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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
Na facebooku sa vzniesla kritika na mesto, Všímaví obyvatelia posterhli, že máme viac 
že rajecký cintorín ešte nie je pokosený. pracovníkov údržby mestskej zelene.

Ko¾ko vlastne stojí údržba cintorína roène?
 

V minulých èíslach sme spomínali nieko¾ko 
plánovaných investièných akcií. Èo sa zaè-
ne v tomto roku realizova�?

Blíži sa leto a s ním aj podujatia na námestí. 
Najbližšie nás èakajú Rajecké hody.

Už nieko¾ko mesiacov je na bývalej Medike 
èulý stavebný ruch. Ako pokraèujú práce na 
rekonštrukcii bytov?

Na facebooku niektorí Rajèania píšu, že Áno, je to pravda. Získali sme finanèné pro-
platia za nájom hrobových miest a cintorín nie striedky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
je pokosený a mesto je to povinné z tohto po- (ÚPSVaR) z fondu Podpory zamestnanosti na 
platku robi�. miestnej a regionálnej úrovni. Od 1. mája nastú-

Áno, je pravda, že každý si platí za nájom pilo šes� pracovníkov na 9 mesiacov. Zo štát-
hrobového miesta. Na rajeckom cintoríne sa nych prostriedkov dostaneme 80 % všetkých 
vyberá poplatok na 10 rokov vo výške 10 eur za nákladov na týchto pracovníkov naspä�, èo 
1 miesto, èo prestavuje sumu 1 € na jeden rok. predstavuje takmer 30 000 eur, za ktoré môže-
Roèný príjem mesta z hrobových miest pred- me vykona� viac prác na údržbe mesta. 
stavuje zhruba 1600 eur a z týchto finanèných Od 1. júna nastúpilo 10 pracovníkov na akti-
prostriedkov by malo mesto zabezpeèova� vaèné práce na 4 hodiny denne, ktorých taktiež 
údržbu, èo však je ve¾mi málo. financuje ÚPSVaR. Èiže máme pä� plnohod-

notných pracovných síl. 
A od 1. júla by mali nastúpi� ešte poberate-

Na predstavu, iba jedno pokosenie cintorí- lia sociálnych dávok, ktorí by mali pod¾a nového 
na nás stojí 1400 eur a v tejto sume sú zarátané zákona odpracova� na malých obecných služ-
iba priame náklady – ¾udia, benzín, lanko, olej, bách alebo dobrovo¾níckych prácach 32 hodín, 
náradie, odvoz odpadu. A cintorín každý rok ko- aby im mohol by� poskytnutý príspevok.
síme tri až štyrikrát, èo predstavuje pri troch ko- V najbližšej dobe uvidia naši obyvatelia pri 
seniach sumu 4200 eur. A to ešte mesto šetrí na údržbe zelene a èistení mesta ove¾a viac pra-
tom, že pokosenú trávu nemusíme plati�, lebo covníkov, ktorých sa budeme snaži� manažo- Ako sme už spomínali v minulom èísle, bú-
ju ukladáme do Krivína na kompostovisko. Tre- va� tak, aby ich výkon bol v prospech èistoty a racie práce sú už ukonèené. Keïže sa zistili ne-
ba si uvedomi�, že o cintorín sa staráme aj v zi- údržby mesta. jaké problémy na stropoch, museli sa postàha� 
me – iba jedno posypanie a ruèné oèistenie a vzniknutý stav sa konzultoval so statikom.     
schodov stojí 300 eur, èo sa robí pod¾a toho, V súèasnosti je viac ako 50 % bytov vymurova-
aká je zima, minimálne 5 až 10 krát do roka. Na ných. Zaèali sa prípravné práce pre rozvody – 
cintoríne máme ešte ve¾ký kontajner na odpad. pre kanalizáciu, vodovod, zdravotechniku. Ok-
Vývoz a uloženie odpadu z tohto kontajnera Vzh¾adom na to, že boli neustále problémy rem toho, že tam prebiehajú práce, ktorých in-
nás stojí okolo 2000 eur roène. Mesto musí s údržbou cesty medzi garážami na Športovej vestorom je náš partner, mesto vyhlásilo verej-
uhradi� aj poplatok za vodu a verejné osvetle- ulici, rozhodli sme sa, že v minimálnej šírke tam nú sú�až na infraštruktúru èiže prípojky vody, 
nie. Takže, keï si zrátame všetky náklady, do- položíme asfaltový koberec. Cesta bola plná elektriny, teplovodu, spevnené plochy a verejné 
staneme sumu viac ako 9 tisíc eur, a to je iba výtlkov, výmo¾ov a po každom daždi bola cesta osvetlenie. Verejná sú�až by mala by� vyhodno-
základná údržba, bez opráv. neprejazdná a s�ažností od obyvate¾ov stále tená koncom júna a následne by sa mali zaèa� 

pribúdalo. Dnes (5.6.2014) je tu už nová cesta, vykonáva� tieto práce. 11. júna majú poslanci 
Treba si však uvedomi� aj to, že mesto má ktorá vydrží minimálne 10 rokov. mestského zastupite¾stva naplánovanú ob-

zavedený systém kosenia. Najskôr sa pokosí hliadku tejto stavby.
námestie, potom pri¾ahlé ulièky, na rad príde Teoreticky by sa v októbri / v novembri mo-
najväèšie sídlisko Sever, potom sídlisko Juh a hlo celé dielo už aj kolaudova� a predpokladá-
doèistia sa ostatné ulice. A následne potom sa me, ak všetko pôjde pod¾a plánu, už koncom 
ide kosi� cintorín. V súèasnosti máme, aj vïaka tohto roka by sa mohli zaèa� ¾udia s�ahova� do 
rôznym projektom, zamestnaných na údržbu nových nájomných bytov.
zelene v meste okolo 15 pracovníkov. Treba sa 
na túto situáciu pozrie� objektívne – už 30. mája 
sme mali pokosené celé mesto, èo sa nám ešte 
nestalo a od 2. júna sme zaèali s druhým kose- V tomto roku budú Rajecké hody trva�        
ním. A ak už chceme by� objektívni – aké by o nieèo dlhšie ako po iné roky. Pán dekan Hlu-
museli by� poplatky za cintorín, keï ¾udia poža- zák prišiel s požiadavkou, aby sa Rajecké hody 
dujú, aby bol cintorín stále pokosený? Keby neodohrávali iba poèas troch dní (piatok, so-
takmer celé náklady na údržbu cintorína neu- bota, nede¾a), ale keïže sú to hody mesta, aby 
hrádzalo mesto z vlastných prostriedkov a malo boli viacdòové. Po spoloènej dohode medzi 
by ich premietnu� do poplatkov, museli by by� Spomínali sme, že sa bude robi� nová stre- mestom, mestským kultúrnym strediskom a far-
poplatky za hrobové miesto pä�krát vyššie. cha na staršej èasti Klubu dôchodcov, lebo je    ským úradom sme sa dohodli, že Rajecké hody 

Ak by tieto služby robila súkromná firma v havarijnom stave a zaèala zateka�. Už sme zaènú už v piatok 20. júna a vyvrcholia v nede¾u 
tak, ako tomu bolo zhruba pred 15 rokmi, tak by zaèali s výberom dodávate¾a a v najbližšom èa- 29. júna. 
nás údržba cintorína stála minimálne raz to¾ko, se by sa mala strecha zaèa� už rekonštruova�. 20. júna sa môžu obèania teši� na podujatie 
namiesto 9 tisíc eur by sme platili minimálne   V prvom júnovom týždni sme spoloènou in- Music Sport Fest, ktoré sa uskutoèní na futbalo-
18 tisíc eur. A aké by potom museli by� poplatky vestíciou s Cenzuálnym spolumajite¾stvom, po- vom štadióne. Podujatie zaène zápasom medzi 
za hrobové miesto? zemkovým spoloèenstvom natiahli nový kobe- rajeckým výberom a družstvom MUFUZA. Za 

rec na èas� cesty na Skotni, ktorá ide do Porub- Rajec by mali hra� poslanci mesta, riaditelia 
Na porovnanie poplatky v iných mestách:

skej doliny. V súèasnosti nemáme dostatok fi- škôl, rajecký dekan a aj kaplán, èiže ¾udia, ktorí 
nancií na celý úsek cesty, preto sme sa rozho- pôsobia vo verejnom živote v meste. Následne 
dli, že nový koberec budeme robi� na tri etapy. vo veèerných hodinách vystúpi Tomáš Bezde-
Prvú èas� sme urobili v tomto roku a ostatné da, skupina AYA a zábava bude trva� až do ran-
dve máme naplánované na nasledujúce dva ných hodín. 
roky. Nový asfaltový koberec bude potom na- Aj ostatné dni budú nasledova� zaujímavé 
tiahnutý až po drevosklad. podujatia, do ktorých sa zapojili aj obe rajecké 

školy a farský úrad (pozn.: podrobný program 
Mesto neuvažuje o zvýšení poplatku za hro- nájdete na s. 11 a 12). 

bové miesto a žiada obèanov o objektívny poh¾ad 
na problematiku verejnej zelene a jej kosenia.

AKO JE TO S ÚDRŽBOU MESTSKÉHO CINTORÍNA?AKO JE TO S ÚDRŽBOU MESTSKÉHO CINTORÍNA?

Mesto

Žilina

Martin

Martin – Národný cintorín

Trnava

Bratislava

popl. na 1 r.
  5,00 €
  2,50 €
  5,00 € 
  4,30 €
10,00 €

na 10 r.
  50,00 €
  25,00 €
  50,00 €
  43,00 €
100,00 €

NOVÁ ASFALTOVÁ CESTA MEDZI GARÁŽAMI

Foto: Šzá

Za rozhovor ïakuje Šzá
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SKATEPARK ŽIL ŠPORTOM
OŠETRENIE ZRANENEJ OSOBY

Dòa 20.5.2014 v èase o 14.05 hod. príslušníci Mest-
skej polície Rajec (MsP) zistili na kamerovom systéme le-
žiacu osobu pred budovou Mestského múzea. Po prícho-
de k zranenému hliadka zistila, že zranený (Stanislav G., 
bytom Rajec) silne krvácal na hlave. Jednalo sa o dve 
tržné rany, spôsobené zrejme pri páde. Zranenému bola 
poskytnutá prvá pomoc a privolaná rýchla zdravotná 
služba, ktorá dotyèného odviezla na ïalšie ošetrenie do 
nemocnice. 

KRÁDEŽ V SUPERMARKETE TESCO

Dòa 28.5.2014 v èase o 19.55 hod. prijala hliadka MsP 
Rajec telefonickú informáciu o krádeži v Supermarkete 
Tesco Rajec. Hliadka okamžite preverila situáciu v uve-
denej prevádzke, avšak tu sa údajný páchate¾ krádeže už 
nenachádzal. Pracovníèka SBS popísala identitu pácha-
te¾a a pravdepodobný smer jeho úniku. Príslušníci MsP 
následne zaèali preh¾adáva� lokalitu na sídlisku Sever. 
Dotyèný páchate¾ bol nakoniec zadržaný v objekte špor-
tového areálu. Podozrivý páchate¾, Matej S., bytom Rajec, 
bol potom predvedený na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru Rajec. V súèasnosti je tento priestupok v štádiu ïal-
šieho riešenia.

ZRÁŽKA MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Dòa 28.5.2014 v èase o 20.18 hod. došlo k zrážke 
dvoch osobných motorových vozidiel na Hollého ulici (pri 
odboèke k VÚB). Pri zrážke došlo k ¾ahkému poraneniu 
oboch vodièov a rozsiahlejšiemu poškodeniu prednej èasti 
vozidla idúceho vzadu. Príèiny havárie a aj ïalšie okol-
nosti sú v štádiu šetrenia.

Pracujeme pre vašu bezpeènos�.

Ing. J. Jasenovec, PhD., náèelník MsP Rajec

V stredu 7. mája sa u primátora mesta uskutoènilo slávnostné 
odovzdanie knihy Lekárne a lekárnici v okrese Žilina. Túto hod-
notnú a ve¾mi zaujímavú publikáciu odovzdal primátorovi mesta je-
den z hlavných autorov, viceprezident Slovenskej farmaceutickej 
spoloènosti a dlhoroèný lekárnik RNDr. Roman Smieško. 

Publikácia vznikla na jeho 
podnet a poèas vzniku viedol 
kolektív autorov, ktorí sa roz-
hodli zdokumentova� dejiny 
lekárnictva v žilinskom regió-
ne. Nasledovali stretnutia 
spoluautorov, ale aj množstvo 
stretnutí so staršími lekárnik-
mi a potomkami ich bývalých 
kolegov. Takto sa pozbierali 
podklady pre históriu lekární a 
èinnos� lekárnikov po roku 
1950. Opis histórie lekární za-
èína prvými známymi údajmi 
o zámockej lekárni v Bytèi      
v roku 1617 a konèí rokom Túto ve¾mi zaujímavú publikáciu si môžete preèíta� aj v Mes-

1989. V knihe sa pokúsili èitate¾om priblíži� údaje o lekárnictve tskej knižnici pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec, do ktorej au-
všeobecne, ale i preh¾ad o vývoji v regióne. Za zmienku urèite stojí tor RNDr. Roman Smieško daroval nieko¾ko jej exemplárov.
aj fakt, že mestu Rajec a jeho lekáròam je v knihe venovaných ce-

Šzá
lých 10 strán. 2x foto: Šzá

Výmenným pobytom mládeže sme ukonèili projekt dostavby skateparku 
v Rajci. Po¾ská mládež z mesta Kêty strávila dva dni 21. a 22. mája so špor-
tovo naladenou mládežou z našich základných škôl. Popri vo¾ných jazdách 
po skateparku sme tentoraz aj sú�ažili. Prekážky zdolávala skupina na bmx-
och, na skejtoch, ale aj na korèuliach. Aj keï sme vyhodnotili najlepších, treba 
oceni� odvahu všetkých, ktorí sa zapojili do sú�aží. A pretože bol v utorok 21. 
mája krásny slneèný deò športové popoludnie bolo zvláš� príjemné. Dievèatá 
a chlapci si užili kúpanie v bazéne plnom nádherne èistej vody a nekoneènú 

zábavu na ve¾kej šmýkaèke na kúpalisku Veronika v Rajci. Po spoloènom 
olovrante sa rajecká mládež rozišla domov a po¾ská skupina ostala na kúpa-
lisku, kde mali zabezpeèené ubytovanie. V stredu 22. mája sme sa opä� stre-
tli pri skateparku, kde pokraèovalo športové stretnutie nielen trénovaním 
skejtových figúr, ale aj volejbalom. 

Závereèným obedom, na ktorom sme poïakovali našim po¾ským priate-
¾om za spoloèné stretnutia, sme ukonèili aktivity spojené s realizáciou pro-
jektu Spoznajme sa cez skate medzi Mestom Rajec a Mestom Kêty.

A. Tordová, poverená riadením MsKS Rajec

LEKÁRNE A LEKÁRNICI V OKRESE ŽILINA

PRIMÁTOR MESTA Ing. JÁN RYBÁRIK (v¾avo) A RNDr. ROMAN SMIEŠKO 
PRI PREBERANÍ KNIHY 

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

Foto: S. Kalma
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Rozprávky nás zavedú do sveta fantázie, ktorú môže-
me pri èítaní knižky zaži� po svojom. Èili divadlo pri Mest-
skom kultúrnom stredisku Rajec sa svojimi rozprávkovými 
hrami už nieko¾ko rokov snaží ukáza� malým divákom, èo 
všetko sa dá zaži� pri èítaní kníh, ako do každého príbehu 
vloži� nieèo zo svojej fantázie.

Tento rok nás oslovili príbehy dvoch prasiatok od J. C. 
Hronského. Budkáèik a Dubkáèik ožili v pondelok 12. má-
ja a predstavili sa de�om z materských škôl z Rajca, Ra-
jeckej Lesnej, Ïurèinej, Ve¾kej Èiernej, Faèkova a Jase-
nového. Prasiatka sa museli prispôsobi� ¾uïom, aby sa vo 
svete uživili, aj remeslu vyuèili a nielen jednému. Veselé 
príbehy Budkáèika a Dubkáèika, ich š�astné zistenie, že 
môžu ži� bez pretvárky, vyvolali úsmevy na tvárach detí. 
Búrlivý potlesk bol zas odmenou pre našich mladých 
hercov.

Nakoniec treba len doda�, že takáto odozva nás ve¾mi 
teší a podporuje v našej tvorivej divadelnej èinnosti.

Text a foto: E. Pekná, MsKS Rajec

ZASLÚŽENÝ POTLESK PRE MLADÝCH HERCOV

JUBILEJNÝ 15. ROÈNÍK ŠKRÁBIKOVHO RAJCA

Z¾ava: DEKAN Mgr. PETER HLUZÁK, PaedDr. GEJZA SÁDECKÝ, CSc., 
RNDr. RUŽENA RYBÁRIKOVÁ, ANNA TORDOVÁ, LADA RYBÁRIKOVÁ 

a Mgr. ALOJZIA KRÒANOVÁ
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Úžasnú hudobnú lahôdku si mohli obyvatelia mesta a okolia 
vychutna� v nede¾u 25. mája v popoludòajších hodinách. Naplnená 
sála kultúrneho domu privítala Františka Nedvìda so skupinou.

Prítomní sa zapoèúvali do podmanivých tónov notoricky 
známych piesní, ale odznelo aj nieko¾ko nových pesnièiek. Poèas 
koncertu sa predviedol aj Vojta Nedvìd so svojimi piesòami. 
Prekrásny hudobný zážitok odmenili prítomní diváci dlhotrvajúcim 
potleskom, za ktorý sa Nedvìdovci divákom odvïaèili prídavkom. 
Exkluzívny koncert pre obyvate¾ov mesta a okolia pripravilo 
Mestské kultúrne stredisko Rajec.

Šzá
1x foto: E. Pekná

NESTARNÚCI FRANTIŠEK NEDVÌD

DETSKÉ OPATROVATE¼SKÉ CENTRUM 
LIENKA - KONSKÁ

PONÚKA RODIÈOM 
STAROSTLIVOS� S LÁSKOU A SO ZÁUJMOM 

O ICH MALÝCH DROBCOV
VO VEKU OD 1 DO 3 ROKOV.

BLIŽŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE NA TEL. È.: 

0904 274 703
inzercia

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ïakuje za výstavu 

Krúžku šikovných rúk zo ZŠ na Lipovej ul.

zároveò vás pozýva na 

VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV ZÁKLADNEJ 
UMELECKEJ ŠKOLY: VÝTVARNÝ ODBOR

28.5. – 16.6.2014
Výstavná sieò Radnice v Rajci

k

k

NETRADIÈNÝ RAJECKÝ DEÒ DETÍ
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Okrem tradièných hodín telesnej výchovy sa na našej škole sna-
žíme ponúknu� žiakom športové aktivity, ktoré sú na úrovni medzi-
školských turnajov. Žiakov s najlepšími športovými výsledkami na 
hodinách telesnej výchovy zaradíme do rôznych športových odvet-
ví. V disciplínach pre jednotlivcov alebo kolektívnych, najèastejšie 
loptových športov, sa žiaci zúèastnili rôznych sú�aží, turnajov, škol-
ských olympiád, športových mítingov. Ve¾akrát nie je rozhodujúce to 
najlepšie umiestnenie. Spolu nás teší, že žiaci majú záujem o po-
hyb, vzbudíme v nich zdravú sú�aživos�, zmysel pre fair-play. V jar-
ných mesiacoch sme umožnili žiakom nieko¾ko športových aktivít a 
športového uplatnenia, z ktorých vyberám:

TURNAJ VO FUTSALE ŽIAKOV V MARTINE

Ako už tradiène – každý rok – sme sa zúèastnili v Martine turnaja 
29. apríla 30. apríla hodcov mal aj vysokú športovú úroveò a hlavne napätú atmosféru mladších a starších žiakov vo futsale. mladší,  

„rovesníkmi“ až do konca posledného zápasu, keï sme v našom druhom ví�az-starší žiaci, si zmerali svoje sily so svojimi , rovesníkmi 
nom zápase porazili Banskú Bystrici v pomere 8:3. Tri družstvá vrá-v úvodzovkách preto, lebo vekovo tvorili jednu kategóriu. No futba-
tane nášho dosiahli po dve ví�azstvá a rovnaký poèet bodov. Na-lový prejav každej školy bol rôzny aj vzh¾adom na to, v akých okres-
koniec o našom „až“ tre�om mieste rozhodlo len horšie skóre. Na ných èi krajských sú�ažiach hrajú žiaci futbal a na akej úrovni. Na-
peknej športovej akcii nás tradiène povzbudil náš pán kaplán Palko šim chlapcom urèite nechýbala bojovnos� a snaha a jednotlivci sa 
Gera, ktorý bezpeène splnil aj úlohu jedného zo šoférov.prejavili aj futbalovým umením. V oboch kategóriách sme obsadili 

zhodne štvrté miesto a získali diplom.
TURNAJ VO VYBÍJANEJNikto sa vážne nezranil, a tak sme sa po chutnom obede v oboch 

dòoch š�astne vrátili domov aj vïaka šoférskemu umeniu nášho 
15. mája sa naše dievèatá, výber šiesteho a piateho roèníka, zú-pána kaplána Palka Geru, ktorý nás v oboch hracích dòoch výdatne 

èastnili už tradièného turnaja v Základnej škole na Lipovej ulici         morálne aj duchovne podporoval.
v Rajci. Medzi sebou si zmerali sily a športové umenie dievèatá       

FLORBALOVÝ TURNAJ VO ZVOLENE z Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej a oboch rajeckých škôl. Nie 
vždy to ide pod¾a predstáv. Z h¾adiska umiestnenia síce štvrté mie-

13. mája sto neteší, ale odhodlanie, elán a športový duch urèite dievèatám Utorok , 9.30 hodín, telocvièòa Základnej školy sv. Do-
nechýbali. Dnes už dievèatá, síce s malými odreninami a modrina-minika Savia. To je deò, èas a miesto konania turnaja starších žia-
mi, len spomínajú na pekný športový zážitok a zdravo prežitý deò.kov vo florbale. Zišli sa žiaci škôl Zvolena, Banskej Bystrice, Novej 

Bane a Rajca. Turnaj okrem kvalitnej hracej plochy, výborných roz- Mgr. Vladimír Baïura, KSŠ Rajec

seò Prosíme naèri nám  v pokladnici... K spe-
vu sa mohli pripoji� všetky mamièky, ale aj 
všetci prítomní, ktorí túto pieseò poznali. 
Slávnos� bola obohatená chutnými koláèikmi Deò matiek sme v našej škole spoloène 

7. mája a krásnymi farebnými kvetmi, ktoré pre ma-oslávili s mamami žiakov  pestrým kul-
mièky vlastnoruène vyrobili ich ratolesti.túrnym programom.

Ïakujeme aj touto cestou všetkým žia-Po príhovore p. riadite¾a Mgr. R. Augustína 
kom, pedagógom, Združeniu rodièov, ale aj otvorili slávnos� v rytme country žiaci 4. roè-
ochotným rodièom, ktorí akýmko¾vek spôso-níkov. Potom štvrtákov vystriedali dievèatá     
bom prispeli k nácviku programu a priebehu z folklórneho krúžku Studnièky, keï ¾udovými 
celej slávnosti. Veríme, že celý kultúrny pro-piesòami s materským motívom doplnili mo-
gram a spoloèné stretnutie boli vzájomným zaiku celého programu. V ïalšom èísle sa 
obohatením, úprimne ïakujeme mamièkám mamièkám a všetkým prítomným predstavila 
za pozornos� a bohatú úèas�.Ráchel Svetlošáková, žiaèka 4.A triedy, ktorá 

svojim výrazným prednesom zarecitovala úry- Mgr. Mária Vanáková, KSŠ Rajec
vok z prózy, ktorou bude reprezentova� našu 1x foto: archív KSŠ
školu na celoslovenskom 
kole v sú�aži Hviezdoslavov 
Kubín. Vyvrcholením celého 
programu bolo vystúpenie 
žiakov 1. až 5. roèníka, ktorí 
predviedli divadelné pásmo 
z veršovanej rozprávky        
s názvom Rozprávka o stra-
tenej rukavièke, ktorej motí-
vom bolo prežívanie lásky, 
úcty a porozumenia nielen 
na Vianoce, ale po celý rok. 
V závere slávnosti sa všetci 
úèinkujúci poïakovali aj na-
šej nebeskej Matke za jej po-
moc a ochranu, keï jej spo-
loène zaspievali známu pie-

V pondelok, 12. mája, zavítali do 
našej školy traja stážisti zo Škótska a 
Anglicka. Boli tu na stážovom pobyte  
v rámci projektu SMAPUDE LIFE, do 
ktorého je zapojená aj naša škola. Štu-
denti tercie, sexty, septimy a oktávy sa 
zúèastnili zaujímavých prezentácií, 
ktoré si pripravili a predstavili títo za-
hranièní študenti. 

Témou prezentácií boli obnovite¾-
né zdroje energie. Našej škole (sep-
time) prednášali dvaja chlapci, Ewan 
zo Škótska a Sam z Anglicka. Na ïal-
šej hodine sme sa rozprávali nielen    
o environmentalistike a náhradných 
zdrojoch energie, ale aj o rozdieloch 
medzi životom na Slovensku a v Bri-
tánii, o športe... Na konci sme si za-
hrali hru s mincou. Ja osobne som si 
na týchto hodinách s chu�ou zakon-
verzoval v angliètine. Všetkým sa tieto 
netradièné hodiny anglického jazyka 
ve¾mi páèili a urèite by sme prijali aj 
viac takýchto dní.

Jakub Kšiòan, 
septima KSŠ Rajec

JAR V ZNAMENÍ ŠPORTOVÝCH TURNAJOV KATOLÍCKEJ SPOJENEJ ŠKOLY

ENVIRONMENTALISTIKA
S ANGLICKÝMI LEKTORMI

OSLAVA DÒA MATIEK

Foto: archív KSŠ
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Žiaci našej školy naïalej dokazujú, že svoje nadanie a vedo-
mosti vedia využíva� a tak úspešne reprezentova� nielen seba, ale 
aj našu školu.

Ešte v marci sa uskutoènilo dekanátne kolo Biblickej olym-
piády. Zúèastnilo sa na òom 8 družstiev v dvoch kategóriách. Všet-
kých úèastníkov preverilo pä� sú�ažných kôl: didaktický test, výroky, 
pravda-nepravda, tajnièka a obrazy. Po ve¾mi namáhavom súboji to 
s tesným rozdielom skonèilo takto: I. kategória – 1. miesto: družstvo 
Katolícka spojená škola (KSŠ) – Gymnázium A. Škrábika Rajec      
v zložení: Lenka Špániková (kvarta), Filip Svetlošák (tercia), Marek 
Závadský (kvarta). 2. miesto: družstvo KSŠ – Cirkevná základná 
škola Rajec v zložení: Agáta Joneková (VII.B), Monika Brodòanová 
(VI.A), Benjamín Jonek (VI.A). II. kategória – 1. miesto: družstvo 
KSŠ – GAŠ Rajec v zložení: Katarína Balážová, ¼ubomír Kosper a 
Matúš Stehlík (všetci traja zo septimy).

Ví�azné družstvá postúpili do diecézneho kola, kde v tvrdej 
konkurencii obe družstvá obstáli ve¾mi dobre. V I. kategórii: L. Špá-
nikova, M. Závadský, F. Svetlošák obsadili 2. miesto a II. kategórii: 
K. Balážová, ¼. Kosper, M. Stehlík získali 3. miesto. 

Sárka Podstráska zo IV.B získala 2. miesto a Katka Šáleková zo 
IV.A pekné 3. miesto vo výtvarnej sú�aži Biblia oèami detí.

V krajskom kole astronomickej sú�aže Èo vieš o hviezdach? Si 
vybojoval Kamil Huljak zo VI.A 1. miesto. 

Kamil Huljak sa zapojil aj do Biologickej olympiády Poznaj a 
chráò a opä� bol ve¾mi úspešný. V obvodnom kole získal 2. miesto 
a postúpil do krajského. V òom sa mu tiež darilo, umiestnil sa na vý-
bornom 4. mieste.

Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoènilo v Marti-
ne, kde našu školu vynikajúco reprezentovala Ráchel Svetlošáková 
zo IV.A triedy. Opätovne potvrdila svoj talent a vo svojej kategórii 
získala 1. miesto a našu školu bude reprezentova� na celoslo-
venskom kole. 

V krajskom kole Geografickej olympiády v kategórii ZŠ vybo-
joval pre našu školu 3. miesto Kamil Huljak zo VI.A a Marek Zá-
vadský z kvarty získal titul úspešný riešite¾. Aj Miroslavovi Hudákovi 
z oktávy sa na tejto sú�aži darilo, v kategórii B získal 1. miesto a pos-
túpil do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v Prešove v dòoch 
25. až 27. apríla. V silnej konkurencii 16 študentov v celého Sloven-
ska získal vynikajúce 2. miesto.

Miroslav reprezentoval našu školu poslednýkrát, preto sa mu 
chceme poïakova� za výdrž, preukázané vedomosti a úspešnú re-
prezentáciu našej školy poèas celého štúdia. Zároveò mu prajeme 
ve¾a úspechov v štúdiu na vysokej škole. 

Poïakovanie patrí aj všetkým našim žiakom, ktorí nás úspešne 
reprezentujú, a postupujúcim do celoslovenských kôl prajeme ve¾a 
úspechov.

Kolektív pedagógov KSŠ Rajec
Foto: archív KSŠ

Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých 
Tepliciach získala podporu z Nadaèného fondu Kia Motors Slovakia   
v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska v Rajci,   
v ktorom pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení obèania.

„Naším úmyslom je skutoèná integrácia osôb, ktoré sú ohro-
zené sociálnym vylúèením. Tejto skupine osôb je potrebné vytvori� 
pracovné miesta ‚šité na mieru‘, s oh¾adom na ich špecifické potre-
by“, uviedla Anna Verešová, riadite¾ka neziskovej organizácie. Zdra-
votne postihnutí ¾udia musia neustále èeli� bariéram a znevýhodne-
niu v oblasti získania a udržania zamestnania. Vïaka projektu bude 
v chránenej dielni vymenená podlaha, budú vyrobené stoly vhodné 

pre imobilných obèanov a inštalovaná nájazdová rampa na schody 
do dielne. Najpodstatnejšou pozitívnou zmenou pri zamestnaní 
zdravotne a sociálne znevýhodnených obèanov je ich aktívna spolu-
úèas�, ktorá vedie k zmene ich sociálneho správania a plnohodnot-
nému zaèleneniu do spoloènosti. Nemenej dôležitou zmenou je po-
h¾ad verejnosti na ¾udí z ohrozeného prostredia. Chránená dielòa je 
v Rajeckom regióne známa predovšetkým výrobou medovníkov, 
ktoré sú zo strany verejnosti ve¾mi ob¾úbené a žiadané. Pracovníci 
vyrábajú taktiež bižutériu, originálne suveníry z textílií, hliny, dreva, 
funguje tu aj krajèírska dielòa.

Zuzana Dobešová, Áno pre život, n.o.

V piatom roèníku Ceny Nadácie Orange získala 3. miesto v ka-
tegórii Sociálne inklúzia nezisková organizácia Áno pre život z Ra-
jeckých Teplíc za prácu s ¾uïmi ohrozenými sociálnym vylúèením – 
najmä s tehotnými ženami, matkami s de�mi, ktoré sú obe�ami 
domáceho násilia. 

Po viacerých oceneniach z roku 2013, v ktorom oslávila nezis-
ková organizácia Áno pre život už 15 rokov od svojho založenia, 
získala organizácia za svoju èinnos� ïalšiu cenu. V piatom roèníku 
Ceny Nadácie Orange už bolo úspechom to, že sa organizácia        
z Rajeckého regiónu dostala medzi 15 nominovaných v troch kate-
góriách zo 110 organizácii z celého Slovenska. „Chceme sa úprim-
ne poïakova� za ocenenie našej dlhoroènej práce. Je to pre nás 
ve¾kým povzbudením do ïalšej práce v prospech detí a žien v nú-
dzi. Vážime si, že toto ocenenie prichádza zo súkromného sektora, 
že našu prácu v neziskovej organizácii ocenila najúspešnejšia tele-
komunikaèná spoloènos� na Slovensku. Ïakujeme za prejavenú 
dôveru“ – povedala Anna Verešová, riadite¾ka organizácie.

Anna Verešová, riadite¾ka Áno pre život, n.o.

„PRENASLEDUJÚ” NÁS 
ÚSPECHY A VÍ�AZSTVÁ

ÚSPEŠNÍ VÍ�AZI JEDNOTLIVÝCH SÚ�AŽÍ

CENA NADÁCIE ORANGE 
PRE  ÁNO PRE ŽIVOT

ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÍ
POTREBUJÚ ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI

Foto: archív Áno pre život
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65 rokov 82 rokov
Františka Macáková Emília Pekarová

Bohumír Šupka
85 rokov

70 rokov Justína 
Ing. Mária Cinková Tužinèinová

75 rokov 87 rokov
Ladislav Redlich Štefan 

Vandlíèek
81 rokov

Antónia Kurajská 90 rokov
Emil Štolba

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v máji
Marko Smieško
Klára Fusková

Zosobášili sa

Boris Úradník a Nikola Kavcová
Ing. Lukáš Cintula a Ing. Lucia Šimíková

František Hanulák a Veronika Paulinyová
Dávid Poláèek a Katarína Betinská

Juraj Koleda a Petra Mikolková

Opustili nás
¼udmila Špániková, rod. Štefancová 1944 – 2.5.2014

Irma Smiešková, rod. Paulinyová 1935 – 8.5.2014
Ján Dolník 1950 – 11.5.2014

Jozefa Kramorišová, rod. Veselá 1946 – 28.5.2014

Srdeène blahoželáme!

Jubilanti – jún 2014

Seniori Klubu dôchodcov, denné centrum mali svoje stretnutie 
28. mája. Na tento deò pripravili zaujímavý program. 

Keïže v minulých dòoch sme si pripomínali Deò matiek,  i náš 
program sa niesol v tomto duchu. Stretnutie otvoril predseda klubu 
Štefan Pecho, ktorý privítal všetkých èlenov ako i hos�a primátora 

mesta Ing. Já-
na Rybárika. 
Predseda se-
niorom zabla-
hoželal všetko 
najlepšie. Pri-
mátor ocenil 
záslužnú prá-
cu žien, našich 
matiek a ich 
nenahradite¾-
nú úlohu pri vý-
chove detí. 

Nasledoval 
kultúrny pro-

gram, ktorí predviedli žiaci Katolíckej spojenej školy pod vedením  
p. Vanákovej a Liškovej. Výbor klubu touto cestou ïakuje všetkým 
za krásne vystúpenie. 

Potom nasledovala spoloèenská zábava, bolo podané obèer-
stvenie a zlatý klinec programu Vá¾anie mája. Keïže posledného 
apríla sa rozhodli chlapi postavi� v klube máj, aby oživili staré tra-
dície, na dnešnom stretnutí došlo k jeho vá¾aniu. Tu bolo ve¾mi ve-
selo, vyhrávala hudba, spievali sa pesnièky a nechýbal ani „fr�an“ 
alkoholu. V družnej nálade sa prešlo z nádvoria do klubu, kde sa 
pokraèovalo vo veselej nôte až do veèerných hodín, keï sa seniori 
zaèali postupne rozchádza� do svojich domovov. 

Š. Pecho, 
predseda Klubu dôchodcov, denne centrum Rajec

2x foto: P. Rýpal

6. mája sme sa stretli, aby sme oslávili Deò matiek. Mama je tá, 
ktorá vždy stojí pri nás a na ktorú sa môžeme vždy spo¾ahnú�. Je ta-
kou bút¾avou vàbou, ktorá nás vždy pozorne vypoèuje, ale aj dobrou 
radou povzbudí. 

V tomto duchu sa niesla táto oslava, ktorú prišli pozdravi� aj deti 
z Materskej školy na Mudrochovej ulici. Svojím milým vystúpením 
vyèarili úsmev na tvárach našich seniorov. Dobre nám padli aj slová 
vïaky a úcty od našich hostí Mgr. L. Hodasová, riadite¾ky Domova 
vïaky a Ing. J. Ma�a�u z Dokamu Šuja.

Po dobrom obede a kávièke sme si zatancovali a zaspievali a 
ani sme si neuvedomili, že nám zas pribudol ïalší rôèik. Veríme, že 
sme spoloène strávili príjemné a krásne chvíle, kedy sme si aj my 
zaspomínali na svoje matky a babky. Mama je len jedna a v našom 
živote znamená ve¾a, a preto jej právom patrí naša láska, úcta a 
vïaka.

R. Mikolková, 
predsedníèka Jednoty dôchodcov Rajec

OSLAVOVALI SME DEÒ MATIEK

POÏAKOVANIE

Dòa 2.5.2014 nás vo veku 69 rokov 
navždy opustila naša mama a stará mama 

¼udmila ŠPÁNIKOVÁ z Rajca.

Úprimne ïakujeme celej rodine, všetkým priate¾om a známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a za úèas� na poslednej 
rozlúèke.

S úctou a vïakou smútiaca rodina

OŽIVILI SME STARÉ TRADÍCIE
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Endorfun
Aj v druhý májový sviatok MK Rajec športo-

val. Niektorí sme sa 8. mája vydali na sv. omšu  
v sedle pod Kýèerou, iní sa zúèastnili pretekov tiež svoje zastúpenia, najlepšie sa darilo Pe�ovi Teplé májové poèasie bežecky naladeným 
Endorfun na Faèkovskom sedle. Na tomto po-Uhlárikovi, ktorý skonèil tretí. V rámci Hobby športovcom maximálne vyhovuje. Poèas tré-
dujatí bolo množstvo alternatív, v ktorých mohli kategórie sa tešili až dvaja Rajèania. Z prvého ningu už nemusíte chodi� s príliš ve¾a vrstvami 
bežci športova� – krátke, dlhšie trate èi dokonca miesta mal po dlhom období lieèenia rados� a naopak, slnko ešte nemá tú letnú, niekedy až 
duatlon. Naši bežci nechali tentoraz bicykle do-Janèi Zmrhala. Druhé miesto patrilo Palovi Mi-neznesite¾nú silu. Sledova� aktivitu èlenov Ma-
ma a rozbehli sa na 12 a 20 km tra�. Na dva-šovi. ratón klubu Rajec v tomto mesiaci bolo opä� 
nástke jasne dominoval Janko Piala, ktorý s èa-ve¾mi príjemné, pretože každý (nielen) víkend Doteraz vymenované kategórie to nemali 
som 1:04:42 zví�azil. Výborne si poèínal aj Lu-dosahovali výborné výkony. V chronologickom až také nároèné, nebežali a nebicyklovali totiž 
káš Janík, èas 1:21:36 mu zaruèil 6. miesto.     slede sa pozrieme na to, ako sa im darilo. to¾ko, ko¾ko hlavná kategória duatlonistov. Na 
S prevýšeniami a ne¾ahkým terénom sa popa-nich èakal 6,6 km dlhý beh, 15 km na bicykli 
sovali aj Mišo Hulinko a Bobo Gelatka. Na dlh-Beh na Vrchrieku a Kysucká desiatka sèasti do kopca a na záver opä� beh na 3,33 
šiu tra� sa vydali Jožko Oèko a Braòo Michalec, km. Opä� geniálny výkon podal Zdeno Koleda, Na zaèiatok sa ešte na chví¾u vrá�me k aprí-
preteky dokonèili spolu v èase 2:10:02.ktorý toto všetko zvládol za 1:12:27 (hh:mm:ss), lu. Posledný víkend v tomto mesiaci bol plný po-

v celkovom poradí skonèil druhý, no svoju kate-dujatí. Už v piatok pred víkendom sa ešte konal 
Martinský Mestský šprint duatlon a Maratón góriu nad 49 rokov neohrozite¾ne ovládol. Vý-Beh na Vrchrieku. Na štart 3,5 km trate sa pos-
v Praheborne si na trati poèínali aj ïalší naši bežci. tavili aj naši bežci. Vratko Šimek sa za 18:43 

Spomeniem tých najlepších: Ondrej Veselov- Po štvrtkovom vo¾ne prišiel ïalší behmi na-(mm:ss), ako to už uòho býva prijemným zvy-
ský 9. m., Braòo Michalec 11. m., Jožko Straòa- bitý víkend. V sobotu, 10. mája, reprezentoval kom, stal sa ví�azom v kategórii juniorov.          

klub Zdeno Koleda na šprint duatlone    V hlavnej kategórii do 39 rokov si Janko 
v Martine. Kombináciu 5 km behu, 20,5 Piala (16:24) vybojoval bronz a Vratkom 
km na bicykli a na záver opä� 2,5 km otec, Ján Šimek, skonèil na 7. mieste.    
behu zdolala priam fantasticky, porazil O deò neskôr sa bežalo na Kysuciach. 
všetkých aj ove¾a mladších protivníkov, Lukáš Janík zdolal Kysuckú desiatku za 
stal sa absolútnym ví�azom pretekov a 39:15, èo mu staèilo na sympatické        
zároveò novým Majstrom Slovenska     5. miesto. Nový èlen MK Rajec, Mišo 
v šprint duatlone. Gratulujeme!Hulinko, skonèil na 14. mieste (42:20).

V nede¾u sme mali zástupcov až v ïa-
lekej Prahe. Palo Uhlárik do svojej zbier-Beh oslobodenia Streèna
ky viac ako sto maratónov pridal ïalší so Tento behmi nabitý aprílový víkend 
skvelým èasovým skalpom 3:36:08. však ešte zïaleka neskonèil. V nede¾u sa 
maratón bežala aj Janka Koledová Žide-v dedinke Streèno konal pravidelný Beh 
ková, ktorá ho zdolala za 4:02:38.oslobodenia a maratónci z Rajca opä� 

nechýbali na vedúcich pozíciách. Skvelý 
Vienna City Triathlon Halbdistanz Zdeno Koleda dobehol celkovo druhý 
2014(19:17) a zároveò sa stal ví�azom kate-

Ïalší víkend, ïalšia zahranièná re-górie do 50 rokov. Jankovi Pialovi a Vrat-
prezentácia. Pe�o Prokopoviè a Janko kovi Šimekovi nestaèili ví�azstvá z piatka, 
Kavec sa chystali na avizovaný triatlon. tak si po ïalšie prišli sem. Janko obsadil 
Ten sa však zmenil na duatlon, takže 4. miesto v celkovom poradí (20:13), no   

„bedòu“ vodu pretekári vynechali. Na našich zverencov nek 12. m., Lukáš Janík 14. m. Na  si vy-v rámci svojej kategórie si odnášal striebro. 
Palo Uhlárik èakali ne¾ahké podmienky. Vonku bolo iba 9 šiel aj riadite¾ klubu, . Vo veterán-Vratko vo svojej kategórii opä� nenašiel premo-

stupòov a veterno. 5 km beh, 6 km na bicykli a skej kategórii nad 50 rokov skonèil na tre�om žite¾a a uchmatol si prvé miesto (22:34). A aby 
na záver opä� 20 km beh poriadne preverili kaž-mieste. A zastúpenie sme mali aj v nežnejšej toho nebolo málo, klub preberal ceny aj v junior-

Dominika Vanáková dého pretekára. Pe�o skonèil 81. a Janko Ka-kategórií.  skonèila strie-skej kategórii. Pe�o Uhlárik v nej s èasom 24:59 
vec 120.borná.obsadil druhé miesto. Sympatické výkony po-

dali aj ïalší naši bežci: Lukáš Janík 16. m., Jož- Osobitne by som rád vyzdvihol výkon Ma-
ko Straòanek 17. m., Braòo Michalec 23. m., reka Kasmana, ktorý poèas jazdy na bicykli ne- Polmaratón behom aj na korèuliach
Lukáš Pekný 24. m. Streèno navštívilo dohro- ustál terén a èelil ve¾mi nepríjemnému pádu. Pri Aj predposledný májový víkend sa žilo 
mady až 14 Rajèanov, takže naše silné farby a poh¾ade na to, aký bol doudieraný a zakrva- športom. 
dobré výkony bolo opä� vidie�. vený, by si každý myslel, že preteky nedokonèí Beh k srdcu SNP v Martine, ktorej hlavnou 

a ochotne by ho ošetril. On však napriek zrane- tvárou bol moderátor Sajfa, nepritiahol príliš 
niu prišiel do depa, odložil tam bicykel a vybehol Beh zdravia ve¾a bežcov, no naši tam nechýbali a viac-me-
do poslednej fázy pretekov. Tomu sa hovorí na- nej tréningovo si odbehli 21,097 km. Ondro Posledný aprílový deò si niektorí naši bežci 
sadenie a sila odhodlania, klobúk dolu pred ta- Veselovský prebehol polku za 1:31 (hh:mm), odskoèili na 35. roèník Behu zdravia do Turèian-
kýmito výkonmi. Marek Kasman 1:37, Lukáš Janík a Janèi Ste-skych Teplíc. 10 km beh zvládol z Rajèanov naj-

Po dobehnutí èakalo na všetkých preteká-Ondro Veselovský hlík zhodne1:43 a Bobo Gelatka dobehol s èa-lepšie , ktorý skonèil siedmy 
rov výborné pivko a ešte lepší guláš. Mamy klu- som 1:46.(37:35). V kategórii nad 40 rokov odbehol Vlado 
bu opä� pripravili pre všetkých aj chutné koláèe. Rybár krásne 4. miesto (42:44) a v kategórii nad V tento istý deò sa športovalo aj v Žiari nad 
V tejto príjemnej atmosfére sme ešte pobudli a 50 rokov sa na 7. mieste umiestnil Jaro Stupòan Hronom. Polmaratón si tam zabehol Palo Uhlá-
užívali si nádherné poèasie, pocit z organizaè-(43:11). rik a dosiahol èas 1:48:40 (hh:mm:ss). Okrem 
ne dobre prebehnutých pretekov, no hlavne ro- bežeckého pripravili organizátori aj Inline pol-
dinnú pohodu, ktorou je Maratón klub Rajec maratón, na ktorý sa postavili naši najlepší kor-Cross duatlon
známy široko ïaleko. èuliari. Mišo Pekný skonèil v absolútnom poradí Prvý májový deò sme oslávili športom. Ko-

na výbornej 9. prieèke a spomedzi juniorov bol pec Dubová sa na jeden deò stal dejiskom 
Inline maratón + Tlmaèský polmaratón dokonca štvrtý. Pe�o Uhlárik dokorèu¾oval na zápolenia v behu a na bicykli. Od rána sa sem    

krásnom 18. mieste. Z èasu na èas sa naši športovci vyberú na v nádhernom poèasí zbiehalo množstvo prete-
preteky aj individuálne. Zatia¾, èo my sme jazdili károv, ktorí sa chystali preveri� svoje schopnosti 
na Dubovej, Mišo Pekný navštívil Inline mara- Ako èítate, èlenovia Maratón klubu Rajec na rôzne dlhých tratiach pod¾a kategórií. Zá-
tón v Michalovciach. Táto ïaleká cesta preòho nelenia, svedomito zlepšujú svoju formu, a po-kladný model však platil pre všetkých – najprv 
nebola zbytoèná, so skvelým èasom 1:17:31 tom hrdo reprezentujú svoj klub. Sú príkladom beh, potom bicykel a na záver opä� behanie. 
skonèil štvrtý. toho, že keï na sebe èlovek neprestajne pra-Štartovka sa napokon uzatvorila pri 68 pre-

3. mája sa Vlado Rybár zúèastnil Tlmaèské- cuje, môže dosahova� ve¾mi dobré výsledky.tekároch. Prví bojovali najmladší. V kategórii 
ho polmaratónu s rovnako výborným výkonom. žiakov do 14 r. zví�azil, ako vždy, Vratko Šimek. 

-jr- Vo svojej kategórii skonèil s èasom 1:26:41 na Tretie miesto opä� pre MK Rajec, obsadil Matúš 
Autor foto: Martin Kotrhaštvrtom mieste.Kavec. V dorasteneckej kategórii sme mali tak-

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

NAŠI BEŽCI S MODERÁTOROM SAJFOM V MARTINE.
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Ïalší roèník pretekov Rajecký kapor sa uskutoènil 3. mája na 
rybníku Košiare a zorganizovala ho Obvodná organizácia Sloven-
ského rybárskeho zväzu v Rajci. Pretekov sa zúèastnilo 193 prete-
károv, z toho 18 detí od 6 do 10 rokov (4 dievèatá a 14 chlapcov), 15 SRZ z Rajca, ktorí pracovali na úprave prístupovej cesty k rybníku, 
detí od 10 do 15 rokov, z toho 2 dievèatá a 160 dospelých, z toho 5 kosení a úprave hrádze a brehov rybníka, pri stavbe prístreškov, úp-
žien. rave pretekárskej dráhy i parkoviska alebo pri príprave obèerstve-

nia. Všetkým týmto èlenom ako i rozhodcom a organizaènému štá-
bu patrí naše poïakovanie.

Zvláštne poïakovanie patrí aj sponzorom, ktorí sa podie¾ali na 
poskytnutí materiálu a mechanizmov, na úprave parkovísk a prístu-
povej cesty a zabezpeèení hodnotných cien pre ví�azov a preteká-
rov. Poïakovanie patrí: Dolkam a.s. Šuja, Kofola a.s. Rajecká 
Lesná, Rybárske potreby Daniela Jankecha zo Žiliny, Rybárske po-
treby MMJ Rajec, Ross s.r.o. Rajec, Vladimír Frnka a syn, Ing. Miloš 
Bronèek, Peter Papala, Prosard – stavebná spoloènos�, konate¾ 
Ján Knapec, Obecný úrad Malá Èierna, Mestský úrad Rajec, Ing. 
Milan Bárdy, Alena Sedláková – Darèeky z orieška Rajec, Ladislav 
Bohdal z Rajca.

Všetci umiestnení pretekári získali poháre ví�azov a hodnotné 
ceny. Vecné ceny boli odovzdané aj všetkým de�om, ktoré sa pre-
tekov zúèastnili. Sú�ažiaci sa mohli obèerstvi� gu¾ášom a pivom èi 
malinovkou. Ani diváci nezostali bez obèerstvenia, mali na výber 
gu¾áš, klobásu, pivo alebo malinovku. 

Celkovo bolo ulovených 208 kaprov. Najväèšieho kapra s dåž-
kou 57 cm ulovil Vojtech Bukový z kategórie muži.

Výsledky:
Kategória deti do 10 rokov: 1. miesto Tomáš Krá¾ (228 bodov), 

spolu ulovil 5 kaprov. 2. miesto Filip Kvašòovský (190 bodov), 4 ka-
pry. 3. miesto Adam Císik (43 bodov), 2 kapry.

Kategória deti od 10 rokov do 15 rokov: 1. miesto Matúš Habrún 
(49 bodov), 1 kapor. 2. miesto Lukáš Stehlík (44 bodov), 1 kapor.    
3. miesto Patrik Lingeš (43 bodov), 1 kapor.

Kategória žien: 1. miesto Marta Dobošová (328 bodov), spolu   Preteky sa konali v spolupráci s Mestskou organizáciou Sloven-
7 kaprov. 2. miesto Jana Olejníková (95 bodov), 2 kapry. 3. miesto ského rybárskeho zväzu Žilina, ktorí pracovali ako rozhodcovia, ale 
Zdenka Janurová (45 bodov), 1 kapor. i èlenovia riadiaceho štábu. 

Kategória muži: 1. miesto Roman Slyško (452 bodov), 10 ka- Na záver chcem poïakova� všetkým zúèastneným nielen za 
prov. 2. miesto ¼ubomír Krekáè (443 bodov), 10 kaprov. 3. miesto disciplinovanos�, ale i za vytvorenie výbornej atmosféry pretekov aj 
Ivan Šiška (400 bodov), 9 kaprov. napriek nepriaznivému poèasiu.

Výbor ObO SRZ Rajec
2x foto: archív ObO SRZPretekom predchádzala brigáda èlenov Obvodnej organizácie 

Na Majstrovstvách Slovenska rapid ša-
chu družstiev detí do 12 rokov družstvo 
mladších žiakov Rajca v zložení Dominika 

sa podarilo získa� Milanovi Tomèíkovi, Zu- Tomèíková, Daniel Turanec, Matej Škorvá-
zane Tomèíkovej a Danielovi Turancovi. nek a Filip Balvan sa zúèastnilo Majstrov-
Ve¾kou oporou bola aj Dominika Tomèíková stiev Slovenska mládeže v Starej ¼ubovni, 
a Ján Šejnoha. kde skonèila Dominika na 2. mieste. Domi-

Šachový krúžok na Základnej škole na nika si tak vybojovala právo reprezentova� 
Lipovej ul. v Rajci má už nieko¾koroènú tra- Slovenskú republiku na Majstrovstvách 
díciu. 13 detí sa v priebehu školského roka Európy v Gruzínsku.
zapojilo do celoslovenskej sú�aže Grand 
Prix mládeže. Absolvo-
vali nieko¾ko desiatok 
turnajov od Hlohovca, 
cez Èadcu po Liptovský 
Mikuláš. V celkovom Šachovú sezónu 2013/2014 skonèil 
poradí skupiny Stred Šachový klub Rajec ve¾mi úspešne. Klub sa 
tejto sú�aže sa do 10. v sú�aži družstiev 5. ligy v šachu umiestnil 
miesta vo svojich kate-na výbornom 4. mieste z celkového poètu 
góriách umiestnili Da-15 družstiev. Oproti vlaòajšku to bol výrazný 
niel Turanec, Matej skok o sedem miest. Za družstvo hralo 10 
Škorvánek, Michal Sla-hráèov klubu vrátane detí so šachového 
boò, Roman Vojtek, Zu-krúžku – Roman Vojtek, Daniel Turanec, 
zana Tomèíková a Filip Matej Škorvánek, Zuzana Tomèíková a Do-
Balvan. Postup až do minika Tomèíková. Deti tak mali možnos� 
finále si vybojoval Da-zúroèi� svoje vedomosti vo vážnych šacho-
niel Turanec.vých partiách. Najviac bodov pre družstvo 

2. ROÈNÍK RAJECKÉHO KAPRA

ÚSPECHY RAJECKÝCH ŠACHISTOV

J. Uhlárik
2x foto: archív ŠK
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