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NOVÉ NÁJOMNÉ BYTY 
SÚ UŽ ODOVZDANÉ

Niekoľko mesiacov je už do-
končený nový bytový dom za 
bývalou Medikou. Čo spôsobilo 
zdržanie v odovzdaní bytov 
novým nájomcom?

Po nekonečnej tortúre, spôso-
benej nedodržaním podmienok 
SSE na začiatku výstavby tohto 
bytového domu a situáciou 
s koronavírusom z prvej po-
lovice tohto roku, sa konečne 
podarilo pripojiť byty na elek-
trinu a mohli byť odovzdané 
nájomníkom. Aj keď ubehlo veľa 
času od výberu nájomníkov po 
odovzdanie bytov, a viem, že 
niektorí mali kvôli tomu naozaj 
komplikovanú situáciu, želám 
im, aby tu našli príjemné pros-
tredie pre svoj ďalší život a aby 
im toto miesto poskytlo teplo 
domova a dôstojné podmienky 
pre výchovu svojich detí.

Viackrát ste už spomínali, že 
plánujete vznik mestskej s.r.o.-
čky. Prečo ste sa rozhodli pre 
jej vznik?

Vznik mestskej organizácie 
som avizoval už dávnejšie a ak 
zámer schváli mestské zastupi-

teľstvo, od 1.1.2021 vznikne 
mestská s.r.o., ktorej jediným 
vlastníkom bude mesto Rajec.

Prečo som sa rozhodol pre 
vznik takejto organizácie? 
Pretože som usúdil, že ľudia 
aj technika na stredisku údržby 
majú oveľa väčší potenciál, 
ako v súčasnosti využívame, 
keď táto organizačná jednotka 
funguje pod MsÚ. Ide najmä 
o to, že mestský úrad nemô-
že vykonávať podnikateľskú 
činnosť, a teda nemôže napr. 
komunálnu techniku použiť 
pre občanov, podnikateľov či 
susedné obce za odplatu. Ako 
ideálny príklad nám slúži čis-
tiace vozidlo, ktoré v minulosti 
ani v súčasnosti nie je vyťažené, 
pretože nie je potrebné denne 
čistiť tie isté ulice, navyše, šofér 
musí jazdiť aj s ďalšou technikou 
a vykonávať aj iné činnosti. Toto 
čistiace vozidlo by však pokojne 
mohlo čistiť aj ulice susedných 
obcí či areály podnikateľských 
subjektov a zarobiť tým pre 
mesto nejaké peniaze. Príkladov 
je, samozrejme, ďaleko viac, 
každopádne, ukazuje sa, že 

technické služby mestu chýba-
jú, nehovoriac o chýbajúcom 
priestore pre takúto organizá-
ciu. Drahá komunálna technika 
je už roky parkovaná vonku a je 
to potrebné vyriešiť, a to o to 
viac, že techniky nám pribúda 
a pribúdať bude.

Čo bude predmetom činnosti 
tejto organizácie?

Na začiatok bude vykonávať 
všetku činnosť, ktorú vykonáva 
v súčasnosti oddelenie údržby 
a služieb na MsÚ. Na toto sme 
mysleli už pri tvorbe organizač-
nej štruktúry a toto oddelenie 
sa jednoducho celé odčlení od 
úradu. Vykonávať bude zimnú 
a letnú údržbu, údržbu verej-
ného osvetlenia, rozhlasu atď., 
pribudnú činnosti, ktoré vieme 
vykonávať s technikou, ktorú 
máme a vieme s ňou poskyt-
núť kvalitnú službu za rozumnú 

Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na 
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom, 
investičnými akciami, či témami, ktoré sa prerokúvajú 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky 
položila Zuzana Ščasná.

Rajecká cyklomagistrála: značenie pri rybníku Košiare ... a na Skotni 
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cenu.
Ďalšou z výhod bude, že 

okrem poskytovania konkrét-
nych verejnoprospešných 
činností a služieb pre obyvate-
ľov mesta sa vytvorí priestor aj 
pre zárobkovú činnosť. Naším 
cieľom je v nasledujúcej fáze zo 
spoločnosti vytvoriť sociálny 
podnik s množstvom zvýhodne-
ní od štátu, najmä za zamestná-
vanie znevýhodnených, či ľudí 
ťažšie uplatniteľných na trhu 
práce, a tým pádom vznikne aj 
šetrenie prostriedkov v rozpoč-
te mesta.

Rozšíril sa kamerový systém 
a v športovom areáli pribudla 
kamera. Prečo práve v tejto 
lokalite?

Po sérii deliktov v športovom 
areáli už dávnejšie bolo v pláne 
doplniť kamerový systém o ďal-
šiu kameru, ktorá by snímala 
priestor pri tenisových kurtoch, 
hokejbalovom ihrisku, workou-
tovom ihrisku či fitparku. Máme 
množstvo sťažností na neporia-
dok, hluk alebo iné počínanie, 
ktorému je treba zamedziť. Keď-
že je tento rok kvôli výpadku na 
podielových daniach kompliko-
vaná finančná situácia, nebolo 
možné kameru inštalovať už 
skôr. A aj keď mestská polícia 
zintenzívnila hliadky v športo-
vom areáli, aj tak bolo potrebné 
toto miesto opatriť kamerou, čo 
sa už aj podarilo zrealizovať.

V minulom čísle ste spomí-
nali rozšírenie cyklotrás. Kedy 
sa budeme môcť previezť na 
nových cyklotrasách?

Okrem toho, že mesto Rajec 
zrealizovalo projekt výstavby 
cyklochodníka Rajec – Šuja, sme 
sa ako člen Oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu (OOCR) 
Rajecká dolina podieľali na 
realizácii preznačenia, nové-
ho značenia či fyzickej úpravy 
terénu v rámci projektu Rajec-
kou dolinou na dvoch kolesách. 
Konkrétne ide o 52 km nových 
cyklotrás v Rajeckej doline, 
obnovených a preznačených 
bolo 50,3 km cyklotrás v našej 
doline. Trasa Rajeckou dolinou 
na dvoch kolesách je zokruho-
vaná, centrálna trasa má 37,8 
km s prevýšením 640 metrov 
s viacerými alternatívami. Od-
prezentovaná bude súčasne so 
slávnostným otvorením cyk-

lochodníka Rajec – Šuja dňa 15. 
10. 2020.

Mestu sa podarilo získať 
ďalšie finančné prostriedky 
z európskych peňazí. Na čo je 
zameraný tento projekt?

Po viac ako dvoch rokoch 
došlo k realizácii eurofondového 
projektu, zameraného na pod-
poru triedeného zberu odpadov 
v Rajci, a teda mesto Rajec 
získalo traktor s príslušenstvom, 
ako vlečka, bio-rezací a miešací 
voz, kontajnery, čelný nakladač 
atď, v hodnote takmer 200 000 
eur.

V minulom čísle sme tiež 
spomínali odchod niekoľkých 
lekárov z polikliniky. Máte neja-
ké nové informácie?

Čo sa týka našej polikliniky, 
plánovaným odchodom niekto-
rých lekárov sa vytvorila pôda 
pre rôzne fámy, klebety a pod-
súvanie nepravdivých informá-
cií. Keďže, ako som aj v minu-
lom vydaní Rajčana informoval, 
s lekármi od r. 2019 komuniku-
jem a riešime akútne problémy, 
ktoré sa za niekoľko desiatok 
rokov zbytočne nahromadili, 
budem o ich vývoji informovať 
na tomto mieste každý mesiac.

Určite chcem ubezpečiť obča-
nov, že poliklinika sa nejde za-
tvoriť, ani preto, že všetci lekári 

odchádzajú, ani preto, že by 
mesto zvyšovalo nájom. Pretože 
nezvyšovalo.

Práve naopak, v septembri 
začali celkom významné investí-
cie, či už mestské – rekonštrukcia 
plochy pred budovou polikliniky, 
alebo súkromné – vybudovanie 
moderného RTG pracoviska. 
A práve tieto investície nazna-
čujú smerovanie. V prvom rade 
musíme vyriešiť správu objektu. 
Doteraz každá budova polikliniky 
mala svoju správu, v novej časti 
prebieha niekoľko súdnych spo-
rov, či už medzi vlastníkmi jed-
notlivých priestorov, ale aj medzi 
mestom a niektorými vlastníkmi 
priestorov. Práve správa objektu 
je zásadný problém, pretože keď 
sa nám tú podarí do budúcnosti 
nastaviť správne, zamedzíme 
do budúcna takým sporom, aké 
vznikli v minulosti, a môžeme 
pomýšľať na nejaké eurofondy 
alebo úver na rekonštrukciu. 
Práve zabezpečenie výberu 
správcu bola úloha pre mňa, 
a venoval som sa jej niekoľko po-
sledných mesiacov. Pevne verím, 
že proces, ktorý sme spoločne 
s lekármi rozbehli, dotiahneme 
do úspešného konca a podarí sa 
nám zvýšiť úroveň poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti na 
úroveň, ktorú si občania zaslúžia. 
Nie je to však proces na mesiac 
ani dva.

RTG: Zrekonštruované RTG pracovisko



V súvislosti s tým prebieha 
preventívna akcia s cieľom upo-
zorňovať vodičov motorových 
vozidiel na zlé parkovanie, nabá-
dať ich na dodržiavanie pravi-
diel, upravujúcich bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. 
Z uvedeného dôvodu si mnohí 
spoluobčania – vodiči našli za 
stieračom svojho motorového 
vozidla písomné upozornenie 
o porušení ustanovenia § 25 
(„vodič nesmie zastaviť a stáť“) 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke v znení neskorších 
predpisov.

V súvislosti s tým sú príslušníci 
MsP konfrontovaní s negatívnymi 
reakciami mnohých spoluobča-
nov – vodičov, ktorí si našli za 
stieračom svojho motorového 
vozidla takéto písomné upo-
zornenie. Každý majiteľ – vodič 
motorového vozidla si však musí 
uvedomiť, že parkovanie na 
cestných komunikáciách podlieha 
pravidlám o bezpečnosti a ply-
nulosti cestnej premávky, ktoré 
sú uvedené v zákone č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. V zmysle 
ustanovenia § 3 ods. 1, 2 citova-
ného zákona je každý účastník 
cestnej premávky povinný do-
držiavať pravidlá cestnej pre-
mávky, správať sa disciplinovane 
a ohľaduplne tak, aby neohrozil 
bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky, poslúchnuť pokyn 
vyplývajúci z dopravnej značky 
alebo dopravného zariadenia, 
poslúchnuť pokyn, výzvu alebo 
príkaz policajta súvisiaci s výko-
nom jeho oprávnení pri dohľade 
nad bezpečnosťou a plynulosťou 
cestnej premávky.

Sme si vedomí, že motorizácia 
naberá na intenzite aj v meste 
Rajec, v mnohých prípadoch 
má rodina dve či viac vozidiel. 
Väčšina majiteľov sa však pri ich 
kúpe vôbec nezaoberala tým, 

kde tieto vozidlá bude parko-
vať. V mnohých prípadoch je 

zarážajúce, že majitelia vozidiel 
majú svoju odstavnú plochu na 
svojom pozemku alebo vlastnia 
garáž v inej časti mesta a jedno-
ducho sú pohodlní využiť vlastné 
možnosti, aby zaparkovali svoje 
motorové vozidlo tak, aby nepo-
rušovali pravidlá o bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 
Verejné priestranstvo však slúži 
všetkým obyvateľom, chodcom, 
cyklistom, starším spoluobča-
nom, deťom, mamičkám s kočík-
mi.

Za účelom zabezpečenia 
ochrany života a zdravia tejto 
skupiny spoluobčanov budeme 
v tejto preventívnej akcii pokra-
čovať aj naďalej, s tým, že budú 
riešené aj ďalšie problémové 
časti mesta Rajec. Pri zistení, že 
spoluobčan – vodič ani po opa-
kovanom písomnom upozornení 
o porušení pravidiel bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky 
nerešpektuje ustanovenie § 25 
(„vodič nesmie zastaviť a stáť“) 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke v znení neskorších 
predpisov, bude mu príslušní-
kom MsP Rajec uložená pokuta 
v blokovom konaní alebo bude 
priestupok postúpený na riešenie 
okresnému dopravnému inšpek-
torátu OR PZ Žilina.

Je však potrebné zdôrazniť, že 
všetko je to o nás, o našom vzá-
jomnom pochopení, tolerancii, 
rešpekte a úcte k dodržiavaniu 
zákona a dobrých medziľudských 
vzťahoch. Represívne opatrenia 
v podobe ukladania pokút v blo-
kovom konaní sú posledným rie-
šením, ktoré budeme uplatňovať 
pri presadzovaní dodržiavania 
ustanovenia § 25 („vodič ne-
smie zastaviť a stáť“) zákona č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke 
v znení neskorších predpisov.

Mgr. Adrian Begáň, náčelník 
MsP Rajec

Snímky: archív MsP
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Kde mám parkovať?
Príslušníci MsP Rajec v zmysle základných úloh ustanovených v § 3 ods. 1 písm. f) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
začali vo zvýšenej miere vykonávať opatrenia zamerané na dodržiavanie ustanovenia 
§ 25 („vodič nesmie zastaviť a stáť“) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov v niektorých problémových častiach mesta Rajec. 

Nádražná ulica pred upozornením...

...a Nádražná ulica po
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Aj naše mesto malo možnosť 
s využitím dotácie na podporu 
budovania verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc 
realizovať projekt nabíjacej stani-
ce pre elektromobily. Od konca 
septembra je širokej verejnosti 
prístupná nabíjacia stanica na 
Kukučínovej ulici v Rajci (pri sídle 
Slovenskej pošty) s dvomi vyhra-
denými parkovacími miestami. 
Nabíjacia stanica a jej využívanie 
bude užívateľom k dispozícii 

počas celého dňa. Mesto Rajec 
je najväčším mestom Rajeckej 
doliny, sústreďujú sa tu sociálne 
služby pre občanov, podniky, 
obchody, ale i kultúrny život. 
Potenciál pre využívanie nabíja-
cej stanice je teda veľký a sme 
radi, že aj touto formou môže-
me podporiť ekologický prístup 
k mobilite.

L. Rybárová, odd. strateg.
rozvoja MsÚ Rajec

Snímka: archív MsÚ

BEZPEČNOSTNÉ 
INCIDENTY

V poslednom období sme sa 
stali svedkami nárastu počtu 
bezpečnostných incidentov, ku 
ktorým dochádzalo v školských 
zariadeniach. V súvislosti s tým 
sa objavujú otázky: Ako sa 
správať počas bezpečnostného 
incidentu? Čo mám robiť? Ako 
chrániť seba a žiakov? Aby sme 
aspoň čiastočne dali odpoveď na 
tieto otázky, bola zo strany MsP 
Rajec 27. augusta v čase od 9. do 
10. hodiny v Základnej škole na 
Lipovej ulici vykonaná prednáška 
„Riešenie bezpečnostných inci-
dentov – ozbrojený útočník“.

Počas vykonanej prednášky 
bol na základe manuálu „Uteč, 
schovaj sa, bojuj“, vypracované-
ho Prezídiom Policajného zboru, 
pedagogickým zamestnancom 
odprezentovaný postup a spôsob 
správania sa v prípade ohrozenia 
ozbrojeným útočníkom. V tejto 
prednáškovej činnosti budeme 
pokračovať aj v ďalších školských 
a predškolských zariadeniach, na-
chádzajúcich sa na území mesta 
Rajec. MsP Rajec aj touto cestou 
chce prispieť k zvýšeniu bezpeč-
nosti a spokojnosti občanov.

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

Mestská polícia Rajec vyzý-
va majiteľa motorového vozidla 
bielej farby, zn. Renault, českého 
evidenčného čísla 5T3 0239, ktoré 
sa nachádza zaparkované na 
parkovisku COOP Jednota, ulica 
Zakamenica v Rajci, aby sa počas 

pracovných dní osobne dostavil 
na pracovisko Mestskej polície 
v Rajci (druhé poschodie, č. dverí 
221) alebo sa ozval na telefónne 
číslo 0918 850 842.

Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec

Ministerstvo hospodárstva SR aktívne podporuje rozvoj 
elektromobility v rámci Slovenska a jednou z oblastí je 
aj rozširovanie sietí nabíjacích staníc pre elektromobily 
v mestách. 

K ROZŠÍRENIU SIETE VEREJNE PRÍSTUPNÝCH 
NABÍJACÍCH STANÍC PRISPEJE AJ MESTO RAJEC.

NABÍJACIA STANICA 
UŽ AJ V NAŠOM MESTE

VÝZVA PRE MAJITEĽA 
MOTOROVÉHO VOZIDLA
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Vyučovanie vo farskej záhrade je pre deti vynikajúcim oživením vzdelávania. 
Je to miesto, kde majú žiaci radosť z vlastného objavovania, experimentovania 
a poznávania. 

KSŠ: ŠKOLA VO FARSKEJ ZÁHRADE

Možnosť učiť sa vlastnou 
aktivitou, spoločne riešiť úlohy 
v skupinkách, nové poznatky 
skúmať a overovať v prírode zvy-
šuje motiváciu detí a škola sa tak 
mení na zážitok myslenia. Vďaka 
projektu Učíme sa vonku, učíme 
sa so starkými sa nám podarilo 
zrealizovať a dokončiť outdoorovú 
učebňu, v ktorej môžeme tráviť 
čas v každom počasí. Zvlášť teraz, 
keď je potrebné triedy neustále 
vetrať, dezinfikovať a musíme sa 
zdržiavať so svojou skupinkou, 
je altánok vo farskej záhrade 
miestom, kde sa spolu hráme, 
tvoríme a vysoko podnetným pro-
stredím vzbudzujeme prirodzenú 
zvedavosť detí, ktorá ich posúva 
vpred.

Sme vďační, že naša Katolícka 

spojená škola má možnosť vyu-
žívať alternatívu, ktorá je proto-
typom inovatívnych vzdelávacích 
postupov s úsilím o vytvorenie 

rešpektujúceho, motivujúceho a ra-
dostného prostredia pre naše deti.

A. Szaniewska, učiteľka KSŠ
Snímka: archív školy

Áno, konečne sa začal nový škol-
ský rok, na ktorý sme sa veľmi tešili. 
Opäť sme sa mohli vrátiť do tried 
a nabehnúť na staré známe povin-
nosti, od ktorých sme mali oddych.

Začiatok školského roka dňa 2. 
septembra bol trošku iný ako ino-
kedy. Ale možno práve teraz sa deti 
oveľa viac tešili, keďže väčšinu svo-
jich kamarátov a spolužiakov nevideli 
dlhšiu dobu. V aktuálnom školskom 
roku je v našej Materskej škole na Ul. 
obrancov mieru umiestnených spolu 
82 detí. Z toho 29 detí bude spozná-
vať škôlkarskú cestičku po prvýkrát. 

Pani učiteľky, tety upratovačky aj 
tety kuchárky pripravili pre septem-
brový nástup čisté a útulné prostre-
die, za čo im patrí poďakovanie.

Veľkým prekvapením bol výsledok 
prázdninovej rekonštrukcie jednej 
z detských umyvární, ktorá nado-
budla zaujímavý moderný dizajn. 
Deti sa môžu tešiť z novej, krásnej, 
červeno-bielej umyvárne. Rekon-
štrukciu zastrešoval zriaďovateľ 
školy, mesto Rajec. Jemu aj ľuďom 
podieľajúcim sa na rekonštrukčných 
prácach patrí srdečné poďakovanie.

V súčasnosti môžeme skonšta-

tovať, že odlúčenie od rodičov 
a zmenu denného režimu zvládla 
väčšina našich najmenších úspešne. 
V prvom mesiaci školského roka 
sme vo výchovno-vzdelávacom 
procese kládli dôraz na vzájomné 
spoznávanie rovesníkov i dospe-
lých v jednotlivých triedach, na 
oboznamovanie detí s interiérom aj 
exteriérom školy v súlade s usmer-
neniami protiepidemických opatrení 
a odporúčaní. Za sebou máme už aj 
prvú turistiku v nádhernom jesen-
nom počasí. Už o krátku chvíľu si 
budú môcť naše deti vyskúšať novú 
hojdačku – hniezdo, ktorá obohatí 
areál detského ihriska na školskom 
dvore.

Spoločnými silami sa snažíme 
spríjemňovať prostredie materskej 
školy, aby sme sa v nej všetci cítili 
„ako doma“. Dúfame, že rovnako, 
ako sme úspešne začali nový školský 
rok, ho aj úspešne a v zdraví ukončí-
me! Michaela Časnochová,

učiteľka MŠ, Obr. mieru
Snímka: archív školy

Škôlka volá!!!
„Slniečko už vstáva, dobre ránko dáva. 

Poďte deti do školičky, takto nás voláva.“
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17. septembra sa uskutočnilo riadne zasadnutie výboru Cenzuálu, ktorého sa zúčastnil aj 
člen DR. V zmysle schváleného plánu práce po kontrole uznesení výbor prerokoval najmä 
tieto body:

Tretí augustový týždeň na našej škole prebiehalo vyučovanie v rámci projektu Letná 
škola. Zúčastnili sa jej žiaci prvého stupňa a predškoláci. Organizačne boli vytvorené 
tri skupiny.

INFORMÁCIE Z CENZUÁLU 

KSŠ: NEZAHÁĽALI SME ANI CEZ PRÁZDNINY

Prvým bodom bolo prerokova-
nie nájomných zmlúv na obchodné 
a skladovacie priestory, ako aj náj-
mov na pozemky vo Vojtovej, kde sa 
dohodlo, že sa zjednotia ceny nájmu 
pre všetkých užívateľov. Za týmto 
účelom poveril príslušných pracovní-

kov rokovať s nájomcami.
Výbor sa uzniesol rokovať za 

účasti právnika aj s vlastníkom cesty 
na kúpalisko v Rajci, ktorá je na cen-
zuálnych pozemkoch.

V ďalšom bode výbor prerokoval 
aktuálne hospodárske a ekonomické 
výsledky, ktoré sa stali už pravidel-
ným bodom rokovania. Naďalej pre-
trváva nepriaznivá situácia v odbyte 
a cenách dreva. Situácia v porastoch 
je stabilizovaná a náhodná ťažba sa 
prednostne spracúva, aby sa prediš-
lo jej ďalšiemu šíreniu.

Výbor tiež vzal na vedomie reali-
záciu vysprávky cesty do Porubskej, 
kde sme prefinancovali vyfľakovanie 

na úseku cca 800 m od Bória po 
odbočku na strelnicu.

Dôležitým bodom rokovania výbo-
ru bolo schválenie otvorenia nového 
účtu v UniCredit Bank s povoleným 
debetom, ktorý bude slúžiť ako 
rezerva v prípade nepriaznivého 
vývoja finančnej situácie na trhu 
s drevnou hmotou.

Predseda spoločenstva informoval 
o pridelení ochrannej známky pre 
logo Cenzuálu Úradom priemyselné-
ho vlastníctva SR, ktorá je zapísaná 
pod číslom 252989 a máme právo ju 
používať po dobu 10 rokov.

Za výbor spoločenstva Ing. 
Karol Dobeš

Najmladší boli predškoláci, ktorí 
absolvovali tzv. prípravné a zo-
znamovacie stretnutie. Spoznali 
svoju triednu pani učiteľku, nových 
kamarátov a rôznymi aktivitami sa 
pripravovali na vstup do 1. roční-
ka. Druhou skupinou boli budúci 
druháci a tretiu vytvorili ostatní 
žiaci. Nešlo o klasické vyučovanie. 
Celé vzdelávanie malo zážitkový, 
hravý a tvorivý charakter. Stretli 
sme sa, porozprávali, prečítali 
a vypracovali tematické pracovné 
listy. Mali sme aj veľa pohybových 
aktivít vonku – na školskom dvore, 
v záhrade za pastoračným centrom, 
na ihrisku. Taktiež sme boli aj v ZOO 
v Bojniciach a na vystúpení soko-
liarov. Záverečný deň patril boha-
tým environmentálnym aktivitám 
v Bioklimatickom parku Drienová. 
Deti získali množstvo nových a za-
ujímavých informácií o zvieratkách, 
rastlinkách, včielkach a vode. Mohli 
si tiež vlastnoručne namlieť obilné 
vločky. Žiaci počas letnej školy zažili 
v kolektíve veľa nových podnetov 
a zvykli si aj na každodenný režim, 
ktorý pre nich nastal v septembri, 
keď zasadli do školských lavíc.

 KSŠ Rajec
 Snímka: archív školy
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Prevencia a imunita sa v dnešnej dobe ukazujú ako jeden z najdôležitejších 
faktorov v boji proti rôznym vírusom, konkrétne aj proti súčasnému 
koronavírusu. 

NAČERPAJTE ENERGIU A POSILNITE IMUNITU V KÚPEĽOCH SPA APHRODITE

Kúpeľné zariadenie Spa 
Aphrodite Rajecké Teplice je sú 
jednoznačne skvelým miestom 
oddychu, relaxu, načerpania novej 
potrebnej pozitívnej energie a na 
spomínanú prevenciu a imunitu 
v boji proti vírusom majú blaho-
darný vplyv práve termálne liečivé 
vody, procedúry, terapie a najmä 
saunovanie.

BALNEO PROSPIEVA
Klienti môžu u nás využívať 

termálnu liečivú vodu vo forme 
celého radu liečebných proce-
dúr – vodoliečby, balneoterapie, 
hydromasážnych, perličkových, 
termálnych alebo uhličitých 
vaňových kúpeľov. Účinok kú-
peľa spočíva v zmiernení bolestí 
pohybového systému, relaxácii 
svalstva, zlepšení prekrvenia a me-
tabolizmu svalov, šliach a kĺbov, 
drenáži lymfatického systému, ale 
aj detoxikácii a rovnako aktivácii 
potrebnej imunity.

Balneologické stredisko je vyba-
vené najmodernejšími diagnostic-
kými a terapeutickými prístrojmi 
a ponúka celý rad procedúr liečeb-
ného, relaxačného a skrášľujúceho 
charakteru.

V úžasnom rezorte Spa Aphrodi-
te sa nachádza komplex bazénov, 
sáun a vodoliečebných terapií, 

Kneippov chodník, infrasauna, 
relaxačné miestnosti, suché sauny, 
Kelo sauna, reflexný chodník, sla-
ný horúci bazén, studený naturál-
ny bazén, oddychové vonkajšie 
zóny pre helioterapiu a muzikote-
rapiu.

Termálne liečivé pramene, okrem 
blahodárnych účinkov na zmierne-
nie svalového napätia, bolesti, psy-
chickú relaxáciu, spôsobia pri tep-
lote kúpeľa 38°C prehriatie jadra 
organizmu na teplotu 37,5°C, 
ktorá, podobne ako zvýšená teplo-
ta, likviduje mikróby v organizme. 
Nehovoriac o tom, že saunovanie 

Prevencia je základom
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NAČERPAJTE ENERGIU A POSILNITE IMUNITU V KÚPEĽOCH SPA APHRODITE

SPA CLUB ČLENSTVO 
BEZPLATNE
pre obyvateľov 

mesta Rajec

PLATNOSŤ DO 1.12. 2020

www.spa.sk

RAJECKÉ TEPLICE
SPA APHRODITE

SPA CLUB PRE VÁS BEZPLATNE!

Vážení obyvatelia mesta Rajec, pripravili sme pre Vás možnosť stať sa bezplatne členmi 
SPA CLUB v rezorte Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach. 

Na základe tohto kupónu a OP sa môžete bezplatne stať členom nášho SPA CLUBu 
(členstvo v hodnote 100,- € je bezplatné po predložení kupónu na Spa recepcii 

v Aphrodite) a môžete čerpať výhody členstva, teda vstupy do Spa výhodnejšie a zľavy 
na služby. Akcia platí do 1.12. 2020.

rovnako významným spôsobom 
znižuje pravdepodobnosť nakaze-
nia. Výskumy popredných sveto-
vých odborníkov preukázali, že ľu-
dia, ktorí sa saunujú aspoň dvakrát 
týždenne, sú o polovicu menej 
ohrození chrípkovými vírusmi.

Spoločnosť Slovenské liečebné 
kúpele Rajecké Teplice kladie veľ-
ký dôraz na zdravie a bezpečnosť 
svojich klientov a zamestnancov. 
Vzhľadom na to, že sme zdra-
votnícke zariadenie, fungujeme 
pod neustálym dohľadom lekárov 

a ďalšieho zdravotného personá-
lu a prijali sme komplex opatrení 
v zmysle odporúčania Úradu 
verejného zdravotníctva SR v rám-
ci všeobecných preventívnych 
ochranných opatrení.

 Viac na www.spa.sk
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druh odpadu
ako sa zbiera čo sem

poznámka
IBV KBV patrí nepatrí

zmesový 
komunálny 

odpad

zberná nádoba  
s objemom 1 100 l  

alebo 110 l

zberná nádoba  
s objemom 1 100 l zmesový komunálny odpad, ktorý sa už nedá ďalej triediť

odpady na ktoré je v meste zavedený triedený zber, 
nebezpečné odpady, stavebné odpady, biologicky 

rozložiteľné odpady zo záhrad

papier
kontajner modrej farby, 

vyhlásený zber výmenou 
za hygienické potreby, 

zberný dvor

kontajner modrej 
farby, vyhlásený 
zber výmenou za 

hygienické potreby, 
zberný dvor

noviny, zošity, listy, znehodnotené knihy, časopisy, pohľad-
nice, papierové obaly od potravín, letáky, katalógy, kartón, 

lepenka, papierové škatule (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

mastný papier, papier znehodnotený farbou, olejmi, 
zvyškami potravín, použité tapety, papier, na ktorom 

je lepiaca páska; plastové pláta od vajíčok, papier 
potiahnutý hliníkovou fóliou, plastové obaly

plasty vrecový zber, 
zberný dvor

kontajner žltej farby, 
zberný dvor

fólie, tašky, vrecká, plastové vedrá a fľaštičky od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše 

od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, 
plastové tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hrač-

ky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové ná-
dobky, obaly kozmetických výrobkov, avivážnych prostriedkov

hrubo znečistené plastové obaly (zeminou, farbami, 
potravinami), podlahové krytiny, PVC, linoleum, 

guma, plastové obaly od motorových olejov, molitan, 
kompozitné obaly

vrecový zber 
je v prvý piatok 

v mesiaci

sklo kontajner zelenej farby, 
zberný dvor

kontajner zelenej 
farby, zberný dvor

obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, 
sklo z okuliarov, sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, 
jedlých olejov, zaváranín, rozbité vratné fľaše, tabuľové sklo

vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, 
drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov 
fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené 

sklo (zeminou, farbami, potravinami), TV obrazovky, 
osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, au-
tosklá, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše

kovy vrecový zber, 
zberný dvor

kontajner hnedej farby, 
zberný dvor

kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, tuby od 
pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), kovový 

starý riad, alobalové misky z potravín, obaly zo sprejov, kovový 
šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly, klince, 

sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, 
konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové obaly  

z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, 
mäsových alebo zeleninových výrobkov, paštét, potravy pre 

domáce zvieratá alebo plechovky z kompótov, z nápojov ako 
pivo, džúsy a energetické nápoje, alobal, hliníkové sťahovacie 
obaly z jogurtov, paštét, termixov a šalátov, obaly z čajových 

sviečok, alobal z čokolád

kovové obaly kombinované s iným materiálom, 
napr. obaly z čajových sviečok obsahujúce vosk, 

hrubo znečistené zvyškami jedla, 
farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

vrecový zber 
je v prvý piatok 

v mesiaci

kompozitné 
obaly

vrecový zber, 
zberný dvor

kontajner hnedej farby, 
zberný dvor

viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych 
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kávy, vrecúškových 

polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, 
korenín, nanukov, kakaového prášku

obaly hrubo znečistené zvyškami jedla
vrecový zber 

je v prvý piatok 
v mesiaci

textil a šatstvo
kontajner na šatstvo,  

jesenná zbierka na pomoc 
ľuďom v núdzi

kontajner na šatstvo,  
jesenná zbierka  

na pomoc ľuďom  
v núdzi

čisté a suché šatstvo (detské, dámske, pánske), prikrývky, 
deky, posteľná bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i 

perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky, topánky (topánky iba 
v pároch, nezničené  neopotrebované), doplnky k oblečeniu 

(čiapky, šály, rukavice), látky, záclony (min. 1m2)

veľmi zničený a znehodnotený textil a obuv nie na zberný dvor

objemný 
(nadrozmerný) 

odpad
jarné a jesenné upratovanie, 

zberný dvor

jarné a jesenné 
upratovanie, 
zberný dvor

koberce, podlahoviny, nábytok, drevo, umývadlá, toaletné misy práchnivé drvo nie vrecia naplnené 
iným odpadom

drobný 
stavebný 

odpad
zberný dvor zberný dvor drobné zmesy betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky umývadlá, toaletné misy

nie je pri týchto 
prácach potrebné 

stavebné povolenie

batérie 
a akumulátory

kalendárový zber od dverí, 
zberný dvor,  

na predajných miestach  
u distribútora batérií  

a akumulátorov

kalendárový zber od 
dverí, zberný dvor, na 
predajných miestach  
u distribútora batérií  

a akumulátorov

batérie a akumulátory z automobilov a pracovných strojov, 
malé batérie (z hodiniek, kalkulačiek, hračiek, fotoaparátov, 

rádií, prehrávačov a pod.)

priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady  
s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie 

a akumulátory

malé batérie možno 
odovzdať do kon-

tajnera vo vestibule 
MsÚ, vo vybraných 

predajniach  
u distribútotorov 

týchto batérií  
a akumulátorov

elektroodpad kalendárový zber od dverí, 
zberný dvor

kalendárový zber od 
dverí, zberný dvor

chladničky, sporáky, mikrovlnky, rýchlovarné kanvice,televízory, 
práčky, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, 
hracie konzoly, elektrické náradie, mobily, nabíjačky, ručné 

elektrické náredie, elektromotory a pod.

neúplné elektrospotrebiče

odpady 
s obsahom 
škodlivín

kalendárový zber od dverí kalendárový zber 
od dverí

farby, riedidlá, postreky, motorové, 
hydraulické a prevdové oleje azbest, kyseliny, iný nebezpečný odpad

pneumatiky pneuservis pneuservis pneumatiky z osobných automobilov a prívesných vozíkov plášte z bicyklov a ručných vozíkov (kára)

nepatria na zberný 
dvor, každý distri-
bútor pneumatík je 
povinný zabezpečiť 

ich spätný zber

jedlé oleje 
a tuky

zberný dvor, v uzatvorenej 
fľaši pri vrecovom zbere

kontajner, zberný dvor, 
v uzatvorenej fľaši 

položiť ku kontajnerom 
na triedený zber

oleje a tuky určené na konzumáciu a prípravu jedál, ich nespot-
rebované zvyšky a zvyšky po ich tepelnej úprave

oleje a tuky, ktoré neboli určené na konzumáciu a 
prípravu jedál

vrecový zber je v prvý 
piatok v mesiaci, kontajnery 
sa nachádzajú na uliciach: 

Mudrochova, Javorová
biologicky 
rozložiteľný 
odpad zo 

záhrad

kompostovanie vo vlastných 
kompostovacích zásobníkoch, 

kompostovisko v Krivíne,  
kalendárový zber 2 x do roka

kompostovisko 
v Krivíne, kalendárový 

zber 2 x do roka

tráva, lístie, kvety, konáre z orezu stromov a kríkov,  
zvyšky z pestovaných plodín, burina

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, surové 
zvyšky živočíšnych produktov

KOVY / KOMPOZITY
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Jaroslav Stanko 1965 – 22.8.2020
Pavol Pekara 1962 – 25.8.2020 
Anna Franeková 1939 – 28.8.2020 
Júlia Pekarová 1952 – 28.8.2020 
Daniela Holbičková 1952 – 30.8.2020 

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rod-
inných príslušníkov.

Narodili sa

Zosobášili sa v Rajci

Opustili nás

Jubilanti október 2020

RREENNOOVVÁÁCCIIAA  NNEEMMEECCKKOOUU  TTEECCHHNNOOLLÓÓGGIIOOUU 

AAKKCCIIAA    ddoo  3311..1122..22002200--2200%%  

 RREENNOOVVÁÁCCIIAA  NNEEMMEECCKKOOUU  TTEECCHHNNOOLLÓÓGGIIOOUU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE 

STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE 
A KUCHYNSKÉ LINKY. 

VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR. 

Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

inzercia

PONÚKAM INDIVIDUÁLNE

DOUČOVANIE MATEMATIKY

PRE ŽIAKOV 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Tel.: 0903 317 452

inzercia

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto 
ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

18. augusta 2020 uplynuli 
3 roky od úmrtia

Františka Ďurčanského z Rajca

S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinou.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto 
ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 

10. októbra 2020 uplynie 15 rokov čo 
nás navždy opustila manželka a matka

Mária Dolníková, rod. Mikolková, z Rajca

S láskou spomínajú manžel Roman, dcéra Romanka 
s priateľom, syn Jozef a ostatná rodina.

SPOMIENKA

SPOMIENKA

65 rokov
Mária Ďurčanská
František Gabriel
80 rokov
Jozefa Kavcová

Kristína Chládková
Alojzia Ďurišová
83 rokov
Anna Porubčanská
Srdečne blahoželáme!

Monika Remencová a Martin Pekný – 5.9.2020
Eva Ondrejková a Jozef Hudec – 5.9.2020
Bronislava Valicová a Lukáš Pekný – 18.9.2020
Jana Kľuchová a Igor Paulini – 19.9.2020

Emma Ďurišová –  jún
Tamara Hubená –  jún
Matúš Poliak –  jún
Leonard Beňovský –  jún
Natália Krňanová –  júl
Laura Oláhová –  júl 
Zuzana Sýkorová –  júl
Šimon Zadňan –  júl
Alžbeta Tyrolová –  august
Lucia Melišová –  august

Oznamujeme vám, že na základe opatrení vydaných 
Úradom verejného zdravotníctva SR 

SA PLÁNOVANÉ PODUJATIA:

11.10.2020 – koncert KOLLÁROVCI
16.10.2020 – koncert PACIPAC
20.11.2020 (náhradný termín za 15.3.2020) 
 – div. predstavenie MILENEC

NEUSKUTOČNIA!

Zakúpené vstupenky môžete vrátiť v pokladni mesta 
Rajec (MsÚ Rajec, 1. posch. č. d. 14). 
Prineste vstupenky spolu s potvrdenkou.

MsÚ Rajec

OZNAM
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KORONAKRÍZA OVPLYVNILA AJ 
DOMÁCE STOLNOTENISOVÉ SÚŤAŽE

Aktuálna sezóna sa zapíše do dejín každého klubu či oddielu, pretože je unikátna 
vzhľadom na vzniknutú pandémiu Covidu-19. Slovenský tenisový zväz hneď od 11. 
marca prerušil všetky súťaže, od najvyššej po najnižšiu. 

Počas 95 rokov organizovaného 
stolného tenisu na území Sloven-
ska a Česka si podobnú sezónu 
nikto z nás nepamätá. Vznik 
organizovaného stolného tenisu sa 
datuje do roku 1925, v Prahe pod 
hlavičkou Českej table tenisovej 
asociácie. Na jej zrode sa podieľali 
aj čelní funkcionári zo slovenských 
klubov. Bývalé Československo 
bolo jednou z deviatich krajín, 
ktoré v roku 1926 založili v Londý-
ne Medzinárodnú stolnotenisovú 
federáciu (ITTF). Boli to Anglicko, 
India, Wales, Švédsko, Nemec-
ko, Maďarsko, Dánsko, Rakúsko 
a Československo.

5. júna výbor ObSTZ Žilina 
rozhodol, že zakončuje súťažný 
ročník 2019/2020 oblastných 
(okresných) líg bez dohrávania 21. 
a 22 kola. Výsledky jednotlivých 
súťaží ostávajú v platnosti v stave, 
v akom boli prerušené.

Áčkari hrali v 5. lige muži OSST 
Žilina, v ktorej štartovalo dvanásť 
mužstiev. Po jej skončení obsadili 
6. miesto, ktoré dosiahli 7 víťaz-
stvami, 5 remízami a 8 prehrami 
a celkovým ziskom 39 bodov. 
Spoločnú zásluhu na tom mali hrá-
či Jozef Kavec (76,32 % úspešnosť, 

8. miesto v rebríčku z 97 hráčov), 
Jozef Smieško st. (50 %, 26 m.), 
Peter Kavec (48,21 %, 30. m.), Pe-
ter Cúg (41,07 %, 39. m.), Róbert 
Augustín (25 %, 52. m.), Branislav 
Fučík (0 % úspešnosť., 30. m. z 37 
hráčov, ktorí odohrali menej ako 
33 % zápasov) a Jozef Smieško ml. 
(0 %, 34. m.). Víťazom 5. ligy s prá-
vom priameho postupu sa stalo 
družstvo TJ STO Višňové A a pria-
mym vypadávajúcim je družstvo 
STK Sokol Stránske A.

Rajeckí béčkari v siedmej 
lige OSST Žilina (štartovalo tiež 
dvanásť mužstiev) bojovali zo 
všetkých síl. Počas celej sezóny 
podávali výkony, ktoré zodpove-
dajú 7. miestu v konečnej tabuľ-
ke so 7 víťazstvami, 3 remízami 
a 10 prehrami. Celkovo získali 37 
bodov. Náš hrací káder dosiahol 
celkové umiestnenie v rebríčku 
7. ligy v tomto poradí: Peter Cúg 
(88,24 % úspešnosť, 4. miesto 
zo 103 hráčov), Pavol Tabaček 
(64,47 %, 20. m.), Vladimír Vavrík 
(46,30 %, 36. m.), Tomáš Smieško 
(37,50 %, 45. m.), Jozef Smieško 
ml. (17,86 %, 59. m.), Ján Knapec 
(5,26 %, 25. m. zo 42 hráčov, ktorí 
odohrali menej ako 33 % zápasov) 

a Mária Ivanková (0 %, 42. m.). 
Víťazmi 7. ligy s právom priameho 
postupu sa stali družstvo TJ STO 
Višňové B a MŠK Kysucké Nové 
Mesto B, priamym vypadávajúcim 
je družstvo OŠK Nededza B.

Aj v nasledujúcej hracej sezóne 
zostáva hracou miestnosťou malá 
telocvičňa v ZŠ na Lipovej ul. Hra-
cím dňom pre áčkarov je piatok 
a pre béčkarov utorok, začiatok 
stretnutia pre obe družstvá je 
stanovený na 18. hodinu.

Tradične by sme chceli poďako-
vať tým, ktorí nás podporujú a ne-
zabúdajú na nás, či už je to Mesto 
Rajec pod vedením primátora 
Milana Lipku za finančnú podporu, 
celému vedeniu Základnej školy 
na Lipovej ul. pod vedením riadi-
teľa PaedDr. Mariana Paprskára za 
poskytnutie vynikajúcich hracích 
podmienok a neodmysliteľne všet-
kým priaznivcom „bieleho tanca“ 
(pozn. autora: letiaca plastová 
loptička so spodnou a vrchnou 
rotáciou).

Tešíme sa na jeseň, keď sa sú-
ťaže opäť rozbehnú a my do nich 
vstúpime tou správnou nohou!

Jozef Kavec, STK Rajec
Snímka: archív klubu
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FINÁLOVÁ ŠTVORHRA V OZ SLÁVIA TRNAVA

Ako všetky stránky nášho života, 
aj našu prípravu ovplyvnila koro-
nakríza. A to oveľa viac, ako sme si 
vôbec dokázali predstaviť. Už 11. 
marca sme sa dozvedeli nepríjemnú 
informáciu – telocvičňa, v ktorej 
trénujeme, sa uzatvára do odvola-
nia. Samozrejme, dúfali sme, že je 
to na dva-tri týždne, ako avizoval 
krízový štáb. Dnes už všetci vieme, 
ako veľmi sme sa vtedy mýlili.

Stáli sme už takmer na prahu no-
vej sezóny. Dolaďovali sme chore-
ografie na majstrovstvá Slovenska, 
tešili sme sa na konkurenciu a prí-
padný postup na ME do Slovinska. 
A zrazu – STOP! Najskôr veľa neis-
toty a zúfalstva z blížiacej sa sezóny 
a nulovej možnosti trénovať. Neskôr 
rozhodnutie asociácie o odklade 
celej sezóny na rok 2021. To sme 
ešte nezažili! Ale nevzdávame to! 
Makáme ďalej!

Všetka naša snaha sa zrazu 
preniesla domov. Z detských izieb 
a dvorov sa stali improvizované 
telocvične, z tréneriek „online po-
radkyne“ a zo skupinových chore-
ografií individuálne tance. Každá 
mažoretka sa stala na dlhé mesiace 
sólistkou a snažila sa čo najviac 
trénovať a zdokonaľovať sa vo všet-
kom, čo si zo spoločných tréningov 
odniesla. Čo povedať – nebolo to 
ľahké a ani dnes nie je. Mesiace 
plynuli a na konci školského roka 
sme dúfali, že s otvorením škôl sa 
už aj my vrátime späť do telocvične. 
Ale opäť omyl! Cvičiť nesmieme! 
Jedinou náplasťou boli pre nás utor-
ky počas júla – kedy sme sa, aj keď 
v menšom počte, mohli stretávať na 
tréningoch. Tieto štyri dopoludnia 
boli pre nás ako svieži vánok po 

dlhom dusne v izolácii.
Kríza neskomplikovala len naše 

trénovanie. Okrem súťaží sme 
museli zrušiť aj vystúpenia. Žiadne 
plesy, hody ani oslavy. Od roku 
2002 sme boli pravidelne súčasťou 
Rajeckého maratónu, ale tento rok, 
bohužiaľ, tanečné predstavenia 
ustúpili bežcom. Boli sme aspoň 
súčasťou odovzdávania medailí, čo 
si veľmi ceníme.

September nám sľuboval nádej na 
návrat do bežného režimu. A čo sa 
udialo? Zase obmedzenia! Do školy 
– áno, do telocvične – nie! Pokyny 
sú jasné. I keď pre nás nepríjemné. 
Sme smutné, nahnevané, ale vždy 
pripravené zabojovať o každú mož-
nosť zacvičiť si. Zatiaľ stále využí-
vame priaznivé počasie a cvičíme 

vonku. Betónové aj trávnaté ihrisko 
sú našou tanečnou plochou. Mesto 
nám poskytlo aj niekoľko voľných 
termínov v kultúrnom dome. Koniec 
septembra je na dohľad a my verí-
me, že s ním aj koniec zatvorených 
telocviční. Naša posunutá sezóna 
nám o chvíľu klope na dvere a my 
sa už nevieme dočkať, ako to opäť 
roztočíme naplno. Snáď nás nečaká 
ďalšie nepríjemné prekvapenie. 
Chceme sa už zase usmievať na 
pódiách a v športových halách! 
Chceme byť rozžiarené a unavené 
po účasti na súťažiach! Chceme tan-
covať tak, ako to vedia len Kordo-
vánky – so srdcom a láskou! Držme 
si všetci palce!

ZR
Snímka: archív klubu

Tohtoročná závodná letná 
tenisová sezóna je za nami. Na ví-
kendovom turnaji starších žiačok, 
ktorý sa konal v dňoch 22. až 24. 
augusta v OZ Slávia Trnava, získal 

náš klub ešte jedno pekné umiest-
nenie. Sofia Pauková (TK Rajec) 
spolu s Elizabeth Madarovou (TK 
Žilina) vybojovali druhé miesto vo 
štvorhre po vynikajúcom finá-

lovom tesnom zápase s výsled-
kom 2:6, 6:2, 8:10. V súperení so 
staršími hráčkami obstáli viac ako 
dobre a do budúcna im želáme 
veľa podobných úspechov. -TK-

Kordovánky a korona
O tom, ako nás doma 
zatvorili, súťažnú sezó-
nu zrušili, ale Kordován-
ky ani tak nezastavili.
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PREDAJ - MONTÁŽ - SERVIS
PLYNOVÝCH ZARIADENÍ

PEKA
servis

+421 910 355 532
www.pekaservis.sk

TIMEA HAÁSOVÁ – DVOJNÁSOBNÁ 
MAJSTERKA SLOVENSKA V ŠACHU

Jednou z nich je pani Gažiková, 
ktorej syn Viktor sa stal majstrom 
sveta v šachu do 18 rokov.

Takáto zodpovedná príprava 
sa prejavila v ich úspechoch na 
majstrovstvách Slovenska mládeže 
v klasickom šachu, ktoré sa konali 
v Ľubovnianskych kúpeľoch 15. až 
22. augusta. Klasický šach sa hrá 
tempom 90 minút + 30 sekúnd na 
ťah, pričom po 40. ťahu sa pridá-
va ďalších 30 minút. To znamená, 
že jedna takáto partia môže trvať 
pokojne 4-5 hodín, čo je náročné na 
sústredenosť, ale aj na kondíciu. Ti-
mea dosiahla v turnaji 100-percent-
nú úspešnosť, keď z desiatich partií 
získala plný počet 10 bodov a stala 
sa tak majsterkou Slovenska dievčat 
v kategórii do 10 rokov. Jej sestra 
Nina si počínala rovnako úspešne 
– z 8 partií 7 vyhrala a 1 remizovala 
a získala titul majsterky Slovenska 
do 8 rokov.

Po ďalšie trofeje cestovali dievčatá 
13. septembra do Topoľčian, kde sa 
konali majstrovstvá Slovenska v ra-
pid šachu mládeže. Rapid šach, na 
rozdiel od klasického šachu, sa hrá 
oveľa rýchlejším tempom – 15 minút 
+ 5 sekúnd na ťah, čiže jedna partia 
v rapid šachu trvá približne 30 mi-

nút. Timea sa opäť stala majsterkou 
Slovenska v kategórii do 10 rokov 
(zvíťazila aj celkovo v spojenom tur-
naji s dievčatami do 12 rokov). Na 
stupni víťazov stála aj Nina. So zis-
kom 5 bodov zo 7 zápasov obsadila 
tretie miesto v kategórii do 8 rokov. 
Timea bola zároveň aj členkou víťaz-
ného družstva – takže okrem dvoch 
titulov medzi jednotlivcami pridala 
titul majsterky Slovenska aj v súťaži 
družstiev mladších žiakov.

Zároveň musíme vyzdvihnúť aj 
úspechy ďalších rajeckých šachistiek 
– Dominiky a Zuzky Tomčíkových. 
Dominika vybojovala na MSR v kla-
sickom šachu druhé miesto v ka-
tegórii do 18 rokov a Zuzka na MSR
v rapid šachu zvíťazila v kategórii 
do 20 rokov.

Dievčatám srdečne blahoželáme 
a držíme palce v ďalších turnajoch.

ŠK Rajec
Snímka: archív klubu

Hráčky Šachového klubu Rajec, sestry Nina a Timea Haásové, sa počas koronakrí-
zy poctivo venovali šachovým tréningom pod taktovkou skúsených mládežníckych 
trénerov a tréneriek. 

Sestry Haásové s Dominikou Tomčíkovou (v strede)

PONÚKAM INDIVIDUÁLNE

DOUČOVANIE MATEMATIKY

PRE ŽIAKOV 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Tel.: 0903 317 452

inzercia
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DOBROČINNÁ

ZBIERKA
DOBROČINNÁ

ZBIERKA

MESTO RAJEC ORGANIZUJE

 KLUBOVNA
MsÚ RAJECODD. KULTÚRY A ŠPORTU 

• letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)

 • nepoškodená obuv všetkých druhov

• deky, uteráky, utierky, záclony, posteľná bielizeň (plachty, obliečky) 

 • nepoškodené hračky

• nepoškodené potreby do domácnosti (hrnce, poháre...)
2

 • látky minimálne 1 m  (nie odrezky a zvyšky)

55..1100..  --  99..1100..22002200
8.00 - 11.00   12.00 - 16.00 hod. 

ˇ




