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V novom bytovom dome na Hollého ulici 
sa už býva vo všetkých bytoch. Pribudne 
pri ňom nejaká plocha aj na hranie pre 
deti?
 Samotná výstavba bytového domu so 67 
bytmi a inžinierske siete nás stáli nemalé 
finančné prostriedky. 
 Na jar sme dokončili terénne úpravy oko-
lo domu, vysiala sa tráva, je potrebné ešte 
vybudovať oplotenie od požiarnej stanice a 
je nutné čo najskôr vybudovať v suteréne 
pivnice k bytom. Keď bude všetko nevyh-
nutne potrebné k bývaniu doriešené, potom 
sa budeme zaoberať aj tým, čo by spríjem-
nilo život obyvateľom, napr. detským ihris-
kom. 
 Musíme si však uvedomiť, že ihriská, kto-
ré v meste budujeme, nie sú pri každej bytov-
ke. Umiestňujeme ich tak, aby boli využívané 
viacerými bytovými domami. Rodičia z tohto 
bytového domu nemajú problém prejsť cez 
cestu a dostať sa na futbalový štadión, kde je 
vybudované malé detské ihrisko, skatepark, 
multifunkčné ihrisko...

V Rajci máme niekoľko detských ihrísk, 
niektoré sú však dosť zničené. Neuvažu-
jete o ich oprave či doplnení?
 Už pred voľbami sme informovali, že by 

sme chceli vytvoriť minimálne jedno väčšie 
detské ihrisko s oplotením, kde by sa nedos-
tali psy ani mačky, ktoré znečisťujú svojimi 
výkalmi pieskoviská a areály ihrísk. 
 V súčasnosti hľadáme vhodný priestor 
na ich umiestnenie a finančné prostriedky na 
vybudovanie ihrísk. 

Už sme informovali, že sa chystá vytvore-
nie workout ihriska. Kedy sa začne s jeho 
realizáciou?
 V súčinnosti s iniciátormi vytvorenia wor-
kout ihriska sa nám podarila urobiť projekto-
vá dokumentácia – výkresy toho, ako má 
ihrisko vyzerať a aké prvky tam majú byť po-
užité. V súčasnosti prebieha výberové ko-
nanie na dodávateľa, ktorý tento projekt zho-
toví. 
 Workout ihrisko by malo vzniknúť v areáli 
Základnej školy na Lipovej ulici a predpokla-
dám, že niekedy v máji-júni by mohli byť 
železné konštrukcie na cvičenie osadené. 
Následne sa park otvorí pre širokú verejnosť.

Vo volebnom programe ste mali aj zreali-
zovanie rajeckej vyhliadkovej veže. Doč-
kajú sa Rajčania takejto zaujímavosti?
 Samozrejme, na vybudovaní rajeckej 
vyhliadkovej veže pracujeme a chceli by sme 
ju vybudovať v rámci Miestnej akčnej sku-
piny (MAS). Mala by byť 
umiestnená v lokalite 
Dubová. Cez MAS je 
možné realizovať pro-
jekty v súvislosti s ces-
tovným ruchom, oddy-
chom a turistikou regio-
nálneho charakteru – čo-
mu zodpovedá aj rajecká 
vyhliadková veža, ktorú 
by prakticky mohla vyží-
vať celá dolina a turisti zo 
širokého okolia. 
 V súčasnosti sa vy-
konávajú všetky kroky, 
aby MAS bola úspešná. 
Na ostatnom zasadnutí 
sme spoločne schválili, 
že sa zaradíme do Ná-
rodnej siete MAS, kde 
majú byť podporované aj 

projekty regionálneho charakteru, nielen 
miestneho.

V minulom čísle ste čitateľov informovali 
o novej firme na spracovanie mlieka na 
Fučíkovej ulici. Máte nejaké bližšie infor-
mácie?
 Pred niekoľkými dňami sme mali rokova-
nie s riaditeľom spoločnosti, ktorý nás infor-
moval o najnovších krokoch. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka chce    
v najnovšej výzve prostredníctvom eurofon-
dov podporiť aj také aktivity, ktoré bude firma 
realizovať. Po zverejnení výzvy sa chce fir-
ma prostredníctvom projektu do nej zapojiť a 
uchádzať sa o príspevok z eurofondov. Preto 
sa rekonštrukčné práce naplno rozbehnú až 
v septembri  a niekedy v novembri by už 
chceli začať vyrábať produkty. 

Chcete Rajčanov ešte o niečom informo-
vať?
 V minulom čísle sme spomínali, že sa 
bude pokračovať v pokladaní asfaltového 
koberca na ceste od záhradiek do Kamennej 
Poruby. V súčinnosti s Cenzuálnym spolu-
majiteľstvom PS Rajec sa nový asfaltový ko-
berec na ďalšom úseku na ceste cez Skotňu 
položil 5. mája. 

Za rozhovor ďakuje Šzá 

NOVÉ BLOKOVACIE ZARIADENIE MESTSKEJ POLÍCIE
 V mesiaci apríl Mestská polícia Rajec za-
kúpila nový technický prostriedok na zabrá-
nenie odjazdu motorového vozidla (ľudovo 
povedané „papuča“). 
 Dôvodom zakúpenia bolo čiastočne ob-
medzené použitie prechádzajúcich blokova-
cích zariadení len na určitú škálu pneumatík. 
Táto nevýhoda bola niektorými vodičmi väč-
ších osobných motorových vozidiel v našom 
meste zneužívaná. Nový technický prostrie-
dok je variabilný, čo umožňuje jeho použitie 
aj na pneumatiky väčších rozmerov. Zariade-
nie je vybavené bezpečnostným zámkom a 

taktiež je viac odolné voči mechanickému 
poškodeniu. Okrem týchto výhod je samotná 
manipulácia pri nasadzovaní na pneumatiku 
omnoho jednoduchšia a bezpečnejšia. 
 Pevne verím, že týmto spôsobom zvýši-
me bezpečnosť na našich cestách a rešpekt 
v dodržiavaní pravidiel cestnej premávky. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!   

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

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA BUDEME MAŤ WORKOUT IHRISKO

POKLÁDKA NOVÉHO ASFALTOVÉHO KOBERCA NA SKOTNI

Foto: Martin Pilarčík
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UKÁŽKA Z ČINNOSTI PRÁCE MESTSKEJ POLÍCIE 
PRE ŽIAKOV KSŠ RAJEC

 V dňoch 9. a 13. apríla sme opakovane pokračovali v projekte Z prá-
ce mestského policajta ukážkami z činnosti mestskej polície pre prvý 
stupeň Katolíckej spojenej školy Rajec. 
 Počas ukážok sme žiakom čiastočne priblížili obsah práce policajta. 

Oboznámili sme 
ich s jednotlivými 
priestormi MsP a 
výbavou, výstrojou 
a výzbrojou mest-
ského policajta. 
 Celkom nás nav-
štívilo 87 žiakov     
z piatich tried. Opa-
kovane nás potešil 
ich záujem o našu 
prácu.

ŤAŽKO ZRANENÁ OSOBA PO PÁDE Z BYTOVÉHO DOMU

 Dňa 1.4.2015 o 10.58 hod. prijala hliadka MsP oznámenie o údaj-
nom páde osoby z bytového domu na ulici Mudrochova. 
 Hliadka sa ihneď presunula na miesto udalosti a zistila ležiacu mla-
dú ženu pred bytovým domom. Následne zaistila miesto incidentu a 
asistovala pri naložení zranenej do vozidla rýchlej zdravotnej pomoci.  

POŠKODENÉ MOTOROVÉ VOZIDLÁ VANDALOM

 Dňa 11.4.2015 o 20.07 hod. bola hliadka MsP požiadaná Obvodným 
oddelením Policajného zboru v Rajci o vyhodnotenie kamerového záz-
namu z lokality pri kultúrnom dome z dôvodu, že tu došlo k rozbitiu skla 
na motorovom vozidle. Okrem toho bolo hliadkou OO PZ zistené ďalšie 
dve rozbité sklá na vozidlách zo Švermovej ulice. 
 Hliadka MsP vykonala vyhodnotenie záznamu a zistila páchateľa, 
ktorý sa pohyboval v inkriminovanom mieste na skútri. 
 O 20.24 hod. prijala hliadka MsP ďalšiu informáciu od OO PZ Rajec 
o rozbití čelného skla na vozidle zo Smrekovej ulice. 
 Po príchode na miesto bolo podľa informácie majiteľa vozidla uve-
dené, že tento započul iba buchnutie po vozidle neznámou osobou, 
ktorá potom utekala od vozidla. Hliadka vyhodnotila okolnosti incidentu 
a následne požiadala domovníka z bytového domu na Ul. Smreková    
p. Kováčika o prezretie kamerového záznam z ich domového kamero-
vého systému. Analýzou záznamu boli porovnané počiatočné údaje      
z kamerového systému MsP a následne bol identifikovaný páchateľ, 
ktorého hliadka MsP zadržala v mieste trvalého bydliska v Rajci a 
predviedla ho na OO PZ Rajec. 
 Páchateľ svojim konaním poškodil celkom 7 motorových vozidiel a 
spôsobil tak škodu v predpokladanej výške okolo 2 tisíc eur. Tento 
trestný čin je v štádiu vyšetrovania OO PZ Rajec.    

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!   

Ing. Ján Jasenovec, PhD., náčelník MsP Rajec
2x foto: archív MsP

 V marcovom čísle mesačníka Rajčan sme vás informovali o niekto-
rých výsledkoch práce príslušníkov Mestskej polície Rajec. 
 Počas výkonu služby boli v uplynulom roku zistené rôzne priestupky 
s rôznou dynamikou. Pre lepšiu ilustráciu je dôležité rozdeliť, kto je 
páchateľom priestupkov a akých.

Kategorizácia páchateľov priestupkov podľa trvalého pobytu
 
 V lokalite Rajec bol 34,5 % podiel, okolité obce 52,9 %, Okres Žilina 
9,7 %, ostatné obce v SR 11,1 %, cudzinci 1,8 %.

Kategorizácia priestupkov podľa pohlavia páchateľov
 
 V kategórii muži – 73,4 % podiel, v kategórii ženy – 26,6 % podiel.

Kategorizácia priestupkov

 Z celkového počtu 380 priestupkov: priestupky proti bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky § 22 – 350 priestupkov, priestupky na úse-
ku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami § 30 – 3, pries-
tupky proti verejnému poriadku § 47 – 13, priestupky proti majetku § 50 
– 1, VZN č. 45/2009 o niektorých podmienkach držania psov – 11, VZN 
č. 3/1990, ktorým sa upravujú podrobnosti o udržiavaní všeobecnej či-
stoty a ochrany zelene na území mesta Rajec – 1, VZN č. 11/2013 o od-
padoch – 1. 

Kategorizácia dopravných priestupkov

 Dopravných priestupkov sme za rok 2014 zaznamenali 350, z toho: 
 státie v zóne na nevyhradenom parkovacom mieste – 42, státie na 
chodníku – 102, státie v zákaze zastavenia – 43, nezaplatený poplatok 
za parkovanie v spoplatnenej zóne – 56, prikázaný smer jazdy – 14, stá-
tie na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni – 13, všeobecná 
úprava cestnej premávky – zákaz zastavenia, státia – 43, zákaz vjazdu 
– 20, státie na iných miestach, kde zastavenie a státie môže ohroziť 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky – 34, státie na vyhradenom 
parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím – 18, neda-
nie prednosti chodcom na priechode pre chodcov – 3. 

Ďalšie priestupky, správne delikty a trestné činy

 Spáchanie správneho deliktu: konzumácia alkoholu – 3, lúpežné 
prepadnutie, výtržnosti, rušenie nočného kľudu – 11, krádeže (poško-
dzovanie) majetku – 19, znečisťovanie verejného priestranstva – 26.

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
náčelník MsP Rajec

ŠTATISTIKY MSP ZA ROK 2014 
DRUHÁ ČASŤ

inzercia

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
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 Uplynul rok a opäť bol 24. apríl, deň kedy 
sa organizoval Rajecký Deň Zeme. Po minulo-
ročnej úspešnej akcii sme sa opäť pripojili aj 
my zamestnanci Mestského úradu v Rajci, aby 
sme aspoň čiastočne vlastným úsilím prispeli 
k čistejšiemu okoliu. 

 Tento rok sme si vybrali lokalitu úče-
lovej komunikácie smerom na strelnicu. 
Začínali sme v časti Požehy (toto miesto 
sa nachádza na kopci pri kríži smerom 
na strelnicu). Cieľom nášho upratovania 
bolo vyčistiť tento úsek až po križovatku 
pri sklade Cenzuálneho spolumajiteľ-
stva Rajec. Úsek komunikácie je často 
využívaný počas vychádzok nás miest-
nych, ako aj návštevníkov až do doliny 
nad Kamennú Porubu. Pôvodne sme 
mysleli, že túto časť vyčistíme bez väč-
ších problémov, ale realita nás presved-
čila o opaku. Pri kríži nám bolo už na prvý 
pohľad jasné, že táto cesta sa využíva 
nielen pre turistiku, ale aj na ďalšie účely. 
Samotné blízke okolie cesty nebolo na 
prvý pohľad znečistené, avšak jeho boč-
né úseky v lesnom poraste a kríkoch obsaho-
vali všetko, na čo si len spomeniete. Veľké 
množstvo fliaš, rôzne obaly, stavebný a biolo-

gický odpad, pneumatiky, plasty... a takto by 
sme mohli vymenovávať ešte ďalej. To všetko 
svedčí o ľudskej bezohľadnosti voči našej prí-
rode. Mnoho ľudí si myslí, že ak mu niečo na 
jeho pozemku prekáža „je vhodné to vyhodiť 
kdekoľvek“. Po ceste sa veľa vodičov takto 

zbavilo svojho nákladu, len tak vyhodením 
smetí a rôzneho odpadu. 
 Tento odpad však mohol skončiť bez po-

platku v kontajneroch na separovaný zber, ale-
bo na zbernom dvore. Stačilo len málo, vlastné 
pohodlie však zvíťazilo nad zdravým rozu-
mom. Inak nemožno pochopiť zmýšľanie ľudí, 
ktorí sa takto zbavujú odpadu na úkor nás 
všetkých. Počas vyťahovania rôznych pred-

metov z kríkov sme mysleli na týchto ľudí. 
Nepriali sme im nič zlé, akurát len to, aby 
si sami vyskúšali plaziť sa v kríkovom po-
raste a byť dobre poškriabaný od ost-
ňov... 
 I napriek tomu nebolo dôležité, čím 
sme museli prejsť, aby sme sa k rôznym 
odpadkom dostali, nebolo tiež dôležité, 
že sme vyzbierali viac ako 20 stolitrových 
vriec odpadu a nebolo dôležité ani to, aké 
úsilie sme museli vynaložiť. Podstatné 
bolo to čo nám ostalo v duši, a to bol do-
brý pocit z odvedenej práce, za ktorý sa 
ne-musíme hanbiť. Nevedno, či sa takto 
cítia aj naši spoluobčania – znečisťovate-
lia s opačným názorom. 
 Bol to Deň Zeme, bez ktorej nedokáže-
me žiť. Je však dôležité sa „v mene Ze-
me“ opýtať: Dokedy to takto ešte bude 

a dokedy to naša Zem ešte vydrží? 

 V apríli každoročne slávi naša Zem svoj 
sviatok – 22. apríl je Dňom Zeme. Práve          
v týchto dňoch máme väčší záujem o ekológiu, 
viac nás zaujíma separovanie či čistenie náš-
ho prostredia od odpadkov. Aj keď Deň Zeme 
je deň venovaný našej planéte, neznamená 
to, že by nás táto problematika mala trápiť iba 
počas tohto dňa. Našu Zem by sme si mali vá-
žiť a hlavne sa o ňu starať po celý čas, veď na 
nej prežijeme celý svoj život.

 V tomto roku zorganizovali Mesto Rajec, 
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Rajecká dolina 
v spolupráci so Základnou školou na Lipovej 
ulici, Katolíckou spojenou školou a Gymná-
ziom na Javorovej ulici podujatie, ktoré 
upozornilo na dôležitosť ochrany životného 
prostredia. V piatok 24. apríla sa uskutočnil 
Rajecký deň Zeme 2015. 

 Žiaci prvého a druhého ročníka maľovali 
na asfalt obrázky Zeme, prírody, zvieratiek, 
rastlín – všetko to, čo si myslia, že potrebuje 
našu ochranu. A že vznikli zaujímavé diela ste 
sa mohli presvedčiť aj vy, keď ste išli cez ná-
mestie a pozreli ste sa pod svoje nohy.

 Tretiaci a štvrtáci si pozreli vo veľkej zasa-
dačke film Strážca divočiny, ktorý zachytáva 
život medveďov – strážcov divočiny, v neskro-
tenej a fascinujúcej divočine Tichej doliny       
v slovenských Tatrách, kde sa člo-
vek stáva iba obyčajným pozoro-
vateľom.
 Na námestí vyrástol „stánok“ 
Základnej školy na Lipovej ulici ve-
novaný práve ochrane prírody. 
Rôzne plagáty, ale aj trojrozmerné 
projekty sa zaoberali znečisťova-
ním prírody a jej ochranou. Šikov-
né dievčatá z vyšších ročníkov in-
teraktívnou formou oboznámili 
mladších spolužiakov s touto té-
mou – mali pre nich pripravených 
množstvo informácií.
 Žiaci vyšších ročníkov zbierali 
v meste a v blízkom okolí, okolo 
Rajčanky a Čierňanky odpadky. 
Samozrejme, že nezabudli vyčistiť 
od odpadkov ani okolie svojich 
škôl. Každá skupina mala presný plán, kde 
bude čistiť. Dostali odpadkové vrecia, jed-
norazové rukavice a každý žiak či študent do-
stal občerstvenie – pitný režim a malú slad-
kosť. Ako je už niekoľko rokov zvykom, aj        
v tomto roku sa do čistenia okolia mesta zapo-
jili aj niekoľkí zamestnanci mestského úradu a 
vyčistili cestu od záhradiek až po kríž smerom 
do Porubskej doliny.

 Každý rok dokážu dobrovoľníci počas jed-
ného predpoludnia vyzbierať neuveriteľné 
množstvo odpadkov. V tomto roku sa podarilo 
žiakom a zamestnancom mestského úradu 
vyzbierať štyri metre kubické odpadu, v kto-
rom nebola núdza o množstvo plastových 
fliaš, skla, plechoviek a obalov z farieb a sta-

vebných lepidiel, stavebného odpadu, pneu-
matiky, volant či puklice z automobilu, dokon-
ca rozložená kravská hlava... Všetok odpad sa 
doviezol do Zberného dvora na Fučíkovej ulici, 
kde sa vytriedil. Z vyzbieraného dopadu sa na 
skládku odpadov vyviezli iba tri štvrtiny a jeden 
meter kubický odpadu sa ďalej zhodnotil.

 Rok čo rok sa presvedčujeme o tom, že 
niektorí naši spoluobčania, ale aj návštevníci 
mesta si mýlia našu krásnu prírodu, kde tak-
mer všetci chodíme na prechádzky, so sklád-
kou odpadov a odpad z domácností vysýpajú, 
kde ich napadne – popri cestách, do riek a po-
tokov, do lesa... Vznikajú čierne skládky, zne-
čisťujú svoje okolie, vodu v riekach, ohrozujú 
živočíchov v prírode... 
 Predovšetkým však ohrozujeme sami 
seba, pretože čo do prírody dáme, to nám vráti 
späť – vo vzduchu, ktorý dýchame, vo vode, 
ktorú potrebujeme k životu či v potravinách, 
ktoré sa pestujú v pôde...

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: S. Kalma 

RAJECKÝ DEŇ ZEME 2015

DEŇ ZEME AJ SO ZAMESTNANCAMI MESTSKÉHO ÚRADU

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ Rajec
1x foto: archív MsÚ



RAJČAN 5/2015

 Šport má aj v Rajci dlhoročnú tradíciu.      
V ostatnom čase dokazujú rajeckí športovci, 
že patria nielen medzi slovenskú špičku, ale aj 
medzi tú európsku.
 Aj preto sa už po ôsmykrát rozhodlo Mesto 
Rajec, Komisia pre školstvo, kultúru a šport pri 
Mestskom zastupiteľstve v Rajci (Komisia 
ŠKŠ) a Mestské kultúrne stredisko Rajec oce-
niť najlepších športovcov mesta Rajec. Vo 
štvrtok 30. apríla boli ocenení Najlepší špor-
tovci za rok 2014.

 Do hlasovania sa zapojilo sedem športo-
vých klubov: Stolnotenisový klub, Mažoretky 
Kordovánky, Maratón klub, Futbalový klub, 
Šachový klub, Klub malého futbalu a Hokejba-
lový club. Spomedzi nominovaných športov-
cov z jednotlivých klubov vybrali najlepšieho 
športovca a najlepší športový klub členovia 
Komisie ŠKŠ. 

 Najlepším športovcom za rok 2014 sa 
stal Vratko Šimek z Maratón klubu. Vratko Ši-
mek absolvoval desiatky pretekov a vo svojej 
kategórii figuroval na popredných miestach. 
Získal 19 prvých, 5 druhých a 5 tretích miest – 
je Majstrom Slovenska v behu do vrchu Vtáč-
nik, získal 1. miesto v Bežeckej lige Žilina do 
15 rokov, druhé miesto v ČSOB Bratislava Ma-
rathon...
 Z rúk primátora mesta Ing. Jána Rybárika 
a predsedu Komisie ŠKŠ Mgr. Michala Šupku 
si ocenenie Najlepší športový kolektív prev-
zali členovia Maratón klubu. Na druhom mie-
ste skončili mažoretky Kordovánky a na tre-
ťom mieste Futbalový klub – muži.

 Za jednotlivé kluby si ocenenie Najlepší 
športovec klubu prevzali: Stolnotenisový 
klub – Jozef Kavec, mažoretky Kordovánky – 

Alexandra Hanusová, Maratón klub – Zdeno 
Koleda, Futbalový klub – Ján Pauliny, Šacho-
vý klub – Dominika 
Tomčíková,  Klub 
malého futbalu – Fi-
lip Rybár a Hokejba-
lový club – Michal 
Lednický.
 Ocenenie Naj-
výraznejší športo-
vý talent získali – 
šachisti Daniel Tu-
ranec a Zuzana 
Tomčíková, mažo-
retky Natália Stra-
ňanková a Viktória 
Bieliková, futbalisti 
Patr ik Kašuba a 
Sebastián Mlynár, 
atlét Damián Ces-
nek.
 Športovci potre-
bujú aj trénerov, ktorí ich dokážu vyburcovať   
k vynikajúcim výkonom. Za svoju výborne od-
vedenú prácu si ocenenie Najlepší športový 
tréner prevzali: Pavol Kumančík, Júlia Pave-
lová, Peter Mládenek, Katarína Gürtlerová-
Töröková.

 Ani v tomto roku sa nezabudlo na športov-
cov, ktorí svojou dlhoročnou prácou prispe-
li k rozvoju rajeckého športu. Na slávnostne 
vyhlásenie boli pozvaní a z rúk primátora a 
predsedu Komisie ŠKŠ si prevzali ocenenie: 
Ľuboš Cesnek, František Fraštia, Jozef Huljak 
a Jozef Smieško.

 Vzhľadom na mimoriadne úspechy dvoch 
mladých športovcov z Rajca rozhodla sa 
Komisia ŠKŠ udeliť ocenenie za Mimoriadne 
športové výsledky v roku 2014. Toto ocene-
nie získal krasokorčuliar Oliver Kubačák, ktorý 
sa už po štvrtýkrát stal majstrom Slovenska    
a v tejto sezóne vedie rebríček Slovenského 
pohára a golfistka Veronika Hederová, ktorá 

sa stala Majsterkou Európy v kategórii dievčat 
od 15 do 18 rokov.

 Slávnostné odovzdávanie ocenení spes-
tril bohatý program. V programe sa predstavili 
Kordovánky a žiaci zo Základnej umeleckej 
školy v Rajci – tanečný odbor Salveo a hudob-
ná skupina Happy Day. Pestrá zmes vystúpe-
ní si od divákov vyslúžila obrovský potlesk.

 Na rozvoj športu a na vytváranie podmie-
nok pre rozvoj športu sa v našom meste kladie 
veľký dôraz. Vedenie mesta sa snaží o to, aby 
športoviská boli prístupné všetkým, ktorí hľa-
dajú oddych, sebarealizáciu, telesný a dušev-
ný rozvoj a aby sa rozvíjali miestne športové, 
kultúrne a školské talenty. A aj tieto úspechy 
hovoria, že robí dobre, veď reprezentácia Raj-
ca na medzinárodných športoviskách hovorí 
sama za seba.

 Všetkým športovcom, a nielen tým ocene-
ným, prajeme v ďalších rokoch čo najviac 
športových úspechov!

Z. Ščasná, MsKS Rajec 
5x foto: S. Kalma

NAJLEPŠÍM ŠPORTOVCOM MESTA RAJEC ZA ROK 2014 SA STAL VRATKO ŠIMEK

Slovo šport je anglosaského pôvodu a odvodzuje sa od slova disport. Znamená 
obveselenie, rozptýlenie, útek od práce – od povinností k zábave. Šport má svoje počiatky 
už v antike, kedy vznikli Olympijské hry. Nikto presne nevie kedy a prečo sa šport vyvinul. 
Najpopulárnejšie vysvetlenie je tvrdenie, ktoré hovorí, že šport bol najskôr výcvik v love a 
boji o prežitie a až neskôr, keď človek mal viac voľného času, sa vyvinul na zábavu. Šport 
je hra alebo iná aktivita rozvíjajúca fyzickú zdatnosť obyčajne v súťaži s inými. Šport 
poskytuje radosť a pôžitok z cvičenia, ako aj zábavu v profesionálnej podobe.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVEC 2014 – VRATKO ŠIMEK

PAVOL UHLÁRIK PREBERÁ OCENENIE 
ZA MARATÓN KLUB, KTORÝ SA STAL 

NAJLEPŠÍM ŠPORTOVÝM KOLEKTÍVOM

OCENENÍ ŠPORTOVCI

VERONIKA HEDEROVÁ A OLIVER KUBAČÁK

ZĽAVA: ĽUBOŠ CESNEK, JOZEF SMIEŠKO, 
FRANTIŠEK FRAŠTIA
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 Májová zeleň najlepšie vyjadrovala žela-
nie poľnohospodárov týkajúce sa sily a dobré-
ho rastu všetkého rastlinstva. Všetko živé čo 
prišlo na svet v máji, malo sa zdarne vyvíjať. 
Mláďatá zvierat boli najvhodnejšie na chov. 
Preto zvyky, pri ktorých mali rozhodujúcu úlo-
hu rastliny, dostali názov májenie. Strom vo 
zvykoch všeobecne sa označuje slovom máj.

 Máje boli známe už v antike, staroveké 
národy dávali pred 1. májom na domy a hos-
podárske budovy stromček na ochranu pred 
zlými duchmi a chorobami. V stredovekej Eu-
rópe stavali stromy na 1. mája, na Turíce a na 
Jána ako prejav úcty a žičlivosti pred kostol, 
radnicu, pred domy popredných mešťanostov 
a všeobecne vážených osôb. Odtiaľ už nebolo 
ďaleko k myšlienke postaviť máj pred dom ob-
divovaného dievčaťa.

 V pätnástom storočí bolo postavenie mája 
znakom vážneho záujmu o dievča. Neskôr na-
dobudli máje u nás rôzny význam. V prvom prí-
pade postavil mládenec máj len tomu diev-
čaťu, o ktoré sa uchádzal. V druhom boli máje 
spoločným darom mládencov všetkým dospe-
lým dievčatám obce. Tretí variant bol ten, že 
máj dostalo síce každé dievča, no ak malo 
svojho mládenca, bol jej máj iný ako tie, ktoré 
boli určené pre všetky dievčence. Alojz Med-
ňanský vo vlastivednej práci Nitrianskej stolici 
začiatkom 19. storočia napísal: „Medzi zvlášt-
ne zvyky patrí stavanie májov cez prvú májovú 
noc pod okná dievčat. Toto vyznamenanie do-
stala len tá, ktorá má frajera, alebo ktorej sa 

chce nejaký mladík zalíškať.“ 
 Stavanie májov bolo rozšírené na celom 
Slovensku. Na ich postavenie sa rúbali vysoké 
stromy s pravidelne rozloženou korunou, preto 
sa v 18. storočí v rámci hospodárenia s lesmi 
začalo stavanie májov zakazovať. Zákaz reš-
pektovali najmä vo väčších mestách, kde sta-
vanie májov rýchle ustupovalo – viac ako zá-
kazy však pôsobil celkový vývoj mestského 
prostredia. 
 Stavaniu mája sa venovala veľká pozor-
nosť. Myjavskí mládenci boli donútení postaviť 
iba jeden obecný máj, a preto mu venovali aj 
veľkú starostlivosť – „Pred 1. májom doviezli 
mládenci na obecné priestranstvo vysokú je-
dľu, ktorú okliesnili a očistili od kôry, ponecha-
júc len asi dva metre vysoký vrcholec. Ten oz-
dobili stužkami a šatkami, ktoré im požičali 
dievčatá. Máj postavili do pripravenej jamy, 
ktorú zasypali a zem okolo pňa dobre ubili.     
V polovici mesiaca jedľu tajne v noci zvalili, 
vyblednuté šatky a stuhy nahradili novými a 
máj znova postavili. V posledný májový deň už 
pri muzike a za prítomnosti množstva divákov 
máj zrútili, mládenci poodlamovali z vrcholca 
vetvičky a držiac ich nad hlavou tancovali.      
K zábave finančne najviac prispeli dievčatá, 
pretože si svoje šatky a stužky museli odkú-
piť.“ V iných častiach Slovenska napríklad      
v okolí Trenčína a Oravy bohaté, rozsiahle lesy 
umožňovali mládencom stavať svojim dievča-
tám individuálne jedle alebo smreky podľa 
potreby. V Trenčíne uviazali na vrcholec 
okrem stúh a šatiek aj fľašu pálenky. Na Orave 
dával okrem mája mládenec dievčaťu aj po-
maľované hrable, vyložené kúskami zrkadla. 
Ak si ich dievča vzalo, keď išlo hrabať seno, 
bol to pre celú obec znak, že záujem je oboj-
stranný. Približne od dvadsiatych rokov 20. 
storočia začali dostávať máje všetky dospelé 
dievčatá. V mnohých obciach sa máje stavajú 
dones, aj keď už prestali byť symbolom váž-
neho záujmu o dievča, ba prestal označovať aj 
dievča súce na vydaj. 

STAVANIE MÁJA V RAJCI

 Ani v našom meste nebolo veľmi zvykom 
stavať máje dievčatám. Aj preto sa rozhodlo 

Mestské kultúrne stredisko Rajec priblížiť ten-
to krásny zvyk všetkým občanom. Skôr ako 
mohol byť máj v nedeľu 3. mája postavený, 
museli mládenci z folklórneho súboru Kľak, asi 
mesiac vopred, vybrať vhodný strom na má-

jovú žŕdku. Očistili ho od konárov a kôry a ne-
chali trochu vyschnúť. Vykopali jamu, aby sa 
mohol máj „zasadiť“ do zeme. Dievčatá zo sú-
boru Kľak vyzdobili vrcholec stužkami a chlap-
ci mohli máj postaviť. Za všeobecnej radosti 
divákov sa v prvú májovú nedeľu vztýčil na ra-
jeckom námestí mestský máj pre všetky ra-
jecké ženy a dievčatá. Potom už nasledovala 
len dobrá zábava. Svojimi piesňami nás okrem 
folklórneho súboru Kľak z Fačkova zabavil aj 
folklórny súbor Turianka z Turia. 
 Prvé májové nedeľné popoludnie plné 
hudby nám pripomenulo ľudové zvyky a tradí-
cie našich predkov, ktoré by sme si mali nielen 
pripomínať, ale mali by sme sa snažiť o to, aby 
sa na ne nezabúdalo a aby ich spoznali aj 
mladí ľudia žijúci v našom meste. 

 Asi sa nebudem veľmi mýliť, keď poviem, 
že obloha za jasných nocí vždy pútala pozor-
nosť človeka. Denná obloha nie je až taká 
zaujímavá. A predsa... 20. marca sme boli 
svedkami zaujímavého predstavenia – čias-
točného zatmenia Slnka.

 V Katolíckej spojenej škole to bol výnimoč-
ný deň, ktorý určite zapôsobil na všetky deti. 
Už pred začiatkom tohto úkazu boli na škol-
skom dvore pripravené pomôcky na pozoro-
vanie – výkonný ďalekohľad s bezpečným 
filtrom, menší ďalekohľad na premietanie Sln-
ka na plátno, ktoré poskytol pán Karol Huljak 
(súkromný a zanietený astronóm) a hŕba tma-
vých filtrov na pozorovanie voľným okom. 
 Od začiatku zatmenia (asi o 9.40 hod.) až 
do jeho konca (asi o 12.00 hod.) sa pri prís-

trojoch a pomôckach vystriedali všetky deti      
i dospelí zo školy. Najzaujímavejšia bola naj-
väčšia fáza (asi o 10.50 hod.), keď bol zjavný 
pokles intenzity slnečného svitu a citeľný po-
kles teploty.

 Bol to pekný a pre deti nezvyčajný deň, 
keď mali možnosť vidieť niečo, čo nie je až 
také bežné a zároveň mali príležitosť pýtať sa 
a azda aj pochopiť, ako to funguje. Je dobré, 
keď má vedenie školy pochopenie pre takéto 
aktivity a keď sa nájdu aj rodičia, ktorí sú 
ochotní ich podporiť. Ďakujeme.

Anna Veselovská, 
vedúca Astronomického krúžku 

v CVČ pri KSŠ Rajec
1x foto: archív KSŠ

ZATMENIE SLNKA POZOROVALI AJ ŽIACI KSŠ

MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ...

Zdroj: Rok vo zvykoch nášho ľudu, Tatran 1986
Spracovala: Z. Ščasná, MsKS Rajec

2x foto: E. Pekná
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 Projekt Comenius s názvom Oživenie Slovanov v 17. – 20. storočí,  
v ktorom je zapojená Katolícka spojená škola, pokračoval v dňoch 23. 
až 28. marca ďalšou mobilitou. Tentokrát sme navštívili partnerskú ško-
lu v Českej republike, konkrétne v Šumperku.

 Šumperku sa hovorí aj malá Viedeň, preto naše prvé kroky viedli do 
centra mesta, v ktorom sa nachádza mnoho historických budov spolu   
s obrovskou radnicou. Z jej veže sme mali nádherný výhľad na okolie i 
na zasnežený vrch Praded. Potom nás už čakali povinnosti.
 Po privítaní v partnerskej škole a 
zvítaní sa s partnermi z Poľska a 
Bulharska sme prezentovali doma 
pripravené prezentácie. Ich témou 
boli umelci pôsobiaci v období ná-
rodného obrodenia v jednotlivých 
zúčastnených krajinách. Na záver 
prvého dňa sme absolvovali hodiny 
českého a anglického jazyka, v rám-
ci ktorých sme spoločne pracovali na 
ďalších témach Slovníka slovan-
ských slov. Nasledujúce dni sme 
navštívili viacero miest. V utorok 
naše kroky viedli do Múzea J. A. 
Komenského v Přerově, v ktorom 
sme sa dozvedeli o jeho živote a zá-
roveň sme si mohli posedieť v škol-
ských laviciach, ktoré „drali“ deti       
v 19. a 20. storočí. Popoludní sme už 
obdivovali Arcibiskupský palác a Katedrálu sv. Václava v Olomouci. 
 V stredu nás čakala dlhá cesta do Viedne. Zúčastnili sme sa pre-
hliadky zámku Schönbrunn – letného sídla Habsburgovcov. Po nej nás 
čakalo sladké prekvapenie. Múzeum čokolády. Videli sme výrobu tra-

dičných rakúskych cukroviniek (Mozartkugeln), mali sme možnosť 
ochutnať aj iné delikatesy a nakoniec si aj tieto maškrty zakúpiť.  
 Štvrtok sa niesol v znamení presunu do hlavného mesta ČR. Po 
ceste sme sa zastavili v Hlinsku, kde sme si prezreli skanzen Betlém. 
Následne sme navštívili Múzeum bábkových kultúr v meste Chrudim. 
Ďalšou zastávkou bol nádherný gotický Chrám sv. Barbory v Kutnej 

Hore. Večer nás už vítala Praha.
 V piatok sme navštívili Poľský in-
štitút a Pražský hrad, poprechádzali 
sme sa v jej historickom centre. Ve-
čer sme sa všetci vyobliekali. Naším 
cieľom bolo Národní divadlo. Pred-
stavenie v Laterne magice nás zau-
jalo predovšetkým zaujímavým spra-
covaním. 
 V sobotu nás čakal posledný bod 
programu – Česká národná galéria. 
Mali sme možnosť kochať sa pohľa-
dom na diela Alfonsa Muchu. Jeho 
Slovanská epopeja je skutočne oča-
rujúca.
 Po týždni strávenom v Českej re-
publike sme sa už všetci tešili do-
mov. Každý z nás si počas tohto po-
bytu našiel niečo, čo ho zaujalo. Zá-

roveň sme si precvičili angličtinu a nadviazali viacero nových priateľ-
stiev. Lúčili sme sa s prísľubom, že od septembra budeme pokračovať   
v novom projekte. 

Mgr. Miriama Uričová, koordinátorka projektu KSŠ Rajec

 O tom, že opera môže byť zábavná, sme 
sa so žiakmi 4., 5. a 6. ročníkov Katolíckej spo-
jenej školy presvedčili 14. apríla, keď sme dvo-
ma autobusmi vycestovali do Slovenského ná-
rodného divadla v Bratislave. Už zraz pri kos-
tole naznačoval výnimočnosť akcie. Žiaci pri-
chádzali pekne spoločensky oblečení, až som 
pri niektorých mala pocit, že idú minimálne na 
stužkovú slávnosť.

 Na hodinách Hudobnej výchovy sme sa    
s operou G. Donizzetiho „Nápoj lásky“ už zoz-
námili a vysvetlili sme si, čo všetko nás v his-
torickej budove SND čaká. V každej opere 
niekto niekoho miluje alebo nemiluje. Okolo to-
ho sa všetko točí. Buď on miluje ju a ona nemi-
luje jeho, ale niekoho úplne iného, a ten iný 
možno miluje niekoho ešte ďalšieho a na zá-
ver niekto v tom milostnom „zapletanci“ zahy-
nie. Vtedy takejto opere hovoríme tragická. 
Našťastie my sme sa ocitli v opere komickej a 
to doslova. Moderátor predstavenia – herec 
Martin Vanek zapájal deti aktívne do deja a 
tých, ktorí mali možnosť sedieť na prízemí, 
vyvolal aj na javisko. Týmto spôsobom sa deti 
na chvíľu mohli stať aktívnou súčasťou oper-
nej inscenácie. Hoci árie spievali speváci v ori-
gináli, teda po taliansky, moderátor vždy vtip-
ne okomentoval ich obsah. Takto sme si všetci 
mohli vychutnať pravé operné umenie Martina 
Malachovského, Jany Bernáthovej, Martina 
Gyimesiho a ďalších sólistov opery SND. Keď-
že sme sedeli na najvyššom balkóne, mohli 
sme vidieť v orchestrisku aj hráčov orchestra.

 Po predstavení sa deti tešili z rozchodu     
v nákupnom centre Eurovea, kde mohli vidieť 

naživo obchody z relácie Nákupné maniačky. 
Niektorým sa dokonca podarilo „uloviť“ foto-
grafiu so známymi hercami, ktorí práve pre-
chádzali okolo.

 Po opätovnom stretnutí sme prešli popri 
nábreží Dunaja, kde sa ešte poniektorí žiaci 
plní energie vyšantili na preliezačkách, step-
peroch či bicykloch. Pri Dóme sv. Martina sme 
si chvíľu oddýchli a aspoň krátko sa pomodlili. 
Zdravo unavení sme nasadli do autobusov, 
ktoré nás už čakali na dohodnutom mieste. 
Odchádzali sme plní zážitkov, ktoré v nás ope-

ra a hlavné mesto zanechali. Touto cestou 
ďakujem aj kolegom Ing. Jurajovi Jasenovco-
vi, Mgr. Janke Rybárikovej, Mgr. Veronike Soj-
kovej, Mgr. Márii Baďurovej, Mgr. Pavlovi Ge-
rovi a rodičom – dobrovoľníkom, ktorí mi s or-
ganizáciou zájazdu pomohli. 

 Verím, že prvý kontakt detí s operou bol 
dobrým štartom pri ďalších stretnutiach s ume-
ním a že na podobné podujatie sa vyberieme 
aj v budúcom školskom roku. 

PaedDr. Eva Kyšková, učiteľka HUV 
na KSŠ sv. J. Vianneyho v Rajci
1x foto: Mgr. Janka Rybáriková

MOBILITA V ČESKEJ REPUBLIKE

Foto: archív KSŠ

OPERA JE ZÁBAVA
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 V týchto dňoch si pripomíname 70. výročie 
oslobodenie Slovenska spod nadvlády Hitle-
rovských vojsk. Prvou oslobodenou obcou na 
východnom Slovenska bola obec Kalinov (21. 
septembra 1944). 19. januára 1945 boli oslo-
bodené Košice, 4. apríla 1945 Bratislava. Po-
sledné nemecké jednotky na území Slovenska 
boli zlikvidované do 1. mája 1945. Slovensko 
oslobodzovalo viacero vojenských jednotiek – 
2. ukrajinský front generála Malinovskeho,    
4. ukrajinský front generála Jeriomenka,        
1. a 4. rumunská armáda ako aj 1. česko-slo-
venský armádny zbor ZSSR. Tuhé boje pre-
biehali najmä v Dukelskom priesmyku, pri Lip-
tovskom Mikuláši, na juhu Slovenska pri Ša-
hách, Leviciach a Štúrove. Pri oslobodzovaní 
Československa padlo asi 170 tisíc soviet-
skych vojakov. Na Slovensku je pochovaných 
60 659 padlých príslušníkov sovietskej Čer-
venej armády a 10 435 rumunských vojakov. 
Na územní našej krajiny sa nachádza aj množ-
stvo pamätníkov, ktoré nám pripomínajú oslo-
boditeľov našej krajiny od fašistickej krutovlá-
dy. Najznámejším je Slavín týčiaci sa nad Bra-
tislavou, Pamätník SNP v Banskej Bystrici, 
Pamätník francúzskym partizánom padlým     
v SNP pri Strečne a množstvo iných.
 Naše mesto nie je výnimkou. Medzi domi-
nanty námestia patrí Pamätník Slovenského 
národného povstania, ktorý nám pripomína 
nedávnu históriu, do ktorej zasiahla aj Rajecká 
dolina, a to nielen bojmi po-
čas Slovenského národného 
povstania.

OSLOBODENIE NÁŠHO 
MESTA

 Ešte skôr ako v nedeľu 
ráno 29. apríla 1945 vojaci 
rumunských oslobodzova-
cích jednotiek vstúpili do Raj-
ca a oslobodili ho, uskutočni-
lo sa niekoľko náletov na Ra-
jec a okolie. 
 Podľa najnovších údajov 
na Rajec útočili rumunské lie-
tadlá a malo sa tak stať 8.,11., 
17. a 18.4.1945 (v niektoré 
dni lietadlá iba nalietavali na 
určitú časť cestnej komuni-
kácie či rajeckej železnice). Prvýkrát bol Rajec 
bom-bardovaný v nedeľu 8.4.1945. Druhýkrát 
17.4.1945, kedy bola bombardovaná aj Po-
važská Bystrica.

BOMBARDOVANIE RAJCA

V Kronike mesta Rajec (diel II.) sa píše: 
 ... Bomby zasiahli budovu Štátnej meštian-
skej školy na námestí, č. d. 363. Šťastie však, 
že to bola nedeľa a žiaci s učiteľmi sa nena-
chádzali v budove. Toto bombardovanie bolo 
dňa 8. apríla 1945, teda pár dní pred oslobo-
dením Rajca – 29. apríla 1945. V tento deň 
bolo značne poškodené námestie, obecný 
dom (ratúz), mestský hostinec (pivovar), skoro 
všetky budovy na námestí, pošta, elektrické 
osvetlenie. Bombami bol zasiahnutý i obytný 
dom č. 494 na vtedajšej ulici Dr. Eduarda Be-
neša, terajšej ulici 1. mája, v ktorom bývala 
evakuovaná rodina z Bratislavy – matka s tro-

mi maloletými deťmi. Matka bola zabitá. Počas 
bombardovania padol i život rajeckého obča-
na Rafaela Stanku, ktorý v tom čase bol na ná-
mestí (vtedy Námestie Andreja Hlinku) a tla-
kom vzduchu pri páde bomby bol usmrtený.      
I viacerí občania boli týmto 
bombardovaním zmrzačení.

Na internetovej  stránke 
www.vlaky.net nájdete takúto 
zmienku o leteckom útoku:
 Rajec bol bombardovaný. 
8. apríla okolo 9. hod. bomby 
dopadli na Veľký rad, kde sa 
stali obeťou nemeckí vojaci. 
Postihnuté boli obytné domy 
a bolo niekoľko ranených, ba 
niektorí aj zomreli. 11. apríla 
bola bombardovaná železnič-
ná stanica. Bomby dopadli 
oproti stanici. Službu majúci 
zamestnanci, ktorí boli na pe-
róne, boli zrazení na zem od 
toho výbuchu. Jama ostala od 
bomby taká veľká, že by celá 
stanica vošla do nej. Rodina náčelníka stanice 
mala dve kozy, ktoré pri tom momente tiež boli 
zabité. Jedna bola ďaleko prehodená nad 
súpravu vozňov deponovanú v Rajci. V týchto 
dňoch tiež Nemci podmínovali trať a vyhodili 
do povetria mosty, srdcovky a výhybky...

Spomienka Rajčana J.Š., pamätníka, na bom-
bardovanie Rajca:
 Je nedeľa, 8. apríl 1945, na oblohe ani ob-
láčik a ľudia spokojne idú na prvú svätú omšu. 
Mňa otec poslal pomôcť prehnať ovce cez 
ulice na pašu. Prišiel som už k bitúnku, ktorý 
stál tesne vedľa Čierňanky, smerom nahor na 
Dubovú. Keď som sa už vracal, zbadal som od 
východnej strany na oblohe lietadlo, ako sme-
rovalo k nášmu mestu. Počul som pár palub-
ných výstrelov, a potom to začalo. Nevedel 
som, čo mám robiť, lebo som to nikdy nezažil. 
Pochopil som to až vtedy, keď nemecká stráž, 
ktorá strážila muníciu, na zatáčke pri trafosta-
nici, začala skákať do priekopy a ukázali mi, 
aby som tiež zaľahol. Netrvalo to dlho, lietadlo 
vypustilo bomby na jeden krát, ktoré dopadali 
na Dlhý rad a na námestie. Keď som vstal, 
videl som kúdole prachu nad mestom. Ako bez 
duše som bežal domov cez námestie. Bol to 
hrozný pohľad. Asi 5 bômb dopadlo na ná-

mestie medzi meštianskou školou a Ratúzom. 
Všetky brány a okná rozbité a od črepín diery 
na domoch... 
 Na námestí vtedy prišiel o život jeden ob-
čan, ktorý práve naberal vodu zo studne a tla-
ková vlna ho hodila o múr. Na Dlhom rade boli 
vážne zranení dvaja občania, z ktorých jeden 
neskoršie zomrel...

 Naše mesto potom prežilo ešte jedno 
bombardovanie. Vtedy bomby padali severne 
od súkenky, kde bolo v bunkri zabitých 12 
Nemcov. Dve dopadli ešte na západnú časť, 
kde prišla o život jedna žena, ktorá sa pred ne-
bezpečenstvom skryla v Rajci.
 Boli to dni prežité vo veľkom strachu, ktoré 
našťastie netrvali dlho, lebo koncom mesiaca 
bolo naše mesto už oslobodené!

V kronike mesta Rajec sa ďalej píše:
ODSTRAŇOVANIE VOJNOVÝCH ŠKÔD

 Konsolidácia pomerov po 2. svetovej voj-
ne si vyžiadala veľa zásahov do života obyva-
teľstva. V prvom rade muselo sa pristúpiť k od-
straňovaniu bômb v rajeckom chotári. Toto 
prevádzali vojaci – pyrotechnici zo Žiliny za 
pomoci občanov, bývalých gardistov – fašis-
tov. V okolitých horách, najmä v Porubskej bo-
lo veľa mŕtvol vojakov a partizánov, lebo tam 
za Slovenského národného povstania zúrili 
časté partizánske boje s nepriateľskými vojak-
mi. Bola zisťovaná totožnosť mŕtvol a tieto boli 
potom pochovávané. Osemnástim rumun-
ským vojakom, ktorí tu padli, boli na cintoríne 
upravené hroby. Túto prácu previedol Fran-
tišek Krejsa hneď v roku 1945...

ZDROJE:
Kronika Mesta Rajec, diel II.,

www.vlaky.net ,
Martin Cibula.

Spracovala: Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: depozit Mestského múzea Rajec

70. VÝROČIE OSLOBODENIE RAJCA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO 
RAJEC ĎAKUJE MŠ na Ul. Obr. mieru 

za výstavu prác žiakov

ZÁROVEŇ VÁS POZÝVA na výstavu 

PRÁC ŽIAKOV ZŠ NA LIPOVEJ UL. 
7.5. - 1.6.2015

Výstavná sieň Radnice v Rajci

POHREB RAFAELA STANKU – SPRIEVOD CEZ ULICU DLHÝ RAD

ZBOMBARDOVANÝ MOST NA TRATI RAJECKEJ ŽELEZNICE
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65 rokov
Emil Rybár

Ján Huljak

75 rokov
Jaroslav Maršala
Marta Štolbová

81 rokov
Oľga Najmanová

82 rokov
Melánia Dokupilová

Mária Koreňová

84 rokov
Alojzia 

Babčanová

86 rokov
Mária Hajstrová

Pavol Čerňanský

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Tobias Kromka – február
Adam Javorský – marec

Zosobášili sa

Lukáš Vereš a Ing. Barbora Pauliniová
František Pavlík a Mária Chvalniková

Opustili nás
Magdaléna Smiešková 1928 – 6.4.2015

Jozefa Šimková 1929 – 14.4.2015
Alžbeta Mihálková 1928 – 17.4.2015
Arnold Domanický 1934 – 26.4.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – máj 2015
 V období marec-apríl si naši zástupcovia v žilinskej futsalovej Žirafa 
lige počínali rozdielne.
 Prvoligová BARSA natiahla sériu prehier na 5 zápasov, po ktorej si 
pripísala aspoň bodík za remízu s tímom Sagi Žilina. V poslednom kole 
bude súperom doterajší suverén súťaže, mužstvo z Bánovej, no už 
dnes je isté, že náš klub, ako nováčik skončí, na prijateľnom 7. mieste.

 V prvol igo-
vých štatistikách 
jednotlivcov je na 
piatom mieste 
Tomáš Hollý s 34 
bodmi (za 14 gó-
lov a 14 asisten-
cii). V mužstve ho 
nasleduje Erik 
Kašuba s 25 bod-
mi (20+5), tretí 
Juro Bielik má 17 
bodov (10+7).
 V štvrtej lige 
hrajúce mužstvo 

BANDA pokračovalo vo víťaznom ťažení a udržuje si naďalej priebežne 
prvé miesto. V záverečnom kole sa stretne s druhou Malagou, s ktorou 
utŕžili aj svoju jedinú prehru. Bez ohľadu na výsledok by tím mal hrať 
minimálne baráž o postup do vyššej súťaže.
 Tímovú produktivitu Bandy vedie Janko Matuška s 36 bodmi 
(21+15, celkovo 7. v lige) pred Robom Židekom s 33 bodmi (23+10), 
tretí je Martin Kordiš s 26 bodmi (14+12). 

VÝSLEDKY BARSY

 Juventus – BARSA 10:4 (3:3). Góly: Tomáš Hollý 3, Maroš Zadňan. 
BARSA – MPR Žilina 2:5 (2:4). Góly: Tomáš Hollý 2. FC Lomi – BARSA 
8:2 (2:1). Góly: Tomáš Hollý, Maroš Zadňan. Sagi – BARSA 3:3 (2:1). 
Góly: Erik Kašuba 3.

Tabuľka 1. ligy:

  1. Synot Tip Bánová  16  15-0-1  129:49  45
  2. Juventus Žilina  15   13-0-2   104:55   39
  3. Doxx Žilina A  17  11-0-6  77:63  33
  4. MPR Žilina  17    9-0-8  79:69  27
  5. Galacticos  18    9-0-9  93:95  27
  6. Sagi Žilina  16    8-2-6  87:87  26
  7. KMF BARSA RAJEC  17    5-2-10  89:99  17
  8. ŽFA El-Lukyno Žilina  18    4-1-13  97:128  13
  9. FC Lomi  16    3-1-12  76:122  10
10. Celtic Žilina  16    3-0-13  44:108    9

VÝSLEDKY BANDY

 BANDA – Manolo Team 5:2 (2:1). Góly: Michal Miko 2, Martin Kor-
diš 2, Peter Miko. Torpedo – BANDA 1:6 (2:1), Góly: Daniel Fraštia, 
Martin Kordiš, Ján Matuška, Lukáš Bôtoš, Róbert Židek, Michal Dorín-
sky. BANDA – Limbáci 4:2 (1:2). Góly: Martin Kordiš 2, Ján Matuška, 
Michal Dorínsky. Los Culés – BANDA 0:4 (0:1). Góly: Lukáš Bôtoš 2, 
Ján Matuška, Michal Dorínsky.

Tabuľka 4. ligy:

  1. BANDA Rajec   17  14-2-1  104:42  44
  2. Malaga  16  14-0-2  133:49  42
  3. FC Manolo Team ZA    17 12-1-4  134:67  37
  4. Šošoni ZA   17 12-1-4   97:53  37
  5. FC SaMiNechce  18    9-1-8    91:88  28
  6. Los Culés  18    9-0-9  102:107  27
  7. FSC Small Wood ZA  18    6-0-12    78:126  18
  8. FC 4Jao  17    4-0-13   53:104  12
  9. FC Torpédo ZA  17    3-1-13    61:116 10
10. Limbáci  17    0-0-17    39:140   0

-kmf-
1x foto: archív KMF

Z hlbín temna čulas' môj hlas i ston,
spoznala si dieťa svoje drahé v ňom.

Fanfáry vzlykov vzbudili tvoj cit,
čo spriadli narušenú materinskú niť.

S chvatom beží ku známemu hlasu,
stranou sa neobzerá, veď nieto času.

Hľadá matka stratený kus svojho srdca,
dieťa je nevinné, nepoznalo svojho otca.

Skláňa sa matka nad raneným tielkom,
čo nedávno napájala materinským mliekom.

Aký údel zdieľa nevinné drahé dieťa?,
veď ono žiarilo sťa najkrajšie kvieťa.

Vezmi ma, vezmi, drahá moja matka,
u teba je každá chvíľa sladká.

U teba môžem každý bôľ zabudnúť,
v tvojom náručí chcem spočinúť.

Ondrej Mikuš 

V TVOJOM NÁRUČÍ CHCEM SPOČINÚŤ

FUTSALOVÁ ŽIRAFA FINIŠUJE



RAJČAN 5/2015

 Máme za sebou ďalší na počasie bláznivý  
a na bežecké podujatia nabitý mesiac. Ešte     
v závere marca sa vybrala časť našej partie do 
hlavného mesta Českej republiky užiť si atmo-
sféru Sportisimo 1/2 Maraton Praha 2015 a 
tento „výlet“ ozdobiť navyše skvelými výkonmi. 
V konkurencii viac ako 9 000 pretekárov sa 
naši rozhodne nestratili v dave. Janko Piala 
bežal za 1:21:51, Jojo Židek bol ešte rýchlejší 
a s výkonom 1:19:04 skončil na 83. priečke. 
Parádny výkon podal Zdenko Koleda, do cieľa 
prišiel za 1:18:56, celkovo tak skončil 80. a vo 
svojej kategórii obsadil krásne 9. miesto.
 Prvý apríl patril IV. ZK žilinskej bežeckej 
ligy. 3 000 m beh odbehol najlepšie Janči Pia-
la, ktorý si vylepšil dokonca svoj osobák na túto 
vzdialenosť. Čas 9:58 mu stačil na 3. miesto. 
Osobák si spravil aj Peťo Uhlárik, čas 10:51 
znamenal 7. miesto. Evelínka Franclová si     
v kategórii žien vybojovala 3. miesto. 
 4. apríla sa konal 43. ročník Behu oslobo-
denia Turian. 10 km trať pokoril z našich naj-
lepšie opäť Janči Piala a znovu sa postavil aj 
na „bedňu“ tretiemu miestu vďačí za výkon 
35:47. Ani Zdenko Koleda sa nenechal 
zahanbiť, s časom 38:14, skončil vo svojej ka-
tegórii piaty a juniori Vratko Šimek a Peťo Uh-
lárik sa „pobili“ o 4. a 5. miesto vo svojej kate-
górii, keď Vratko vyhral iba o jedinú sekundu.
 Ani na novom podujatí – Prievidza night 
run – 11. apríla, nechýbali Rajčania. Janči 
Zmrhala zdolal 7,5 km za 26:21, obsadil         
5. miesto a v kategórii nepopulárnu, zemiako-
vú, medailu. Vratko Šimek a Peťo Uhlárik sa 
opäť stretli v súboji juniorov, no teraz mal na-
vrch Peťo a s časom 30:27 uchmatol víťazstvo 

pre seba. Naša nová bežkyňa, Veronika Peka-
rová, sa vyznamenala a čas 40:29 jej priniesol 
krásne 2. miesto. O deň neskôr sa zopár Raj-
čanov prebehlo aj na jednom z najstarších 
slovenských bežeckých podujatí – 68. ročníku 
Národného behu Devín. Krásne nás repre-
zentovala Evelínka Franclová, ktorá 11,6 km 
trať zdolala za 00:54:58, skončila 74. vo svojej 
kategórii a nechala tak za sebou viac ako 1 660 
pretekárok.

 Ďalší týždeň sme tiež neoddychovali. Vla-
do Rybár sa zúčastnil Brnenského polmara-
tónu, zabehol čas 1:27:47, čo preňho zname-
nalo celkovo 65. miesto a v kategórii dokonca 
krásnu 13. priečku. V ten istý deň sa konal aj 
Prievidzský duatlon. Aj tu sa našim darilo 
výborne. Dokopy 55 km trať (10 km beh, 40 km 
bicykel a 5 km beh) zdolal Janči Zmrhala za 
2:17:06, skončil tak 13. a ešte lepšie sa darilo 
Zdenkovi Koledovi, ktorý s časom 2:12:27 
skončil celkovo siedmy a vo svojej kategórii do-
konca nenašiel premožiteľa a zvíťazil.
 Dostávame sa pomaly k záveru našej aprí-

lovej aktivity. Posledný víkend to behom opäť 
žilo. V sobotu, 25. apríla, sa v Kysuckom No-
vom Meste konala Kysucká desiatka. V kate-
górii nad 40 rokov opäť dominoval Zdenko 
Koleda, ktorý skončil s časom 35:49 tretí. Zo 
žien si super počínala Evelínka Franclová, 
ktorá dosiahla čas 0:49:36 a v ťažkej konkuren-
cii získala taktiež bronz. Jeden z premiérových 
behov v našich farbách zažil aj Tomáš Valen-
ta, ktorý si v juniorskej kategórii vybojoval dru-
hé miesto.
 O deň neskôr sa bežal ďalší beh v rámci be-
žeckej ligy – Beh oslobodenia v Strečne, tra-
dičné 5 km cezpoľné preteky. Juniori nám robia 
veľkú radosť, Vratko Šimek svoju kategóriu 
vyhral (21:49) a Peťo Uhlárik skončil tesne za 
ním. Prvenstvo v kategórii do 50 rokov ušlo iba 
o 10 sekúnd Zdenkovi Koledovi, ktorý sa tešil 
zo striebornej pozície a Janko Šimek dobehol 
v tejto kategórii šiesty.
 Máj je pred nami, užívajte si prírodu a za-
športujte si s nami! Čaká nás parádny športový 
víkend, ktorý by ste nemali zmeškať. V sobotu, 
30. mája, sa v okolí rybníka Košiare (a aj pria-
mo v ňom ☺) uskutoční tretí ročník Kros triat-
lonu (1 km plávanie, 21 km bicykel, 6 km beh), 
ktorý bude zároveň Slovenským pohárom v di-
sciplíne kros triatlonu. Príďte si zmerať svoje 
sily. Ak nemáte natrénované všetky disciplíny, 
oslovte kamarátov a vytvorte štafetu. A ak ste 
skôr gaučový typ, príďte povzbudzovať, atmo-
sféra týchto pretekov v kombinácii s našou 
prírodou je fantastická. Nedeľa, 31. máj, už bu-
de opäť patriť deťom, ktoré zaplnia námestie. 
Všetkých rodičov a ich ratolesti pozývame na 
tradičný Beh rajeckým rínkom. Viac info náj-
dete na  .www.rajeckymaraton.sk

-jr-
1x foto: archív MK

 Rajeckí futbalisti po úspešnom štarte jarnej 
časti V. ligy, keď zdolali na domácej pôde vedú-
ci Staškov, mali pred sebou ďalšie zápasy. 

FK Rajec – FK Polom Raková 0:1 (0:0)
Gól: 84. Šuška

 V 15. kole Rajec na svojom trávniku privítal 
Rakovú. Hostia mali pred zápasom na svojom 
konte iba jedno víťazstvo, keď doma dokázali 
zdolať práve Rajec. Napriek tomu sa očakáva-
lo, že domáci si tentoraz so súperom bez pro-
blémov poradia. Tieto predpoklady mohol 
začať napĺňať už v 5. minúte Martin Kordiš, no 
hlavou poslal loptu vo veľkej šanci iba nad brá-
nu. V ďalšom priebehu bol Rajec aktívnejším 
mužstvom. Hostia sa viac menej iba bránili. Po 
skrumáži v šestnástke sa hostia dostali k rých-
lemu protiútoku. Ten sa ešte snažil zastaviť 
hrajúci tréner Michal Drahno, no aj napriek jeho 
zákroku sa hosťujúci Juraj Šuška rútil sám na 
bránu. Svoje zakončenie bezpečne premenil a 
v 84. minúte poslal hostí do vedenia. Rajec eš-
te v závere svojho súpera zatlačil, no ani záve-
rečný tlak vyrovnanie nepriniesol a tak si hostia 
odviezli z Rajca 3 body. 

FK Rajec – OŠK Rudina 1:0 (0:0)
Gól: 73. Očko

 Na ďalší zápas mali naši futbalisti vycesto-
vať do neďalekej Lietavskej Lúčky avšak pre 
nepriaznivé počasie bolo celé kolo preložené 
na náhradný termín. Zápas v Lietavskej Lúčke 
hráči Rajca odohrajú 8. mája o 17.30 hod. 

 Rajec teda odohral už tretí zápas v poradí 
na svojom ihrisku. V 17. kole do Rajca pri-
cestovali futbalisti OŠK Rudina. Prvý polčas 
tohto stretnutia bol vyrovnaný. Prvú veľkú šan-
cu Rajca mal Židek, jeho strela tesne minula 
bránu. Následne musel svoje umenie dvakrát 
ukázať brankár Fraštia, ktorý udržal šance do-

mácich na víťazstvo. Po prvom bezgólovom 
polčase sa tréner Drahno pokúsil zmeniť bez-
gólový stav aj striedaním, keď v 63. minúte 
poslal do hry Braňa Očka. Ten sa mu za preja-
venú dôveru odvďačil o 10 minút neskôr víťaz-
ným gólom. Víťazstvo Rajca mohlo byť aj vyš-
šie, no Židek v stopercentnej šanci trafil tyč a 

pekná akcia Rybára gólom taktiež neskončila. 
„Zo začiatku sme sa trošku trápili a nechcelo 
nám to tam padnúť. Prispôsobili sme sa hre 
súpera. V druhom polčase to už bolo lepšie a 
konečne sme zabojovali jeden za druhého,“ vy-
jadril sa po zápase strelec víťazného gólu Bra-
nislav Očko.

TJ Slovan Skalité – FK 
Rajec 1:0 (0:0)

Gól: 85. Krčmárik

 Na prvý vonkajší zápas sa 
futbalisti Rajca vydali do Skali-
tého. Vo vyrovnanom stretnutí 
sa napokon radovali domáci, 
ktorí víťazstvo na svoju stranu 
strhli šťastným gólom v 85. mi-
núte.

 Rajeckému áčku patrí po 
sedemnástich odohratých zá-
pasoch v tabuľke V. ligy 4. mie-
sto so ziskom 28 bodov. 

 Prvý zápas má za sebou aj Rajec B. Ten     
v derby III. triedy Oblastného futbalového zvä-
zu Žilina podľahol Ďurčinej 0:2, keď sa za hostí 
gólovo presadili Jakub Bôtoš a Patrik Nemček. 

Róbert Michalec
1x foto: archív FK 

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

RAJECKÍ FUTBALISTI ZATIAĽ ŠTVRTÍ

VRATKO ŠIMEK A PEŤO UHLÁRIK V TURANOCH

RAJECKÍ „BÉČKARI“ V ZÁPASE S ĎURČINOU



RAJČAN 5/2015

inzercia



Mestské noviny Rajčan, mesačník, 58. ročník. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: 
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: mesacnikrajcan@rajec.net. Redakcia si vyhradzuje právo krátiť 
príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlač: MsKS Rajec. Registrované Okres-
ným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                                                         Cena 0,50 €

inzercia inzercia

inzercia


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

