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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Minulý rok v júni sa uskutočnila nová voľba 
riaditeľa Základnej umeleckej školy v Rajci 
a na základe návrhu rady školy pri ZUŠ sa 
riaditeľom opätovne stal PaedDr. Marián 
Remenius. Niekoľkí členovia rady školy – 
zástupcovia rodičov – sa však domnievali, 
že vymenovaný riaditeľ nespĺňa kvalifikač-
né predpoklady a podali podnet na okresnú 
prokuratúru na prešetrenie postupu. Do-
stalo Mesto Rajec už rozhodnutie či sa voľ-
ba riaditeľa uskutočnila v medziach záko-
na?
 Pri voľbe riaditeľa sme postupovali tak, 
ako nám to prikazuje zákon. Minulý rok v máji 
sme vypísali výberové konanie na obsadenie 
miesta riaditeľa základnej umeleckej školy. 
Prihlásili sa dvaja uchádzači p. Kyšková         
a p. Remenius. Predseda rady školy pri ZUŠ 
Rajec mi na základe návrhu na vymenovanie 
riaditeľa navrhol vymenovať na miesto riadite-
ľa p. Mariána Remeniusa, ktorého som ná-
sledne do funkcie riaditeľa rajeckej základnej 
umeleckej školy aj vymenoval. 

 Musím tiež povedať, že už v apríli minulé-
ho roka skupina niekoľkých rodičov spochyb-
ňovala, či vôbec p. Remenius spĺňa kvalifikač-
né kritéria na to, aby sa mohol uchádzať          
o funkciu riaditeľa. Ešte v júni 2016 zaslali títo 
rodičia žiadosť na ministerstvo školstva, aby 
sa vyjadrilo ku kvalifikácii p. Remeniusa. V sta-
novisku, ktoré bolo adresované iba týmto rodi-
čom, ale nie Mestu Rajec, bolo uvedené, že    
p. Remenius nespĺňa kvalifikačné predpokla-
dy nato, aby mohol robiť riaditeľa ZUŠ. Súčas-
ne sme aj my, ako Mesto Rajec, požiadali o ofi-
ciálne stanovisko ministerstva školstva na 
overenie kvalifikácie p. Remeniusa a násled-
ne sme od ministerstva školstva obdržali sta-
novisko, že p. Remenius kvalifikačné pred-
poklady spĺňa. Zhodou okolností bolo podpí-
sané tým istým pracovníkom, ktorý nám takéto 
stanovisko vydal už aj v roku 2006. Na základe 
tohto stanoviska bolo p. Remeniusovi umož-
nené uchádzať sa o post riaditeľa základnej 
umeleckej školy. Skupina rodičov, sa ale ne-
chcela zmieriť s tým, že p. Reménius je znova 
riaditeľom a dožadovala sa opäť stanoviska    
z ministerstva školstva. V tomto konečnom 
stanovisku bolo uvedené, že p. Remenius kri-
téria nespĺňa. Rozhodnutie však prišlo, keď už 
bol vymenovaný za riaditeľa školy. 
 Vzhľadom na skutočnosť, že p. Remenius 
bol vymenovaný za riaditeľa školy, niektorí 
aktivisti (OZ Proti korupcii), ktorí komunikujú   
s týmito rodičmi, dali podnet na prokuratúru. 
Okresná prokuratúra si nechala predložiť celú 
postupnosť voľby riaditeľa ZUŠ, a skonštato-
vala, že Mesto Rajec ako zriaďovateľ nepo-
chybilo a primátor mesta vymenoval za riadite-
ľa kandidáta, ktorého mu odporučila rada ško-
ly. K obsahu, či spĺňa alebo nespĺňa konkrétny 
účastník kvalifikačné predpoklady nie je v prá-
vomoci prokuratúry sa vyjadrovať. Okresná 
prokuratúra následne posunula tento podnet 
na Štátnu školskú inšpekciu. Hlavná školská 
inšpektorka koncom minulého roka poslala 
svojich pracovníkov, ktorí si preštudovali všet-
ky podklady voľby riaditeľa. V záverečnej 
správe nám Štátna školská inšpekcia odporu-
čila prijať opatrenia, ktoré sme aj prijali, napr. 

sme p. riaditeľovi znížili plat a p. Remenius sa 
medzičasom začal už aj vzdelávať. S prijatými 
opatreniami sme oboznámili aj Štátnu školskú 
inšpekciu, ktorá o nich následne informovala 
hlavnú školskú inšpektorku. Tá vo svojom sta-
novisku skonštatovala, že Mesto Rajec bolo 
uvedené do omylu dvoma rôznymi stanovis-
kami ministerstva, ale že konečné stanovisko 
je záväzné, a preto odporúča zriaďovateľovi 
školy, aby p. Remeniusa, ktorý nespĺňa kvalifi-
kačné predpoklady v zmysle vyhlášky, odvolal 
z miesta riaditeľa základnej umeleckej školy. 

 Po viacerých konzultáciách s právnikmi, aj 
napriek tomu, že konečné rozhodnutie je iba 
odporúčanie, ale hlavne kvôli ukľudneniu situ-
ácie, ktorú niektorí rodičia umelo rozvášňujú, 
sme pristúpili k tomu, že k 31.3.2017 bude 
PaedDr. Marián Remenius odvolaný z funkcie 
riaditeľa ZUŠ.

Minulý rok sa zrekonštruovala veľká teloc-
vičňa v Základnej škole na Lipovej ulici. 
Bude sa v tomto roku pokračovať aj rekon-
štrukciou malej telocvične? 
 Pri rekonštrukcii malej telocvične budeme 
postupovať tak, ako pri rekonštrukcii veľkej te-
locvične. V marci sme podali žiadosť na En-
virofond o získanie finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu a energetické úspory v malej 
telocvični v Základnej škole na Lipovej ulici. 
Všetko bude záležať od toho, či budeme ús-
pešní. Po vyhodnotení a oznámení výsledkov 
budeme vedieť, či sa bude rekonštruovať aj 
malá telocvičňa alebo nie. 

 Začiatkom marca vyšla aj ďalšia výzva na 
ministerstve životného prostredia, kde pripra-
vujeme žiadosť o pridelenie finančných pro-
striedkov na zateplenie obvodového plášťa a 
výmenu strechy v Materskej škole na Mudro-
chovej ulici a v dome vedľa Katolíckej spojenej 
školy, kde toho času sídli špeciálno-pedago-
gické centrum. 

Všimla som si, že na mestskom trhovisku 
sú nové predajné stánky. Vymenia sa všet-
ky?
 Minulý rok sme sa rozhodli, že chceme vy-
noviť stánky na trhovisku a zadali sme objed-
návku na výrobu troch nových predajných 
stánkov, na ktorých je erb nášho mesta. Po vy-
hotovení sme ich na mestskom trhovisku vy-
menili. 

 Vo výmene budeme pokračovať postupne 
aj v ďalších rokoch. Podľa možností mestské-
ho rozpočtu aj v tomto roku zadáme objednáv-
ku na vyhotovenie ďalších stánkov. 

Na ostatnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva sa poslanci zaoberali aj žiados-
ťou riaditeľky Domova vďaky o finančný 
príspevok na zmodernizovanie a zlepšenie 
priestorov domova. Na čo sa tieto finančné 
prostriedky použijú?
 Riaditeľka Domova vďaky sa obrátila na 
poslancov mestského zastupiteľstva so žiado-
sťou o finančný prostriedok na zmodernizova-
nie a zlepšenie priestorov domova. Predo-
všetkým na výmenu vybavenia izieb klientov 
(šatníkové skrine a vešiaky), zakúpenie nové-
ho vybavenia do kuchyne (umývačka riadu a 
kuchynský robot), na vymaľovanie priestorov 
domova a zrekonštruovanie toalety na príze-
mí. Poslanci túto žiadosť schválili.

 Finančné prostriedky na vy-
krytie týchto prác sa použijú z účtu 
darov od obyvateľov domova – sú 
to peniaze na účte mesta, ktoré sú 
účelovo viazané len pre Domov 
vďaky a pravidelne každý rok sa     
z nich realizujú rôzne práce v domo-
ve, minulý rok to bola napríklad re-
konštrukcia kúpeľne. 

Je niečo nové s nedostavanou 
športovou halou?
 Na ostatnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva bola schvá-
lená projektová dokumentácia na 
zmenu využitia haly z pôvodného 
účelu na účel zastrešeného trhovis-
ka s čo najnižšími nákladmi. 

 Musím však poznamenať že tieto minimál-
ne náklady predstavujú sumu 400 tisíc eur. 
Mestské zastupiteľstvo odporučilo pokračovať 
v projektovej dokumentácii pre stavebné po-
volenie.

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x snímka: Z.Ščasná

RIADITEĽA ZUŠ ODVOLALI

NOVÉ STÁNKY NA MESTSKOM TRHOVISKU
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 Na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
sa poslanci zišli 9. marca 2017. 

 V úvode rokovania predniesla hlavná kontrolórka správu o kontrole 
plnenia uznesení, ktorú poslanci zobrali na vedomie. Následne sa zao-
berali žiadosťami o prevod a prenájom nehnuteľností, ktoré boli mest-
ským zastupiteľstvom aj schválené.
 Poslanci zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia o zmene rozpoč-
tu oznámením a pristúpili k prerokovaniu návrhu zmeny rozpočtu a pro-
gramového rozpočtu mesta na rok 2017. Navrhovaná zmena bola po-
slancami jednomyseľne schválená. Taktiež schválili návrh novej Smer-
nice o určení poplatkov za poskytnuté služby v Mestskom úrade v Rajci.
 Riaditeľka Domova vďaky sa obrátila na Mesto Rajec so žiadosťou  
o odsúhlasenie finančného príspevku na zmodernizovanie a zlepšenie 
priestorov domova. Mestské zastupiteľstvo túto žiadosť schválilo. 
 V ďalšom bode programu predniesol primátor poslancom mest-
ského zastupiteľstva návrh zmeny účelu využitia športovej haly, a to 
prerobením na kryté trhovisko. Poslanci tento návrh zobrali na vedomie 

a odporučili mestskému úradu pokračovať v zmene zámeru využitia 
športovej haly a zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre stavebné po-
volenie.
 Hlavná kontrolórka mesta Ing. Sekáčová predniesla poslancom 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016, kto-
rú poslanci zobrali na vedomie. Taktiež poslancom predložila návrh Pra-
vidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, ktoré poslanci schválili. 
 V interpeláciách predniesli poslanci vedeniu mesta rôzne pripo-
mienky a návrhy občanov, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddele-
nia mestského úradu.
 V závere rokovania mestské zastupiteľstvo schválilo termíny rozbo-
rov hospodárenia a komisie, ktoré sa budú rozbormi hospodárenia 
zaoberať. Taktiež boli schválené termíny riadnych zasadnutí MZ pre rok 
2017, ktoré sa uskutočnia 25.5.2017, 17.8.2017, 12.10.2017 a 
14.12.2017.

Alena Uríková, 
vedúca odd. správneho MsÚ 

 V aprílovom čísle si povieme o triedenom 
zbere PLASTOV.

PRI RECYKLÁCII PLASTOV UŠETRÍME 
AŽ 97 % ENERGIE OPROTI VÝROBE        

Z PRIMÁRNYCH ZDROJOV!

 Čísla štatistík potvrdzujú, že plastov v na-
šom každodennom živote z roka na rok pribú-
da. Podľa odhadov odborníkov vzniká ročne   
v SR viac než 100 tisíc ton odpadov z plastov a 
niekoľko tisíc ton ostatných plastových odpa-
dov (z použitých výrobkov, technologické od-
pady z výroby...). V roku 2013 sa vytriedilo      
z komunálnych odpadov na Slovensku 29 000 
ton odpadov z plastu. Priemerný Slovák pou-
žije ročne 466 plastových tašiek!
 V našom meste sa v roku 2016 vyzbie-
ralo 18,34 tony plastového odpadu pro-
stredníctvom žltých kontajnerov umiestne-
ných po meste a vrecového systému. 

 Odpady z plastov sa ukladajú DO KON-
TAJNEROV ŽLTEJ FARBY s označením 
plasty. Tento zber je určený hlavne pre bytové 
domy. V RODINNÝCH DOMOCH zbierajú 
obyvatelia plasty DO VRIEC, ktoré raz do me-
siaca odváža mestský úrad do zberného dvo-
ra – týmto spôsobom zberajú v rodinných do-
moch okrem plastov aj viacvrstvové kombino-
vané materiály na báze lepenky tzv. tetrapaky 
(ďalej len VKM) a kovy.

 O konkrétnych termínoch vrecového zbe-
ru zložiek triedeného komunálneho odpadu 
mesto včas informuje prostredníctvom webo-
vej stránky mesta, vyhlasovaním v mestskom 
rozhlase a oznamom cez službu SMS – info.

 Pred vhodením do kontajnera je potrebné 
očistiť alebo opláchnuť plasty od hrubých ne-
čistôt, odstrániť kovové uzávery, poistné krúž-
ky či papierové etikety. FĽAŠE A INÉ DUTÉ 
OBALY JE POTREBNÉ STLAČIŤ!

 Väčšie kusy plastového odpadu môžete 
bezplatne odovzdať v Zbernom dvore na Fu-
číkovej ulici.

Do zberných kontajnerov PATRIA: 
 PE (polyetylén) – LDPE a HDPE: číre a fa-
rebné fólie, tašky, vrecká, plastové vedrá a 
fľaštičky od kozmetických a čistiacich príprav-
kov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš.
 PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápo-
jov, sirupov, rastlinných olejov, avivážnych      
a tekutých pracích prostriedkov.
 PP (polypropylén): obaly od sladkostí, pla-
stové tégliky od jogurtov a rôzne plastové ná-
dobky a hračky.
 PS (polystyrén): penový polystyrén, pohá-
riky z automatov a iné plastové nádobky.
 PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a 
elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických 
výrobkov, plastový nábytok a pod. 

Do zberných kontajnerov NEPATRIA:
 Plastové obaly znečistené chemikáliami a 
olejmi, plastové obaly od motorových olejov, 
VKM, hrubo znečistené plasty (zeminou, far-
bami, potravinami), podlahové krytiny, guma, 
molitan a pod.

OZNAČENIE NA OBALOCH, ktoré patria do 
žltého kontajnera:
 PET, HDPE, LDPE, PP, PS, PVC alebo čí-
selné znaky v trojuholníku 1, 2, 3, 4, 5 a 6.

ČO SA STANE 
S VYTRIEDENÝM PLASTOM?

 Na výrobu fleecovej bundy potrebujeme 
30 plastových fliaš a na výrobu koberca 150 
plastových fliaš. Závod v Kolárove spracúva 
PET fľaše na tzv. prané vločky alebo regra-
nulát, ktorého využitie je veľmi široké – výroba 
textilných vlákien, viazacích pások, fólií, výro-
ba hygienických potrieb, (napr. zubné kefky). 
Recykláciou plastov šetríme spotrebu ob-
medzených základných surovín (ropa         
a zemný plyn) a znižujeme spotrebu energie 
o 80 až 90 %.

MsÚ odd. výstavby a životného prostredia
4x snímka: internet

Z MARCOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

DAJME ODPADU DRUHÚ ŠANCU – PLASTY
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TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

 V týždni od 13. do 19. marca ste mohli využiť bezplatné zaregi-
strovanie sa za nového čitateľa. Túto ponuku okrem 56 prvákov využili 
iba dvaja noví čitatelia. 

PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE

 Každoročne pripravuje mestská knižnica pre všetkých prvákov 
oboch našich základných škôl milé podujatie, ktorým je Pasovanie pr-
vákov za čitateľov knižnice. 

 69 prvákov zo štyroch tried prišiel 14. marca osobne pozdraviť aj 
Osmijanko z knižky od Kristy Bendovej Osmijankove rozprávky. Os-

mijanko všetkým 
prvákom vysvet-
lil, čo sa v knižnici 
smie a čo nie, či 
ako sa narába     
s knihou. Potom 
už na nich čakalo 
slávnostné paso-
vanie. Deti paso-
vala knihovníčka 
mestskej knižni-
ce veľkou ceruz-
kou a slávnost-
nou formulkou. 
Nakoniec prváčik 
odtlačkom svojho 

prsta na pamätnú listinu potvrdil, že sa stal čitateľom knižnice. Novopa-
sovaní čitatelia si prezreli priestory knižnice a všetky deti, ktoré rodičia 
prihlásili do knižnice (a bolo ich 56), si odniesli svoj vlastný čitateľský 
preukaz a aj vypožičanú knihu. Nakoniec ešte na ne čakala pamätná 
záložka do knihy a sladká odmena. Všetky pamätné listiny sú umiest-

nené v priestoroch detského od-
delenia našej knižnice a prváči-
kom budú pripomínať ich sľub.

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE 
POTEŠILO DETI

 Prečítať knihu, popritom sa aj 
zahrať a vyskúšať si na vlastnej 
koži, čo zažijú postavy z príbehu, 
ktorý práve čítame. To všetko sa 
deje na zážitkovom čítaní.

 Mestská knižnica Rajec pri-
pravila pre deti druhého a tretieho 
ročníka základných škôl zaujíma-
vé príbehy. Pre tretiakov boli pri-
pravené príbehy z knihy Môj anjel 
sa vie biť od Romana Brata, ktorej 
hrdinom je jedenásťročný chlapec Oskar. Jeho výzor je priam výzvou 
pre dvoch silnejších nahlúplych spolužiakov, aby ho mlátili a všelijako 
ponižovali. Oskar sa pokúša vlastným dôvtipom túto situáciu zvládnuť. 
Jeho jediný dôverník je anjel Oskariel, ktorý mu vnukne geniálnu proti-
zbraň. Príbehy v tejto knižke sú popretkávané vtipnými situáciami zo 
školského prostredia a ponúkajú riešenie v situáciách, v ktorých sa deti 
alebo ich priatelia ocitli. Popritom si vyskúšali rýchlosť svojich rúk.

 Druháci si vypočuli príbehy z knižky Lentilka pre dedka Edka od Ivo-
ny Březinovej, kde je príbeh dedka Edka, vyrozprávaný jeho vnúčikom 
Dodkom. Dedo Edko, ktorý má Alzheimerovu chorobu, trávi so svojím 
vnukom veľa času a on pozoruje, ako sa dedko mení a snaží sa mu po-
môcť. S deťmi sme si porozprávali, ako môžu pomôcť starkým a vyskú-
šali si zaujímavé cviky, ktoré si aj ony môžu so svojimi starkými pre-
cvičiť, aby boli čím dlhšie zdraví.

 Knižnicu navštívili aj 
predškoláci z rajeckých 
materských škôl. 
 Dozvedel i  sa, čo 
všetko predchádza to-
mu, aby sa im do rúk do-
stala knižka. Hygienické 
návyky pri čítaní kníh ve-
deli na výbornú a pri číta-
ní rozprávky O Červenej 
čiapočke si vedeli ľahko 
poradiť so všetkými úlo-
hami, ktoré sa v príbehu 
vyskytli. 
 Tešíme sa na šikov-
ných či tateľov, ktorí        
z nich vyrastú.

KNIHY SÚ PRE ĽUDÍ TÝM, ČÍM SÚ PRE VTÁKOV KRÍDLA

Marec, mesiac knihy, bol v rajeckej mestskej knižnici naplnený 
množstvom podujatí. Počas týždňa slovenských knižníc ste mali 
možnosť bezplatne sa prihlásiť do knižnice, uskutočnili sme nie-
koľko zážitkových čítaní pre žiakov základných škôl, samozrejme, 
že sme nezabudli ani na predškolákov, ktorí sa dozvedeli ako sa 
vyrába kniha, a ako to v takej knižnici vlastne funguje. Prvákov 
sme slávnostne pasovali za čitateľov knižnice, pre štvrtákov sme 
zorganizovali besedu so spisovateľkou Katarínou Mikolášovou, 
nezabudli sme ani na Medzinárodný deň detskej knihy a posledný 
marcový deň sme ukončili rozprávkovým večerom pre deti a ich 
rodičov. 
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ORIEŠOK VEČNEJ KRÁSY

 Pred rokom naša knižnica získala titul Knižnica Horného Považia 
2015. Súčasťou ocenenia bola aj pomoc Žilinskej knižnice s organi-
zovaním nejakého podujatia. Po vzájomnej dohode sme sa rozhodli, že 
zorganizujeme pre 
žiakov besedu so 
spisovateľom. 

 V o  š t v r t o k      
23. marca sa mohli 
žiaci štvrtého roč-
níka oboch základ-
ných škôl zúčastniť 
besedy so spisova-
teľkou Katarínou 
Mikolášovou, poet-
kou a autorkou 
kníh pre deti. Mo-
derátorka Janka Zurovacová, pracovníčka Žilinskej knižnice, najskôr 
zoznámila deti nielen so sympatickou, milou a skromnou Katkou Mi-
kolášovou, ale aj s jej tvorbou. Potom už na deti čakala predpoludnie 
plné otázok. Deti boli veľmi zvedavé a otázok mali pripravených viac 
ako dosť. Deti zaujímalo podľa koho pomenováva svoje postavy, kde 

čerpá inšpirácie, či jej 
knihy čítajú aj jej vlastné 
deti, kedy napísala svo-
ju prvú knihu a prečo sa 
vlastne rozhodla, že bu-
de spisovateľkou a 
množstvo iných. Nako-
niec sa deti s Katkou Mi-
kolášovou odfotili, nie-
ktoré si urobili aj selfie a 
niekoľko z nich malo so 
sebou aj spisovateľkinu 
knihu, do ktorých im      

s radosťou napísala venovanie. Na záver sme sa krásnou kvetinou po-
ďakovali pani spisovateľke aj pani moderátorke. Veľmi nás potešil dobrý 
ohlas na zorganizované podujatie nielen zo strany detí, ale aj zo strany 
pani Mikolášovej.

ROZPRÁVKY Z LESA

 Už desaťročie organizuje mestská knižnica podujatia pri príležitosti 
Medzinárodného dňa detskej knihy, ktorý je ustanovený na 2. apríl, deň, 
keď sa narodil známy dánsky rozprávkar Hans Christian Andersen.

 V tomto roku sme deti zaviedli do sveta prírody, fauny a flóry, sveta 
rastlín, zvieratiek a hmyzu, hrdinov mnohých rozprávkových príbehov. 
Podujatie Rozprávky z lesa sme zorganizovali 31. marca. Na troch 
podujatiach sa zúčastnilo takmer tristo žiakov 1. až 4. ročník z oboch 
našich základných škôl.
 Na žiakov čakala ukážka z kni-
hy od nemeckého spisovateľa Uwe 
Nachtweya O čom rozprávajú zvie-
ratá. Príbeh Odvážna húsenica 
Žofka rozprával o húseničke, ktorá 
bývala v meste, ale prestalo sa jej 
tam páčiť a rozhodla sa, že sa pre-
sťahuje na lúku, ktorú nikdy nevide-
la, ale rozprával jej o nej starý otec. 
Aby sa tam však dostala, musela 
prejsť cez cestu, po ktorej stále 
uháňali autá... Potom sa aj deti 
zahrali na rôzne zvieratká a iba 
pomocou pohybu museli prejsť cez 
cestu ako vyžrebované zviera a my 
sme museli uhádnuť, ktorého ži-
vočícha znázornili. Deti sme zo-
známili s faunou a flórou nášho 
okolia, zoznámili sme ich so zaujímavosťami nášho mesta (napr. slepé 
niekoľko milimetrov veľké ráčiky v rajeckých studniach) a nezabudli 
sme ani na chránené rastliny, ktoré môžu vidieť napríklad v chránenej 
krajinnej oblasti Šujské rašelinisko. Na deti ešte čakali hádanky o prí-

rode, museli 
uhádnuť, z kto-
rých kníh po-
chádzajú rôz-
ne rozprávko-
vé postavičky, 
či správne do-
plniť veršíky do 
básničiek. Na-
koniec sme si 
ešte prečítali        
z knihy od Kris-
ty  Bendove j 
Osmijankove 
rozprávky rozprávku O piškótovej sove, ktorá rozprávala o tom, aké by 
to bolo zlé, keby deti boli múdrejšie ako učitelia.

NOC S ANDERSENOM

 31. marca ešte na deti čakal rozprávkový večer – Noc s Ander-
senom. Od 18. hodiny sa vo veľkej zasadačke stretlo niekoľko detí so 
svojimi rodičmi. 
 Najskôr sme si povedali niekoľko slov o Hansovi Christianovi 
Andersenovi a jeho tvorbe. Potom už na deti čakali rôzne hry a tvorivé 
dielne. Na úvod sme si prečítali rozprávku od Kristy Bendovej z knihy 

Osmijanko rozpráva osem rozprávok 
o princeznách. Rozprávka O spoma-
lenej princeznej, ktorá od lenivosti 
prestala rozprávať a až hlúpy Jano ju 
donútil znova hovoriť všetkých poba-
vila. Potom deti mali za úlohu pomo-
cou pantomímy predviesť rôzne zvie-
ratká, a pretože na podujatí bolo aj 
niekoľko menších detí s úlohou im po-
mohli aj rodičia. Ďalšou úlohou bolo 
vymyslieť, napísať a komu sa chcelo 
aj nakresliť krátku rozprávku, v ktorej 
použijú tieto štyri slová – papuče, 
drak, myš a vysávač. A že všetky roz-
právky boli veľmi zaujímavé sa môže-
te teraz sami presvedčiť prečítaním 
jednej z nich: „Ariel bola krásna mor-
ská víla a žila si šťastne v mori. Jedno 

však závidela svetu i ľuďom v ňom. A to, že mohli nosiť topánky, črie-
vičky, čižmičky... Ona si, ale nemohla 
pre svoj chvost obuť ani len obyčajné 
papuče. Zapáčila sa však jednému 
trojhlavému drakovi. Záchrana prišla 
v podobe statočného rytiera, ktorý 
prišiel trošku netradične – na vysáva-
či. Pustil na draka silnú zbraň – malú 
bielu myš. Drak sa veru zľakol a rad-
šej rýchlo odletel do inej krajiny“.
 Po prečítaní vy-
myslených rozprávok 
doplnených obráz-
kami na deti čakalo 
dopĺňanie rýmova-
čiek a pesničiek. Na-
koniec sme si ešte 
prečítali rozprávku Tri 
perá z pera bratov 
Grimmovcov. Pri od-
chode všetci dostali 
pamätné záložky a 
sladkú odmenu. 

 Rôznymi podujatiami sa snažíme naučiť deti láske ku knihám a 
doviesť ich k čítaniu už od útleho veku. Veď čítanie patrí k základným 
zručnostiam nás ľudí a nie je nič krajšie ako zobrať do rúk knihu a 
preniesť sa do rozprávkového sveta plného krásnych zážitkov.

Z. Ščasná a E. Pekná, odd. kultúry MsÚ
12x snímka: archív odd. kultúry
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 Už niekoľko rokov patrí k jarnému obdobiu 
filmový festival Expedičná kamera, ktorý sa 
koná vo viac ako 200 mestách na Slovensku       
a v Čechách. V tomto roku sa Expedičná ka-
mera v Rajci uskutočnila v piatok 24. marca. 

 Čakali na vás najlepšie snímky minulej se-
zóny ocenené na medzinárodných festiva-

loch. Filmy s prekrásnymi 
zábermi prírody, nadčaso-
vé výpovede a inšpiratívne 
cesty dobrodruhov a špor-
tovcov celého sveta, expe-
dície do tých najnedostup-
nejších miest sveta, ale      
i neuveriteľné výkony na 
hranici ľudských možností. 

 Partia českých odváž-
livcov vo filme Divočinou 
Aljašky postaví uprostred 
divočiny plachetnicu a 
splaví s ňou rieku Alatna.  
O nádhernú prírodu nebola 
núdza. Pri vode sme zo-
stali aj vo filme Pura vida, 

kde sme spoznali cyklistu, ktorý na svojom 
bicykli zjazdil rieku Amazonku. Nie, nie je to 
žart. Pomocou špeciálne upravenej lode, kde 
bicykel použil ako motor sa Švajčiar Hervé roz-
hodol splaviť najvodnatejšiu rieku sveta. V pú-
tavej snímke Návrat do Zanskaru sa dvaja 
americkí kamaráti po tridsiatich rokoch vrátili 
do jednej z najodľahlejších oblastí sveta, do 

Zanskaru. Chcú tu nájsť starých priateľov a 
odpovede na otázku, ako toto miesto zmení 
práve dokončovaná cesta, ktorá zaistí spo-
jenie medzi civilizáciou a izolovanou budhistic-
kou komunitou. V snímke Projekt Moffat sme 
sa pozreli do pestrej minulosti prvej britskej 
horskej sprievodkyne. Netradičný pohľad na 
jednu z najodľahlejších oblastí Kaukazu nám 
ukázala snímka Cesta do Kazbegi. Do deja 
vytrvalostného lezeckého závodu, ktorý sa 
každoročne koná v americkom Arkansase, 
nás zaviedol film Velká skalní pařba. Cieľom 
závodu je za 24 hodín vyliezť čo najviac ciest. 
Ďalší extrémny závod, beh na 400 km, nám 
predstavila snímka Ultra Trail Gobi race, kto-
rý sa koná v čínskej časti púšte Gobi. Krátky 
vizuálne nádherný film Na jeden nádych nás 
prostredníctvom unikátnych podvodných zá-
berov zaviedol do úplne iného a málo známe-
ho sveta.

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ
1x snímka: E. Pekná

 „Belle Époque“ – s takýmto podtitulom sa na pôde Základnej ume-
leckej školy v Rajci 15. marca uskutočnil výnimočný koncert, bezpochy-
by najlepšieho súčasného slovenského komorného súboru Quasars 
Ensemble, pod umeleckým vedením Doc. Ivana Buffa, Art.D. Pán 
Ivan Buffa je predsedom Spolku slovenských skladateľov a neúnavný 
propagátor slovenskej hudby, za čo získal prestížne Krištáľové krídlo. 
Program koncertu bol zložený z dvoch častí – francúzskej a slovenskej. 
Bezstarostnosť doby dokumentuje slávny cyklus s názvom Karneval 
zvierat (1886) Camille Saint-Saënsa. Podtitul „Veľká zoologická fantá-
zia” prezrádza charakter humornej exkurzie do sveta zvierat: Pochod 
levov, Kohút a sliepka, Antilopy, Korytnačky, Slon, Klokany, Akvárium, 

Zvieratá s dlhými ušami (ktoréže to sú?), Kukučka v hlbokom lese, 
Klietka, Skameneliny, Labuť. Zaznievajú citácie skladieb iných autorov 
(Offenbach, Mendelssohn-Bartholdy, Berlioz) a na rad prichádza aj dril 
začínajúcich klaviristov pomocou vtipne zhudobnenej cvičebnej flosku-
ly. Saint-Saënsove dielo je symbolom ozdobného romantizmu „Belle 
Époque”. 
 „Klavírne kvinteto (1913) Alexandra Albrechta reprezentuje krás-
ne hudobné časy starého Prešporku. Tento klenot slovenskej komornej 
hudby je jedným z najúžasnejších hudobných monumentov, aké kedy   
u nás vznikli a zároveň erbom slovenskej hudobnej secesie, ktorým sa 
toto šťastné obdobie Belle Époque aj končí. Rok po jeho dokončení totiž 
vypukla 1. svetová vojna…“ (Ivan Buffa).

 O týždeň, 22. marca, vyvrcholil 3. ročník Festivalu laureátov me-
dzinárodných súťaží, ktorý organizuje ZUŠ v Rajci v spolupráci s Hu-
dobným centrom v Bratislave. Na koncerte vystúpili vynikajúci mladí 
slovenskí interpreti Terézia Lúčna (flauta) a Martin Chudada (klavír). Te-
rézia Lúčna vystúpila vo vynikajúcej forme po vystúpení v Carnegie Hall 
v New Yorku, kde sa stala laureátkou medzinárodnej súťaže. Martin 

Chudada svojím opa-
kovaným vystúpením 
v Rajci potvrdil, že 
patrí medzi najlepších 
mladých klaviristov na 
Slovensku. 

 Oba koncerty sa 
stali nezabudnuteľný-
mi hudobnými zážit-
kami a inšpiráciou pre 
našich malých i väč-
ších hudobníkov.

 Zároveň vás srdečne pozývame na absolventské koncerty našich 
hudobníkov a 8. ročník Medzinárodnej interpretačnej súťaže v slo-
venskej tvorbe – Rajecká hudobná jar, ktorá sa uskutoční 11. mája na 
pôde našej základnej umeleckej školy.

PaedDr. Marián Remenius
3x snímka: archív ZUŠ

HUDOBNÉ LAHÔDKY V RAJECKEJ ZUŠ

EXPEDIČNÁ KAMERA
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V súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní a v zmysle VZN č. 3/2016 

vykoná Základná škola, Lipová 2, Rajec

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Termín: 
21.4.2017 (piatok)

14.00 – 18.00 hod.

22.4.2017 (sobota)
9.00 – 12.00 hod.

Miesto: 
ZŠ, Lipová 2 – trieda III.A

Zápisu sa zúčastnia všetky deti narodené v čase od 1.9.2010 
do 31.8.2011, ako aj deti, ktorým bola v uplynulom školskom 

roku odložená školská dochádzka.

Na zápis sa dostaví zapisované dieťa v sprievode aspoň 
jedného rodiča alebo zákonného zástupcu, ktorý si so sebou 

prinesie občiansky preukaz a rodný list dieťaťa.

PaedDr. Marian Paprskár, riaditeľ školy
1x snímka: archív ZŠ

Katolícka spojená škola, 
Nám. A. Škrábika č. 5, 015 01 Rajec

oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 
Cirkevnej základnej školy 
sv. J. Vianneyho v Rajci 

pre školský rok 2017/2018 
sa uskutoční v dňoch:

21.4.2017 (piatok) 14.00 – 18.00 hod.
22.4.2017 (sobota) 9.00 – 12.00 hod.

Škola poskytuje:

- Výchova a vzdelávanie v kresťanskom duchu.
- Výučba dvoch cudzích jazykov, vzdelávanie v odborných učeb-

niach a v multimediálnej učebni.
- Práca s počítačom, prístup na internet.
- Rozsiahla krúžková činnosť podľa záujmu žiakov v CVČ.
- Staráme sa o žiakov aj počas prázdnin (letné tábory aj tábor pre 

predškolákov).
- Zapájanie sa do súťaží, projektov, lyžiarsky a plavecký výcvik, po-

byt v škole v prírode.
- Školský špeciálny pedagóg, asistent učiteľa, možnosť konzultácií 

so špeciálnym pedagógom a príprava na vstup do školy už od dňa 
zápisu.

- K dispozícii je telocvičňa, posilňovňa, ihrisko.
- Liturgia – spoločné slávenia sv. omší vo farskom kostole i školskej 

kaplnke, duchovné obnovy.
- Kultúrne podujatia, divadlo, koncerty, školské výlety a exkurzie.
- Ranný školský klub od 6.30 do 16.30 hod.
- Zubná ambulancia v priestoroch školy.

Na zápis sa spolu so zapisovaným dieťaťom dostaví aspoň 
jeden z rodičov (zákonných zástupcov), ktorý pri zápise pred-
loží svoj doklad totožnosti a rodný list zapisovaného dieťaťa, 

prípadne odôvodnenú a podpísanú žiadosť o jednoročný 
odklad povinnej školskej dochádzky zapisovaného dieťaťa.

Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Rajci

 Nielen príroda ožíva. Štebot spevavcov, bociany v hniezde – to 
všetko prezrádza definitívny príchod jari. Aj v škole cítiť jarný prievan: 
zimné nástenky sa vymenili za veselé farebné nápady, výstavy det-
ských prác sú plné kvetov.

 V posledných dňoch triedy na prvom stupni ožili novými aktivitami. 
Najskôr si zašantili na tvorivých hodinách nemeckého jazyka s lektor-
kou Zuzanou. 
 Štvrtáci sa vďaka mestskej knižnici stretli so spisovateľkou Katarí-
nou Mikolášovou. Vidieť spisovateľku na vlastné oči – to nie je len tak.   
A tak sme sa dozvedeli, prečo dala zvláštne mená hrdinom svojich kníh, 
aké obľubuje jedlo, farby, kedy najradšej píše a prečo vôbec píše... Štvr-
táci z nej boli unesení. 
 Za pár dní sa medzi školákov posadila mladučká Dominika, aby im 
hravou formou porozprávala, ako sa majú starať o svoje telo. Z veľkej 
cigarety (makety) vytiahla autíčko, jed na potkany, chemické čistidlo na 
WC a deti mali hádať spojitosť s fajčením. Uhádli. Zatúlali sa s ňou na 
oslavu a pátrali po nebezpečnom zloduchovi Alkoholínovi. Stretnutie    
s Dominikou sa páčilo malým prvákom, veľkým štvrtákom i tým ostat-
ným. 

 Učiť sa dá rôznymi formami. Takéto zážitkové má silný výboj – dotý-
ka sa ich všetkými zmyslami a o to nám v škole ide, najmä keď nám       
v tom pomáha aj energia jari...

Mgr. Jana Paulinyová

 V piatok 24. marca sme sa z Materskej školy na Mudrochovej ulici 
vybrali na výstavu poľovníckych trofejí do kultúrneho domu. Pri vstupe 
nás vítali páni v poľovníckych oblekoch. Deťom bolo hneď jasné, že uvi-
dia divú zver, do ktorej patria jelene, srnky, diviaky, muflóny a daniele. 
Množstvo poľovníckych trofejí pochádzalo z 33. revírov Žilinského kra-
ja. Vôňa ihličia nás sprevádzala počas celej výstavy. Deti sa pýtali rôzne 
otázky, na ktoré im odpovedal samotný pán poľovník. Za odmenu sme 
dostali konáriky voňavej borovice do triedy. 

 Touto krásnou výstavou však náš deň neskončil. Naše kroky viedli 
na mestský úrad, kde nás už v knižnici čakala pani Evka Pekná, ktorá 
deťom porozprávala o knižnici a knihách. Naše šikuľky všetko vedeli a 
dostali veľkú pochvalu nielen od pani Peknej ale aj od pani učiteliek. 
 Ďakujeme poľovníckym zväzom za krásny zážitok.

Bc. Veronika Halková, Materská škola Mudrochova
1x snímka: archív MŠ

ZÁVAN JARI NA PRVOM STUPNI 
V ZÁKLADNEJ ŠKOLE NA LIPOVEJ UL.

ŠKÔLKARI NA VÝSTAVE 
POĽOVNÍCKYCH TROFEJÍ
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 Futbalisti FK Rajec sa počas zimnej prestávky poctivo pripravovali 
na štart jarnej časti súťaže, v ktorej budú chcieť zaútočiť na víťazstvo     
v piatej lige. K tomu by mali dopomôcť našim futbalistom okrem trénin-
gov pod vedením hlavného trénera Michala Drahna aj špeciálne trénin-
gy pod vedením kondičného trénera Patrika Holešu, ktorý sa ujal našich 
futbalistov počas zimnej prestávky. V samotnom kádri veľké zmeny ne-
nastali, tréner Michal Drahno momentálne nemôže počítať s Michalom 
Šimunom, k tímu sa však pripojila dvojica dorastencov Samuel Dubeň a 
Jakub Chupáň. 
 Väčšiu časť prípravných zápasov odohrali naši futbalisti na umelej 
tráve v Považskej Bystrici, kde však len ladili svoju formu, a preto vý-
sledky neboli úplne optimálne. Posledné dva prípravné zápasy sme 
odohrali proti kvalitným súperom na domácom ihrisku. 

PRÍPRAVNÉ ZÁPASY A MUŽSTVA 

 FK Rajec – TJ Manín Podmanín 3:8. Góly: Martin Kordiš 2, Erik 
Kašuba. FK Rajec – OFK Teplička nad Váhom 1:6. Gól: Martin Kordiš. 
FK Rajec – OŠK Kamenná Poruba 3:0. Góly: Dominik Rybár 2, Jozef 
Pekara. FK Rajec – MŠK Považská Bystrica 4:5. Góly: Ján Jeťko 2, 
Dominik Rybár, Martin Kordiš. FK Rajec – FK Slávia Staškov 7:4. 
Góly: Ján Jeťko 2, Andrej Vereš 2, Martin Kordiš, Peter Hájek, Samuel 
Dubeň. FK Rajec – OŠK Rosina 3:1. Góly: Dominik Rybár, Martin Kor-
diš, vlastný.

 Prvé majstrovské zápasy na našich futbalistov čakali v nedeľu     
26. marca. Muži doma privítali ŠK Čierne. 

FK RAJEC – ŠK ČIERNE 1:2 (0:0) 
Góly: 87. Peter Hájek – 58. a 60. Marcel Birtus

 Úvod zápasu bol opatrný z oboch strán. Domáci futbalisti sa neve-
deli dostať do tempa, na aké boli zvyknutí z jarnej časti. Keď nevyužili 
svoje nádejne vyzerajúce príležitosti Kordiš, Jeťko ani Panák, hostia to 
mohli potrestať gólom, no proti bola v prvom prípade pani Šťastena a 
následne brankár Matej Fraštia. Po prvom bezgólovom polčase domáci 
priaznivci očakávali zlepšenie výkonu domácich hráčov, nastal však 
presný opak, keď hostia z Čierneho najskôr trafili v jednom útoku tyč aj 

brvno, čo malo byť posledným varovaním pre našich futbalistov. Ani to 
však nezabralo, a tak hosťujúci útočník Marcel Birtus dvoma rýchlymi 
gólmi v 58. a 60. minúte naklonil misky váh výrazne na stranu Čierneho. 
Ďalšie komplikácie nastali, keď bol v 68. minúte vylúčený Martin Kordiš. 
Paradoxne od toho momentu sa hra Rajca zlepšila avšak domáci celok 
stihol už iba skorigovať výsledok na konečných 1:2 gólom Petra Hájeka 
z priameho kopu. 
 Keďže Terchová zvíťazila v Predmieri aj naďalej naši futbalisti ostali 
na druhom mieste, avšak na vedúcu Terchovú strácajú už 6 bodov. Ak 
ešte budú chcieť prehovoriť v boji o titul, budú musieť podávať diame-
trálne odlišné výkony ako v tomto zápase.

DORAST

 Dorastenci absolvovali zimnú prípravu pod vedením trénerskej dvo-
jice Miroslav Pauliny, Peter Miko. Počas nej odohrali dva prípravné zá-
pasy. V prvom privítali dorastencov Domaniže a tímy sa rozišli po ne-
rozhodnom výsledku 5:5. V druhom prípravnom zápase proti Ďurčinej 
dorastenci zvíťazili 4:2. Jediným novým hráčom v kádri je záložník Ro-
man Rybárik, odchovanec Kuneradu, ktorý v prvej polovici sezóny pô-
sobil v doraste Rajeckých Teplíc. 
 V prvom majstrovskom zápase ich čakal súper zo Skalitého. V ok-
lieštenej zostave si v náročnom zápase, ktorého podstatnú časť odo-
hrali v desiatich, pripísali napokon dôležité víťazstvo 1:0, ktoré zabez-
pečil Andrej Vereš premenením pokutového kopu. Na vedúcu Nededzu 
tak momentálne strácajú z druhého miesta 4 body. 

ŽIACI 

 Starší aj mladší žiaci sa na štart jarnej časti, v ktorej sa budú chcieť 
udržať v pokojnom strede tabuľky III. ligy, pripravujú pod vedením Ladi-
slava Persona. Starší žiaci odohrali v rámci prípravy na domácom ihris-
ku prípravný zápas proti Terchovej, ktorej podľahli 1:2. Jediný gól Rajca 
zaznamenal Michal Hudek. 
 Žiaci svoje súťaže štartujú v sobotu 1. apríla, keď na domácom ihris-
ku privítajú Bánovú. 

Robo Michalec
2x snímka: archív FK
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ĎAKUJE

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

MESTO RAJEC 

MŠ na Ul. Obrancov mieru za výstavu prác detí

VSTUP DO JARNEJ ČASTI FUTBALISTOM NEVYŠIEL PODĽA PREDSTÁV

PRÁC ŽIAKOV II. STUPŇA ZÁKLADNEJ ŠKOLY NA LIPOVEJ ULICI

4.4. - 2.5.2017 

VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

DORAST V SÚBOJI SO SKALITÝM

ZÁPAS MUŽOV 
PROTI ŠK ČIERNE
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 Bežecká jar v marci definitívne dorazila aj 
do rajeckej doliny. Za pomyselný štartér sezó-
ny totiž mnohí považujú krásne podujatie Ra-
jecký Borošovec, ktoré tento rok oslávilo už 
22. narodeniny a ktoré každoročne oslovuje 
viac a viac pretekárov. Z marca si ale práve so-
bota 18. marca vybrala snáď to najhoršie a naj-
chladnejšie počasie. Ráno nás privítal dážď, 
na horách sneh a trať plná blata. Ani tento fakt 
však neznamenal očividne nič, pretože na 
štart tohto ročníka sa postavilo úžasných 159 
pretekárov, čo predstavuje historicky druhú 
najvyššiu účasť. Novinkou boli čipy, ktoré mal 
na svojej nohe každý pretekár, takže výsledné 
časy boli zmerané na stotinu sekundy presne. 
Preteky odštartovali o 11. hodine a bežci sa vy-
brali na 14,1 km trať s asfaltovým úvodom, kto-
rý po jednom kilometri prešiel na lesnú cestu. 
Tá bola vďaka výdatnému dažďu „mäkučká“ – 
plná blata a kaluží. Prevýšenie viac ako 200 m, 
počas ktorého sa občas dosť šmýkalo, preve-
rilo schopnosti a absolvovanú zimnú prípravu. 
Fantastický výkon podal a najlepšie sa s traťou 
popasoval Tomáš Michalec z Predmiera, trať 
zabehol za 0:54:10 a s pohodlným viac ako 30 
sekundovým náskokom sa stal zaslúženým ví-
ťazom. Druhé miesto si vybojoval Štefan Šte-
fina z Omes.sk s časom 0:54:42. Z tretieho 
miesta sa tešil člen Maratón klubu Rajec Ras-
ťo Kalina, ktorý zároveň vyhral kategóriu nad 
40 rokov. Spomedzi žien dominovala Katarína 
Paulínyová z AK ZŤS Martin s rovnako úžas-
ným časom 1:03:50. Druhé miesto celkom za-
slúžene putovalo iba 18 ročnej Erike Belian-
skej, ktorá sa časom 1:06:35 stala zároveň ví-
ťazkou juniorskej kategórie. Tretie miesto si na 
neľahkej blatistej trati vybojovala Silvia Chu-

peková z Rajeckých Teplíc. Aj Rajčanom, ktorí 
podujatie organizovali, sa na trati darilo dobre. 
Spomedzi až 33 pretekajúcich šiel najlepšie už 
spomenutý Rasťo Kalina – 3. miesto celkovo 
a 1. miesto v kategórii nad 40 rokov. Druhý naj-
rýchlejší bol Janči Piala (0:56:35, celkovo     
7. m.) a tretie rajecké miesto si vybojoval Paťo 
Holeša (0:58:08). Najrýchlejší junior bol Vrat-
ko Šimek a spomedzi Rajčaniek dominovala 

Betka Úradníková. Po dobehnutí si pretekári 
pochutili na výbornom gulášiku a iných dobro-
tách z dielne MK Rajec, užívali si skvelú atmo-
sféru, ktorú toto podujatie prinieslo a aj naďalej 
ignorovali počasie, ktorému sa svojou hojnou 
účasťou a úžasnými výkonmi dokonale vys-
miali.
 Rajčania v bežeckom mesiaci pokračovali 
hneď o týždeň, keď sa zúčastnili ďalšieho roč-
níka Behu oslobodenia Topoľčianok. V tak-
mer 100 člennej konkurencii sa na 12 km trati 

nestratili. Najrýchlejšie bežal Lukáš Pekný    
s časom 0:51:34. Druhý najlepší čas si vybojo-
val Palo Uhlárik (0:52:11). V ponuke boli aj 2 a 
4 km trate. na „dvojke“ získal Vratko Šimek   
3. miesto s časom 0:07:07 a Peťo Uhlárik bol 
na „štvorke“ dokonca strieborný (0:15:32).
 Prvé podujatie z našej dielne teda máme 
úspešne za sebou a hneď sa vrhneme na ďal-
šie. 1. mája vás srdečne pozývame na Rajec-
ký Kros duatlon. K bežeckým topánkam si 
treba prichystať aj horský bicykel, pretože nás 
čaká 6,6 km beh, 15 km na bicykli v kopcoch 

Dubovej a v závere opäť beh s dĺžkou 3,3 km. 
Pretekať budú aj hobby a juniori, pre ktorých je 
prichystaná kratšia trať. Toto podujatie každo-
ročne zláka veľký počet pretekárov, ktorí si 
užívajú krásy našej prírody a tiež výbornú or-
ganizáciu a atmosféru. Príďte 1. mája ku kúpa-
lisku Veronika a buďte toho súčasťou. Viac in-
fo ako aj prihlášku hľadajte na www.rajecky-
maraton.sk

-jr-
1x snímka: archív MK

 Záver biatlonového a bežeckého lyžova-
nia si ešte v marci vychutnali v krásnom počasí 
aj naši reprezentanti Športového klubu polí-
cie – stredisko Rajec.

 18. až 19. marca sa uskutočnili v Osrblí 
Majstrovstvá Slovenskej republiky v bia-
tlone. Damián Cesnek, si vybojoval krásne  
2. miesto. Krásne zvládnuté bežky a aj streľba 
už hovoria o vyššom leveli v biatlone. Má za 
sebou úspešnú sezónu, a tak rozlúčka s biat-
lonom bola na úrovni.

 Víkend 25. až 26. marca patril na Štrb-
skom plese Majstrovstvám Slovenska v be-
žeckom lyžovaní a šprintoch. Kategórie od 

dorastencov až po veteránov zdobili aj naši ly-
žiari. Celkovo sa zúčastnilo týchto majstrov-
stiev viac ako 170 bežkárov zo Slovenska, 
Českej republiky a Poľska. ŠPRINTY: Damián 
Cesnek si medzi dorastencami vybojoval      
3. miesto. 10 km SKATE voľne: dorastenci – 
Damián Cesnek zvládol 10 km za 26:53.5 čo 
mu vynieslo 2. miesto. Veteráni – Richard De-
meter si vybojoval taktiež 2. miesto časom 
30:22.2.

 Majstrovstvá sveta ve-
teránov v bežeckom lyžova-
ní sa tento rok konali vo 
Švajčiarsku od 4. do 11. mar-
ca. V známom lyžiarskom 
stredisku v Davos Klosters, 
kde sa stretlo takmer 800 
bežkárov z celého sveta a 
nechýbalo ani 25 Slovákov, 
ktorí bojovali o popredné 
miesta a ocenenia v bežec-
kom lyžovaní s tými najlepší-
mi vo svete. Richard Deme-
ter, ktorý reprezentoval nie-
len Slovensko, ale aj Rajec, 
si na záver podujatia spoloč-
ne s ďalšími chlapcami vy-
bojoval v štafete 4x5 km 
bronzovú medailu. (zlože-

nie štafety: Trnavský, Augustiniak, Demeter, 
Jurčo). Richardove umiestnenia na Maj-
strovstvách sveta: 10 km voľnou technikou – 
12. miesto, 30 km voľnou technikou – 14. mie-
sto, 45 km voľnou technikou – 13. miesto.

 Biela stopa v Kremnici bola tiež veľkým 
úspechom pre Richarda, keď si na trati dlhej 
50 km vybojoval absolútne 5. miesto a v kate-

górii nad 46 rokov 2. miesto 
časom 2:50:29.

 Richard Demeter žije  
v Rajci už 10 rokov a pravi-
delne sa zúčastňuje bežec-
kého lyžovania aj cyklistiky 
naozaj s výbornými výsled-
kami. V neskorom lete ho 
určite stretávate na trati 
Fačkov – Čičmany na ko-
lieskových bežkách, kde 
pravidelne trénuje. Prajeme 
mu veľa šťastia a ešte veľa 
krásnych úspechov z lyžo-
vania aj cyklistiky. 
 A všetkým vám peknú 
letnú sezónu .

škp Rajec
2x snímka: archív ŠKP

ŠKP STREDISKO RAJEC A ICH ÚSPECHY

RICHARD DEMETER
NA MAJSTROVSTVÁCH SVETA

DAMIÁN CESNEK (prvý zľava)

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

RAJČANIA PRED ŠTARTOM RAJECKÉHO BOROŠOVCA



SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
a rodinných príslušníkov

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – apríl 2017

RAJČAN 4/2017

 Seniori Klubu dôchodcov, denné centrum, mali svoju výročnú schôdzu 15. marca. Po uvíta-
com príhovore predsedu Štefana Pechu sa seniorom prihovoril člen výboru p. Portašík, ktorý pri 
príležitosti Medzinárodného dňa žien zablahoželal ženám všetko najlepšie a vyzdvihol ich nároč-
nú prácu v rodinách i vo verejnom živote.

 Potom pokračoval pred-
seda v hodnotení činnosti za 
minulý rok, ktorá bola zame-
raná na aktuálne udalosti. 
Stretnutia sa niesli v rodin-
nom kruhu, seniori sa ich zú-
častňovali v hojnom počte, 
prevládala veselá nálada, 
radi sa zabávali a vymieňali si 
spoločné blahoželania. Do 
tanca pravidelne vyhrávala 
hudobná skupina KVANTO. 
Program schôdzí bol doplne-
ný kultúrnym programom detí 
z materských škôl, Katolíckej 
spojenej školy a základnej 

umeleckej školy. Premietali sa aj filmy   
z predchádzajúcej činnosti. Kladne mô-
žeme hodnotiť i spoluprácu s mestským 
úradom. Ich zástupcovia sa zúčastňo-
vali na spoločných stretnutiach a pomá-
hali riešiť potreby denného centra.

 V závere predseda poďakoval všet-
kým členom za aktívnu účasť na stretnu-
tiach ako i sponzorské príspevky od čle-
nov, ktoré prispievajú k dobrej činnosti. 
Veľké poďakovanie patrí i hudobnej sku-
pine Kvanto a personálu, ktorí zabezpe-
čoval potrebné služby pri akciách. 

 Na stretnutí bola zvolená aj nová predsedníčka denného centra, ktorou sa stala p. Vierka 
Jandušíková, ktorá po voľbe poďakovala za dôveru a teší sa na dobrú spoluprácu pri ďalšej čin-
nosti denného centra. 

Štefan Pecho, Klub dôchodcov, d.c.
2x snímka: P. Rýpal

 Krásneho životného jubilea 90 rokov sa  
6. apríla 2017 dožil Čestný občan mesta Rajec 
Ondrej Mikuš.

 Ondrej Mikuš 
sa narodil v Ada-
movských Kocha-
novciach. V našom 
meste žije od roku 
1951. Najskôr začal 
pracovať ako stolár 
v dielni „U Mláden-
ku“. Od roku 1953 
sa však jeho ob-
čianskym povola-
ním stalo zdravot-
níctvo, kde praco-
val sedem rokov 

ako administratívny pracovník. Neskôr, keď sa 
v roku 1960 zrušili okresy, mu ponúkli miesto  
v Žiline, čo on odmietol a radšej zostal v Rajci 
pracovať ako vodič sanitky. Do daru dostal na-
danie na spev a hudbu a od mladosti ho rozví-

jal na úroveň kantora – samouka. Pán Mikuš je 
autorom aj viacerých básní, piesní a poém, 
ktorými prispieval aj do nášho časopisu a 
mohli ste si ich prečítať na stránkach Rajčana. 
 Od roku 1952 začal pracovať ako kantor   
v tunajšej fílii evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania. Ako kantor vždy vplýval na ekume-
nickú spoluprácu s ostatnými cirkvami. Celý 
svoj život venuje humanitárnej práci v pros-
pech svojich spoluobčanov. 
 Aj keď už niekoľko mesiacov býva u svoj-
ho syna v Adamovských Kochanovciach, na 
Rajec nezabúda a často ho môžete stretnúť    
v uliciach nášho mesta, keď je na návšteve     
u svojej dcéry. 

 Pánovi Ondrejovi Mikušovi prajeme     
k jeho životnému jubileu ešte veľa zdravia, 
šťastia a príjemných chvíľ strávených        
v kruhu svojich blízkych. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ
1x snímka: archív MsÚ

65 rokov
Helena Húsová

Jiří Hudec

70 rokov
Helena Pekná

Mária Balážová
Ján Vanák

Rudolf Dúbravka
Jozef Šimko
Pavol Kršík

75 rokov
Anna Mikolková

Pavol Rýpal

81 rokov
Júlia Pechová
Ondrej Stráňai

84 rokov
Anna Šimková

85 rokov
Štefan Pecho

86 rokov
Júlia Trnovcová
Vladimír Rybár

87 rokov
Antónia Šimková

Amália Cyprichová
Mária Jančovičová

90 rokov
Jozef Ďurčanský

Ondrej Mikuš

Narodil sa v marci

Peter Kasman

Zosobášili sa

Martina Danišková a Róbert 
Frývaldský

Eva Mičechová a Miroslav Golier

Opustili nás

Ing. Ján Veselý 1955 – 14.3.2017
Mária Kavcová 1945 – 16.3.2017

Gabriela Očková 1929 – 25.3.2017

ČESTNÝ OBČAN ONDREJ MIKUŠ 
OSLÁVIL ŽIVOTNÉ JUBILEUM

SENIORI DENNÉHO CENTRA HODNOTILI



RAJČAN 4/2017

inzercia in
ze

rc
ia

inzercia



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

