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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Naša nová čistiareň odpadových vôd vraj 
patrí medzi najmodernejšie zariadenia?
 Začiatkom júna som bol pozvaný na me-
dzinárodnú výstavu vodného hospodárstva, 
hydroenergetiky a ochrany životného pros-
tredia, komunálnej techniky a rozvoja miest a 
obcí AQUA 2014, ktorá sa konala v Trenčíne. 
 Na tejto výstave sa každý rok vyhodnocujú 
projekty s touto tematikou z predchádzajúcich 
rokov. Firma K&K Technology, a.s., Klatovy 
(ako projektant a realizátor stavby) prihlásila 
projekt Rajeckej čističky odpadových vôd 
(ČOV) do súťaže Zlatá AQUA, ktorá je súčas-
ťou výstavy. A s hrdosťou môžem oznámiť, že 
projekt Rajeckej čističky odpadových vôd 
získal v kategórii technológia 1. miesto. Fir-
ma K&K Technology vydala o tomto projekte aj 
knižnú publikáciu (môžete si ju prečítať v Mes-
tskej knižnici pri MsKS Rajec), kde sú zhrnuté 
všetky výsledky, ktoré dosahuje naša čistička 
už dva roky. Podľa informácií odborníkov,        
s ktorými som sa osobne rozprával, máme naj-
modernejšiu čistiareň odpadových vôd v Če-
chách a na Slovensku s najlepšími výsledkami 
efektívnosti a účinnosti čistenia odpadových 
vôd. Som hrdý, že aj takýmto spôsobom naše 
mesto prispieva k myšlienke Brundtlandského 
mesta, či k myšlienke čistoty našej doliny (viac 
informácií sa o ČOV dozviete na s. 4-5).

 Túto informáciu som podal aj na ostatnom 
zasadnutí MZ. Poslanci mestského zastupiteľ-
stva ma požiadali, aby sme po jednej publiká-
cii o Rajeckej ČOV odovzdali aj na obe naše 
základné školy, aby učitelia chémie či environ-
mentalistiky mohli deti oboznámiť o tom, akú 
máme v Rajci ČOV a prípadne mohli navštíviť 
našu čističku v rámci exkurzie. 

Ako pokračujú práce na výstavbe fabriky 
KFTS Slovensko?
 Práce na výstavbe priestorov pre novú 
fabriku priebežne pokračujú. Búracie práce na 
časti starej budovy a aj administratívnej časti 
sú už ukončené a na oboch týchto častiach sa 
začali stavebné práce. Stavať sa začala aj no-
vá výrobná hala.

 Tí, čo prechádzajú cestou medzi Žilinou a 
Rajcom si mohli všimnúť, že vedľa oblúkovej 
Hupro haly už stoja nové stĺpy, ktoré budú tvo-
riť skelet novej výrobnej haly. Postupom času 
bude demontovaná aj táto oceľová Hupro hala 
a namiesto nej pribudne ďalšia prístavba, kde 

bude sklad plastového granulátu, z ktorého sa 
potom budú vyrábať plastové komponenty do 
interiéru automobilov.

Na námestí pribudne pamätník rajeckému 
rodákovi Vladimírovi Kompánkovi. Začali 
už práce na tomto diele?
 V súčasnosti sme vybrali dodávateľa na 
návrh kameňa, ktorý bude súčasťou tohto pa-
mätníka. Na kameni bude uvedené, že tento 
pamätník je venovaný rajeckému rodákovi, 
sochárovi Vladimírovi Kompánkovi a budú ho 
dopĺňať tri, pre neho typické, drevené diela.
 Ihneď ako bude kameň mestu dodaný, 
bude pamätník nainštalovaný. Predpokladá-
me, že by to mohlo byť niekedy počas septem-
bra.

Ako je zabezpečená prevádzka mater-
ských škôl počas prázdnin?
 Na základe požiadaviek rodičov je už nie-
koľko rokov zavedená prevádzka materských 
škôl (MŠ) aj počas oboch prázdninových me-
siacov, čo nie je samozrejmosťou ani v niek-
torých väčších mestách.
 Prevádzka v MŠ je zabezpečená v plnom 
režime aj so stravou a so všetkým, čo k tomu 
patrí. V tomto roku však máme malú zmenu. 
Keďže sa v júli budú vykonávať stavebné prá-
ce (rekonštrukcia teplovodu) v MŠ na Mudro-
chovej ulici, poslanci mestského zastupiteľ-
stva na svojom zasadnutí rozhodli, že v tomto 
roku bude najskôr v júli otvorená MŠ na ul. 
Obrancov mieru a po ukončení prác v areáli 
MŠ na Mudrochovej bude v auguste otvorená 
táto škôlka. 
 Rodičia boli informovaní o tejto zmene a 
kto mal záujem mohol si prihlásiť svoje dieťa. 
Podľa našich informácií v júli by malo navšte-
vovať MŠ 10 detí a v auguste 20 detí. 

Na ostatnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva ste poslancov informovali aj o po-
zemkovom registri. 
 Obyvateľov Rajca môžeme informovať, že 
k dnešnému dňu bol ukončený a zapísaný pre 
katastrálne územie Rajec register pozemkov  

v extraviláne mesta. Na základe tejto skutoč-
nosti môžeme pristúpiť k pozemkovým úpra-
vám. 
 Pretože je však tento proces veľmi zložitý 
a je potrebné k nemu vyjadrenie vlastníkov po-
zemkov, prerokovali sme aj túto informáciu na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva. Budeme 
iniciovať verejnú schôdzu s vlastníkmi, kde bu-
dú prerokované možnosti pozemkových úprav 
tak, aby došlo k novému rozparcelovaniu ex-
travilánu mesta, aby to už neboli úzučké a 
niekedy aj niekoľko kilometrov dlhé pásiky. Po 
týchto pozemkových úpravách by bolo jedno-
duchšie následne v Rajci riešiť stavebné po-
zemky, výstavbu občianskej vybavenosti či inú 
výstavbu. Po týchto úpravách by sa konečne 
mohol začať rozširovať intravilán mesta.

Mesto prispelo aj na opravu organu v Kos-
tole sv. Ladislava.
 V minulosti ešte p. dekan Kutiš žiadal o prí-
spevok na pamiatkový prieskum vo farskom 
kostole, na ktorý sme taktiež prispeli finančný-
mi prostriedkami.
 V tomto roku nový p. dekan Hluzák požia-
dal mesto Rajec o finančný príspevok na opra-
vu organu v Kostole sv. Ladislava. Na základe 
žiadosti bol udelený Farnosti Rajec finančný 
príspevok vo výške 2 000 eur na tento účel.

V minulom čísle sme informovali, že sa bu-
de opravovať strecha na Klube dôchodcov.
 Mesto Rajec, tak ako to sľúbilo, sa snaží 
po častiach rekonštruovať Klub dôchodcov. 
 V minulom roku boli vybudované nové so-
ciálne zariadenia, vymenili sa okná, bolo zrea-
lizované nové kúrenie, zariadila sa kuchyňa. 
 V tomto roku sme ešte dozariaďovali ku-
chyňu (kúpila sa nová chladnička...), nad nov-
šou časťou Klubu dôchodcov sa natrela stre-
cha a nad staršou časťou sa urobila úplne 
nová strecha aj s novou krytinou a na základe 
žiadosti členov klubu sme ešte zakúpili aj kotol 
s kotlinou, aby si mohli seniori variť guľáš.

V pokladni mesta sú už k dispozícii zľavne-
né permanentky na vstup na rajecké kúpa-
lisko Veronika. 
 Áno, aj v tomto roku majú občania Rajca 
opäť možnosť zakúpiť si zľavnené permanen-
tky na rajecké kúpalisko Veronika, ktoré sú     
k dispozícii v pokladni mestského úradu za tie 
isté ceny ako boli aj v minulom roku.

Za rozhovor ďakujem Šzá
1x foto: Šzá

MÁME NAJMODERNEJŠIU ČISTIČKU

VÝSTAVBA NOVEJ VÝROBNEJ HALY PRE KFTS SLOVENSKO

AKTUALITY Z MESTA



 Dňa 12. júna 2014 sa poslanci zišli na 
ďalšom riadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Rajci. 

 V prvom bode programu predniesla 
hlavná kontrolórka mesta správu o kontrole 
plnenia uznesení, ktorú poslanci zobrali na 
vedomie.
 V ďalších bodoch programu poslanci 
schválili návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu (VZN) Mesta Rajec 
č. 2/2013, ako aj návrh nového VZN           
č. 4/2014 o mieste a čase zápisu dieťaťa na 
plnenie povinnej šk. dochádzky pre šk. rok 
2014/2015 a o príspevku a spôsobe jeho 
platby na čiastočnú úhradu nákladov v ško-
lách a školských zariadeniach.
 Po informácii o oznámeniach o zmene 
rozpočtu, ktoré mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie, predniesla hlavná kon-
trolórka návrh Plánu kontrolnej činnosti na 
2. polrok 2014. Tento návrh plánu bol jedno-

myseľne schválený a zároveň poslanci 
poverili Ing. Sekáčovú, hlavnú kontrolórku 
mesta, výkonom jednotlivých kontrol.
 Jedným z bodov programu bol aj odpre-
daj a prenájom nehnuteľností. Podrobnej-
šie informácie sú uvedené v zápisnici zo za-
sadnutia MZ, ktorá je zverejnená na we-
bovej stránke mesta Rajec.
 Hlavná kontrolórka mesta predniesla    
v ďalšom bode programu správu o výsledku 
uskutočnených kontrol za obdobie máj až 
jún 2014. Poslanci túto správu zobrali na 
vedomie.
 V závere rokovania poslanci predložili   
v bode Interpelácie návrhy a pripomienky 
občanov, ktorými sa budú zaoberať jedno-
tlivé oddelenia mestského úradu. Primátor 
mesta taktiež informoval poslancov o spo-
ločnosti KFTS, s.r.o., ktorá by mala v našom 
meste vytvoriť nové pracovné miesta.

MsÚ, Rajec

 Dňa 12.6. 2014 v čase o 9.59 hod. pri-
jala hliadka MsP hlásenie o zrazenej líške 
na ul. Bystrická smerom k transformátoro-
vej stanici vysokého napätia. 
 Hliadka overila situáciu a následne kon-
taktovala člena poľovníckeho združenia, 
ktorému patrí táto lokalita.

 Dňa 13.6. v čase o 21.20 hod. počas 
hliadkovania príslušníci MsP zistili ležiacu 
osobu na Námestí SNP pri pošte. 
 Predbežným overením bolo zistené, že 
občan (M. Š. bytom Rajec) je v podnapitom 
stave. Dotyčný komunikoval a spolupraco-
val s hliadkou. Po overení ďalších možností     
a z dôvodu bezpečnosti dotyčného, hliadka 
ho následne dopravila na miesto trvalého 
bydliska.

 Dňa 16.6. v čase o 18.45 hod. prijala 
hliadka MsP telefonické oznámenie o ležia-
cej osobe na tržnici. 
 Okamžite bola táto informácia overená, 
príslušníci MsP zistili, že sa jedná (Ľ. Z.       
z Rajca), ktorý bol v podnapitom stave. Do-
tyčný bol odvezený na adresu súčasného 
pobytu.

 Dňa 17.6. v čase o 12.30 hod. bola na 
útvare MsP prijatá telefonická informácia   
o údajnej čiernej skládke pri garážach na 
sídlisku juh pri Rajčianke. 
 Hliadka overila lokalitu a zistila spílené 
konáre z ihličnanov. Následne boli overené 
ďalšie informácie a zistení páchatelia – 
priestupok bol vyriešený a odpad z uvede-
ného miesta odstránený. 

 Dňa 19.6. v čase o 18.35 hod. bola 
prijatá telefonická informácia o mladistvých 
páchateľoch, ktorí sa údajne pokúšali roz-
biť monitor z osobného počítača v lokalite 
smerom ku kúpalisku. 
 Hliadka preverila situáciu a zistila, že sa 
na uvedenom mieste zdržiavajú dvaja 
mladiství M.P. a A.L. (obaja z Rajca), ktorí 
manipulovali s uvedeným monitorom. 
Monitor bol odnesený na miesto pre zber 
elektronického odpadu – dotyční boli napo-
menutí a poučení o zachádzaní s takýmto 
druhom odpadu.

 Pracujeme pre vašu bezpečnosť.

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
náčelník MsP Rajec

 Slovenská republika sa prostredníc-
tvom Štatistického úradu SR zapojila do 
realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 
2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch 
prebieha vo všetkých členských štátoch 
Európskej únie podľa nariadenie Európskej 
komisie č. 141/2013 z 19.2.2013, ktorým sa 
vykonáva nariadenie Európskeho parla-
mentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatis-
tikách Spoločenstva v oblasti verejného 
zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce   
z európskeho zisťovania o zdraví formou 
rozhovoru (EHIS). Svojím obsahom a za-
meraním nadväzuje na predchádzajúce 
prvé zisťovanie EHIS, ktoré sa uskutočnilo  
v domácnostiach na jeseň v roku 2009 vo 
vybraných štátoch Európskej únie vrátane 
Slovenskej republiky.

 Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spo-
ločný rámec na systematickú tvorbu štatis-
tík krajín Európskej únie o zdravotnom sta-
ve obyvateľov Európskej únie. Jeho realizá-
ciou sa získava harmonizovaný zdroj úda-
jov o zdravotnom stave, zdravotnej staros-
tlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie 
v krajinách Spoločenstva. To umožňuje 
nielen analyzovanie zdravotného stavu po-
pulácie na Slovensku, ale aj medzinárodné 
porovnávanie Slovenska v rámci Európskej 
únie.

 Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 
2014 vybraných viac ako 350 obcí, medzi 
nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zara-
dených takmer 7 700 domácností. 
 Zisťovanie sa uskutoční od 1.7. do 
31.12.2014.

UPOZORNENIE: Presný termín, kedy 
navštívia pracovníci Štatistického 
úradu naše mesto ešte upresníme!

 V tomto období vybrané domácnosti     
v našom meste navštívi pracovník povere-
ný funkciou opytovateľa, ktorý je povinný 
preukázať sa v domácnostiach služobným 
preukazom Štatistického úradu SR. Všetky 
informácie a názory, ktoré v rámci tohto zis-
ťovania domácnosti opytovateľom poskyt-
nú, budú anonymné a použité výlučne na 
štatistické účely. Ochranu dôverných úda-
jov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štát-
nej štatistike v znení neskorších predpisov. 
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá 
Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informá-
cie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR 
na adrese  alebo telefo-www.statistisc.sk
nicky na t.č. 041/5113 210.

 Upozorňujeme občanov na to, že pos-
kytovanie vašich údajov je dobrovoľné a je 
len výlučne na vašom rozhodnutí, či budete 
chcieť takéto údaje poskytnúť. V prvom ra-
de však buďte obozretní, nakoľko pod zá-
mienkou prieskumu môžu vašu ochotu vyu-
žiť aj iní nepoctiví občania! Rozhodne však 
údaje poskytnite až po overení si služob-
ného preukazu. 

 Pokiaľ by ste mali akékoľvek pochyb-
nosti kontaktujte Mestskú políciu Rajec 
na telefónnom čísle 159, prípadne štátnu 
políciu na telefónnom čísle 158.   

 Pracujeme pre vašu bezpečnosť.

Zdroj: Štatistický úrad SR
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

RAJČAN 7-8/2014

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE O ZDRAVÍ 
OBYVATEĽSTVA V NAŠOM MESTE

MESTSKÁ POLÍCIA 
INFORMUJE

Ilustračné foto: internet
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 V súčasnosti veľmi často rezonuje vo verejnosti, či v médiách 
ochrana životného prostredia. Počnúc ochranou ovzdušia, separo-
vaním odpadu, jeho zberom a likvidáciou a v neposlednom rade aj 
odvádzaním odpadových vôd od producentov. Odvádzanie a čiste-
nie odpadových vôd patrí do predmetu činnosti spoločnosti Severo-
slovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK). Tá v rokoch 2010 – 
2012 za účinnej spolupráce samosprávy, projektantov, dodávateľov 
zrealizovala stavbu Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia sto-
kovej siete a ČOV. Stavba bola spolufinancovaná z Kohézneho fon-
du Európskej únie.
 Účelom tejto stavby bolo zabezpečenie odvedenia odpadových 
vôd od producentov znečistenia v aglomerácii Rajec a ich čistenie   
v čistiarni odpadových vôd tak, aby boli splnené hodnoty predpísa-
né v príslušných predpisoch Slovenskej republiky, Smernice Rady 
č. 91/271/EEC o čistení komunálnych odpadových vôd a aby na-
kladanie s čistiarenskými kalmi zodpovedalo Smernici Rady          
č. 86/278/EEC o ochrane životného prostredia. 

HISTÓRIA KANALIZÁCIE A ČOV

 Prvotný zámer riešiť blativé ulice, zaplavované pivnice a vlhnu-
tie obytných budov vplyvom stúpania spodnej vody pri daždivom 
počasí priviedlo funkcionárov Rajca v roku 1897 k spracovaniu 
projektu odvodnenia Kostolnej ulice drenážou. Druhý projekt, z roku 
1913 riešil odvodnenie celého Rajca drenážou s vyústením do Raj-
čianky. K realizácii projektov nedošlo. 
 V roku 1924 predstavenstvo obce znova iniciovalo realizáciu 
projektu kanalizácie z roku 1913 s vyústením do potoka Čierňanka. 
V roku 1929 bol projekt prepracovaný a až v roku 1940 bol defi-
nitívne schválený. Stavba sa začala stavať v apríli 1941 a bola 
ukončená v novembri 1941, aj keď už I. etapa kanalizácie bola 
postavená. Kanalizácia odvádzala spoločnými stokami dažďové aj 
splaškové vody. Na ľavom brehu Rajčianky boli v prevádzke kana-
lizácie na Hollého a Kašjakovej ulici s vyústením bez čistenia do 
toku Rajčianky. Kanalizácia bola vybudovaná aj v centre mesta na 
námestí a v priľahlých uliciach a bola napojená do oboch kanalizácií 
na uvedených uliciach. 
 Ďalší projekt z roku 1942 riešil štyri hlavné zberače A, B, C, D a 
počítal so spotrebou vody pre vtedajší počet 2 662 obyvateľov. 
Zberač A mal prechádzať po hlavnej komunikácii cez Sládkovičovu 
ulicu na Hlinkovo námestie a ďalej Štúrovou ulicou, pri moste cez 
Rajčianku mala byť naprojektovaná čistiaca stanica. Zberač B mal 
odvádzať vody z Kostolnej ulice, cez ulicu Jána Hollého k zberaču 
A. Zberače C a D mali odvádzať vodu z územia na pravom brehu 
Rajčianky a mali viesť k čistiacej stanici. Predpokladané rozpočtové 
náklady boli cca 5 mil. Kčs. Projekt nebol realizovaný.
 Postupom času sa rozširovala kanalizačná sieť o ďalšie ulice.   
Z nich bola odpadová voda odvádzaná bez čistenia do toku Raj-
čianka.
 V roku 1987 bol vypracovaný jednostupňový projekt čistiarne 
odpadových vôd, ktorý bol situovaný na mieste smetiska v blízkosti 
rieky Rajčianka. Čistiarenská jednotka pracovala s dvoma stup-
ňami biologického čistenia – dosadzovacie nádrže a zahusťovacia 
nádrž kalu. Projekt pozostával z lapaču piesku, uskladňovacej ná-
drže kalov, kalových polí, čerpacej stanice dažďových vôd a daž-
ďovej nádrže.
 V rokoch 1988 až 1992 sa uskutočnila výstavba ČOV so samo-
čistiacimi hrablicami s medzerami 3 mm a kruhovým lapačom pies-
ku. V roku 1993 bola uvedená do skúšobnej prevádzky s napojením 
na existujúce kanalizačné zberače. V dvoch identických linkách naj-
skôr mechanicky predčistená voda prichádzala na rotačné diskové 
kontaktory o priemere 2 m. Následne zmes postupovala do obeho-
vej aktivácie. Tu boli dve čerpadlá, ktoré zabezpečovali cirkuláciu 
aktivačnej zmesi cez štyri trysky, do ktorých bol zároveň privádzaný 
tlakový vzduch. Dosadzovacie nádrže tvorili zdvojenú jednotku me-
dzi žľabom obehovej aktivácie a žľabom rotačných diskových kon-
taktorov. Prebytočný kal bol odsávaný do zahusťovacej nádrže a 

následne do aeróbnej stabilizačnej nádrže. Na odvodnenie aerób-
ne stabilizovaného kalu boli vybudované kalové polia. Obrátkovosť 
kalových polí presahovala dva roky. Z toho dôvodu sa časť kalu vy-
vážala v tekutom stave a likvidovala sa na SČOV Žilina.
 V roku 1994 mala jednotná verejná kanalizácia (odvádzané 
splaškové aj dažďové vody) v správe SEVAK-u dĺžku cca 3 600 m a 
v správe Mestského úradu Rajec v dĺžke cca 8 500 m (neskôr 
odovzdaná do správy SEVAK-u). V tomto roku sa uskutočnila aj 
rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV z dôvodu nedosahovania pro-
jektovaných parametrov.
 V roku 1996 sa uviedla ČOV do trvalej prevádzky, počet napoje-
ných ekvivalentných obyvateľov (EO) bol 8 620. ČOV však nedoká-
zala plniť projektované parametre, nebolo možné dosiahnuť pre-
vádzky schopný stav, preto nasledovala rekonštrukcia biologickej 
časti ČOV v jeseni 2004. Postupným nárastom produkcie odpado-
vých vôd a hlavne nerovnomerným vypúšťaním množstva i kvality 

dochádzalo k preťažovaniu aktivácie. Následkom toho bola strata 
čistiacej schopnosti aktivovaného kalu hlavne v letných bezzrážko-
vých mesiacoch. Pre obnovenie prevádzky bolo nutné vyčerpať a 
vyčistiť celý objem obehovej aktivácie i dosadzovacích nádrží a 
doviesť nový aktivovaný kal. 
 Preto bol v rokoch 2008- 2009 spracovaný projekt rekonštrukcie 
ČOV a verejnej kanalizácie v meste Rajec. Z pôvodnej technológie 
sa využila len vstupná čerpacia stanica odpadových vôd.
 Do roku 2012 boli vybudované úseky kanalizačnej siete (zbe-
račov A, B, C, D) v dĺžke 17 200 m.
 V rámci stavby (r. 2010 – 2012) sa uskutočnila rekonštrukcia ka-
nalizácie na Švermovej ulici (v dĺžke 336 m) – gravitačná dažďová 
kanalizácia, rozšírila sa kanalizácia na Bystrickej ulici (794 + 296 m) 

Verejná kanalizácia Rajec – rekonštrukcia stokovej siete a Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

RAJEC MÁ MODERNÚ ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD

... A PO REKONŠTRUKCII
BIOLOGICKÝ STUPEŇ – PRED REKONŠTRUKCIOU...
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– gravitačná splašková kanalizácia + vý-
tlačné potrubie a kanalizácia sa rozšírila aj 
na Partizánskej (789 m) a Fučíkovej ulici 
(145 m) – gravitačná splašková kanalizácia.

Čistiareň odpadových vôd Rajec 
po rekonštrukcii (rok 2013)

 Skupinová kanalizácia začína v Rajec-
kej Lesnej, prechádza cez obec Šuja          
a v meste Rajec sa napája na jednotnú ka-
nalizačnú sieť, ktorá je tvorená z hľadiska 
hydrauliky z ôsmich zberačov. Súčasťou 
stokovej siete je sedem odľahčovacích ob-
jektov, jedna prečerpávacia stanica a prí-
vodná stoka na ČOV.

 Mechanicko-biologická ČOV Rajec 
zabezpečuje čistenie splaškových a prie-
myselných odpadových vôd z aglomerácie 
Rajec. Privádzané odpadové vody prechá-
dzajú cez jemné hrablice a cez vstupnú čer-
paciu stanicu do lapača piesku a následne 
do biologického stupňa. Prietok nad Q  sa max

čerpá do dažďových nádrží a po ich napl-
není preteká mechanicky vyčistená odpa-
dová voda do recipientu spolu s vyčistený-
mi odpadovými vodami. V aktivačných ná-
držiach dochádza k odstraňovaniu biologic-
kého znečistenia, vrátane nutrientov (dusí-
ka a fosforu). V dosadzovacích nádržiach 
sa oddelí vyčistená voda od kalu a odtečie 
do rieky Rajčianka. Prebytočný kal z biolo-
gického stupňa sa strojne zahustí, aeróbne 
stabilizuje a odvodní na odstredivke. Ná-
sledne sa spolu s ostatnými zachytenými 
odpadmi odváža na kompostovanie.
 Riadenie technologického procesu čis-
tenia odpadových vôd je zabezpečený pro-
gramovateľným riadiacim automatom, do 
ktorého sú napojené všetky potrebné mera-
né veličiny z prevádzky ČOV. Technologic-
ký proces čistenia sa dá ovládať a parame-
trizovať buď z lokálneho dispečingu ČOV 
vybaveného počítačom s vizualizáciou, ako 
aj zo vzdialeného vodohospodárskeho dis-
pečingu.
 Kvalita vyčistenej odpadovej vody vy-
púšťanej do recipientu z ČOV s rezervou 
dosahuje projektovaných parametrov          
a v plnej miere vyhovuje legislatívnym po-
žiadavkám.

Text: Ing. Jozef Vrábel, vedúci Kancelárie 
predstavenstva SEVAK, a.s., Žilina

a K&K Technology, a.s., Klatovy

Spracovala: Z. Ščasná, MsKS Rajec

3x foto: archív SEVAK 

 Je čas letných dovoleniek a prázdnin, 
všetci z nás sa tešíme ako si tieto dni užije-
me na dovolenke v zahraničí alebo na Slo-
vensku či inou aktivitou doma. Spolu s nami 
sú na tento čas pripravení aj zlodeji, ktorí 
len čakajú na svoju príležitosť. Prevencie    
v oblasti ochrany majetku nie je nikdy dosť,  
a preto aspoň pár dobrých rád, ako sa vyva-
rovať zbytočným problémom.  

Zabezpečte si svoj byt 
- Ak stratíte kľúče alebo vymeníte byt, nevá-

hajte vymeniť zámkovú vložku,
- na dvere, schránky a zvončeky uvádzajte 

meno bez titulov, samostatne žijúce ženy 
uvádzajte mužské meno,

- opravárov a servisných pracovníkov nev-
púšťajte, pokiaľ sa sami neobjednali alebo 
termín návštevy neoznámili vopred, pozor 
na podomových obchodníkov,

- nechváľte sa majetkovými pomermi a ne-
rozširujte váš dlhší odchod z domova,

- vytvorte si zoznam cenných vecí a vyho-
tovte si fotodokumentáciu. Uschovajte si 
doklady od drahého priemyselného a spo-
trebného tovaru. Vyznačenie výrobných 
čísel umožní polícii pátrať po vašom odcu-
dzenom majetku a po páchateľovi kráde-
že, vec identifikovať a vrátiť ju do vášho 
vlastníctva,

- vaše cennosti, najmä šperky, zbierky, 
budú lepšie uschované v prenajatých tre-
zoroch finančných inštitúcií, väčší obnos 
peňazí patrí na vkladnú knižku s heslom 
alebo na terminovaný vklad do bezpečnej 
finančnej inštitúcie

- mať dobré susedské vzťahy je najlepší 
spôsob ako si zabezpečiť byt.

Pred odchodom na dovolenku 
- Ak zveríte v dobe svojej neprítomnosti nie-

komu kľúče od bytu, starostlivo zvážte, či 
je to osoba dôveryhodná a spoľahlivá,

- zabezpečte si vyberanie pošty zo schrán-
ky,

- nezaťahujte rolety a žalúzie, dávate tak na 
vedome, že nie ste doma,

- vytvorte dojem, že niekto je doma, napr. 
poproste susedov nech vám polievajú 
kvety hlavne večer pri rozsvietených sve-
tlách, presmerujte si telefón do domác-
nosti, kde ho niekto zdvihne,

- cennejšie veci si uschovajte v bankových 
bezpečnostných schránkach alebo u prí-
buzných a priateľov.

Zaistite si svoju rekreačnú chatu 
pred vlámaním

- Napojenie na signalizačný pult je účinné, 
iba ak je objekt umiestnený vo vzdialenosti 
do 15 minút cesty od polície alebo z centra 
bezpečnostnej služby, ktorá vykonáva zá-
krok.

- Pri ochrane sa zamerajte na najzraniteľ-
nejšie miesta, ktorými sú okná, dvere (aj 
tie, ktoré vedú na balkón a terasu), a prie-
chody z garáží alebo iných priľahlých ob-
jektov.

- V drevených chatkách spevnite dvere ple-
chom primeranej hrúbky. Tak ako v byte aj 
tu platí zásada, že dobrý zámok odradí 
každého zlodeja.

- Okná ochránia okenice so závorami, mre-
že, ale aj bezpečnostné fólie.

- Oplatí sa investovať do masívnej kon-
štrukcie okenných krídel a rámom okien, 
ktoré musia byť riadne ukotvené v murive.

- Pozornosť venujte aj riadne prichyteným 
pántom k rámu a krídlu okna.

- V týchto rekreačných objektoch si na roz-
diel od bytov nemôžete dovoliť vytvárať 
ilúziu, že ste niekde blízko. Pred odcho-
dom dobre skontroluje všetky okná, či sú 
zatvorené. Okenice zaistite závorami, 
skontrolujte aj mreže a zámky.

- Nezabudnite na rebríky a akékoľvek nára-
dia, ktoré by mohli zlodejom pomôcť.

- Nevynechajte pivnicu i zásobovacie šach-
ty.

- Je potrebné si uvedomiť, že ochrana ma-
jetku je najmä na pleciach vlastníka. Od-
cudzené veci majú hodnotu, ktorá sa nedá 
nahradiť peniazmi, a preto investícia do 
akýchkoľvek ochranných prostriedkov rizi-
ko takýchto strát znižuje.

- Všetky spomenuté kroky je dobré doplniť 
vhodne uzavretou poistnou zmluvou, kto-
rá vám zaručí aj plnenie nárokov pri odcu-
dzení alebo zničení vecí.

 I napriek uvedeným radám v dnešnej 
dobe existuje ešte jeden fenomén, ktorý 
dokáže odhaliť veľa z našej domácnosti, a 
to internet prostredníctvom sociálnych sietí. 
Mnohé fotografie, ktoré sú zverejňované 
nezachytávajú len detaily ľudí, ale aj vnútor-
né zariadenia bytov a rodinných domov. 
Práve takéto fotografie sú dobrým motívom 
zlodejom pre ich vykrádanie. Buďte preto 
obozretní, nakoľko ochrana majetku musí 
byť v prvom rade vo vašom záujme!   

 Pracujeme pre vašu bezpečnosť.

 Spracované podľa: ( http://www.minv.sk/?ra
dy-a-odporucania-pre-siroku-verejnost-1)

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
náčelník MsP Rajec

Ilustračné foto: internet

dokončenie zo s. 4

ROZDEĽOVACÍ OBJEKT PO REKONŠTRUKCII

RADY A ODPORÚČANIA PRE OCHRANU SVOJHO MAJETKU
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 Tak, ako každý rok, aj v tomto roku pri-
pravilo Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Ra-
jec počas celého leta bohatý kultúrny pro-
gram. 

 Jedným z prvých letných podujatí na ná-
mestí bolo stretnutie zberateľov historických 
osobných a nákladných vozidiel Veterán tour 
Manín 2014, ktorý zorganizoval Klub histo-
rických vozidiel Považie. Obedná prestávka 
m o t o v e t e r á n o v      
v  R a j c i  p o č a s 
okružnej jazdy tejto 
prehliadky, priláka-
la v sobotu 14. júna 
množstvo divákov. 
Mohli sme vidieť 
nádherné historic-
ké automobily rôz-
nych znač iek a 
veľkostí – od osob-
ných automobilov, 
cez automobily ve-
rejnej bezpečnosti, 
hasičské striekač-
ky až po nákladné 
automobily. Väčšina účastníkov bola so svo-
jimi „tátošmi“ dobovo zladená a tak sme mohli 
popri krásnych autách obdivovať aj nápaditosť 
majiteľov. 

 A potom už nasledovali tohtoročné Rajec-
ké ladislavské hody. Po vzájomnej dohode o 
spolupráci sa Mesto Rajec, MsKS Rajec a 
Farnosť Rajec rozhodli tohtoročné hody pre-
dĺžiť z tradičných troch dní na dní desať a po-
dujatia prilákali mnoho divákov. 
 Rajecké hody začali futbalovým turnajom 
Music sport fest 2014 na futbalovom štadió-
ne, ktorý sa uskutočnil v piatok 20. júna. Pria-
teľský zápas odohrali proti sebe mužstvo 
žilinských futbalových osobností proti muž-
stvu rajeckého výberu. V podvečerných hodi-
nách si diváci mohli vypočuť koncert Tomáša 
Bezdedu & Band, skupiny AYA a dídžejskej 
dvojice DJ Dermaty a DJ No. One.
 Už na druhý deň, v sobotu 21. júna, sa na 
rajeckom námestí uskutočnil gospelový festi-
val Heaven, o ktorom si môžete prečítať v na-
sledujúcom článku.
 Ďalším úspešným podujatím bol koncert 
dychovej hudby Mošteňanka, ktorý sa usku-
točnil v nedeľu 22. júna na našom námestí. 
Viac ako dve hodiny plné ľudovej hudby, spevu 
a výbornej zábavy, vtipov a krásneho počasia 
potešili viac ako dvesto divákov. 
 V utorok 24. júna sa uskutočnil už tradičný 
Koncert populárnej hudby v podaní žiakov a 

pedagógov Základnej umeleckej školy v Rajci. 
Na úžasné výkony všetkých účinkujúcich mô-
že byť vedenie rajeckej ZUŠ-ky právom hrdé.
 Vo štvrtok 26. júna sa uskutočnil priateľský 
futbalový zápas rajeckých škôl Školy do to-
ho!, o ktorom si môžete prečítať viac v ďalšom 
článku.
 V sobotu 28. júna zorganizovala Farnosť 
Rajec a Katolícka spojená škola najskôr So-
botné popoludnie pre deti, plné hier, súťaží a 

zábavy v Pastorač-
nom centre a ne-
skôr pokračovala 
zábava na ihrisku 
za Katolíckou spo-
j e n o u  š k o l o u 
H o d o v o u  v e -
selicou, na ktorej 
ste si mohli zatan-
covať a zaspievať 
do sýtosti. O zá-
bavu sa postarala 
hudobná skupina 
Popcorn.
 Rajecké hody 
vyvrcholili v nede-

ľu 29. júna na rajeckom námestí. Deň začal 
zrazom motocyklových veteránov, ktorí sa 
stretli už na štvrtom ročníku Rajeckej hodo-
motojazdy. Okolo deviatej hodiny odohrala 
koncert dychová hudba Straňanka. Pred štar-
tom Hodomotojazdy si mohli priaznivci moto-
cyklov poobzerať historické motocykle staré 
niekoľko desiatok rokov, ktoré boli plne funk-
čné. Vyhliadková 
jazda začala v Rajci 
a prechádzala po 
štyroch okresoch a 
merala viac ako 100 
km. Po príchode     
z vyhliadkovej jaz-
dy okolo 14. hodiny, 
získali niekoľkí ve-
teráni ocenenie a 
o d c h á d z a l i  t a k        
z Rajca s cennou 
trofejou. Pestrí po-
poludňajší program 
odštartovali svojím 
tanečným vystúpe-
ním deti zo ZŠ na Lipovej ulici. O 16. hodine 
vystúpila so svojím hodinovým programom 
hudobná skupina Old Modem. Divákov za-
bavilo aj pouličné divadlo Veľká rodinka, ktorá 
prekvapila väčšinu divákov. Program mal 
pokračovať ešte vystúpením ďalších skupín, 
bohužiaľ počasie nám tento deň pokazilo. Od 
17. hodiny sa spustil nad Rajcom nepretržitý 

lejak, ktorý trval aj počas pondelka a utorka, a 
tak predčasne ukončil Rajecké ladislavské 
hody. 

 V sobotu 5. júla sa uskutočnil 6. Rajroc-
kfest – rajecký rokový festival. Futbalový 
štadión znel rokovou hudbou do skorých ran-
ných hodín. Hudobné skupiny Nasibir, Hele-
nine oči, LenArt a Reflex roztancovali a rozo-
spievali stovky zabávajúcich sa divákov. 

 Rajecké kultúrne leto na námestí bude po-
kračovať aj počas ďalších prázdninových týž-
dňov. 

 V nedeľu 13. júla sa môžete od 18. hodiny 
tešiť na Country nedeľu, počas ktorej vystúpi 
country skupina The Fathers z Prešova a ta-
nečná country skupina Niagara. 

 Na Nedeľný podvečer s Vegou vás 
pozývame v nedeľu 27. júla od 17. hodiny, kde 
vystúpi lotyšský tanečný súbor a zahrá nám 
hudobná skupina Vega. 

 Druhú augustovú nedeľu (9. augusta) nás 
už tradične čaká Veľký rajecký deň, sú-
časťou ktorého je aj Rajecký jarmok a Rajecký 
maratón. Celodenný bohatý kultúrny program 
odštartujú mažoretky Kordovánky. Predpolud-
ním vystúpi v estrádnom programe Peter Sta-
šák. Popoludní sa môžeme tešiť na folklórny 
súbor Stavbár, o 18. hodine na hviezdu večera 
Majka Spirita, po ňom vystúpi Katka Ivanková 
a od 21. hodiny sa budeme zabávať na Get 
Fun s DJ Milanom Lieskovským a DJ Tram-
busom. 

 V sobotu 23. au-
gusta sa na námes-
tí uskutoční súťaž-
ná výstava krížen-
cov a psíkov bez 
PP Rajecký krá-
savec, súčasťou 
ktorej bude aj bo-
hatý sprievodný 
program.

 Aj vy máte do-
ma knihu, ktorú sa 
chystáte už niekoľ-
ko rokov prečítať a 

stále ste si na ňu nenašli čas? Tak príďte v stre-
du 27. augusta na námestie a spoločne si po-
čas Dňa neprečítaných kníh naše „odlo-
žené“ knihy prečítame. Budeme si spolu čítať, 
rozprávať sa, kresliť si a zabávať sa.

 Koniec prázdnin (štvrtok 28. augusta od 
15. hodiny) patrí Spomienkovej slávnosti pri 
príležitosti 70. výročia Slovenského národ-
ného povstania. Uctite si aj vy tento význam-
ný sviatok pietnou spomienkou a kladením 
vencov k pamätníku SNP.

 Rajecké kultúrne leto 2014 bude opäť 
bohaté na podujatia a žánrovo pestré. Veríme, 
že sa všetci stretneme na našom námestí. Už 
nám treba len dúfať, že aj počasie nám bude 
naklonené a už žiadne podujatie nebudeme 
nútení prerušiť či dokonca zrušiť. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
3x foto: S. Kalma

RAJECKÉ KULTÚRNE LETO UŽ ZAČALO

VETERÁN TOUR MANÍN 2014

POULIČNÉ DIVADLO

MOŠTEŇANKA
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 Farské hody sú v prvom rade duchovnou záležitosťou. Patrón 
kostola sv. Ladislav je nielen vzorom, inšpiráciou pre náš život, ale 
aj mocným orodovníkom   
u Boha. Keď sa hoduje, hoj-
nosť má byť nielen v duši 
alebo na stole, ale aj vo 
vzťahoch medzi nami, skr-
ze priateľstvo, ľudskosť...

 Sprievodným progra-
mom tohtoročných hodov  
v Rajci, okrem iného bol aj 
futbalový turnaj medzi mie-
stnymi školami – ZŠ Lipová, Gymnáziom Javorová, CZŠ sv. J. Via-
nneyho a Gymnáziom A. Škrábika o Putovný pohár dekana v Raj-
ci. Víťazný pohár si odniesli žiaci ZŠ Lipová a študenti Gymnázia 
Javorová. Víťazmi však boli všetci, pretože sa dokázali spoločne 
stretnúť. Ostáva mi nielen poďakovať zúčastneným družstvám za 
účasť a ich výkony, ale aj vedeniu škôl a všetkým úžasným fanúši-
kom za podporu. Zvykne sa spomínať „v zdravom tele, zdravý 
duch“. Kiež by aj tento sprievodný program LADISLAVSKÝCH HO-
DOV nás viedol nielen k zdravému súpereniu, ale aj k upevneniu 
našich vzájomných vzťahov. Preto: „Školy do toho!“

Mgr. P. Hluzák, dekan
2x foto: S. Kalma

 O tom, že nebo sa dá prežívať už na zemi, sme mali možnosť 
presvedčiť sa na vlastnej koži. V Rajci sa 21. júna konal nultý ročník 
gospelového festivalu Heaven, ktorý organizovala hudobná skupi-
na HopeRise.

 Už dlhšie sme túžili po tom, aby sme mali v Rajci svoj vlastný 
gospelový festival. Tento rok sme na to konečne nabrali odvahu a 
pustili sa do príprav. Nebolo to vôbec jednoduché, vyskytlo sa 
množstvo vecí, ktoré bolo treba zariadiť, no s pomocou ochotných 
ľudí, firiem a inštitúcií, ktorým patrí touto cestou veľká vďaka, sa 
nám to nakoniec 
podarilo a všetko 
n a s v e d č o v a l o 
tomu, že Rajec 
zažije jedinečný 
večer. 
 V sobotu po-
obede začalo do 
mesta prichádzať 
veľa ľudí z rôz-
nych kútov Slo-
venska. Festival 
začal sv. omšou  
v Kostole sv. La-
dislava, a po nej všetko pokračovalo na Námestí SNP. Program 
tvorili spolu 4 kvalitné slovenské gospelové kapely – Nie náhodou, 
Elijah band, GodKnows a krásny večer uzatvorila skupina Hope-
Rise z Rajca. Svojím slovom početný dav asi 300 návštevníkov 
povzbudil speaker Peter Broz. Počas celého festivalu sa ľudia 
úžasne bavili, tancovali a spievali na oslavu Nebeského Otca. 
 Našou hlavnou ideou bolo, že nebo chceme zažívať už teraz na 
zemi, preto aj festival niesol názov Heaven. Tiež sme chceli ukázať, 
že viera v Boha je aj zábava a žiť s ním je fajn, preto sme vyšli spoza 
múrov kostolov a chválili Ho na otvorenom priestranstve. Celá akcia 
trvala až do polnoci, na záver nám kňazi udelili svoje požehnanie a 
odobrali sme sa povzbudení do našich domov. To, ako dopadol nul-
tý ročník, je pre nás veľmi motivujúce, preto sme sa rozhodli, že sa 
gospelový festival Heaven pokúsime zorganizovať aj o rok, aby 
sme tak naštartovali sľubnú tradíciu „neba v Rajci“.

-jr-
1x foto: S. Kalma

 Ani veľké horúčavy neodradili deti pod vedením Evy Peknej       
z Čili divadla pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec, aby prišli      
k nám do Žiliny zahrať rozprávku Budkáčik a Dubkáčik. 
 Mladí ochotníci verne zahrali dvoch bratov a ich spoločníkov a 
vtiahli klientov do sveta rozprávky. Obyvatelia sa popri podarených 
prasiatkach preniesli do svojich detských čias a do chvíľ, kedy čí-

tavali rozprávky svojim deťom a 
vnúčatám. Niektorí z nich boli kedy-
si sami ochotníkmi, k čomu sa hrdo 
hlásia. Ale ani naši klienti sa nedali 
zahanbiť. Po predstavení zatanco-
vali štyri obyvateľky country tance a 
ukázali tak deťom a ostatným 
klientom, že seniori ešte nepatria do 
starého železa. Na záver mladí 
divadelníci pozdravili rodáčky z Raj-
ca p. Kosperovú a p. Chochúľovú, 
ktoré tým veľmi potešili.

 Rajeckí ochotníci vystupovali     
v našom zariadení už druhýkrát a 

priniesli nám okrem krásneho kultúrneho zážitku radosť, povzbude-
nie a príjemné spomienky. Veríme, že keď nacvičia ďalšie predsta-
venie, zavítajú opäť medzi nás.

Elena Uhláriková, sociálna pracovníčka 
2x foto: archív zariadenia

Vystúpenie ochotníckeho divadla z Rajca v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Žiline

RAJECKÍ OCHOTNÍCI VYSTUPOVALI V ŽILINE

NEBO NA NÁMESTÍ V RAJCI

ELIJAH BAND

Futbalový turnaj medzi rajeckými školami 
o Putovný pohár dekana v Rajci

ŠKOLY DO TOHO!
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 V roku 2014 prebehol 5. ročník medziná-
rodnej interpretačnej súťaže Rajecká hu-
dobná jar, ktorý sa konal 15. mája v kultúr-
nom dome a v priestoroch Základnej umelec-
kej školy v Rajci.
 Súťaže sa zúčastnilo 185 osôb (súťažia-
cich, korepetítori, pedagógovia, odborná po-
rota a realizačný štáb).
 Súťažilo 94 súťažiacich zo Slovenska, 
Česka, Maďarska a z Rakúska vo všetkých 
hudobných nástrojoch, speve a komorných 
zoskupeniach v piatich kategóriách – 1. kate-
gória:1. – 2. ročník 1. časti I. stupňa ZUŠ (11 
súťažiacich). 2. kategória: 3. – 4. ročník 1. 
časti I. st. ZUŠ (18 súťažiacich). 3. kategória: 
5. – 7. ročník 2. časti I. st. ZUŠ (8 súťažia-
cich). 4. kategória: 1. – 4. ročník II. st. ZUŠ 
(12 súťažiacich). 5. kategória: komorné sú-
bory do 10 členov (10 súborov – 45 súťažia-
cich). 
 V každej z piatich kategórií sa súťažilo     
o kolekciu štyroch cien. Hlavnou cenou bola 
Cena za najlepšiu interpretáciu diela sloven-
ského autora, 2. Cena Hudobného centra za 
objavnú dramaturgiu, 3. Cena mesta Rajec 
za originálny prejav interpreta, 4. Cena riadi-
teľa ZUŠ Rajec za najsympatickejší prejav. 
Zo všetkých účastníkov získal ešte najúspeš-
nejší účastník celej súťaže titul Laureáta. 

 Víťazi v každej kategórii získali ceny a vý-
razní ocenení interpreti, po dohode s odbor-
nou porotou, získali umelecké diela a au-
torské skladby popredných slovenských hu-
dobných skladateľov, ktoré budú premiérovať 
v roku 2015 v Bratislave a v Rakúsku. 

 Odborná porota bola zložená výhradne   
z hudobných skladateľov – Mgr. art. Víťazo-
slav Kubička, doc. MgA. Jan Grossmann 
(ČR), Mgr. art. Miloš Betko, ArtD., Mgr. art. 
Ivan Buffa ArtD. (predseda zväzu sloven-
ských skladateľov a 
držiteľ Krištáľového 
krídla za rok 2013) 
a Nuno Figueiras 
(Portugalsko).

Výsledková 
listina

 I. kategória – 
hlavná cena: Péter 
Nánasi, ZUŠ Sze-
ged (Maďarsko),   
2. Ľudmila Papčo-
vá, ZUŠ Ľ. Fullu, 
R u ž o m b e r o k ,       
3. Katarína Šku-
bová, ZUŠ Rajec, 4. Karin Vaculíková, ZUŠ 
Valašské Klobouky, čestné uznanie: Kveto-
slava Lenhartová, ZUŠ Rajec.
 II. kategória – hlavná cena: Mária Fol-
tánová, ZUŠ Rajec, 2. Pavol Bohdan Zápo-
točný, ZUŠ Martin, 3. Ádam Nánasi, ZUŠ 
Szeged (Maďarsko, 4. Ivett Lajkó, ZUŠ Hévíz 
(Maďarsko), čestné uznanie: Adrián Beňo, 
ZUŠ Exnárova, Bratislava.
 III. kategoria – hlavná cena: Zuzana Ko-
zárová, ZUŠ Bernoláková, Košice, 2. Martina 
Šupejová, ZUŠ L. Árvaya, Žilina, 3. Florian 
Six, Musicschule Weidhofen (Rakúsko), 4. 
Terézia Slyšková, ZUŠ Rajec, čestné uzna-
nie: Barbora Briestenská, SZUŠ Považská 
Bystrica.
 IV. kategória – hlavná cena: Laura Na-
gyová, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, 2. Elena 
Lukešová, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava,      
3. Sára Telek, ZUŠ Szeged (Maďarsko),       
4. Matúš Miklovič, ZUŠ M. Schneidera-Tr-
navského, Trnava, čestné uznanie: Ľudmila 
Glembová, SZUŠ Ružomberok, Juraj Janoš-
ka, ZUŠ J. Rosinského, Nitra.

 V. kategória – hlavná cena: Husľový 
súbor, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, 2. Kvarteto 
priečnych fláut, ZUŠ E. Suchoňa, Pezinok, 3. 
Husľové kvarteto, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, 
4. Husľové duo, ZUŠ Exnárova, Bratislava, 

čestné uznanie: 
Duo zobcových 
fláut, ZUŠ Ľ. Fullu, 
Ružomberok.
 Absolútnym ví-
ťazom sa stal a titul 
Laureáta  získal 
Pavol Bohdan Zá-
potočný, ZUŠ Mar-
tin. 

 Hlavným cie-
ľom interpretačnej 
súťaže Rajecká 
hudobná jar a ná-
sledne Koncertu 
víťazov RHJ je ší-

renie pôvodnej slovenskej tvorby medzi 
deťmi a mládežou, čo znamená nielen výcho-
vu k profesionálnej hudobnej dráhe u jedno-
tlivcov, ale predovšetkým získanie budúcich 
poslucháčov vážnej hudby a vytváranie vzťa-
hu k pôvodnej slovenskej tvorbe. RHJ je je-
dinou súťažou, ktorá sa venuje pôvodnej slo-
venskej tvorbe. Na našu objednávku vznikajú 
pre víťazov nové pôvodné diela, ktoré sa šíria 
ďalej. Za ostatných päť rokov vzniklo z našej 
iniciatívy 40 pôvodných diel a v novembri bu-
de mať premiéru ďalších 10 nových diel         
v Bratislave. 
 Myslím si, že takáto súťaž a následne 
Koncert víťazov je opodstatnená. Zatiaľ sa 
nič podobné na Slovensku, ale ani v okolitých 
štátoch, nekonalo a hudobní skladatelia, naj-
mä mladí, pre žiakov základných umeleckých 
škôl zatiaľ netvorili. Dokonca sa nesúťažilo 
ani v slovenskej tvorbe. Aj toto je možno prí-
klad na záchranu slovenskej identity v európ-
skom priestore.

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec
2x foto: archív ZUŠ

 Konečne nadišiel dlho očakávaný deň – 28. apríl. Posledné 
objatie, pozdravy s rodičmi a žiaci IV.A a IV.B triedy nastúpili do 
autobusu, aby sa mohli vydať v ústrety týždennému dobrodružstvu. 
Smer – Bystrá. Plný očakávania, ale i obáv z odlúčenia od rodičov 
sme vyrazili. Počasie nám moc neprialo, ale dobrá nálada sa 
postupne dostavila. 
 Naša prvá zastávka bola Hasičské múzeum. Hasičské striekač-
ky, autá, oblečenie... to všetko sme mohli obdivovať v priestoroch 
tohto múzea. Minulosť našich predkov sme spoznávali v Jahodníc-
kom háji, našom najväčšom skanzene na Slovensku. Neobišli sme 
ani Vlkolínec, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO ako rezervá-
cia ľudovej architektúry. Bystrianska jaskyňa nás očarila svojou 
podzemnou krásou a počkal tu aj neprebudený netopier podkovár. 
Výlet Čiernohronskou železničkou, či Vydrovská dolina v nás zane-
chali pocit krásy, ktorú Slovensko v sebe má. Cestou naspäť sme 
neobišli Kremnicu, aby sme na vlastné oči videli, ako sa kedysi razili 
mince, ale aby sme si aj uvedomili, že zlato a práca s ním spojená, 
má aj svoje čierne stránky. Nechýbali však ani rôzne športové či 

logické hry, projekty, diskotéka, prechádzka na Tále. Keďže o pohyb 
nebola núdza, oddych vo Wellnes Bystrá nám rýchlo dodal stratené 
sily. Aby sme sa z hôr vždy vrátili bezpečne domov, beseda so zá-
chranárom Peťom nás obohatila o nové vedomosti.
 Týždeň prešiel veľmi rýchlo. Unavení, ale spokojní sme dorazili 
domov, kde nás už netrpezlivo čakali rodičia.

Mgr. Ľ. Uhliariková, učiteľka ZŠ Lipová

PRÍRODE V PRÍRODE

PIATY ROČNÍK RAJECKEJ HUDOBNEJ JARI

LAUREÁT PAVOL BOHDAN ZÁPOTOČNÝ ( v strede)
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 Gymnázium v Rajci na Javorovej ulici je jednou zo 44 stredných škôl 
na Slovensku, zapojených do projektu Európskej únie SMAPU-
DE_LIFE – Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej 
energie. V Slovenskej republike tento projekt implementuje BIOMASA, 
združenie právnických osôb Kysucký Lieskovec. Projekt bude realizo-
vaný v priebehu rokov 2013 – 2016. 
 Jedným z podujatí bola prezentácia, ktorú pre študentov III. ročníka 
uskutočnil 12. mája lektor BSc. Adrian Rochefort z organizácie ETS 
Ludlow v Anglicku. Príťažlivou formou v anglickom jazyku objasnil ras-
túci environmentálny, sociálny i ekonomický význam využívania obno-
viteľných zdrojov energie, s dôrazom na využívanie biomasy a osobitne 
vykurovanie drevnými peletami.
 Slovenská republika má aj vzhľadom na vysokú lesnatosť územia 
veľmi dobré podmienky pre rozširovanie tejto formy vykurovania.
 Práve BIOMASA Kysucký Lieskovec, spoluorganizátor projektu 
SMAPUDE_LIFE, je najväčším výrobcom, predajcom a spotrebiteľom 
drevných peliet v Slovenskej republike.
 Tešíme sa na ďalšie aktivity v realizácii projektu.

Mgr. Dušan Šebán

 Píše sa posledný májový týždeň. V Katolíckej spojenej škole v Rajci 
prebiehajú maturitné skúšky a v tom istom čase sa trieda septimy 
zúčastňuje kurzu OŽAZ – ochrana života a zdravia. Kvalitné a útulné 
ubytovanie nám na tri dni už tradične poskytol penzión Javorina v Čič-
manoch. 
 19 študentov septimy absolvovalo počas kurzu niekoľko prednášok 
formou referátov, ktoré si študenti pripravili na vopred pridelené témy. 
Každá téma sa uzatvorila doplňujúcimi informáciami od pedagogického 
dozoru – Vlado Baďura a Palko Gera, ktorý zároveň zastrešoval aj 
duchovnú stránku. Témy sa týkali prvej pomoci v rôznych situáciách, 

táborenia, ochrany prírody a lesov, environmentálna výchova, odhad 
vzdialenosti, turistické značky, činnosť pri evakuácii a mnohé iné. Štu-
denti si aj v praxi vyskúšali streľbu zo vzduchovky, mnohí po prvýkrát. 
Taktiež sme absolvovali pomerne náročnú túru – výstup na Strážov     
(1 213 m n. m.), ktorý je najvyšším bodom Strážovských vrchov. Túra 
bola o to náročnejšia, že pri zostupe v závere nás zachytila aj búrka a 
riadny „lejak“. Okrem spomínanej túry si študenti pri spoznávaní obce 
Čičmany vyskúšali transport raneného človeka v rôznych polohách. 
Popri zaujímavých témach a činnostiach sme v utorok večer o 22. ho-
dine mali svätú omšu, ktorú viedol pán kaplán Palko Gera. 
 Okrem spomínaných činností študenti absolvovali orientačno-ve-
domostnú súťaž, zažili veľa srandy a vtipných situácií. 
 OŽAZ sme zakončili na tretí deň chutným obedom a obohatení o ve-
ľa užitočných informácií, praktických činností, oddýchnutí, nezranení a 
v dobrej nálade sme sa vrátili autobusom do Rajca a rozišli sa do svojich 
domovov.

 Učenie zábavou a zábava hrou, takto možno nazvať našu návštevu 
zábavného centra Atlantis v Leviciach 21. mája.

 Nové poznatky z fyziky sme 
mali možnosť získať vďaka 
rozličným pomôckam, ktoré sa 
nachádzajú v tomto centre. 
Chceli sme poznať odpovede 
na otázky: Prečo sa to tak deje? 
Prečo to tak funguje? Ako je to 
možné? Tutanchamón už nie je 
pre nás len ťažké slovo, ale om-
noho viac.

 No a okruh hradov, ktoré 
sme už navštívili, sme si rozšírili 
spoznávaním Levického hradu. 
Dejepisné vedomosti sme si 
obohatili prehliadkou Tekovské-
ho múzea. A takú super historic-
kú lekáreň, ako majú v tomto 
múzeu, sme veru ešte nevideli!

 Všetkým deťom odporú-
čame navštíviť toto miesto zábavy a poznania.

Text a 2x foto: Kolektív V.A a V.B triedy, KSŠ Rajec

 Šport hýbe svetom. Tento slogan nás, štvrtákov zo Základnej školy 
na Lipovej ulici, spojil v piatok 29. mája s hendikepovanými ľuďmi.
 V areáli Športového gymnázia na Rosinskej ceste v Žiline sme s ni-
mi strávili príjemné dopoludnie. Pripravený bol bohatý program. Ukážky 
juda, či tanečného aerobiku boli naozaj zaujímavé. Poriadková služba 
žilinskej polície nám predviedla, akými neoceniteľnými pomocníkmi sú 
psi, ktorí im už neraz pomohli pri zadržaní páchateľa alebo pri hľadaní 
drog. Mohli sme si pozrieť aj vybavenie policajného auta, vyskúšať ne-
priestrelné vesty, pozrieť sa cez vodičmi obávaný radar.

 S ú ť a ž i l i 
sme v rovna-
kých disciplí-
nach, prekoná-
vali sme rovna-
ké prekážky. 
Vyskúšali sme 
si, aké náročné 
to majú ľudia, 
ktorí sa dokážu 
pohybovať len 
vďaka invalid-
ným vozíkom. 
Lúštili sme Brai-
l l o vo  p í smo , 
chodili na cho-

dúľoch... V závere podujatia boli vyhlásené výsledky o najkrajšie tričko. 
Všetkých nás prekvapilo rozhodnutie porotcov. Naše tričká vyhrali. 
 Dobrá nálada, ohľaduplnosť a spokojnosť sa šírila do celého okolia. 
Ani nepriaznivé počasie nemohlo pokaziť tento nádherný deň. Deň, 
kedy sa všetci dobrí ľudia zišli a dokázali, že šport nerozdeľuje, ale 
spája.

PROJEKT SMAPUDE_LIFE

Foto: archív gymnázia

PARÁDNY DEŇ

Mgr. Ľ. Uhliariková, učiteľka ZŠ Lipová
Foto: archív ZŠ

KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA

VÝLET DO CENTRA ATLANTIS

Mgr. Vladimír Baďura

Foto: archív KSŠ
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 „добре дошъл“ (dobre došli) – týmito slovami nás (Slovákov, 
Čechov a Poliakov) privítali bulharskí študenti vo štvrtok ráno,      
12. júna, na letisku v Burgase. A nimi sa začal aj náš týždenný pobyt 
v rámci Programu Comenius s názvom Oživenie Slovanov v období 
17. – 20. storočia.

 Prvé štyri dni sme boli ubytovaní v prímorskom mestečku Pomo-
rie, preto sme všetok voľný čas trávili v Čiernom mori. Ale nebolo to 
len o kúpaní a vylihovaní na pláži. Hneď prvý deň sme úspešne ab-
solvovali hodiny anglického, bulharského a ruského jazyka. Počas 
nich sme imaginárne nakupovali. Náročné to bolo v tom, že tovar,   
o ktorý sme mali záujem, sme si museli pýtať v ruštine. Počas týchto 
hodín sme vypracovali ďalšiu časť Slovníka slovanských slov. 
 Ďalší deň sme strávili vo Varne. Navštívili sme kláštor Aladza a 
Archeologické múzeum, ktoré založili českí bratia Škorpilovci. Po-
poludní sme navštívili Múzeum Vladislawa Warnencika – Jagelon-
ského. Pri prehliadke Varny sme sa poprechádzali v Morskej záhra-
de (práca českého záhradníka Antonína Nováka).
 V sobotu sme sa opäť venovali príprave Slovníka slovanských 
slov. Poobede sme sa vydali na prehliadku Nesebaru – mesta, kto-
rého stará časť je zapísaná v zozname UNESCO.
 V nedeľu nás naši hostitelia vzali na prechádzku po Pomorí. 
Potom sme už len nasadli do autobusu a vydali sme sa do Slivenu, 
ktorý je domovským mestom našich bulharských partnerov.

 V pondelok sme začali prezentovaním prezentácií, ktoré sme si 
pripravili doma. Popoludní sme sa vybrali do centra Slivenu. Nav-
štívili sme Múzeum textilného priemyslu, pozreli sme si ručne maľo-
vanú oponu v slivenskom divadle a navštívili sme aj partnerskú 
Športovú školu Dimitara Rohova. Tam sme sa zúčastnili (samozrej-
me len ako diváci) na tréningu wrestlerov. Títo žiaci patria medzi bul-
harskú wrestlingovú elitu.
 Predposledný deň sme navštívili Šipku a skanzen Damascena, 
v ktorom sa vyrába ružový olej. Potom sme museli zdolať 890 scho-
dov, aby sme sa dostali na vrch Stoletov. Tá námaha stála za to, vý-
hľad na malé bulharské dedinky učupené medzi horami bol nádher-
ný. Ďalšou zastávkou bol skanzen Etara. V ňom sme mali možnosť 
vidieť ukážky typických bulharských remesiel. 
 Naša posledná spoločná cesta viedla do Burgasu. Tam sme sa 
rozlúčili nielen s bulharskými, ale aj poľskými a českými partnermi. 
Nie však nadlho. Na prelome októbra a novembra ich privítame my 
na našom krásnom Slovensku.

Mgr. M. Uričová, KSŠ Rajec
1x foto: archív KSŠ

 1. júna, v skorých ranných hodinách, sa skupina študentov        
z Gymnázia Rajec, Javorová 5, vydala na dlhú a nekončiacu cestu 
autobusom do mesta neobmedzených možností – Londýna. Počas 
cesty sme mali možnosť si pozrieť množstvo dokumentov, historic-
kých filmov, ktorých úlohou bolo, aby sme výklad sprievodkyne 
nebrali len ako nudný monológ, ale aby sme si spájali súvislosti me-
dzi tým, o čom sme už počuli a tým, čo práve na vlastné oči vidíme.
 Kedykoľvek pôjdete do Londýna, toto by ste obísť nikdy nemali. 
Sú to najznámejšie pamiatky, ktoré môžete navštíviť. Westminster-
ské opátstvo (Westminster Abbey) slúžilo a slúži na korunovácie 
panovníkov, ale aj ako miesto posledného odpočinku príslušníkov 
kráľovského rodu, významných štátnikov a britských umelcov. 
 V čase našej návštevy sa nad Buckinghamským palácom týčila 
kráľovská štandarda a my sme vedeli, že hlava monarchie sa práve 
nachádza vo vnútri.
 Samozrejme, nesmieme zabudnúť na Londýnske oko (London 
eye), ktoré je ďalším symbolom mesta. Je 135 metrov vysoké a po-
hybuje sa rýchlosťou 0,9 km/h. Odmenou za dlhé čakanie v rade je 
perfektný výhľad na celý Londýn. 
 Najatraktívnejšou zastávkou bolo múzeum voskových figurín 
Madame Tussaud's. Absolvovali sme množstvo iných zastavení a 
zistili sme, že Londýn je mesto, ktoré má vždy čo ponúknuť. 
 V tomto krátkom príspevku ani nie je možné zachytiť všetky pa-
mätihodnosti, ktoré sme navštívili a zážitky, ktoré sa nám natrvalo  
vryli do pamäti. 

Martina Záňová
1x foto: archív gymnázia

inzercia

PROGRAM COMENIUS: 
MOBILITA V BULHARSKU

RAJECKÍ GYMNAZISTI 
VO VEĽKOMESTE
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 Dňa 15. júla uplynie už 20 rokov od úmrtia 
nášho spoluobčana, manžela, otca, dedka

 Jozefa BAĎURU. 
 Kto ste ho poznali, prosím, venujte mu s na-
mi tichú spomienku.

Najbližšia rodina. 

65 rokov
Marta Rybárová

Jozef Kardoš
Viliam Bôtoš

90 rokov
Ján Bohdal

91 rokov
Helena Zbýňová

95 rokov
Jozef Slotta

65 rokov
Mária Veselá

Štefan Knapec

70 rokov
Ľudmila Očková
Alexander Tóth

75 rokov
Anna Cinková

80 rokov
Ladislav Fraštia
Arnold Domanický

82 rokov
Gizela 

Paulinyová

85 rokov
Mária Višňovská

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Aneta Javureková – máj 

Sofia Plevková – jún 
Nella Grofčíková – jún 

Zosobášili sa

Roman Galko a Barbora Ďurčanská

Opustili nás
Eva Fraštiová 1938 – 2.6.2014

Jolana Jelcsová 1949 – 10.6.2014
Karol Slamka 1939 – 25.6.2014

Gabriela Rybáriková 1945 – 28.6.2014

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – júl 2014

Jubilanti – august 2014

SPOMIENKA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ďakuje za výstavy 

Základnej umeleckej škole v Rajci
a Poľovníckemu združeniu Mladý háj

k

zároveň vás pozýva na výstavy
k

SVADOBNÉ ČARO
ukážky prác Zuzany Fuskovej

1.7. - 18.8.2014
j

VÝSTAVA OBRAZOV JURAJA BLAHA
19.8. - 29.9.2014

j

Výstavná sieň Radnice v Rajci

 V piatok 13. júna sme ako každý rok v našej materskej škole 
oslávili Deň otcov. Magický dátum sľuboval výnimočný deň a myslí-
me si, že tento deň naozaj taký bol. Od rána to v našej materskej 
škole vrelo. Balili sa ešte posledné ceny do tomboly, učiteľky chys-
tali telocvičné náčinie i náradie, zdobili sa priestory školského dvo-
ra, zháňali fúriky, grily...

 Tentokrát sme sa nechali inšpirovať Pirátmi z Karibiku a tomu 
sme prispôsobili všetky súťaže a aktivity tohto dňa. Deti, pani učiteľ-
ky a aj niektorí rodičia popustili uzdu svojej fantázie a premenili sa 
na malých aj veľkých pirátov. Počasie nám prialo, tombola bola veľ-
kolepá, vyhral skoro každý. Združenie rodičov školy získalo na tom-
bole peknú sumu eur, ktoré budú požité pre deti našej materskej 
školy. Pekné športové popoludnie sme zavŕšili chutnou grilovač-
kou.

 Ď a k u j e m e 
za spoluzorga-
nizovanie tohto 
dňa členkám 
ZRŠ, konkrét-
ne p. Veselej, 
p. Bolvanovej, 
p. Linde Paulí-
nyovej, ale aj 
všetkým ostat-
n ý m ,  k t o r í 
a k ý m k o ľ v e k 
spôsobom pris-
peli k organizá-
cii tohto dňa. 

Taktiež ďakujeme všetkým sponzorom za ceny do tomboly.

 Bola to opäť veľmi náročná, ale o to krajšia akcia. Presvedčili 
nás o tom rozžiarené detské očká a spokojnosť rodičov.

Za kolektív zamestnancov MŠ Obrancov mieru v Rajci 
Edita Pekaríková, učiteľka MŠ

2x foto: archív MŠ

DEŇ OTCOV 
V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE
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 Traja členovia Žilinsko-rajeckého golfového klubu – Veronika Hede-
rová, Viktória Krnáčová a Juraj Frolka, reprezentovali Slovensko na tur-
naji European U.S. Kids Golf Championship 2014 v Škótsku. Najväčší 
úspech dosiahla Veronika Hederová, ktorá sa v kategórii dievčat od 15 
do 18 rokov stala majsterkou Európy. 

 Viac ako 600 detí z celého sveta vo veku 7 až 18 rokov sa stretlo na 
európskom šampionáte v kolíske golfu, v Škótsku. V dňoch 27. až 30 
mája si v škótskom mestečku Gullane zmerali svoje sily. Šesť mladých 
talentov z rôznych kútov Slovenska sem prišlo reprezentovať svoju kra-
jinu, z toho tri deti súťažili za Žilinsko-rajecký golfový klub. 
 Zverenci profesionálneho golfového trénera Romana Kianičku, Ve-
ronika Hederová (kategória girls 15-18), Viktória Krnáčová (kategória 
girls 11) a Juraj Frolka (kategória boys 11), zabojovali v tvrdej konkuren-
cii so všetkých síl a dosiahli vy-
nikajúce výsledky. Títo mladí 
golfisti sa do reprezentácie pre-
bojovali absolvovaním série tur-
najov na Slovensku – U.S. Kids 
Golf – v priebehu roku 2013. 
Keďže dosiahli vo svojich kate-
góriách najlepšie výsledky, boli 
nominovaní do reprezentácie 
Slovenska na tomto význam-
nom turnaji. Najprv deti absol-
vovali dve cvičné kolá s tréne-
rom, aby sa zoznámili s ihris-
kom a premysleli si taktiku hry. 
Potom nasledovali 3 súťažné 
kolá, počas ktorých hráčom 
vstupovali do hry rôzne prekáž-
ky – silný prímorský vietor, daž-
divé počasie, vysoká tráva. Slovenskí golfisti však dokázali aj napriek 
tomu predviesť kvalitné výkony. Viktória Krnáčová obsadila na turnaji vo 
svojej kategórii vynikajúce 11. miesto. Juraj Frolka sa v ťažkej konku-
rencii umiestnil v druhej polovici výsledkovej listiny. Najväčším úspe-
chom slovenskej výpravy je víťazstvo 16-ročnej Veroniky Hederovej 
v kategórii girls 15-18. V tejto kategórii sa po prvý raz v histórii môže 
Slovensko pýšiť titulom európskeho majstra. Veronika zvíťazila o dve 
rany pred súperkou z Francúzska a o 5 rán pred konkurentkou z USA. 
Všetky tri turnajové kolá absolvovala spolu s trénerom, ktorý plnil fun-
kciu caddyho (nosič a poradca) a predviedla fantastický výkon. Zúročila 
svoju tvrdú prípravu na turnaj a ukázala, že pri cieľavedomom postupe, 
správne zvolenej taktike a precíznosti v hre môže aj slovenský golfista 
dosiahnuť výborné výsledky na významnom podujatí vo svete. 
 Na záver by sme sa chceli poďakovať pani riaditeľke RNDr. Henrie-
te Melišovej a učiteľom Gymnázia na Javorovej ulici v Rajci, že svojej 
žiačke Veronike Hederovej vyšli v ústrety a umožnili jej reprezentovať 
Slovensko v golfe v Škótsku. 

Roman Kianička a Jana Hederová
Foto: autori článku

 V roku 2013 sa aj členovia klubu Jednota dôchodcov Rajec podie-
ľali na realizácii projektu Seniori bez hraníc so seniormi z poľského me-
sta Czechowice-Dziedzice. S poľskými seniormi sme nadviazali vzá-
jomné priateľstvo a začiatkom júna sme sa v Czechowiciach-Dziedzi-
ciach opäť spoločne stretli. 

 Po srdečnom privítaní a malom občerstvení sme si spoločne zas-
pievali a zaspomínali na predchádzajúce stretnutia. Prešli sme sa po 
meste, navštívili sme Námestie Jána Pavla II. a prezreli sme si jeho 
sochu. Po prechádzke sme sa vrátili na obed. Spoločne sme navštívili 
arborétum v Goczałkowiciach, kde sme si prezreli nádherné sady s rôz-
nymi drevinami a kvetmi. Niektorí naši členovia si zakúpili kvety pre 
skrášlenie svojich záhrad. Po návrate do domu denného pobytu pre 
seniorov sme mali pripravené posedenie na nádvorí zariadenia spojené 
s grilovaním. Pred odchodom nás pohostili výborným koláčom a kávou. 
Pri harmonike sme si zaspievali a aj zatancovali. Počasie bolo krásne a 
celý výlet sa nám nad očakávanie vydaril. Prišiel čas rozlúčiť sa. Do-
hodli sme sa, že aj oni nám opätujú návštevu, na ktorú sa veľmi tešia. 
Domov sme sa vracali plní dojmov so stretnutia a veľmi srdečného priví-
tania. Veríme, že aj v budúcnosti sa budeme stretávať a spoločne si 
spríjemňovať chvíle oddychu. Dovidenia, priatelia!

 Toto milé stretnutie sa uskutočnilo za výdatnej pomoci p. Anny Tor-
dovej, poverenej vedením Mestského kultúrneho strediska Rajec, za čo 
jej ďakujeme.

R. Mikolková, Jednota dôchodcov Rajec
Foto: P. Rýpal

ÚSPECHY MLADÝCH GOLFISTOV 
NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY

 Týmto článkom by sme vám chceli dať do pozornosti fungovanie 
Denného stacionára v Rajci. Denný stacionár je zriadený v Domove 
vďaky a prevádzková doba je každý pracovný deň od 7.00 do 16.30 
hod. 
 K dispozícií sú štyri voľné miesta pre seniorov, ktorí žijú v spoločnej 
domácnosti s pracujúcimi príbuznými a tí im môžu len ťažko zabezpečiť 
celodennú starostlivosť. Zatiaľ máme obsadené jedno miesto. 

 V dennom stacionári majú 
klienti zabezpečenú celodennú 
starostlivosť, záujmovú činnosť, 
zdravotný dohľad, ale taktiež 
miesto pre odpočinok a relax.     
V prípade záujmu alebo bližších 
informácií sa môžete zastaviť 
osobne v Domove vďaky alebo 
sa informovať telefonicky na tel. 
čísle 041/ 542 37 26

Mgr. Natália Matejičková, 
sociálny pracovník 

Domova vďaky
1x foto: archív Domova vďaky

NÁVŠTEVA V POĽSKU

RAJECKÝ DENNÝ STACIONÁR 
PRE SENIOROV
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 Na štarte 18-teho ročníka Cross country 
MTB Medvedieho okruhu sa zišlo 98 fajnšme-
krov horskej cyklistiky. 

 Víťazom na 22 km trati sa stal Rafal No-
gowcyk  z Poľska v novom traťovom rekorde 
0:55:28 (h:mm:ss) pred Matejom Moravčíkom 
z FC Teamu, ktorý jazdí aj európsky pohár       
v horskej cyklistike a Jaroslavom Buchtíkom   
z Bratislavy – víťazom kat. nad 40 rokov. Re-
kordy padli vo všetkých kategóriách na Malom 
medveďom okruhu (11 km), až po mužov a ve-
teránov nad 50 rokov na Veľkom Medveďom 
okruhu (22 km), ktorý vedie z Lehotnej od Pa-
lovej chaty cez Malý háj, Úplaz, Sedlo pod Hni-
lickou Kyčerou, Mraznicu, Zadnú Oselnú a 
späť k Palovej chate. Pod jednu hodinu prešlo 
túto trať 6 pretekárov. 
 Z domácich bikerov si prvenstvo odniesol 
Zdenko Koleda (0:58:43) pred Jánom Zmr-
halom (1:03:07) a Ľubomírom Pekarom 
(1:04:52), ktorí odjazdili taktiež výborné časy a 
osobné rekordy.
 Kategóriu žiakov do 14 rokov vyhral Da-
mián Cesnek (0:32:27), juniorov Braňo Gaš-
parík RT Divina (0:28:52), juniorky Veronika 

Kosperová z Rajca (0:50:15), ženy Katarína 
Dolinajová z RT Divina (0:32:34).
 I napriek krátkemu dažďu, ktorý sa prehnal 
dolinou, a posunul tak vyhodnotenie na nes-
koršiu hodinu, podujatie nestratilo svoj kredit. 
Všetci si mohli vychutnať výborný guláš z diel-
ne Stana Kardoša a Jožka Pekného, pivo ale-
bo kofolu. 

 Medvedí okruh je veľká srdcovka Jarosla-
va Stupňana, ktorý koncom roka 2013 oslávil 
50 rokov. Pohostenie, ktoré sa po guláši podá-
valo, bolo jeho poďakovanie za priateľstvo a 
spoločné chvíle strávené aj v tomto prostredí.
 Na úspešnom priebehu podujatia sa po-
dieľa aj niekoľko dobrovoľníkov, ktorí nepatria 
do Maratón klubu Rajec, ale bez nich by to jed-
noducho nešlo – im tiež patrí naše poďakova-
nie. 

 Vďaka patrí aj sponzorom Medvedieho ok-
ruhu: ROT, Ing. Ladislav Dvořák, Kofola, TIC 
Žilina, Tulip, Betonárska výroba Miroslav Ju-
rický, CISS Milan Cibulka, HGM – Žilina s.r.o. 
a mnoho ďalších, ktorí podporili víťazov a celé 
toto podujatie.  

 Tešíme sa na ďalší ročník v krásnom údolí 
pri Palovej chate, srdečnú atmosféru, kvalit-
ných pretekárov a dobrých priateľov. Všetky 
výsledky aj fotografie z preteku nájdete na 
stránke . www.rajeckymaraton.sk

(priatelia MO)

 Rajec, mestečko v srdci Slovenska. Známy nie len dobrou vodou, 
ale aj špičkovým mažoretkovým súborom. Už viac ako 13 rokov Kordo-
vánky úspešne reprezentujú naše mesto. Nesklamali ani tento rok na 
Majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Martine. 

 V troch vekových ka-
tegóriách sa predstavili so 
14-timi súťažnými chore-
ografiami. Je až neuveri-
teľné, ako sa výkony súťa-
žiacich súborov vyrovná-
vajú. Už nenájdete naozaj 
slabý súbor. Porota to ne-
má také jednoduché ako 
kedysi. 
 To nám potvrdila aj po-
rotkyňa z našich radov, 
Júlia Pavelová. Jej skúse-
nosti z Kordovánok zúro-
čila vo svojej práci porot-
cu. Starší kolegovia si jej 
názor vážia a veríme, že 
nám vyrastá naozaj ús-
pešná vyslankyňa. 

 Súťaž v Martine bola veľmi dôležitá. Len tí 
najúspešnejší sa nominovali na Majstrovstvá 
Európy. Tento rok sa budú po prvýkrát konať aj 
Majstrovstvá sveta. O to väčší dôvod vydať zo 
seba to najlepšie. Podarilo sa! Naše Kordo-
vánky sa ziskom 4 bronzových a jednej strie-
bornej medaily, zapísali na štartovaciu listinu 
svetového zápolenia v chorvátskom Porečí. 
Bude sa konať posledný augustový víkend. 
Ešte zostáva trošku času na doladenie chore-
ografií, opravu kostýmov, načerpania síl ako aj 
na organizačné zabezpečenie celej reprezen-
tačnej výpravy. 
 Verím, že im všetci budeme držať palce. 
Nech sa im darí, nech sa o našom Rajci vie.
 A ozaj, všetkým prajeme krásne prežité 
prázdniny! 

-BR-
3x foto: archív Kordovánok

Foto: autor článku

MAŽORETKY KORDOVÁNKY 
SA NOMINOVALI NA MAJSTROVSTVÁ SVETA

CROSS COUNTRY MTB MEDVEDÍ OKRUH
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 Členovia klubu aj uplynulý mesiac ne-
lenili, trénovali a preverovali svoju kondíciu 
na rôznych pretekoch. Jún je v bežeckom 
kalendári bohatý na viacero tradičných po-
dujatí, či už ide o triatlony, behy do vrchov 
alebo polmaratóny a bežci MK Rajec na 
nich samozrejme nechýbali.

MEMORIÁL JOZEFA GABČÍKA

 K bežeckému portfóliu rajeckej doliny 
neodmysliteľne patrí práve tento závod. Už 
20. ročníka sa 31. mája zúčastnil Vratko Ši-
mek, ktorý v kategórii juniorov opäť nenašiel 
premožiteľa. Trasu z Poluvsia do Žiliny si 
zabehol aj jeho otec, Janko Šimek a Jaro 
Stupňan.

RAJECKÝ CROSS TRIATLON

 Ostatní rajeckí bežci v tento deň sús-
tredili svoje sily na druhý ročník rajeckého 
cross triatlonu, ktorý sme mali pod patroná-
tom ako organizátori. Novinkou bolo, že sa 
preteky konali nie na kúpalis-
ku, ale na rybníku Košiare.     
V tomto nádhernom prostredí 
sa na náročnú trať (1 km plá-
vanie v rybníku – 21 km bicy-
kel – 6 km beh) odhodlalo viac 
ako 70 pretekárov. 
 S úžasným výkonom patri-
lo prvenstvo Jozefovi Toma-
šovičovi (TRIAN ŠK UMB BB). 
Z našich si najlepšie počínal 
Zdeno Koleda, ktorý vo veter-
ánskej kategórii s časom 
1:47:23 (h:mm:ss) obsadil 
skvelé 2. miesto. V doraste-
neckej kategórii skončil Peťo 
Uhlárik na 4. mieste. So sku-
točne ťažkým profilom trate, 
kde musel človek celý čas 
„makať“, si veľmi dobre pora-
dili aj ďalší naši bežci – Janko 
Kavec, Paťo Holeša, Jano 
Zmrhala, Ondro Veselovský, 
Peťo Prokopovič, Palo Mišo aj 
Braňo Michalec. 
 Už teraz vás pozývame, 
aby ste na budúci rok prišli mi-
nimálne povzbudzovať, preto-
že krásna príroda a obdivu-
hodné súboje vo vode, na bi-
cykli a v behu spolu vytvárajú divácky mi-
moriadne atraktívne spojenie.

COOPEROV TEST

 Na programe bežeckej ligy Žiliny bola 4. 
júna 12-minútovka alebo inak Cooperov 
test, na ktorom sa bežci snažia zabehnúť čo 
najviac metrov. Porovnaním vzdialenosti a 
veku sa potom vyhodnocuje, akú úroveň 
má kondícia a zdatnosť pretekára. 
 Dráhu v Žiline suverénne ovládol Janči 
Piala, ktorý zabehol najviac – 3 524 m. 4. a 
5. miesto tiež pre Rajčanov, Jožko Straňa-

nek 3 263 m a Lukáš Janík 3 233 m. Viac 
ako tri kilometre zabehli aj Mišo Hulinko, 
Jaro Stupňan a Miro Drlička. Z hľadiska tes-
tu sú tak hodnotení ako vynikajúci atléti.

PRETEKY DO VRCHU

 Prvý júnový víkend sa niesol v znamení 
pretekov do vrchu. Tieto závody sú typické 
kratšou vzdialenosťou, no veľkými prevýše-
niami, ktoré preveria každého bežca. V so-
botu sa konal v Malej Fatre 15. ročník Bori-
šovského výbehu. V tejto disciplíne je úplne 
„doma“ Zdeno Koleda, ktorý skončil v abso-
lútnom poradí na treťom mieste a spomedzi 
veteránov bol dokonca najlepší.
 O deň neskôr sa spolu so špičkou slo-
venských bežcov do vrchu postavil na štart 
Behu na Zniev, kde opäť hviezdil. Trať s dĺž-
kou 5 650 m a prevýšením 475 m zdolal za 
29:04 (mm:ss), čo mu prinieslo v kategórii 
veteránov striebornú priečku. Výborne si 
počínal aj Janči Piala, ktorý skončil v cel-
kovom poradí 25.

KÚPEĽNÁ TRINÁSTKA

 15. júna odišiel skoro ráno autobus plný 
maratóncov a povzbudzovačov až na ďa-
leký východ. Na programe boli totiž 13 km 
preteky v Bardejove. Na štart sa postavilo 
viac ako 200 pretekárov, ktorí boli poriadne 
motivovaní, pretože prvé miesta sľubovali 
veľké finančné odmeny. Možno aj to priláka-
lo viac ako desať bežcov čiernej pleti, ktorí 
patria medzi špičkových atlétov dosahujú-
cich skvelé časy. Naši sa napriek tomu ne-
stratili. Ondro Veselovský s časom 47:00 
dobehol celkovo 43., Paťo Holeša prišiel do 

cieľa spolu s Jankom Stehlíkom o minútu 
neskôr a nestratil sa ani Lukáš Janík, ktorý 
dobehol za 50:57. Najväčší úspech vo svo-
jej kategórii dosiahla Dominika Vanáková, 
ktorá si s časom 1:01:37 odniesla krásne 
10. miesto.

MATTONI ½ MARATON OLOMOUC, 
BEH OKOLO LYSEJ 

A KYSUCKÝ MARATÓN

 V predposledný júnový víkend sa 7-mi 
naši bežci vydali do Olomouca, kde sa ko-
nal tradičný prestížny polmaratón. Na 
tohtoročný štart sa postavilo rekordných     
3 553 bežcov. O tom, že naše farby bolo 
vidieť, svedčia nasledovné údaje. Peťo Pro-
kopovič zabehol polku za 1:24:33, celkovo 
skončil na 96. mieste, no spomedzi 
Slovákov bol štvrtý najrýchlejší. Skvelý 
výkon podal aj Lukáš Janík, ktorý zabehol 
za 1:25:58 a skončil na 121. priečke. Pod 
1:30 sa zmestil aj Branto Michalec a dobré 
výkony podali aj Lukáš Pekný, Peťo a Ma-
rek Kasmanovci a Kubo Rybár. 

 V ten istý deň si do Lysej pod Makytou 
spravili výlet Šimekovci, aby nazbierali opäť 
nové medaily do rodinnej zbierky. Naďa 
uchmatla na 200 m trati bronz, tato Janko 
skončil na 6km deviaty a Vratko si opäť pri-
behol po zlato, 3 km trať zdolal za jedenásť 
minút.

 Do tretice aj ďalšie miesto na Sloven-
sku, kde sa tento víkend behalo. 40. ročník 
Kysuckého maratónu mal zastúpenie aj      
z radov Rajčanov. Najlepšie bežal Mišo 
Hulinko, polku zdolal za 1:30:10 a o dve mi-
núty si vydýchol aj Janko Vanák (1:32:48), 
čo im stačilo na krásne 14. a 20. miesto.

BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA

 Mesiac nám uzatvára bežecká liga Ži-
liny. 24. júna bežali nadšenci športu na drá-
he 1 km. 3. miesto vyhral Janko Piala, ktorý 
ho zdolal za 02:58, hneď za ním s časom 
03:00 Vratko Šimek a skvelo si počínal aj 
Mišo Hulinko (03:17).

 Je tu leto, čas dovoleniek, ale aj skvelý 
priestor na tréningy. Maratón klub Rajec už 
v plnom prúde sústreďuje svoje sily na prí-
pravu 31. ročníka Rajeckého maratónu, 
ktorý bude ako vždy kvalitný, rodinný, plný 
úžasných výkonov a určite splní svoje he-
slo, že je najťažší, najkrajší, no zároveň naj-
srdečnejší. 
 Dúfame, že sa v čo najväčšom počte 
spolu stretneme na štarte alebo budeme 
počuť vaše mohutné povzbudzovanie, keď 
pobežíme Rajcom, Frívaldom a Čičmanmi. 
Nezabudnite, 9. augusta bude mať Rajec 
obrovský športový sviatok, na ktorom nes-
miete chýbať.

-jr-
1x foto: archív MK

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

RAJECKÝ CROSS TRIATLON
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