ĎAKUJE 

Zuzane Fuskovej

za výstavu SLÁVNOSTNÉ PRESTIERANIE
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 Vstup do školy predstavuje pre každé dieťa významnú vývinovú eta-
pu v jeho živote, kedy sa musí začať prispôsobovať životu v kolektíve a 
novým povinnostiam. Škola predstavuje pre dieťa novú situáciu, v ktorej 
sa uplatňuje predovšetkým svojim výkonom a podľa neho sa mu dostá-
va ocenenia.

AKO MÔŽEME DIEŤAŤU POMÔCŤ, ABY ZVLÁDALO        
NÁROKY ŠKOLY?

 V prvom rade je potrebné, aby dieťa vstupovalo do školy zrelé a pri-
pravené zvládať požiadavky, ktoré so sebou škola prináša, aby bolo pri-
merane motivované a mohlo dosahovať dobrý výkon.

ČO TO ZNAMENÁ, ŽE JE DIEŤA „ZRELÉ“?

 Školská zrelosť je dosiahnutie takého stupňa vývinu (telesného, 
rozumového, emocionálneho a sociálneho), ktorý umožňuje dieťaťu ús-
pešne si osvojovať školské vedomosti a zručnosti. Znamená takú zre-
losť centrálnej nervovej sústavy (CNS), ktorá predstavuje odolnosť voči 
záťaži, schopnosť sústrediť sa a emocionálnu stabilitu. Zrenie CNS ov-
plyvňuje lateralitu, rozvoj motorickej a senzorickej koordinácie, je pred-
pokladom k rozvoju zrakovej a sluchovej percepcie. 

Medzi kritéria a znaky školskej zrelosti patrí:

- vek – veková hranica pre vstup do školy je dovŕšenie 6 rokov do 1. sep-
tembra,

- telesná a mentálna spôsobilosť – t.j. vyspelosť nervových dráh; škol-
ské spôsobilosti ako čítanie, ktoré si vyžaduje pozornosť a kontrolova-
nú koordináciu medzi očným svalstvom a niektorými oblasťami moz-
gu, a písanie, ktoré zahŕňa mentálnu koordináciu zvukov, písmen, 
slov a drobných pohybov prstov, sú závislé na určitej úrovni dozrie-
vania mozgu, 

- emocionálna a sociálna zrelosť – dieťa sa dokáže odlúčiť od matky, 
rešpektovať autoritu, na nové prostredie si zvyká bez väčších ťažkos-
tí, väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich, nie je medzi 
nimi bojazlivé a plačlivé, nie je agresívne,

- reč – nemala by byť výrazne narušená, v rámci normy je možná mierna 
dyslália (napr. rotacizmus), dieťa by však malo správne vyslovovať 
jednotlivé hlásky (artikulačná neobratnosť by mala byť korigovaná eš-
te pred vstupom do školy), školsky zrelé dieťa dokáže vo vetách bez 
agramatizmov vypovedať svoje zážitky,

- sluchové vnímanie a fonologické uvedomovanie – je jeden zo základ-
ných predpokladov vedúcich k rýchlemu a úspešnému zvládnutiu čí-
tania, poznať prvé a posledné písmeno v slove, syntéza a analýza 
slov, rozklad slova na hlásky, skladanie slov z hlások,

- rozvoj matematických schopností – predškolské dieťa sa učí posúdiť 
atribúty spojené s dĺžkou, veľkosťou, hrúbkou, poradím,

- grafomotorika a lateralita – dieťa je schopné obkresliť jednoduchú pre-
dlohu, vie nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, pri pre-
kreslení preferuje jednu ruku.

 Školská spôsobilosť postihuje úroveň predchádzajúcej prípravy   
z hľadiska schopností dieťaťa, získaných vplyvom prostredia a výchovy, 
posudzuje sa na základe nasledujúcich ukazovateľov: 

- reč – napr. výslovnosť, komunikácia,
- činnosť a hra – vzťah k nim, dieťa dokáže odlíšiť hru od povinností,
- motorika a grafomotorika – motorická obratnosť, ovládanie ceruzky,
- sociabilita – schopnosť nadviazať sociálny kontakt,
- zvládnutie prvkov sebaobsluhy – obliekanie, obúvanie, osobná hygie-

na, stolovanie,
- emocionalita – schopnosť ovládať svoje city, vyjadriť ich,
- správanie sa – samostatnosť, aktivita, disciplinovanosť, prispôsobi-

vosť. 

 V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, je vhodné zvážiť od-
klad povinnej školskej dochádzky. 

AKÉ MÔŽU BYŤ DÔVODY VYŠETRENIA ŠKOLSKEJ ZRELOSTI?

- napr. hraničný dátum narodenia (jún, júl, august),
- mimoriadne nadané deti narodené najmä v septembri, ktorým „zle vy-

chádzajú roky“ a hrozí im automatický odklad o 1 rok,
- podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivita,
- zdravotné a iné problémy, ako sú napr. poruchy vývinu reči, slabozra-

kosť, nedoslýchavosť, nevyhranená lateralita, deti predčasne naro-
dené alebo s nízkou pôrodnou hmotnosťou,

- sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová 
pripútanosť (zväčša k mame), nesamostatnosť, hravosť,

- snaha rodičov pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťa-
ťa (v čom vyniká, v čom je slabšie) a pripraviť ho na vstup do školy.

 Posúdenie školskej zrelosti vykonáva odborník (napr. psycho-
lóg), ktorý na základe psychologického vyšetrenia poskytne rodičom 
odporúčanie, či je dieťa vhodné zaškoliť alebo mu dať odklad školskej 
dochádzky. Rozhodnutie, či dieťa nastúpi do školy alebo nie, zostáva na 
rodičovi a je len na ňom, či odporúčania odborníka príjme alebo nie. Ak 
sa rozhodne o odklad, musí oň požiadať písomne, pričom priloží záver   
z odborného vyšetrenia, príp. potvrdenie od lekára. Rozhodnutie o od-
klade vydáva riaditeľstvo školy, na ktorú bolo dieťa zapísané.

ČO MÔŽE POUKAZOVAŤ NA TO, ŽE DIEŤA JE EŠTE NEZRELÉ?

 Konkrétne sa za nezrelé považuje napríklad dieťa, ktoré: 

- je veľmi „živé“, hravé a nevydrží dlhšie pri jednej činnosti,
- nerado kreslí, nedrží dobre ceruzku, alebo ju strieda z pravej do ľavej 

ruky,
- má ťažkosti s výslovnosťou, má málo vyvinutú reč,
- je nadmerne bojazlivé, odmieta kontakt s druhými a v cudzom prostre-

dí plače.

 Samozrejme, je potrebné posudzovať školskú zrelosť dieťaťa kom-
plexne, preto niekedy postačí pri zistení určitých nedostatkov správna 
korekcia do nástupu do školy.
 Vstup do školy je dôležitou vývinovou úlohou, ktorá významne zme-
ní život dieťaťa od obdobia bezstarostných hier k prvým vážnym povin-
nostiam. Preto je veľmi dôležité tento krok správne načasovať a mať 
na zreteli, že predčasný vstup do školy môže nepriaznivo ovplyvniť celú 
školskú dochádzku. Problémy alebo zlyhanie hneď na začiatku školskej 
dochádzky dieťa demotivujú, môžu vážne narušiť jeho sebavedomie. 

 Každé dieťatko je jedinečné – v niečom vyniká a dosahuje výbor-
né výsledky, v niektorých oblastiach naopak potrebuje ešte pomoc, či 
získať zručnosť. Odporúčame preto včas zachytiť prípadné slabé 
stránky dieťaťa, pretože následnou správnou stimuláciou sa môžu tieto 
schopnosti adekvátne rozvíjať, a tým sa môže zvýšiť šanca, že die-
ťatko bude školu úspešne zvládať, zažívať úspech a radosť z toho, čo 
sa naučilo, čo už dokáže. 

 V prípade vašich otázok nás môžete kontaktovať: Súkromné 
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Rajec, Námestie 
A. Škrábika 37, 015 01 Rajec, 0908 145 622

Autor: Mgr. Miroslava Slyšková, psychológ SCŠPP

ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ

SÚKROMNÉ CENTRUM 
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V RAJCI

POZVÁNKA
Milý deviatak, deviatačka!

Srdečne Ťa pozývame na DEŇ OTVORENÝCH 

DVERÍ GYMNÁZIA V RAJCI, Javorová 5,

ktorý sa uskutoční 14. februára 2017 

od 8.30 do 12.00 hod.

Tešíme sa na Teba! Tvoji budúci spolužiaci

Kontakt: 041/ 542 45 08, 542 21 18
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 Zima je neskutočne čarovná aj so svojou 
meluzínou, mrazmi aj severákom, ktorý doká-
že preniknúť až do kostí. Ale tí, ktorí sa vedia 
zahriať pri športe, si tieto zimné chvíle vychut-
návajú naplno. Všade je dostatok snehu na 
lyžovanie, bežkovanie a zamrznutý rybník dá-
va možnosti všetkým vyznávačom ľadu, či stu-
denej bielej perinky. 

 Slovenský pohár v bežec-
kom lyžovaní a tiež biatlon sú 
v plnom prúde, a tak máme čo 
robiť, aby sme všetko stíhali, 
popri tom aj tréningy či sústre-
denia.
 28. a 29. decembra si v bia-
tlone Damián Cesnek opäť vy-
bojoval 3. miesto a pokračuje 
vo svojej úspešnej sezóne.
 7. až 8. január, Skalka pri 
Kremnici – Slovenský pohár 
v bežeckom lyžovaní: prvý 
deň sa išlo na lyžiach klasikou. 
Najmladší žiaci mali 1 km a tu 
obidva dni bojovala v klasike 
Dženiska Hukanovič. Jej prvý štart dopadol 
výborne a veríme, že ju povzbudil do ďalších 
tréningov aj pretekov. 
 1 km klasika: Dženiska Hukanovič 16. mie-
sto 6:11 min. a na druhý deň opäť 1 km klasi-
kou odpretekala za 6:18 min a obsadila 21. 
miesto. 5 km klasika: Damián Cesnek 2. mie-
sto časom 17 min a 16 sec. 5 km, voľný spô-
sob, mladší dorast: Damián Cesnek si opäť vy-

bojoval 2. miesto a čas 15 min a 16 sec. Vete-
ránske kategórie žien a mužov, 5 km voľne: 
Janka Koledová 1. miesto (23:55 min), 10 km 
voľne: Zdenko Koleda 9. miesto (34,40 min).

 22. január, Látky Mláky, 
Slovenský pohár v bežeckom 
lyžovaní: 5 km voľný spôsob ve-
teránky vyhrala Janka Koledová 
časom 20:55 min, 10 km voľný 
spôsob – Zdenko Koleda obsa-
dil 5. miesto v čase 32:42 min.
 Cez víkend od 20. do 22. ja-
nuára sa uskutočnilo Medziná-
rodné stretnutie mladých 
olympijských nádejí, kde do-
stal pozvánku do poľského stre-
diska Koscielisko aj náš najlep-
ší biatlonista Damián Cesnek. 
Takáto ponuka sa neodmieta, je 
to výzva na ďalšie skúsenosti, 
stretnutie sa s mladými ľuďmi    
z iných štátov a hlavne spoločné 

tréningy. Zišli sa tu biatlonisti a bežkári z Poľ-
ska, Maďarska, Českej republiky a Slovenska. 
Spoločné sústredenie vyvrcholilo záverečným 
súťažením, kde Damián obsadil v šprinte       
5. miesto.

 Veríme, že zima ešte neodchádza a tie naj-
krajšie chvíle pri tomto športe a ešte krajšie vý-
sledky máme stále pred sebou. Všetkým pra-

jeme najmä krásnu zimu, radosť z každého 
pohybu a našim športovcom pekné výsledky a 
umiestnenia.

-škp-; 2x snímka: archív ŠKP

 V decembra ukončili Rajčania svojimi majstrovskými zápasmi 
regionálne (4. liga, Západ – KSST Žilina) a oblastné (5. liga – OSST 
Žilina) súťaže dospelých. Počas tejto krátkej zimnej prestávky, ktorú 
viacerí hráči vyplnili rôznymi vianočnými, či novoročnými turnajmi je čas 
pokračovať v druhej časti sezóny 2016/2017, ktorá sa rozbehla v polo-
vici januára.

 Prinášame Vám výsledky jednotlivých kôl, ktoré sa už odohrali do 
vydania februárového čísla mesačníka Rajčan:

14.1.2017: 4. liga (14. kolo) STK Rajec A – Vrútky B 12:6
20.1.2017: 5. liga (12. kolo) Rosina A – STK Rajec B 16:2, 4. liga (15. 
kolo) Stránske C – STK Rajec A 8:10
27.1.2017: 5. liga (13. kolo) STK Rajec B – Krásno A 5:13. Body: R. Au-
gustín 3, M. Macák 2, J. Smieško ml. 0, I. Dávidík 0.
28.1.2017: 4. liga (16. kolo) STK Rajec A – Žilina C 5:13. Body: J. Kavec 
3,5; P. Kavec 1,5; I. Dávidík 0, J. Smieško st. 0.

KONEČNÁ TABUĽKA 4. LIGY 

      mužstvo                  stretnutia    výhry remízy prehry   skóre  body
  1. Trnové A 15 14 1   0 199:71 44
  2. Višňové A 15 12 1   2 173:97 40
  3. Kysucký Lieskovec A 15   7 5   3 161:109 34
  4. Kláštor pod Znievom A 15   8 1   5 144:126 33
  5. Žilina C 15   7 3   5 144:126 32
  6. Vrútky B 15   7 1   7 135:135 30
  7. Medokýš Martin B 15   6 2   6 133:119 28
  8. Stránske C 15   6 1   8 122:148 28
  9. MSTK Martin B 15   5 3   6 129:123 27
10. Čadca D 15   5 1   8 109:143 25
11. STK Rajec A 15   4 0 11 113:157 23
12. Kysucké Nové Mesto A 15   3 0 12 102:168 21
13. Bytča B 15   2 0 13   64:206 19

KONEČNÁ TABUĽKA 5. LIGY 

      mužstvo                  stretnutia    výhry remízy prehry   skóre  body
  1. Strečno A 11 10 0 1 126:72 31
  2. Stará Bystrica A 11   9 0 2 140:58 29
  3. Rosina A 11   7 1 3 118:80 26
  4. Radoľa B 11   7 0 4 116:82 25
  5. Žilina Energodata E 11   6 1 4 110:88 24
  6. Čadca E 11   5 0 6 108:90 21
  7. Višňové B 11   4 2 5   93:105 21
  8. Stránske D 11   3 3 5   93:105 20
  9. Žilina Energodata D 11   3 2 6   81:117 19
10. Krásno A 11   4 0 7   97:101 19
11. Rajec B 11   0 4 7   62:136 15
12. Trnové B 11   1 1 9   44:154 14

Jozef Kavec, STK Rajec
1x snímka: archív STK

RAJECKÍ STOLNOTENISTI 
V NOVOM ROKU

DOMÁCE B DRUŽSTVO V 13. KOLE:
PRVÉ ÚVODNÉ ŠTVORHRY

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE – STREDISKO RAJEC

DŽENISKA HUKANOVIČ

DAMIÁN CESNEK (prvý sprava)
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SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
a rodinných príslušníkov

Tobias Kráľ
Patrik Špánik

Zosobášili sa v Rajci

Mária Maršalová a Marián 
Domanický – 21.1.2017

Opustili nás

Antónia Uhláriková 
1926 – 2.1.2017

Emília Klimeková 
1948 – 6.1.2017

Ján Mihalec 
1951 – 9.1.2017

Emil Čerňanský 
1927 – 15.1.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – február 2017

 Rok sa nám rozbehol a prvý mesiac už má-
me za sebou. Tréningy neprestávajú, u nieko-
ho sú intenzívne, u iného menej, no všetci si 
uvedomujeme, že práve zimná príprava môže 
mať výrazný vplyv na nasledujúcu sezónu. 
Keďže pretekov, ktoré by sme tu mohli dnes 
rekapitulovať, nie je až tak veľa, predsa len zi-
ma nie je na podujatia taká atraktívna, máme 
ideálnu príležitosť obhliadnuť sa za rokom mi-
nulým, a to v číslach:

 Za Maratón klub Rajec štartovalo  
v roku 2016 aspoň na jednom podu-
jatí 72 pretekárov. Z radov na-
šich bežcov tu máme aj účast-
níckych rekordérov. Najväčšie-
ho počtu pretekov sa zúčastnil 
Palo Uhlárik, ktorý počas roku 
štartoval až na 27 poduja-
tiach. Druhým je Jožko Stra-
ňanek s 23 štartmi a veľkou 
reprezentantkou je pre náš klub aj 
Janka Pialová, ktorá naše farby há-
jila na 22 pretekoch. Spolu sme tak     
v uplynulom roku štartovali 450-krát, a to na 
77 rôznych podujatiach doma i v zahraničí. 
Bežci za najvznešenejšiu formu behu vo všeo-
becnosti považujú maratón a polmaratón. Na 
polmaratóne sme štartovali v roku 2017 86-
krát, a to na 10 rôznych polmaratónoch na 
Slovensku aj v Českej republike. Maratónske 
kilometre sme zdolávali 16 štartmi v rámci 
Slovenského pohára v maratóne, pod ktorý 
patria Bratislavský, Rajecký a Košický ma-
ratón. Máme radosť, že oproti minulému roku 
sa počet pretekárov behajúcich maratón zvý-
šil. Aspoň jeden odbehlo 10 z nás.

 Klubu sa darilo v uplynulom roku aj v tria-
tlonovej sfére. Druhé miesto v absolútnom 
poradí v rámci Majstrovstiev Slovenska       
v krostriatlone si kvalitnými výkonmi vybojo-
val Janči Zmrhala. V rovnakej súťaži bol od-
menený aj celý klub. V absolútnom poradí na 
Majstrovstvách Slovenska v krostriatlone zís-
kal druhé miesto. Súčtom všetkých podujatí – 

od pretekov s dĺžkou 0,5 km cez maratóny až 
po obrovské triatlony, sme spolu zdolali viac 
ako 7 050 súťažných kilometrov a pretekali 
sme spolu viac ako 565 hodín, čo vychádza na 
približne 23,5 dní strávených na trati.
 V našich radoch sa, samozrejme, nachá-
dzajú aj členovia podávajúci konštantné kva-
litné výkony, preto sa počas roka viac ráz obja-
vili na najvyšších priečkach. Spolu sme boli 
dekorovaní 65-krát. Z prvého miesta sme sa 

tešili 19-krát, z druhého 24-krát a tretie 
miesto jedného z našich členov nás 

potešilo 22-krát. Najčastejšie od-
meňovaní boli Jožko Straňanek 
– trikrát druhé, šesťkrát tretie 
miesto, Peťo Uhlárik, ktorý 
dosiahol jedno prvé miesto, tri 
druhé a dve tretie miesta a 
taktiež Domča Vanáková – tri 
prvé miesta, dve druhé a jedno 

tretie miesto.

 Aktivitu Maratón klubu Rajec pod-
čiarkujú aj preteky, ktoré organizuje 

počas každej sezóny. Rajecký Borošovec, 
Cross duatlon, Cross triatlon, Beh rajec-
kým rínkom, Medvedí okruh, Rajecký ma-
ratón, polmaratón, inlinepolmaratón, hob-
by behy a 12-minútovka prilákajú do Rajca a 
jeho okolia každoročne tisícky pretekárov       
z mnohých krajín sveta. Najväčšou akciou je 
jednoznačne Rajecký maratón a jeho pridru-
žené podujatia. Jeho 33. ročník postavil spolu 
s jarmokom naše mesto opäť do svetového 
povedomia. Udalosť fascinovala aj dvojnásob-
ného majstra sveta Petra Sagana, ktorý toto 
jedinečné podujatie tento rok odštartoval a 

prispel tak k výni-
močnej atmosfé-
re, ktorú inde náj-
dete len veľmi 
ťažko. Nič z toho 
by sa však nepo-
darilo bez podpo-
r y  m n o h ý c h 
dobrovoľníkov a 
vás, našich fanú-
šikov, za čo by 
sme sa vám aj 
t o u t o  c e s t o u 
chceli veľmi sr-
dečne poďako-
vať.

 Veríme, že aj 
rok 2017 bude mi-
nimálne taký ús-
pešný ako ten mi-
nulý, ktorý už tvorí 
históriu. Ako veľ-
ká rodina sme ho 
už aj odštartovali, 
a to krásnym tra-
dičným maratón-

skym plesom s témou remeslá. Kto nebol, 
môže banovať, ale nebojte sa, o rok plesáme 
znova! Ako malá ochutnávka nech vám po-
slúži táto fotografia. 
 Dovidenia na akciách Maratón klubu Ra-
jec.

-jr-
2x snímka: archív MK

65 rokov
Mária Horníková
Eva Miklášová

Alžbeta Rybárová
Zdena Veselá

Ján Vanák

85 rokov
Emília Rúčková
Miroslav Rybár

Vlasta Kosperová

87 rokov
Mária Rybáriková

90 rokov
Oľga Malíčková

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU

Narodili sa 
v januári
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 K fašiangovému obdobiu v Rajci už osemnásť rokov neodmysliteľne 
patrí Rajecký mestský ples. V tomto roku sa uskutočnil 28. januára. 

 Niekoľko desiatok dvojíc zamierilo 
v sobotu podvečer do kultúrneho do-
mu, aby sa pri dobrej hudbe a tanci za-
bavilo. Ženy prichádzali elegantne 
učesané a oblečené v krásnych ró-
bach, ozdobené šperkami a mužom 
nechýbali spoločenské obleky s kra-
vatou či motýlikom pod krkom. Každý 
pár bol osobne odvedený na svoje 
miesto v krásne vyzdobenej sále, kto-
rej v tomto roku dominovali rôznorodé 
fašiangové farby, nadrozmerné škra-
bošky či trblietavé klobúky. Netradičnú 
výzdobu, ktorú znova vymysleli, vyro-
bili a zrealizovali pracovníčky oddele-
nia kultúry si hostia veľmi pochvaľova-
li, pretože kultúrny dom zmenila na ne-
poznanie. 

 Večer odštartovala tanečná skupina 
Shine Dance Group zo Žiliny úžasným ka-
baretným tancom. Ako každoročne aj v tom-
to roku všetkých na úvod plesu osobne pri-
vítal primátor mesta Ing. Ján Rybárik a všet-
kým pri spoločnom prípitku poprial dobrú 
zábavu. Ples oficiálne otvoril spolu so svo-
jou manželkou Annou tradičným vieden-
ským valčíkom. Nasledovalo tanečné kolo a 
po ňom vynikajúca večera, počas ktorej 
znova vystúpili dievčatá zo skupiny Shine 
Dance Group s ďalším programom. Po ve-
čeri dobre najedení hostia sa zabávali v ta-

nečných kolách, ktoré mala pod taktovkou hudobná skupina ABC Dan-
ce. Ani v tomto roku nechýbala bohatá tombola, do ktorej prispeli spon-
zori z firiem, podnikov a podnikatelia z Rajca a okolia. Hostia nad ránom 
postupne odchádzali príjemne unavení z tanca a spevu, tí šťastnejší     
s tombolovou cenou, ale čo je najhlavnejšie, všetci odchádzali dobre 
naladení a veľmi spokojní. 

 Nič nepoteší organizátora viac, ako po-
chvala. A tou veru hostia nešetrili počas 
celého podujatia! Dozvedeli sme sa od nich, 
že na náš mestský ples sa obzvlášť tešia, 
lebo patrí medzi ich najobľúbenejšie podu-
jatia a väčšina z nich príde znova aj o rok. 

 Mestský úrad Rajec – oddelenie kul-
túry ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom podporili osemnásty Rajecký 
mestský ples. Ďakujeme!

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

XVIII. RAJECKÝ MESTSKÝ PLES



Mestské noviny Rajčan, mesačník, 60. ročník. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: 
Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: . Grafické spracovanie: Z. Ščasná. mesacnikrajcan@rajec.net
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. 
Tlač: MsKS Rajec. Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09 Cena: 0,50 €


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

