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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Všimla som si, že na Hollého ulici sa začali 
montovať nové svietidlá verejného osve-
tlenia. Bude takéto osvetlenie v celom 
meste?
 Na Hollého ulici, od autobusovej zastávky 
po križovatku, boli zhruba tridsať rokov nain-
štalované lampy verejného osvetlenia pria-
mo v telese chodníka, čo veľmi obmedzovalo 
obyvateľov tejto ulice. Niektoré stĺpy, na kto-
rých boli upevnené svietidlá, boli únavou ma-
teriálu poškodené či naklonené, dokonca sa 
jeden stĺp už opieral o iný. Ešte v minulom 
roku sme naplánovali, že sa v tomto úseku 
verejné osvetlenie opraví. 
 Koncom marca sa tu namontovali nové 
led svietidlá, ktoré nám na skúšku ponúkla 
jedna slovenská firma. Sú to veľmi zaujímavé 
led svietidlá. Pozostávajú z jednej šošovky, 
ktorá má dostatočne silnú svietivosť, súčas-
ne však dokáže usporiť nemalé finančné pro-
striedky, lebo spotrebuje na svoju prevádzku 
iba okolo 50 wattov, pričom doterajšie svie-
tidlá spotrebovali takmer 250 wattov. Tieto 
svietidlá sú nainštalované zatiaľ na skúšku.
 Niektorí obyvatelia, ktorí sa zaujímajú     
o veci verejné, určite zachytili v médiách, že 
Ministerstvo hospodárstva vypísalo výzvu na 
rekonštrukciu verejného osvetlenia v ob-
ciach, do ktorej by sa chcelo zapojiť aj naše 
mesto. V rámci projektu by sme mohli získať 
finančné prostriedky až do výšky 200 tisíc 
eur. Táto suma by postačovala na výmenu 
500 svetelných bodov, ktoré sa v Rajci na-
chádzajú.

Minulý rok vypracoval mestský úrad štú-
diu, na základe ktorej by sa mohli rozšíriť 
parkovacie miesta na sídlisku Sever. Štú-
diu ste zaslali všetkým dotknutým byto-
vým domom, ktoré sa mali vyjadriť, či 
podporia takéto riešenie. Budú sa rozširo-
vať parkovacie miesta, alebo toto riešenie 
občania nepodporili?
 K štúdii sa vyjadrila väčšina dotknutých 
bytových domov. Z prieskumu vyplynulo, že 
obyvatelia z Lipovej ulice sú väčšinou proti to-
mu, aby sa na priestore medzi ulicou Lipová a 
Javorová vybudovali parkovacie miesta. Ale 
práve obyvatelia z Lipovej ulice (príslušníci 
mestskej polície vypracovali o tom štatistiku), 

keď nemajú kde zaparkovať svoj automobil, 
tak ho zaparkujú na ul. Lúčnej a obmedzujú 
obyvateľov tejto ulice. 
 Vzhľadom na pretrvávajúci stav s parko-
vaním rokujeme s projektantom a plánujeme 
vykonať realizáciu projektu Vybudovanie no-
vých parkovacích plôch na sídlisku Sever, 
pretože parkovacích plôch v tejto časti mesta 
je málo a takmer každodenne nám tu pribú-
dajú autá.

V minulom roku sme spomínali, že sa chy-
stá oprava chodníka na Kmeťovej ulici. 
Kedy sa začne s prácami?
 S prácami na oprave chodníka sme začali 
už minulý rok v jeseni, ale Slovenská správa 
ciest, ktorá je správcom cesty III. triedy III/518 
(od kostola až po Ďurčinú), čiže aj cesty na 
Kmeťovej ulici nám dala podmienku, že keď 
budeme rekonštruovať chodník musíme za-
bezpečiť jeho odvodnenie troma kanalizač-
nými vpustami. Čo nám značne predražuje 
realizáciu. 
 Preto musíme so Slovenskou správou 
ciest najskôr vyriešiť tento novovzniknutý 
problém a až potom môžeme začať realizá-
ciu opravy chodníka.

Niekoľkokrát sme už informovali aj o vzni-
ku novej firmy, ktorá bude spracovávať 
mlieko na mliečne výrobky. Kedy začne 
firma s výrobou?
 Firma má už vyhotovenú projektovú do-
kumentáciu, ktorú zaslala na stavebný úrad, 

ktorý by mal na jej základe vy-
dať všetky potrebné povolenia 
na to, aby sa mohlo s rekon-
štrukciou budovy na Fučíkovej 
ulici začať. Po rekonštrukcii sa 
bude môcť začať s výrobou. 

V médiách som zachytila in-
formáciu, že Ministerstvo ži-
votného prostredia chce po-
skytnúť obciam finančné 
prostriedky na odstraňova-
nie čiernych skládok. 
 K tejto problematike mu-
sím povedať, že Minister ži-
votného prostredia doslova 
vyťahuje peniaze z recyklač-
ného fondu na čierne skládky. 
A pritom z recyklačného fondu 
nám neplatia za recyklovanie a 
separáciu – pričom separova-

nie máme zo zákona povinné. Štát sa k tomu 
postavil tak, že nám každým rokom na sepa-
rovanie odpadu dáva menej a menej finan-
čných prostriedkov a ešte z recyklačného 
fondu berie a ide takto riešiť čierne skládky. 
Na ZMOS-e (Združenie miest a obcí Slo-
venska) sme skonštatovali, že je to nesyste-
matický krok, žiaľbohu, nie je v našich silách 
tento krok zmeniť.
 Takže tí starostovia a primátori, ktorí sa 
nestarali o svoj intravilán a extravilán, nelikvi-
dovali čierne skládky a nemali v katastri po-
riadok, tým sa teraz umožní, že môžu dostať 
peniaze na ich odstránenie a tí ktorí sa stara-
jú, nedostanú nič. 

V minulom čísle sme spomínali aj zria-
denie Súkromného špeciálno-pedagogic-
kého centra v Rajci. Je už rozhodnuté či sa 
v tomto roku aj otvorí?
 Súkromné špeciálno-pedagogické cen-
trum splnilo všetky náležitosti, získalo všetky 
vyjadrenia potrebné k zriadeniu a zaslalo ich 
na Ministerstvo školstva. 
 Po vydaní povolenia o zriadenie pristúpi-
me k nevyhnutnej rekonštrukcii budovy pri 
Katolíckej spojenej škole a je možné, že už 
od septembra alebo od januára 2016 začne 
vykonávať svoju činnosť. 

Začiatkom júna 2014 sa v spolupráci         
s Cenzuálnym spolumajiteľstvom Rajec 
položil nový asfaltový koberec na časť 
cesty na Skotni. Spomínali sme, že sa       
v tom bude pokračovať aj v tomto roku. Je 
táto investičná akcia zahrnutá do rozpoč-
tu mesta?
 Áno, už niekedy počas apríla/mája sa plá-
nuje položenie nového koberca na ďalší úsek 
tejto komunikácie.

V jeseni sme sa spolu rozprávali aj o zalo-
žení Miestnej akčnej skupiny. Už začala 
svoju činnosť?
 V súčasnosti sa pravidelne stretávame a 
intenzívne rokujeme o činnosti Miestnej 
akčnej skupiny Rajecká dolina, zvolili sme si 
predsedu a čaká nás rokovanie ohľadom 
výberu manažéra. 
 Všetky mestá a obce rajeckého regiónu 
od Rosiny až po Čičmany, ktoré sú súčasťou 
MAS Rajecká dolina sa chcú prostredníct-
vom tohto združenia uchádzať o finančné 
prostriedky zo štátu.
  Teoreticky by sme v rámci MAS mohli 
získať až takmer tri milióny eur, ktoré by sme 
prefinancovali v mestách a obciach. Zaujíma-
vosťou je, že o finančné prostriedky z tohto 
projektu sa môže uchádzať aj súkromný 
sektor – agrosektor, turistika, ale aj neziskové 
organizácie a občianske združenia. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
2x foto: Šzá

NA HOLLÉHO ULICI JE NOVÉ OSVETLENIE

NOVÉ VEREJNÉ OSVETLENIE NA HOLLÉHO UL.
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 V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadilo     
v roku 2014 Mesto Rajec Zariadenie na zmenšovanie objemu 
komunálnych odpadov, tzv. kompostovisko. 

 Už od júna 2014 mohli občania bezplatne odovzdať biologicky 
rozložiteľný komunálny odpad na kompostovisko, ktoré sa nachádza 
v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva v Krivíne. Podľa 
štatistiky Oddelenia výstavby a životného prostredia túto možnosť do 
decembra počas otváracích dní využilo priemerne 10 občanov denne, 
ktorí spolu odovzdali takmer osem ton zeleného odpadu zo záhrad, 
drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú 
burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, pili-
ny, drevný popol a ostatný biologicky rozložiteľný odpad. Či je to dosť 
alebo málo posúďte sami. 
 Musíme si však uvedomiť, že množstvo občanov dokáže spraco-
vať svoj biologicky rozložiteľný odpad vo svojich záhradách kompo-
stovaním. 
 Nesmieme zabudnúť spomenúť ani fakt, že aj v súčasnosti sa ešte 
nájdu takí spoluobčania, ktorí neváhajú biologicky rozložiteľný odpad 
vyhodiť do zberných nádob na komunálny odpad. Tým zahlcujú sklád-
ku odpadov odpadmi, ktoré sem nepatria a zbytočne sa za takýto od-
pad platí, znehodnocujú sa ním zberné nádoby na komunálny odpad 
a v neposlednom rade takouto činnosťou znemožňujú ostatným obča-
nom uložiť ich komunálny odpad do smetných nádob. 

Šzá a MsÚ Rajec

ZAISTENÝ BEZDOMOVEC

 Dňa 6.3.2015 o 09.00 hod. bola zaistená podozrivá osoba pohy-
bujúca sa v priestoroch mestského úradu. Privolaná hliadka zistila, že 
sa jedná o Jána N. z obce Čavoj. Dotyčný už v minulosti viackrát 
obťažoval rôznych občanov v meste. V mnohých prípadoch žiadal od 
občanov peniaze, pokiaľ ich nedostal bol vulgárny a arogantný. Čo je 
však najhoršie dotyčný má tuberkulózu v pokročilom štádiu a teda 
predstavuje zdravotné riziko voči ostatným. Hliadka po legitimovaní 
tohto občana, ho následne previedla na Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru Rajec k ďalšiemu riešeniu. 

POŽIAR TRÁVY NA CINTORÍNE

 Dňa 10.3.2015 o 11.25 hod. prijala hliadka MsP telefonickú infor-
máciu o žene, ktorá údajne pije alkohol na cintoríne a v jej blízkosti horí 
tráva. Hliadka sa okamžite presunula do priestoru cintorína, kde našla 
p. Miroslavu M. (prechodne žijúcu v Rajci). Dotyčná do príchodu 
hliadky trávu uhasila. Ďalším šetrením bolo zistené jej nedbalé cho-
vanie pod vplyvom alkoholu s ohorkom cigarety, čo bolo príčinou po-
žiaru trávy. Hliadka túto osobu vyriešila na mieste sankciou a násled-
ne ju vykázala z priestoru cintorína. 
 Na príklade tejto udalosti žiadame občanov na obozretnosť a naj-
mä na to, aby sa v tomto období nepokúšali vypaľovať trávu. Takýmto 
konaním sa občan môže dopustiť priestupku, za čo mu hrozí finančná 
pokuta. Čo je však horšie je riziko ohrozenia zdravia a majetku nás 
ostatných.

STREĽBA VZDUCHOVKOU PO ZVIERATÁCH

 Do súčasnosti neznámy strelec dňa 21.3.2015 v dopoludňajších 
hodinách postrelil so vzduchovkou mačku niekde medzi Športovou a 
Hollého ulicou. Je len ťažko pochopiteľné, že takýto jedinec sa prav-
depodobne „zabával“ alebo to bol prejav jeho nevraživosti voči zvie-
ratám. Treba zdôrazniť, pokiaľ majiteľ vzduchovky používa takúto 
zbraň, musí rešpektovať Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a 
strelive, podľa ktorého je možné strieľať iba na strelniciach alebo na 
takých miestach, kde nie je ohrozený život, zdravie alebo nehrozí poš-

kodenie cudzieho majetku. Samotné používanie vzduchovky je limito-
vané vekom 18 rokov a kategóriami (nie je vzduchovka ako vzdu-
chovka). Pričom na vzduchové zbrane v kategórií „C“ je potrebné vlas-
tniť zbrojný preukaz. 
 Mestská polícia upozorňuje majiteľov vzduchových zbraní, aby si 
svoje strelecké zručnosti precvičovali na vybudovaných strelniciach a 
nevystavovali nás ostatných riziku zranenia. Podľa našich zistení nie 
je výnimočné, že takto poranené zvieratá sú často ošetrované vo vete-
rinárnej ambulancií v Rajci. Tento druh „zábavy“ nemusí vždy skončiť 
v anonymite a miernych následkoch, ale môže byť omnoho horší, pri 
ktorom takéto chovanie jedinca v lepšom prípade môže skončiť len 
ako priestupok.

UKÁŽKA Z ČINNOSTI PRÁCE MESTSKEJ POLÍCIE PRE ZŠ LIPOVÁ

 Po úspešnom projekte Z práce mestského policajta v závere roka 
2014, sme nadviazali v dňoch 16., 18. a 23.3. podobnou ukážkou pre 
1. stupeň ZŠ Lipová. Cieľom projektu bolo priblížiť prácu policajta na 
útvare MsP, oboznámiť ich s jednotlivými pracoviskami, ako aj s ich 
výbavou, výstrojom a výzbrojou. Zvedavé oči viac ako 130 žiakov a 
hlavne záujem s množstvom otázok nás veľmi potešil. V nasledujú-
com mesiaci budeme v tejto aktivite pokračovať.    

 Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

OZNAM – KOMPOSTOVISKO 

Mestský úrad Rajec oznamuje občanom, že od soboty 28. mar-
ca môžu opäť využiť možnosť bezplatného odovzdania 
svojich biologicky rozložiteľných komunálnych odpa-
dov v Zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych 
odpadov (tzv. KOMPOSTOVISKO), ktoré sa nachádza na kon-
ci bývalého areálu poľnohospodárskeho družstva v Krivíne. 

Do biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov patrí:

zelený odpad zo záhrad – kvety, tráva, lístie, drevný 
odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, 

vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité 
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, 

drevný popol, ostatný biologicky rozložiteľný odpad 
vhodný na štiepkovanie (napr. konáre z orezu stromov, 

drevo bez povrchovej úpravy a bez kovových častí).

Biologicky rozložiteľný odpad môžete odovzdať:

každú sobotu   9.00 – 13.00 hod.
pondelok – piatok   na základe osobnej dohody 

na Mestskom úrade, oddelenie výstavby a životného prostre-
dia č. dverí 6 alebo telefonicky na tel. č. 041/ 507 65 12.

Pri odovzdávaní odpadu sa musia občania preukázať 
preukazom totožnosti.

RAJČANIA TIEŽ KOMPOSTUJÚ
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PASOVANIE PRVÁKOV ZA ČITATEĽOV KNIŽNICE 

 V utorok 24. marca sa v na-
šej knižnici stretli všetci prváci    
z oboch rajeckých škôl, aby sa 
mohli stať čitateľmi knižnice. Deti 
prišli pozdraviť aj dve rozpráv-
kové postavičky. 
 Na 66 prvákov zo štyroch 
tried čakala vranka Danka a jej 
syn vranko Hugo, ktorý sa tiež 
chcel stať čitateľom knižnice. 
Múdra vranka Danka nielen je-
mu, ale aj deťom vysvetlila, čo sa 
smie a čo nie v knižnici. Potom už 
na nich čakalo slávnostné pa-
sovanie. Deti pasovala kni-
hovníčka mestskej knižnice a 
zobrala si na to nie meč – tým sa 
pasujú iba rytieri, ale veľkú ce-

ruzku. Každý prváčik pokľakol na jedno koleno a ona ich slávnost-
nou formulkou pasova-
la za čitateľa. Prváčik 
ešte svojim odtlačkom 
ukazováka na pamätnú 
listinu potvrdil, že sa 
naozaj chce stať čitate-
ľom knižnice. Vzápätí 
si všetky deti, ktoré ro-
dičia prihlásili do kniž-
nice, odniesli svoj vla-
stný čitateľský preukaz 
a samozrejme, každé 
si odnieslo aj vypoži-
čanú knihu. Nakoniec 
ešte na ne čakala sladká odmena a pamätná záložka do knihy.

NOC S ANDERSENOM

 V piatok 27. marca čakal na deti a rodičov rozprávkový večer 
Noc s Andersenom. Už po druhýkrát sa v mestskej knižnici stretla 
päťdesiatka detí, niektoré v sprievode rodičov, aby sa zúčastnili 
podujatia, ktoré bolo venované nielen Hansovi Christianovi Ander-

senovi. V knižni-
ci na ne najskôr 
čakalo zážitkové 
čítanie, venova-
né rozprávkam 
Ruda Mór ica. 
R o z p r á v a n i e     
o  š i k o v n o s t i 
zvieratiek všet-
kých veľmi zau-
jalo. Deti si mohli 
vyskúšať, aké to 
je presunúť cu-
krík z valca iba 
pomocou drôtika 

a zaviazaných rúk, 
či zachytiť guličku 
počas pohybu po 
šnúrke.
 Potom sa pre-
sunuli do klubovne 
MsKS Rajec, kde 
na nich čakala taj-
nička s názvom jed-
nej Andersenovej 
rozprávky. Po jej 
vylúštení – čo pre 
deti nebolo až tak 
veľmi zložité, sme si 

prečítali rozprávku z tajničky: Vojak a kresadlo. V hlasnom čítaní sa 
striedali nielen deti, ale po malom prehováraní aj rodičia. 
 V tomto roku oslávi naša knižnica 90. výročie založenia a pri 
tejto príležitosti bolo poslednou úlohou pre deti vymyslieť a nakresliť 
Rajeckú knižnicu v budúcnosti. Pomocou pasteliek, fixiek, rôznych 
kamienkov, kože, krepového papiera a iných materiálov deti spolu  
s rodičmi vytvorili nádherné výkresy, ktoré si budete môcť prezrieť 
na výstave k nášmu výročiu, ktorá bude v radnici v tomto roku.

POĎME SA HRAŤ S ROZPRÁVKAMI

 V tomto roku sme v rámci Týždňa slovenských knižníc zorgani-
zovali aj podujatie, ktoré sa každoročne koná pri príležitosti naro-
denia svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana An-
dersena. Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi v deň jeho naro-
denia 2. apríla. Tento deň už niekoľko rokov naša knižnica venuje 
niektorému zo spisovateľov detských kníh. A keďže v tomto roku má 
Andersen zároveň aj 210. výročie narodenia, venovali sme tento 
deň práve jemu. 

 V pondelok 30. marca sme sa spolu so žiakmi 1. stupňa základ-
ných škôl z Rajca, Jasenového, Ďurčinej a Rajeckej Lesnej stretli na 
podujatí Poďme sa hrať s rozprávkami. 400 žiakov sme privítali 
vo veľkej zasadačke mestského úradu na štyroch predstaveniach, 
počas ktorých na nich čakal bohatý program. 
 Najskôr sme si povedali zopár slov o živote a diele tohto veľkého 
rozprávkara. Potom už na deti čakali interaktívne súťaže, do ktorých 
boli zapojení všetci. Najskôr si dobrovoľník vyžreboval názov neja-
kej Andersenovej rozprávky a pomocou pantomímy, opisu či kresle-
nia ju museli ostatné deti uhádnuť. A že to nebolo len také jednodu-
ché vám dosvedčia všetky deti, pretože Andersen nenapísal iba 
notoricky známe rozprávky ako Snehová kráľovná, Škaredé káčat-
ko či Cisárove nové šaty ale aj rozprávky Anjel, Pastier svíň, Jedlič-
ka, Dvanásť cestujúcich v dostavníku a množstvo iných. Po uhád-

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC V MESTSKEJ KNIŽNICI PLNÝ PODUJATÍ

Už niekoľko rokov sa zapája Mestská knižnica pri Mestskom 
kultúrnom stredisku Rajec do celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutočnil od 23. do 29. 
marca. Okrem možnosti bezplatného prihlásenia sa za čita-
teľa knižnice (túto možnosť využilo 5 obyvateľov), každoroč-
ne pripraví mestská knižnica niekoľko sprievodných podujatí.
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nutí rozprávky sme odkryli postupne políč-
ka z tajničky, ktorá ukrývala ďalšiu jeho roz-
právku – Čo robí starček, to je vždy správ-
ne. Všetci pomocníci dostali sladkú odme-
nu a po odkrytí tajničky sme deťom zahrali 
pomocou tieňohry túto zaujímavú rozpráv-
ku. Po skončení predstavenia deti odchá-
dzali do školy s úsmevom na perách a od 
niekoľkých sme dostali aj ústnu pochvalu, 
že sa im naše podujatie veľmi páčilo.

 Aj týmito podujatiami sa snažíme naučiť 
deti láske ku knihám už od útleho veku. Je 
však škoda, že nie všetci rodičia si uvedo-
mujú, že dieťa musíme priviesť ku knihe čo 
najskôr, inak sa ku knihe nikdy viac nevráti. 
Veď čítanie patrí k základným zručnostiam 
nás ľudí a nie je nič krajšie ako zobrať do rúk 
knihu a preniesť sa do rozprávkového sveta 
plného krásnych zážitkov.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
6x foto: archív MsKS

dokončenie zo s. 4

 Divadelno-improvizačná skupina troch hercov 3T alias Tri Tvo-
rivé Tvory sa nám prestavila v sobotu 28. marca. Aj toto pred-
stavenie zorganizovalo Mestské kultúrne stredisko Rajec, a že to 
bol dobrý ťah svedčila aj do posledného miesta zaplnená sála kul-
túrneho domu.

 Tri tvorivé tvory, ktorými sú herci Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš 
„Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško s hudobným 
sprievodom Viliama Šándora nám predviedli svoju adrenalínovú 
javiskovú show, do ktorej zapájajú aj obecenstvo. Každé ich pred-
stavenie je iné – nečakané dejové zvraty, o ktorých rozhoduje publi-
kum, ponúka priestor pre načakané situačné improvizácie, divák 
má silu zmeniť smer deja.

 Ako sami povedali „nečakajte od nás nijaký seriózny humor, 
našim predstavením Vám chceme vyčariť úsmev na tvári a pomôcť 
Vám zabudnúť na každodenné starosti“ – a že sa im to podarilo,      
o tom hovorili vysmiate tváre divákov. Tri scénky, o témach ktorých 
rozhodli diváci, nenechali nijakého diváka bez úsmevu na perách,    
u väčšiny to boli doslova slzy smiechu s „rehotom“. A aj tí, ktorí 
nevedeli, čo majú očakávať od tohto predstavenia, sa vynikajúco 
bavili.

 Už teraz sa môžeme tešiť na ich ďalšie predstavenie, ktoré 
plánujeme uskutočniť v jeseni. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: E. Pekná

 Už po tretíkrát zorganizovalo Mestské 
kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Klu-
bom Hedvábna stezka Praha filmový festi-
val Expedičná kamera 2015. Ako jedno       
z 221 miest na Slovensku a v Čechách sme 
mali možnosť pozrieť si pestrú paletu filmo-
vých snímok o svetoznámych expedíciách, 
výnimočných outdooro-
vých osobnost iach, 
zdanlivo obyčajných 
cestách významných 
nielen hĺbkou zážitkov, 
ale aj poznávaním ďale-
kých krajín. 

 Počas piatich dní 
(od 16. do 19. marca 
pre školy a 20. marca 
pre verejnosť) sme si po-
zreli filmy: And Then We 
Swam – dobrodružná 
plavba cez Indický oce-
án na veslici bez sprie-
vodu inej lode, A Fine 
Line – Summits of my life 
– zo života horského vy-
trvalca a dobrodruha 
roka 2014 Kilianovi Jor-
netovi, Fyrst – balans na lane a prvý hig-
hline na Islande, Alegria – humanitárna ex-
pedícia Christopha von Toggenburga, 3 200 
kilometrov na bicykli cez Himalaje, na po-
moc malomocným a mentálne spostihnu-
tým ženám v Indii. The Nobody's River – 
dámska expedícia po rieke Amur v Mon-

golsku a v Rusku, ktorá na svojom toku ne-
má jedinú priehradu. 500 Miles to Nowhere 
– láska menom paraglide, Into the Light – 
lezenie v jednej z najväčších jaskýň sveta 
Majlis al Jinn v Ománe, Horace – po sto-
pách dávneho dobrodruha, ktorý prešiel 
najväčšiu púšť na Islande iba na bicykli. 

 Po pozretí výnimočných filmov sa          
v očiach divákov zračilo nadšenie, náboj, 
motivácia, ale aj túžba niekam vyraziť a 
zažiť niečo výnimočné. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Šzá

EXPEDIČNÁ KAMERA 2015

3T ALIAS TRI TVORIVÉ TVORY
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KONCERT UČITEĽOV ZUŠ V ZLÍNE

 Základná umelecká škola Rajec spolu-
pracuje s hudobnou školou ZUŠ Bojnice a 
ZUŠ MORAVA Zlín, pri výmenných koncer-
toch, súťažiach a spoločných vystúpeniach. 
V rámci spolupráce sa uskutočnil 17. marca 
spoločný Koncert učiteľov, v spoločenskej 
sále Zlínskej radnice MU Zlín. Slávnost-

ného koncertu sa zúčastnili aj učitelia našej 
ZUŠ. Podujali sa vytvoriť slávnostnú atmos-
féru tejto vzácnej chvíle, Mgr. art. Mária 
Škorvánková (klavír) a Bc. Jaroslav Jan-
kech (gitara).

CELOSLOVENSKÁ GITAROVÁ SÚŤAŽ 
BOJNICE 2015

 26. a 27. marca organizovala ZUŠ 
Bojnice celoslovenskú gitarovú súťaž pre 
žiakov základných umeleckých škôl. 
Poslaním súťaže je vyhľadávať a prezen-
tovať mladé talenty v hre na gitaru. Podpo-
ruje hudobné, technické a odborné zruč-
nosti žiakov ZUŠ. Umeleckú hodnotu jedno-
tlivých výkonov hodnotila odborná porota 
zostavená z pedagógov univerzít, konzer-
vatórií a učiteľov ZUŠ. Súťaže sa zúčastnil 
aj žiak ZUŠ Rajec, Michal Martinka z triedy 
Bc. Jaroslava Jankecha. Vo svojej kategórií 
sa umiestnil v striebornom pásme.

CELOSLOVENSKÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 
V PRIEVIDZI – STANČEKOVA 

PRIEVIDZA

 19. marca zorganizovala ZUŠ v Prievi-
dzi celoslovenskú spevácku súťaž Stanče-
kova Prievidza. Z našej školy súťažilo 5 žia-
kov, ktorých hodnotila odborná porota zlo-
žená z profesorov konzervatórií a sólistov 
opery Slovenského národného divadla       
v Bratislave. 
 Vyššie kategórie mali povinnú ľudovú 
pieseň v úprave Ladislava Stančeka, 
ktorého meno nesie aj Základná umelecká 
škola v Prievidzi. Účelom súťaže je uchovať 
v povedomí meno tohoto rodáka a hudobní-
ka. Žiaci sa umiestnili v zlatom pásme a 
striebornom pásme a vzorne reprezento-
vali školu a mesto Rajec.

Výsledky súťaže: 
 Anna Škubová súťažila v kategórii „C“ 
a získala prvé miesto v Zlatom pásme 
(žiačka je z triedy Mgr. Turianovej). Terézia 
Kardošová súťažila v kategórii „B“ a zís-
kala tretie miesto v Zlatom pásme (žiačka 
je z triedy Mgr. Turianovej). Nelli Hor-
váthová súťažila v kategórii „B“ a umiest-
nila sa v Striebornom pásme (žiačka je     
z triedy Mgr. Turianovej). Natália Hodaso-
vá súťažila v kategórii „A“ a umiestnila sa    
v Striebornom pásme (žiačka je z triedy 
Mgr. Turianovej). Ivanka Kavecká súťažila 
v kategórii „B“ a umiestnila sa v striebor-
nom pásme (žiačka je z triedy Evy Gašpie-
rikovej).

KONCERT A WORKSHOP ORCHESTRA 
BALKANSAMBEL

 19. marca sa vo veľkej sále Kultúrneho 
domu v Rajci uskutočnil vynikajúci koncert a 
workshop pre žiakov a rodičov našej školy. 
Všetci zúčastnení – žiaci, rodičia, učitelia aj 
účinkujúci si podujatie výborne užili. Bola to 
výborná a vydarená akcia v rámci 1. ročníka 
medzinárodného festivalu novej hudby 
HUDBA SVETA. Naša ZUŠ bola spoluor-
ganizátorom tohto medzinárodného festi-
valu. 

POZVÁNKA

 V máji 13. – 14.5. chystáme našu 
medzinárodnú interpretačnú súťaž v slo-
venskej tvorbe Rajecká hudobná jar. A to 
už v poradí 6. ročník. Ste srdečne vítaní.

 Ďakujem žiakom a pedagógom za vzor-
nú reprezentáciu školy a vám Rajčania za 
vašu priazeň.

PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ Rajec

2x foto: archív ZUŠ

 Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Divadlom 
Lemniskáta Žilina ponúklo obyvateľom Rajca a okolitých obcí di-
vadelnú hru s piesňami, ktorá zachytáva momenty zo života Edith 
Piaf. Divadelné predstavenie Smrť v ružovom sme si mohli pozrieť 
v sobotu 14. marca v Kultúrnom dome v Rajci.

 Inscenácia na motívy života a piesní Edith Piaf – speváčky s ne-
napodobniteľným hlasom, ktorá sa vďaka svojmu talentu vypraco-
vala zo stratenej existencie a dieťaťa opusteného rodičmi na legen-
du francúzskeho šansónu. Edith vraj milovala dve farby – čiernu a 
ružovú. Na týchto dvoch farbách, na prítomnosti hriešnice a svätice 
v jednej ľudskej duši je vybudovaná i hra Ľubomíra Feldeka, v ktorej 
okrem speváčkiných spomienok predstavuje autor aj niekoľko naj-
známejších piesní prebásnených do slovenčiny. Speváčkin život 
bol plný peripetií, ale vďaka jej húževnatosti a troche šťastia nepri-
šiel svet o veľký zjav a megahviezdu, ktorá si svojimi šansónmi zís-
kala srdcia niekoľkých generácií poslucháčov. 
 90 minútová hra, odohrávajúca sa v posledných hodinách ži-
vota E. Piaf, vznikla v réžii Vladimíra Moresa a v hlavnej úlohe sa 
nám predstavila herečka Júlia Horváthová-Tichavská, ktorá v sú-
časnosti býva v Rajci. Vynikajúce výkony hercov ocenili diváci za-
slúženým potleskom.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Šzá

SMRŤ V RUŽOVOM

V ZUŠ RAJEC SA STÁLE NIEČO DEJE

MÁRIA ŠKORVÁNKOVÁ A JAROSLAV JANKECH 
NA KONCERTE UČITEĽOV V ZLÍNE
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 Učenie v teréne je pre školákov vždy 
fascinujúce. Dáva deťom možnosť vlastnej 
realizácie, vidieť „veci naživo“, majú mož-
nosť vyskúšať si to, o čom sa práve učia...
 Takúto možnosť dostali všetky naše deti 
z prvého stupňa ZŠ na Lipovej ulici v Rajci. 
Mestská polícia nám ponúkla prezentáciu 
ich práce. My sme neváhali a ponuku sme 
prijali. Každá trieda sa zúčastnila akcie sa-
mostatne, preto prebiehala takmer dva týž-
dne. 

 Chlapci – policajti začali deťom rozprá-
vať... O tom, ako začínajú svoju prácu raňaj-
ším nástupom do práce, dozorom na prie-
chodoch, cez ktoré prechádzajú školáci do 
škôl. O tom, ako každodenne urobia niekoľ-
ko obchôdzok po meste – a to za každého 
počasia. Kontrolujú nielen parkovanie áut, 
ale aj bezpečnosť ulíc, po ktorých sa po-
hybujú ľudia. Skontrolujú dôležité objekty   
v našom meste i miesta, kde sa pohybujú 
napríklad deti. Nezabudnú na mávnutie ru-
kou známym spoluobčanom, ani na poz-
drav, či úsmev okoloidúcim.

 Ich práca pokračuje. Napríklad nájdu 
nesprávne zaparkované auto – a tak autu 
zakladajú „papuču“. Vyskúšali sme si to na 
vlastnej koži – a bola to poriadna fuška. Ne-
bolo to až také jednoduché, ako sa na prvý 
pohľad zdalo. Policajné auto má zvláštnu 
výbavu – zvukový a svetelný signál – všet-
kým známy ako siréna alebo húkačka. Bola 

pre deti zážitkom.
 Aj miesto, kde sú 
umiestnené zatúlané 
a stratené psíky bolo 
plné príbehov – smut-
ných i veselých. Naj-
mä, keď na konci bol 
návrat stratencov do 
svo j i ch  p r íby tkov       
a k svojim majiteľom.
 V centrálnej mies-
tnosti mestskej polície 
sme sa dostali ku ka-
merovému systému, 
ktorý snímal všetky 
dôležité časti námes-

tia. Deti videli pohyb ľudí. 
Určovali, kde sú kamery 
umiestnené. Otázkam ne-
bolo konca kraja. Ako sní-
majú kamery v noci? Ako 
možno zistiť, čo sa stalo 
pred niekoľkými hodinami, 
keď neboli policajti prítom-
ní v miestnosti? Ako sa dá 
priblížiť neznáma posta-
va? Ako sú kamery chráne-
né? Na akom princípe pra-
cujú? Akú majú značku? 

Dajú sa zničiť? Koľko rokov dokážu praco-
vať? Neverili by ste, čo všetko deti zaujíma 
a predovšetkým, ako múdro sa dokážu pý-
tať .
 Naším ďalším miestom bola kancelária, 
kde sa vydávajú parkovacie karty pre oby-
vateľov mesta. Deti sa dozvedeli, akým 
spôsobom sa vyrábajú a komu sú vlastne 
určené.
 Naše poznávanie skončilo v miestnosti, 
kde sme sa dozvedeli, čo všetko policajt 
nosí pri sebe, keď je v práci – v službe.         
V rukách sme držali všetky pomôcky, ktoré 
potrebujú pri svojej práci. Zvedavosť detí 
bola nekonečná. Otázok veľa a ešte viacej 
odpovedí. Muži v uniformách majú rozhod-
ne charizmu. Oslovili všetkých. Chceme sa 
im poďakovať nielen za to, ako sa venovali 
našim školákom, ale aj za to, že nás veľa 
naučili. Deti ich za to odmenili veľkým pot-
leskom a veríme, že takýchto príjemných 
stretnutí bude viac.

Zapísala: Mgr. Jana Paulinyová, ZŠ Lipová
2x foto: archív ZŠ

 Druháci sú v škole už „veľkí páni“. Vedia čítať, písať, počítať, 
nepatria k najmenším. Sú skutoční školáci a v priebehu školského 
roka sa toho naučia viac než 
dosť. Okrem iného sa na vlasti-
vede učia o svojom meste. Ve-
dia o ňom veľa: poznajú výz-
namné objekty, pomenujú kop-
ce i kopčeky, potoky i potôčky, 
porozprávajú o službách v Rajci. 
Celkom slušne sa tu vyznajú. 
Poznajú aj najstaršie pamiatky, 
čo-to vedia o významných 
ľuďoch. Okrem iného sa učili aj  
o vedení mesta. Slová PRIMÁ-
TOR, POSLANCI boli pre nich 
dosť náročné, a preto sme sa 
rozhodli priblížiť im ich nositeľov 
osobne. 
 20. marec bol neobyčajným 
piatkom. Už aj preto, lebo od 
skorého rána nám príroda pripravila nevšedné divadlo. Takmer       
2 hodiny a 20 minút bolo možné pozorovať zatmenie Slnka i v na-
šich končinách. Čierne zváracie sklíčka nám postupne odkrývali vý-
nimočný úkaz a krásu tohto javu. Sedieť v triede bolo pre nás teda 
nemysliteľné. A tak sa druháci vybrali do... nie do sveta ešte nie – len 
do mesta. Našim cieľom bol mestský úrad a Slnko. 

 Na mestskom úrade bolo ticho a veľa kancelárií označených 
rôznymi pomenovaniami, ktorým deti nerozumeli. Ich význam si len 
domýšľali. Ale len dovtedy, pokiaľ nevstúpili dovnútra. Tam im 
ochotné tety vysvetlili, kde sa nachádzajú a čo sa na ktorom odde-
lení robí. A tak sme navštívili oddelenie správne, oddelenie 

výstavby, matriku i kanceláriu 
pána primátora – Ing. Jána 
Rybárika. Deti boli zo stretnutia 
nadšené. Medziiným sa pochvá-
lili, prečo práve dnes prišli na 
mestský úrad a úplne prirodze-
ne pozvali pána primátora na 
spoločné pozorovanie zatme-
nia. On pozvanie prijal. A nielen 
on, ale aj náčelník mestskej po-
lície, Ing. Ján Jasenovec, PhD.
 Posilnení ďalšími chlapmi 
sme vyšli pred budovu mestské-
ho úradu, vytvorili sme dve sku-
piny a navzájom si podávajúc 
sklíčka sledovali sme záver 
veľkolepej slnečnej show. Páčilo 
sa všetkým. Ďalšie zatmenie 

Slnka bude až 10. júna 2021, teda o viac ako 6  rokov. Z druhákov 
budú ôsmaci. Ale už dnes veria, že s pánom primátorom sa stretnú 
oveľa skôr – on je totiž veľmi dobrý rozprávač.

Zapísali druháci zo ZŠ Lipová v Rajci 
a ich učiteľka Mgr. Jana Paulinyová

1x foto: J. Jasenovec

ČO NEUNIKLO DRUHÁKOM...

MESTSKÁ POLÍCIA VYCHOVÁVA A VZDELÁVA
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 „Kto spieva, dvakrát sa modlí“, hovorí 
sv. Augustín a keď k jeho slovám pridáme 
ešte niečo o hre na organe, vystihujeme 
podstatu služby chrámového hudobníka – 
organistu, kantora, zboristu či dirigenta. 

 Keďže sa v rajeckej farnosti boríme s per-
sonálnymi problémami a akútnym nedo-
statkom organového dorastu, rozhodli sme 
sa po niekoľkoročnej odmlke v spolupráci   
s RKC farnosť Rajec a ZUŠ opäť usporiadať 
Kurz pre chrámových hudobníkov – or-
ganistov a dirigentov, ktorý sa realizoval      
v dňoch 20. a 21. februára vo Farskom kos-
tole sv. Ladislava, v Pastoračnom centre     
a v Základnej umeleckej škole. Toto poduja-
tie je ojedinelé svojho druhu v rámci nášho 
regiónu, keďže sme oslovili farnosti aj mimo 
hraníc rajeckého dekanátu. Stretli sme sa 
hudobníci z farností Rajec, Rajecké Teplice, 
Konská, Domaniža, Udiča, Pružina, Vrútky, 
lektori boli tiež z rôznych kútov Slovenska – 
z Bratislavy, Trnavy, Prievidze a Žiliny. 

 Pozvali sme viacerých odborníkov – či 
už praktických hudobníkov alebo teoretikov, 
ktorí pôsobia na akademickej pôde. Lektori 
Marek Dietrich a Mgr. art. Stanislav Šurin, 
PhD. sa venovali organistom z praktickej 

stránky – hrala sa literatúra 
Jednotného katolíckeho spev-
níka a Liturgických spevníkov, tí 
zdatnejší boli zasvätení do 
umenia tvorby predohier a 
improvizácie. Teória liturgickej 
hudby bola doménou Rastisla-
va Podperu, PhD., ktorý je pe-
dagógom na Katedre liturgickej 
hudby Katolíckej univerzity a 
zároveň v tejto oblasti formuje 
aj seminaristov na Rímskokato-
líckej cyrilometodskej boho-
sloveckej fakulte v Bratislave. 
Dozvedeli sme sa, aké piesne, 
hymny a antifóny sú najvhod-

nejšie počas pôstneho obdobia, ako správ-
ne vyberať spevy na jednotlivé časti sv. om-

še a mnohé ďalšie zaujímavosti. Niektoré 
sme si utvrdili, mnohé boli pre nás novinka-

mi. Podobne snáď v každej farnosti existuje 
zbor či už miešaný, mládežnícky alebo det-
ský. Skupinke dirigentov takýchto telies sa 
lektorsky venovala erudovaná dirigentka a 
pedagogička Žilinskej univerzity Monika 
Bažíková, ArtD., ktorá zároveň viedla do-
máci Zbor sv. Ladislava na záverečnej      
sv. omši kurzu. Frekventanti ako aj členovia 
zboru si jej vedenie veľmi pochvaľovali a 
tieto lekcie boli pre všetkých nielen ľudsky a 
odborne prínosné, ale vytvoril sa priestor 
pre nové priateľstvá, kontakty a najmä vý-
menu cenného notového materiálu. 

 Kurz pre chrámových hudobníkov v Raj-
ci určite nebol liekom na všetky problémy,   
s ktorými sa v liturgickej službe stretávame. 
Môže byť však dobrým impulzom do 
budúcna, či povzbudením pre začínajúcich 
alebo dlhoročných chrámových hudobní-
kov. Veríme, že sa podobné užitočné podu-
jatie usporiada aj v budúcom roku, snáď aj 
na diecéznej úrovni. 

Eva Kyšková, koordinátorka kurzu
3x foto: Róbert Augustin

 Klub dôchodcov – denné centrum uskutočnil svoje ďalšie stret-
nutie 11. marca. 
 Po úvodnom privítaní seniorov, predseda zablahoželal všetkým 
ženám všetko najlepšie a poďakoval im za ich statočnú prácu, 
keďže sme si v minulých dňoch pripomínali Medzinárodný deň žien. 
 Na stretnutí sme privítali aj zástupcu mestského úradu, náčel-
níka mestskej polície, ktorý je súčasne poverený vedením mest-
ského úradu, Ing. Jána Jasenovca, PhD., ktorý ospravedlnil pri-
mátora a v mene zastupiteľstva pozdravil seniorov a všetkým 
ženám poďakoval za ich statočnú prácu pri príležitosti ich sviatku 
MDŽ. Ďalej prítomných informoval o pripravovaných akciách          
a o činnosti mestskej polície. Vyzval seniorov, aby sa nepúšťali do 
zbytočných rozhovorov s neznámymi osobami a aby im nenaleteli 
na rôzne lákavé ponuky.

 V ďalšom priebehu schôdze predseda hodnotil činnosť senio-
rov za rok 2014. Uskutočnené akcie boli doplnené kultúrnym pro-
gramom detí z materských škôl a zo základnej a katolíckej školy. 
Uskutočnilo sa aj niekoľko aktuálnych prednášok a video filmov. 
Seniori sa týchto akcií zúčastňovali v hojnom počte a bývalo veselo 
hlavne, keď vyhrávala hudobná skupina Kvanto. 
 Kladne môžeme hodnotiť i spoluprácu s mestským úradom. Na 
viaceré stretnutia prišiel seniorov pozdraviť i primátor mesta a infor-
moval ich o súčasných úlohách mesta. Priestory klubu dôchodcov 

boli doplnené novým sporákom a chladničkou, na stenách chodby 
bol položený nový obklad, čo prispieva k zlepšovaniu činnosti se-
niorov. 
 Potom už nasledovala beseda a malé občerstvenie. Na záver 
boli seniori oboznámení s novým plánom práce na rok 2015.

Š. Pecho, predseda Klubu dôchodcov – denné centrum Rajec
1x foto: P. Rýpal

SENIORI HODNOTILI

KURZ PRE CHRÁMOVÝCH HUDOBNÍKOV V RAJCI
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65 rokov 
Mária Miková

70 rokov
Mária Kavcová 
Ondrej Tužinčin
Ivan Slamka

81 rokov
Antónia Dubcová

Magdaléna 
Huljaková

82 rokov
Anna Šimková
Mária Slyšková

83 rokov
Štefan Pecho

84 rokov
Júlia Trnovcová

85 rokov
Amália 

Cyprichová
Antónia 
Šimková

Anton Koleda

88 rokov
Ondrej Mikuš 

Jozef Ďurčanský

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodila sa v marci
Michaela Rybáriková

Opustili nás
Anton Vitko 1930 – 2.3.2015

Jaroslav Bucha 1970 – 7.3.2015
Anna Malíková 1947 – 8.3.2015
Karol Paulini 1924 – 8.3.2015

Mária Smiešková 1935 – 12.3.2015
Anna Janurová 1952 – 14.3.2015

Zdeněk Prochorov 1952 – 15.3.2015
Ján Nemček 1930 – 22.3.2015

Jaroslav Židuliak 1964 – 29.3.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – apríl 2015

POĎAKOVANIE

Úprimne ďakujeme celej rodine, príbuz-
ným, priateľom a známym za prejavy sú-
strasti, kvetinové dary a účasť na posled-
nej rozlúčke s Jánom NEMČEKOM, 
ktorý odišiel do večnosti 22.3.2015.

Osobitne by sme chceli poďakovať 
pohrebnej službe Rajec, obzvlášť pánovi 
Jozefovi Vysokému a pani Makukovej za 
ústretovosť, ochotu a citlivý prístup pri vybavovaní všetkých 
náležitostí spojených s rozlúčkou s naším milovaným.

Smútiaca rodina

 Slovenský červený kríž Rajec chce poďakovať všetkých spon-
zorom, vďaka ktorým sme mohli uskutočniť posedenie pri hudbe 
pre členov Slovenského červeného kríža a darcov krvi:
 Studio Moderna, s.r.o. Považská Bystrica, Hanka Pekná – pro-
fes masáže, Kaderníctvo Mária Paulíniová, Domachlad Rajec, Tex-
til Ďuriš, Metrový textil Uhláriková, Bytový textil Iveta Stehlíková, 
Pohrebníctvo Vysoký, Unimix Fabanová, Cukráreň Chovančíková 
Renáta, Darčeky z orieška Sedláková, Drevum Žilina, Júlia Mikol-
ková, Panta Rhei, Canda, s.r.o., Václav Čanda, Trafika Bellan, 
Nechty Petronela, Oravský korbáčik Terézia Slivová, Palo Veselý, 
Matejka, Tulip, Lekáreň dr. Smieško, Fit Mária Pekná, Pekáreň Či-
benka, Kofola, a.s., Jožka Kollárová, Kinekus, Klobásky.
 Poďakovanie patrí aj celému výboru. Ďakujeme.

Juhászová, predsedníčka SČK Rajec 

 V sobotu 21. marca za-
čalo jarné upratovanie okolia 
rieky Rajčanky. Bolo nás 20 a 
spolu sme urobili veľký kus 
roboty. Vyčistili sme časť bre-
hu rieky od konárov, odpadu a 
náletovej zelene, vyhrabali 
uschnutú trávu, vyzbierali od-

padky. Polámané a povyrezávané 
konáre sme uložili na veľké kopy,    
o ktoré sa postaralo mesto. 

 Touto cestou by som sa chcela 
poďakovať rodinám Domanickej, 
Dubcovej, Jarinovej, Jarošincovej, 
Kardošovej, Liškovej, Rybárovej, 
Svetlošákovej, Szilvásiovej, Vodá-
kovej a Záňovej.

Zuzana Žideková, 
poslankyňa MZ Rajec

3x foto: autor

POĎAKOVANIE

JAR SA VO ŠTVRTOM VOLEBNOM 
OBVODE ZAČALA UPRATOVANÍM

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC ĎAKUJE 
Štefanovi Duckému za výstavu Pre krásu prostredia

ZÁROVEŇ VÁS POZÝVA na výstavu 

ŠIKOVNÉ RUKY ŽIAKOV MŠ NA UL. OBR. MIERU
8.4. - 4.5.2015

Výstavná sieň Radnice v Rajci
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 Marec bol opäť bežecky veľmi nabitý, hlavne jeho druhá polovica. 
21.3. sme organizovali už 20. ročník Rajeckého Borošovca. 14,2 km 
krosová trať, vedúca zo Šuje cez Háje až na Borošovec a zbiehajúca 
suchou dolinou a prvýkrát späť do Šuje popod horu, tento rok privítala 
119 pretekárov, ktorí podali opäť krásne výkony. 
 Z Rajčanov sa darilo najlepšie Jančimu Pialovi, ktorý dobehol     
v čase 0:57:11 a obsadil tak krásne 3. miesto vo svojej kategórii        
(6. celkovo). Čas 0:58:22 patril Jankovi Stehlíkovi, ktorý dobehol na 
ôsmom mieste. Všetci sme si užívali príjemné počasie, výborný guláš 
a celkovú atmosféru, ktoré toto podujatie so sebou vždy prinesie.

MEDAILOVÁ ŽATVA V BRATISLAVE

 Každoročnou tradíciou je aj účasť Maratón klubu Rajec na 
maratóne v Bratislave. Inak tomu nebolo ani teraz a 28.3. ráno sme sa 
vydali – ako inak – plný autobus víkendovať do hlavného mesta. 
Aktuálny ročník bol výnimočný, pretože slávil okrúhle desiate výročie. 
Kvantita na trati, za ktorou sa hnali organizátori (viac ako 10 000 
pretekárov) ubrala trochu na kvalite podujatia. Neskromne môžeme 
povedať, že atmosféra a srdečnosť, ktorú pretekári aj fanúšikovia za-
žívajú u nás v Rajci, sa inde nevidí a určite máme byť na čo hrdí! Na-
priek tomu sme si „Blavu“ veľmi užili a náš klub bol opäť neprehliad-
nuteľný na trati aj mimo nej. 

 Sobota klasicky začala behmi mladších. 800 m trať s prehľadom 
pokoril náš talent Vratko Šimek a čas 0:02:24 mu vyniesol prvé 
miesto. O 10 sekúnd pomalšie bežal Damián Cesnek, čo mu zaručilo 
krásne tretie miesto. Poobede bol na programe 4,2 km minimaratón. 
Krásne ho zabehla Jarka Uhláriková a vo svojej kategórii obsadila 
siedme miesto. Ďalšou disciplínou bol 10 km beh a ďalšia medailová 
žatva. Fantastický výkon podal Janči Zmrhala, ktorý si s prehľadom 
poradil s konkurenciou a s časom 0:35:25 sa tešil z úžasného tretieho 
miesta. Ani Evelínka Franclová sa nenechala zahanbiť a dobehla na 
sympatickom 10. mieste vo svojej kategórii (čas 0:47:51). Rozrastáme 
sa, čoho dôkazom sú premiérové behy Karkiho (Peťa Kardoša), Very 
Pekarovej, Peti Špánikovej či Kláry Rybárovej.
 Nedeľa patrila maratónu a polmaratónu, kde sme mali najpočet-
nejšie zastúpenie. Polmaratón si odbehlo až 20 Rajčanov. Z nich sa 
najlepšie darilo Jančimu Stehlíkovi, krásny čas 1:24:35 ho zaradil do 

prvej stovky najrýchlejších. Lukáš Janík podal rovnako krásny výkon 
(čas 1:26:14) a spokojní sú určite aj Lukáš Pekný a Branto Michalec, 
ktorí skončili zhodne v čase 1:29:41. Nikto však nevešal hlavu, ideálne 
počasie dovolilo nám všetkým užiť si trať a podať optimálny výkon. 
Maratónske rady zastupovali Jožko Očko a Mišo Tabak. Mišo bežal 

opäť skvelo a svoj košický „osobák“ vylepšil o ďalšie 4 minúty. Čas 
3:02:10 mu vyniesol krásne 66. miesto. Gratulujeme!

 Aj tento rok sa nám teda podarilo úspešne zdolať Bratislavu a 
spoločne stráveným časom utužiť našu maratónsku rodinu. Už teraz 
sa tešíme na naše ďalšie akcie, o ktorých vás, samozrejme, budeme 
podrobne informovať.

-jr- 
2x foto: archív Maratón klub Rajec

 Futbalisti Rajca absolvovali pred začiat-
kom jarnej časti V. ligy niekoľko prí-
pravných stretnutí, v ktorých sa pri-
pravovali na ostrý štart druhej časti 
súťaže. V šiestich zápasoch si pri-
písali štyri víťazstvá a dve remízy. 

FK Rajec – MŠK Kysucké Nové 
Mesto 5:2. Góly za Rajec: Židek, 
Kiš, Očko, Panák, Rybár.

FK Rajec – VTJ Rajecké Teplice 
7:2. Góly za Rajec: Konečný 2, Ži-
dek 2, Kordiš, Dubovan, Paulini.

FK Rajec – OŠK Kamenná Poru-
ba 4:1. Góly za Rajec: Rybár, Ži-
dek, Kordiš, Mazák.

FK Rajec – TJ Stráža 2:2. Góly za 
Rajec: Židek, Mazák.

FK Rajec – TJ Družstevník Belá-Dulice 
2:1. Góly za Rajec: Židek, Drahno.

FK Rajec – ŠK Javorník Makov 3:3. Góly za 
Rajec: Kiš, Židek, Mazák.

1. ZÁPAS JARNEJ SEZÓNY

 Tieto zápasy pripravili mužstvo na prvý 
ostrý zápas, v ktorom Rajec privítal na svo-
jom ihrisku lídra tabuľky zo Staškova. V nie 
príliš futbalu prajnom počasí naši futbalisti 
podali proti silnému súperovi oduševnený, 

bojovný výkon. Hrou z výborne zabezpeče-
nej obrany nepúšťali súpera do šancí a hoci 
jeden nešťastný gól nakoniec predsa len 
inkasovali Martin Kordiš a Tomáš Kiš sa 

postarali svojimi gólmi o to, že tri 
body zostali doma. 

FK Rajec – Slávia Staškov 2:1 
(1:0). Góly: 40. Kordiš, 83. Kiš – 
65. Červenec.

 Spokojnosť s výsledkom vyja-
dril po zápase aj tréner Michal 
Drahno: „Dôležité je, že sme vy-
hrali, to bol náš prvoradý cieľ. 
Terén bol ťažký a hra ešte nebola 
taká, akú by sme si predstavovali, 
ale dúfame, že teraz sa to bude už 
len od zápasu k zápasu zlepšo-
vať,“ povedal bezprostredne po 
zápase. 
 Spokojný bol aj strelec víťaz-
ného gólu Tomáš Kiš: „Bol to 
veľmi ťažký zápas, na ťažkom te-
réne, v zlom počasí. Po dobrej ak-

cií sme viedli, oni potom vyrovnali, aj keď tam 
bol pravdepodobne ofsajd. V druhom polča-
se sme ale podali kolektívny výkon a zaslú-
žene sme zvíťazili.“

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

RAJECKÍ FUTBALISTI BODOVALI

JANČI ZMRHALA A MIŠO TABAK V CIELI SVOJICH SKVELÝCH VÝKONOV

Róbert Michalec

Foto: archív FK Rajec

ZÁPAS FK RAJEC PROTI SLÁVIA STAŠKOV
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