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AKTUALITY Z MESTA

Na ostatnom zasadnutí mestského zas-
tupiteľstva sa poslanci, okrem iného, za-
oberali optimalizáciou materských škôl. 
V čom by táto optimalizácia spočívala?
 Mesto dostáva prostredníctvom prepoč-
tu originálnych právomocí z Ministerstva 
školstva SR finančné prostriedky na pre-
vádzku škôl podľa počtu detí, ktoré navšte-
vujú danú školu k 15. septembru. V súčas-
nosti dostávame na obe materské školy      
v meste sumu zhruba 330 tisíc eur, ale na 
prevádzku oboch MŠ vynakladáme vyše 
400 tisíc eur ročne. Na základe tejto situácie 
sme požiadali riaditeľky oboch MŠ a obe 
vedúce školských kuchýň, aby navrhli spô-
soby šetrenia. Jeden z návrhov bol zvýšiť 
školné s 12 na 20 eur. Školné by sme však 
museli zvýšiť až na 50 eur mesačne na jed-
no dieťa, aby nám zvýšenie vykrylo rozdiel 
vo financovaní MŠ. S týmto návrhom sme 
nesúhlasili! 
 Ďalším dlhodobým problémom je nedo-
statočná kapacita miest v materských ško-
lách. Už tri roky nedokážeme uspokojiť 
všetkých rodičov, ktorí by chceli svoje dieťa 
umiestniť v MŠ.

 Vzhľadom na tieto dve závažné skutoč-
nosti chceme zoptimalizovať prevádzku 
materských škôl nielen po finančnej strán-
ke, ale aj po kapacitnej. Jeden z návrhov, 
ako znížiť náklady, je scentralizovať výrobu 
obedov pre obe MŠ do jednej kuchyne a 
obedy rozvážať – čo nám dovoľuje aj zákon. 
Podľa zákona sa desiate a olovranty musia 
pripravovať v každej MŠ samostatne. 
 V tomto sme si zobrali príklad aj z iných 
miest a obcí, ktoré mali problémy s finan-
ciami pre školské zariadenia a riešili ich 
výrobou obedov v jednej centrálnej ku-
chyni. 
 Mali sme vypracovaných viacero va-
riantov tohto riešenia. Jedným z variantov 
bolo, že sa obedy pre všetky školy pod 
správou mesta budú variť v kuchyni v Zá-

kladnej škole na Lipovej ulici. Po viacerých 
rokovaniach nielen s hygienikmi, ale aj s ve-
dením školy sme skonštatovali, že by to 
nebolo dobré riešenie. Ďalší návrh, ktorý 
nie je definitívny, ale javí sa nám zatiaľ ako 
najreálnejší, je, že v kuchyni v Materskej 
škole na ulici Obrancov mieru by sa pripra-
vovala strava pre obe MŠ a v hospodár-
skom pavilóne Materskej školy na Mudro-
chovej ulici by vznikli dve menšie alebo 
jedna väčšia trieda, kde by sme dokázali 
umiestniť ďalších 30 detí. Zrušením jednej 
kuchyne by sme dokázali šetriť minimálne 
na dvoch pracovných miestach. Oba va-
rianty sme prerokovali na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčast-
nil aj zástupca rodičov, ktorým sa tento ná-
vrh nepáči, ale iný návrh nám nepredložili. 
 Po diskusii mestské zastupiteľstvo po-
verilo vedenie mesta pokračovať v optimali-
zácii a pripraviť ďalšie riešenia, ktoré budú 
predložené na ďalších rokovaniach MZ.

Na zasadnutí MZ odznela aj požiadavka 
na označenie plôch pri ihriskách tabuľ-
kami Zákaz vodenia psov.
 Nakoľko niektorí ľudia chodia do piesko-
vísk a detských ihrísk venčiť svojich psov, 
poslanci MZ rozhodli, že sa dajú vyrobiť 
tabuľky so zákazom vodenia psov a osadia 
sa k pieskoviskám a detským ihriskám v na-
šom meste. 
 Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať 
príslušníci mestskej polície.

Už od minulého roka funguje Komposto-
visko v Krivíne a stále sa stretávame       
s tým, že občania vysýpajú zelený odpad 
zo záhrad do kontajnerov na komunálny 
odpad. Navrhli poslanci nejaké riešenie?
 Na základe štatistiky sme zistili, že        
v mesiacoch, keď sa začne kosiť tráva v zá-
hradách (marec – október), máme v 1100 
litrových kontajneroch na komunálny od-
pad minimálne o štvrtinu viac kilogramov 
odpadu, ktorý tvorí prevažne zelený odpad 
zo záhrad. 
 Jednoznačne z toho 
vyplýva, že niektorí naši 
spoluobčania, keď si po-
kosia svoje pozemky, tak 
trávu vysypú do kontajne-
rov. To znamená, že aj za 
tento odpad, ktorý by mal 
ísť na kompostovisko      
a tam by sa bezplatne 
zhodnotil, musíme my – 
všetci občania – zaplatiť, 
lebo sa musí vyviezť a 
uložiť.

 V roku 2012 sme na 
biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad zakúpili 
dve hnojové jamy v Kriví-
ne. Všetci občania boli 
obvyklým spôsobom in-

formovaní, že každú sobotu majú možnosť 
odpad zo záhrad (trávu, lístie, konáre...) 
bezplatne odovzdať v Rajeckom komposto-
visku. Zatiaľ však túto možnosť využíva 
približne dvadsať rodín!!!
 Preto sa poslanci na zasadnutí MZ zao-
berali takou možnosťou, či by nebolo dobré 
vyhradiť viacero plôch v meste po uliciach, 
kde by ľudia mohli v sobotu zelený odpad 
doniesť. Zamestnanci mesta by ho potom 
začiatkom týždňa z týchto stanovíšť odvie-
zli. Touto možnosťou sa budeme zaoberať 
aj naďalej. Uvažujeme i o takej možnosti, že 
by sme sa prostredníctvom dotazníka opý-
tali obyvateľov na ich názor, či by takýto sys-
tém využívali.

Získalo špeciálno-pedagogické centrum 
povolenie z ministerstva školstva na 
svoju činnosť?
 Áno, Špeciálno-pedagogické centrum  
v Rajci Ministerstvo školstva SR schválilo.  
V najbližších dňoch pristúpime k rekon-
štrukcii a prispôsobeniu interiéru budovy pri 
Katolíckej spojenej škole pre potreby centra 
tak, aby od septembra mohli začať s pre-
vádzkou zariadenia. Poradenstvo tu bude 
poskytovať päť odborníkov 
 Od 1.1.2016 bude špeciálno-pedago-
gické centrum financované zo štátnych pro-
striedkov.

Niekoľkokrát sme informovali, že sa plá-
nuje oprava chodníka na Kmeťovej ulici. 
Začne sa v najbližšom čase s jeho opra-
vou?
 Rekonštrukcia chodníka na Kmeťovej 
ulici sa mala vykonať ešte v minulom roku. 
Museli sme však najskôr vyriešiť pripomien-
ky Slovenskej správy ciest, ktorá je vlastní-
kom cesty pri chodníku. 
 Pripomienky sa nám podarilo vyriešiť,   
a predpokladám, že v júni začneme chod-
ník rekonštruovať.

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x foto: Šzá

MATERSKÉ ŠKOLY ČAKÁ OPTIMALIZÁCIA

CHODNÍK NA KMEŤOVEJ ULICI

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
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Z MÁJOVÉHO ZASADNUTIA
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 Dňa 21. mája 2015 sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Rajci. 

 V úvode zasadnutia odovzdal p. Jiří Novák mestu Rajec Čestné 
uznanie, ktoré bolo mestu udelené Slovenským zväzom protifašis-
tických bojovníkov.
 Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla poslancom hlav-
ná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová. V ďalšom bode programu 
primátor mesta informoval poslancov o financovaní materských 
škôl v meste. Vedúca finančného oddelenia, T. Záborská, 
predniesla poslancom oznámenia o zmene rozpočtu, ako aj návrh 
zmeny rozpočtu Mesta Rajec na rok 2015. Poslanci návrh zmeny 
rozpočtu schválili. Taktiež sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo 
výsledkami rozborov hospodárenia ZŠ, ZUŠ, MsKS a DV za rok 
2014. Tieto výsledky zobrali na vedomie a všetkým organizáciám 
odporučili dodržiavať efektívnosť a účelovosť čerpania poskytnu-
tých prostriedkov v roku 2015. Jedným z bodov programu bolo aj 
predloženie Záverečného účtu mesta Rajec za rok 2014. Poslanci 
záverečný účet schválili bez výhrad.
 Ďalej bol schválený návrh VZN č. 1/2015 o dočasnom obme-
dzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ako je záso-
bovanie občanov pitnou vodou v čase jej nedostatku. 
 Hlavná kontrolórka mesta, Ing. Sekáčová, predložila poslan-
com návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 
2015. MZ návrh plánu kontrolnej činnosti schválilo. Zároveň hlavná 
kontrolórka predniesla informáciu o vykonaných kontrolách za 
obdobie marec až máj 2015.
 Primátor mesta informoval poslancov, že v zmysle § 17 ods. 1 
Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
vymenoval dňom 1.3.2015 do funkcie Prednosta Mestského úradu 
v Rajci Ing. J. Jasenovca, PhD., a to na polovičný úväzok. Ing. 
Jasenovec vykonáva aj funkciu náčelníka Mestskej polície v Rajci. 
Vzhľadom k časovej a profesnej náročnosti vykonávania oboch 
funkcií požiadal Ing. Jasenovec primátora mesta o uvoľnenie z fun-
kcie náčelníka mestskej polície, a to k dátumu 31.5.2015. Preto 
mestské zastupiteľstvo vyhlásilo výberové konanie na obsadenie 
funkcie náčelník MsP v Rajci. Do vymenovania nového náčelníka je 
Ing. J. Jasenovec, PhD., poverený riadením mestskej polície.
 Následne sa poslanci zaoberali predajom a prenájmom niekto-
rých nehnuteľností v meste Rajec.
 V závere rokovania predložili poslanci jednotlivé návrhy a pripo-
mienky občanov mesta, ktorými sa budú zaoberať jednotlivé odde-
lenia MsÚ v Rajci.

MsÚ Rajec

 Mestské zastupiteľstvo v Rajci na svojom ostatnom zasadnutí 
schválilo Záverečný účet Mesta Rajec za rok 2014.

 V mesiaci apríl bol vykonaný audit Mesta Rajec za rok 2014. 
Zmluvná audítorka overovala ročnú účtovnú závierku, záverečný 
účet Mesta Rajec vrátane individuálnych závierok rozpočtových 
organizácií a predložila kladné stanovisko nezávislého audítora. 
Návrh záverečného účtu mesta bol prerokovaný a schválený na 
rokovaní MZ dňa 21.5.2015. Celé znenie záverečného účtu Mesta 
Rajec je zverejnené na stránke . http://www.rajec.sk/
 Mesto Rajec hospodárilo s prebytkom vo výške 96 568,44 €.

MsÚ Rajec

MESTO RAJEC

vyhlasuje výberové konanie 
na obsadenie funkcie:

NÁČELNÍK MESTSKEJ POLÍCIE V RAJCI 
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

Kvalifikačné predpoklady, iné kritériá, požiadavky 
a zoznam dokladov potrebných 

k žiadosti o zaradenie do výberového konania sú 
uvedené na webovej stránke mesta Rajec

www.rajec.sk www.rajec.info alebo  .

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi treba doručiť najneskôr do 

30.6.2015 vrátane do 14. hodiny do podateľne 
Mestského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 alebo 

zaslať poštou na adresu:
Mestský úrad, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie 
náčelník Mestskej polície v Rajci – neotvárať“ 

a uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa.

Rozhodujúcim je dátum na poštovej pečiatke.

MsÚ Rajec

KRÁDEŽ OBLEČENIA V OBCHODE

 Dňa 4.5.2015 o 14.05 hod. prijala hliadka mestskej polície 
telefonickú informáciu o krádeži oblečenia v obchode s textilom na 
Námestí SNP. 
 Po príchode na miesto majiteľ prevádzky ukázal príslušníkom 
MsP kamerový záznam s páchateľmi priestupku. Hliadka následne 
začala pátranie po páchateľoch. V areáli autobusovej a vlakovej 
stanice boli páchatelia zadržaní. Obaja mladiství Milan K. bytom 
Stránske a Martin K. bytom Višňové sa ku krádeži priznali. Podozriví 
páchatelia ukradnuté veci v hodnote 23,59 € vrátili majiteľovi ob-
chodu. Priestupok bol riešený blokovou pokutou. 

NÁJDENÝ ZDRAVOTNÝ PREUKAZ

 Dňa 11.5.2015 o 11.15 hod. bol odovzdaný na útvare MsP náj-
dený zdravotný preukaz majiteľa trvale bytom v Rajeckých Tepli-
ciach. Prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru 
Rajec bol preukaz majiteľovi vrátený. 

POLÁMANÉ STROMČEKY NA SÍDLISKU SEVER

 Dňa 18.5.2015 boli zistené polámané mladé stromčeky vysa-
dené na Sídlisku Sever, na Javorovej ulici. 
 Podľa predbežných indícií sa predpokladalo, že takýto skutok 
vykonala mládež vracajúca sa z nočnej zábavy. Boli sme však 
prekvapení výsledkom zistenia na kamerovom zázname, kde bolo 
vidieť 16.5.2015 v čase o 02.16 hod., ako pes väčšieho vzrastu tieto 
stromčeky devastuje. Priestupok je v súčasnosti v štádiu šetrenia.

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
náčelník MsP Rajec

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA 
ZA ROK 2014

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
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 Azda jednoduchá otázka, ibaže ťažká re-
alita v podmienkach nášho mesta. Aj v tomto 
roku je už niekoľko týždňov otvorené kompos-
tovisko v Krivíne, pričom nie je ničím výnimoč-
né, že sa bežne stretávate s trávou vhodenou 
do kontajnera na komunálny odpad. 

 V dňoch 18. a 19. mája sme v rámci odde-
lenia životného prostredia a mestskej polície 
vykonali podrobnú analýzu súčasného stavu a 
zistili sme realitu nášho vzájomného chovania 
a chápania separácie. V úvode som už spo-
menul, že tráva v kon-
tajneroch nie je nič pre-
kvapujúce. Mohli by 
sme predpokladať, že 
časť občanov kompos-
tuje doma a ostatní to 
riešia „po svojom“. Re-
alita je však taká, že  
19. mája bolo z celko-
vého počtu kontajnerov 
naplnených nielen od-
padom, ale aj trávou až 
79 z nich! Medzi takéto 
ulice patrili: Hollého, 
Športová, Nádražná, Bystrická, Kostolná, 
Švermova, Partizánska, Haškova, Mudrocho-
va, Pri Rajčianke, Kollárová, Sládkovičova, 
Kmeťova, Šafárikova, Fučíkova, Obrancom 
mieru, Sama Chalúpku, Janka Kráľa, Benko-
va, Jilemníckeho, Frívaldského, Moyzesova, 
1. mája, Jánošíkova. Uvedené ulice sú spra-
vidla zastavané rodinnými domami, čo pri 
prepočte na takéto domácnosti predstavuje 
podiel viac ako 87 %. V súčasnosti je to, bohu-
žiaľ, pre občana najjednoduchší a najpohodl-
nejší spôsob zbavenia sa trávy – vyhodením 
do smetných nádob. Túto skutočnosť podpo-
ruje fakt, že do kompostoviska chodí priemer-
ne vyvážať biologický odpad za týždeň 8,2 
domácnosti, čo je necelé 1 % z počtu rodin-
ných domov. Medzi tie ulice, ktoré vyvážajú 
trávu, konáre a rôzny ďalší biologický odpad 
patria podľa počtu vývozov: 12x Moyzesova, 
8x Sama Chalúpku, 7x Janka Kráľa, 7x 1. má-
ja, 4x: Kollárova, Benkova, Partizánska, Hol-
lého, 2x: Záhradnícka, Kmeťova, 1x: Obran-
cov mieru, Kostolná, Švermova. Objem také-
hoto odpad je v priemere za jeden týždeň pri-
bližne 635 kg. Ostávajúca časť 12 % biologic-
kého odpadu je zužitkovaná občanmi kompo-

stovaním alebo spálením drevnej hmoty. 
 Sú však aj jedinci, ktorí majú „svojské“ rie-
šenia a dajú si takú námahu, aby trávu miesto 
kompostoviska vysypali inde a znečisťovali, 
tak naše okolie. Podľa zistení hliadok mest-
skej polície bol v tomto týždni nájdený biolo-
gický odpad pri brode rieky Rajčianky, pri ulici 
Sama Chalúpku. 

 Ďalšou kapitolou 
je stavebný odpad, 
ktorý je možné vyvá-
žať na zberný dvor. Od 
začiatku roka 2015 vy-
užilo takúto možnosť 
odberu stavebného od-
padu viac ako 20 % do-
mácností z rodinných 
domov. Ostatnú časť 
tvoril ďalší stavebný od-
pad z bytových domov 
približne 6 %. Túto 
službu najviac využívali 

občania z ulíc: 26x Hollého,  22x Partizánska, 
16x Obrancov mieru a Sama Chalúpku,      
15x Janka Kráľa, 14x 1. mája, 13x Bystrická, 
12x Lipová a Jabloňová, 11x Mudrochova,    
9x Smreková, 8x Fučíkova a Haškova, 6x: Ko-
stolná, Fullova, Jánošíkova, 5x Kmeťova,    
4x: Pri Rajčianke, Javo-
rová, Nádražná, 3x: Moy-
zesova, Športová, Kollá-
rova, 2x: Hurbanova a 
Lúčna, 1x: Benkova, Or-
govánová, Námest ie 
SNP, Hviezdoslavova, 
Švermova, Jilemnícke-
ho, Frívaldského, Pláv-
kova a Záhradnícka.      
V priemere za týždeň túto 
formu separácie využíva 
12 domácností, čo je asi 
0,66% podiel zo všetkých domácností v na-
šom meste. Takto vyseparujeme odpad v hod-
note cca 2,4 tony za týždeň. 
 S odstupom času je možné povedať, že 
tento spôsob odberu sa osvedčil, čím výrazne 
prispel k zníženiu čiernych skládok v okolí 
mesta a jeho čistote. Existuje však opäť časť 

občanov, ktorí takto vytvorené podmienky ne-
akceptujú. Potvrdzuje to aj nedávno zistená 
čierna skládka stavebného odpadu vedľa prís-
tupovej cesty do Čističky odpadových vôd. 
Doposiaľ nezistený páchateľ takýmto spôso-
bom znečistil túto lokalitu stavebným odpa-
dom, pričom stačilo tak málo na to, aby tento 
odpad skončil v zbernom dvore. Podobne sa 
zachoval ďalší občan, ktorý vysypal stavebný 
odpad do kontajnera pri Domove vďaky. Sa-
motný kontajner nebolo možné v deň vývozu 
vysypať. Bolo nutné privolať nakladač, s kto-
rým sa síce podarilo kontajner vysypať, avšak 
kvôli preťaženiu došlo k poškodeniu jeho ske-
letu. Takéto chovanie azda nepotrebuje ďalší 
komentár!

 Osobne mi je ľúto, že 
sa takto chová väčšina   
z nás. Rozhodne ja sám 
nemám problém s tým, 
aby som raz za určité ob-
dobie vyviezol časť biolo-
gického odpadu na kom-
postovisko a trávu zá-
sadne kompostujem vo 
vlastnom kompostéri. 
Keby sme to dokázali 
takto urobiť všetci a nie-
len časť občanov, doká-

žeme v priebehu vegetačnej sezóny znížiť ob-
jem biologického odpadu o viac ako 20 ton 
mesačne. Takéto množstvo odpadu môže me-
stu ušetriť tisíce eur a nám ostatným znížiť po-
platok za komunálny odpad o niekoľko eur. 

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec

 Na sklonku minulého roka som sa 
stretol s mojim bývalým kolegom z oz-
brojených síl podplukovníkom Stanisla-
vom Križanom, ktorý sa prišiel so mnou 
rozlúčiť pred odchodom do operácie Re-
solute Support v Afganistane. Pri tejto 
príležitosti som mu daroval rajecký ka-
lendár, aby mu spríjemnil pobyt v Afgan-
skej islamskej republike. S odstupom 
času mi prišiel e-mail s fotografiami z ve-
liteľstva v Kábule, na ktorých je zachyte-
ný aj náš kalendár. 
 V súčasnosti naši vojaci pôsobia v Af-
ganistane v novej operácií, ktorá má ná-
zov Resolute Support. Operácia vznikla 
dňom 1. januára 2015 na základe roz-
hodnutia Severoatlantickej rady NATO. Táto operácia je svojím charak-
terom odlišná od predchádzajúcej operácie ISAF, nakoľko je menšia 

(cca 12.000 vojakov) a jedná sa o nebojovú operáciu. Jej hlavným cie-
ľom je podpora budovania a rozvoja schopností Afganských národných 

bezpečnostných síl (ANSF), ktoré budú 
pod efektívnou civilnou kontrolou a ria-
dením schopné čeliť bezpečnostným 
výzvam v krajine. Ostáva len veriť, že sa 
zámer operácie podarí a naši chlapci sa 
vrátia všetci, a zdraví. 
 I napriek veľkej vzdialenosti od Slo-
venska je rajecký kalendár pekná spo-
mienka na Slovensko a zaujímavá pre-
zentácia nášho mesta v cudzine. Pri tejto 
príležitosti by som chcel vyzvať aj vás, 
našich občanov, pokiaľ sa náš kalendár 
dostal aj do iných kútov sveta, dajte nám 
vedieť. Radi zverejníme iný príbeh.

Spracované podľa: 
http://www.mosr.sk/operacia-resolute-

support-afganistan

Ing. Ján Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ Rajec

RAJECKÝ KALENDÁR JE AJ V KÁBULE

SEPARUJETE, KOMPOSTUJETE?

STANISLAV KRIŽAN S RAJECKÝM KALENDÁROM V KÁBULE

Foto: Stanislav Križan

Foto: MsP Rajec

Foto: MsP Rajec

Foto: P. Dubec

BIOLOGICKÝ ODPAD PRI RAJČIANKE

STAVEBNÝ ODPAD PRI DOMOVE VĎAKY

STAVEBNÝ ODPAD PRI ČISTIČKE 
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 Po celý májový mesiac zdobil naše námestie krásny vysoký fareb-
ný máj, ktorí pre všetky rajecké ženy postavili mládenci z folklórneho 
súboru Kľak z Fačkova. Všetko sa však raz musí skončiť a aj rajecký 
máj sa musel zvaliť. V sobotu 30. mája prišli opäť chlapci zo súboru Kľak 
na naše námestie s cieľom zvaliť máj. Úlohu zvládli na výbornú a o malú 
chvíľu bol máj na zemi. Diváci si rozobrali farebné stuhy z vrcholca, 
žŕdku z mája chlapci rozrezali na menšie časti a odviezli ju. O dobrú 
náladu sa postarala ľudová hudba Ďurčanská päťka z Ďurčinej. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec

 Múzeum je inštitúcia, ktorá nám pomáha orientovať sa v súčasnom 
svete pri hľadaní toho, kto sme, odkiaľ prichádzame a kam smerujeme. 
Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala v roku 1977 generálna 
konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve, ktorá ustano-
vila tento deň na 18. mája. Cieľom podujatia je v čo najväčšej miere pre-
zentovať kultúrne dedičstvo, poukázať na význam jeho záchrany a in-
formovať o kultúrnej rozmanitosti. 

 V piatok 15. mája sa do Noci múzeí a galérií zapojilo aj rajecké mú-
zeum. Na návštevníkov najskôr čakala zdramatizovaná povesť Barbor-
ka z Rajeckého hradu v podaní súboru ochotníkov Kožkár, ktorí pôsobia 
ako krúžok pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec. Povesť rozpráva  
o grófskej dcére Barborke Rajeckej a hradnom kapitánovi Tomášom 
Kavcovi, ktorým skríži plány na sobáš syn kastelána Lietavského hradu 
Suňoga. Krásny príbeh končí tragicky smrťou kapitána Tomáša. Po 
predstavení na návštevníkov čakala bezplatná večerná prehliadka 
mestského múzea. Takmer stovka návštevníkov ocenila nielen výborne 
zvládnuté predstavenie rajeckých ochotníkov, ale aj zbierky mestského 
múzea, veď niektorí ich videli po prvýkrát.

Z. Ščasná, MsKS Rajec 

 Už 16 rokov patrí súťažná prehliadka v prednesene duchovnej 
poézie a prózy Škrábikov Rajec k významným májovým podujatiam. 
Súťažná prehliadka je venovaná rajeckému rodákovi, spisovateľovi a 
biskupovi ThDr. Andrejovi Škrábikovi.

 Predstavilo sa na nej 79 účinkujúcich v sprievode ich pedagógov so 
14 základných škôl či osemročných gymnázií – ZŠ Rajecká Lesná, ZŠ  
s MŠ Kamenná Poruba, ZŠ na Lichardovej ul. v Žiline, ZŠ na Lipovej ul. 
v Rajci, ZŠ Stred v Považskej Bystrici, Katolícka spojená škola v Rajci, 
ZŠ Domaniža, ZŠ Ž. Bosniakovej v Tepličke nad Váhom, ZŠ na Kar-
patskej ul. v Žiline, ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline, ZŠ Ďurčiná, ZŠ s MŠ 
na Ul. sv. Gorazda v Žiline, ZŠ s MŠ Konská, CZŠ R. Zaymusa v Žiline. 
 Tak, ako je už niekoľko rokov zvykom, tak aj v tomto roku sa súťaž 
uskutočnila na dvoch miestach súčasne. Súťažiaci I. a II. kategórie (žia-
ci 2. až 5. ročníka ZŠ a zodpovedajúcich ročníkov 8-ročných gymnázií) 

súťažili v ob-
radne j  s ien i 
Radnice v Raj-
ci a III. a IV. ka-
tegória (žiaci  
6. až 9. ročníka 
ZŠ a zodpove-
dajúcich roční-
kov 8-ročných 
gymnázií) sú-
ťažila vo veľkej 
z a s a d a č k e 
m e s t s k é h o 
úradu. Súťa-
ž i a c i  o k r e m 
ročníkov boli 
rozdelení ešte 

na podkategóriu poézia alebo próza. Všetky deti podali vynikajúce 
výkony, o čom svedčí aj hodnotenie porotcov, ktorí mali veľký problém 
vybrať tých najlepších. Dve odborné poroty v zložení bývalých peda-
gógov, spisovateľov 
či porotcov z iných 
súťaží, okrem hodno-
tenia prednesov, pos-
kytli všetkým súťažia-
cim aj cenné rady      
k ich vystúpeniu. Po-
rota rozdala 24 oce-
není v ôsmych sa-
dách. 

 V tomto roku sa 
podarilo Mestskému 
kultúrnemu stredisku 
Rajec na toto podu-
jatie získať finančnú 
podporu z grantového systému Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž 
podporil aj rajecký dekan, Mgr. Peter Hluzák, ktorý daroval všetkým, 
ktorí sa umiestnili na 1. mieste, Sväté písmo. Ďakujeme!

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

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ďakuje

ZŠ na Lipovej ulici za výstavu Krúžok šikovných rúk
h

zároveň vás pozýva na výstavu Práce žiakov 

výtvarného odboru Základnej umeleckej školy v Rajci
g

10.6. - 23.6.2015

Výstavná sieň Radnice v Rajci

NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

ŠKRÁBIKOV RAJEC 2015

VÁĽANIE RAJECKÉHO MÁJA

Foto: E. Pekná

Foto: A. Tordová
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 Žiaci a študenti Katolíckej spojenej školy 
spolu so svojimi učiteľmi ani v tomto školskom 
roku nezaháľali a zúčastňovali sa rôznych sú-
ťaží a olympiád. Viacerí z nich dosiahli krásne 
umiestnenia nielen v okresných a krajských, 
ale aj v celoslovenských kolách.

 Študentka Daniela Kluchová z oktávy zís-
kala 1. miesto v okresnom kole Olympiády     
v nemeckom jazyku a zároveň postúpila do 
krajského kola, kde sa umiestnila na peknom 
5. mieste.
 V okresnom kole Dejepisnej olympiády 
našu školu reprezentovali žiaci, ktorí dosiahli 
nasledovné úspechy: Veronika Závadská    
(4.G) – kat. C: 3. miesto, Magdaléna Albertová 
(6.A) – kat. F: 7. miesto, Jozef Jasenovec (6.B) 
– kat. F: 9. miesto, Filip Brodňan (4.G) – kat. C: 
14. miesto.
 Zastúpenie sme mali aj v okresnom kole 
Geografickej olympiády. Filip Závadský    
(5.B) získal v kat. G 1. miesto, Kamil Huljak 
(7.A) v kat. E 2. miesto a Filip Brodňan v kat. F 
8. miesto. Zároveň K. Huljak a F. Brodňan po-
stúpili do krajského kola GO.
 Prvé dve miesta v okresnom kole Biolo-
gickej olympiády obsadili naši žiaci Anna 

Brezániová zo 6.B a Kamil Huljak zo 7.A. V sil-
nej konkurencii sa nestratili ani v krajskom kole 
BO. Kamil získal tretie a Anička krásne ôsme 
miesto.
 Naši štvrtáci a piataci sa zapojili do biblic-
kej súťaže Teofilko. V školskom kole uspeli 
Branislav Dúbravka, Alžbeta Šáleková a Mar-
tin Židek (všetci zo 4.A). V medziškolskom 
kole, ktoré sa konalo vo farskom centre N3      
v Žiline, získal M. Židek druhé a B. Dúbravka 
tretie miesto.

 Tradične už k nášmu školskému spoločen-
stvu patrí Biblická olympiáda. Po tuhom boji 
v školskom kole sa vyformovali dve 3-členné 
družstvá (jedno reprezentovalo CZŠ, druhé 
GAŠ), ktoré postúpili do dekanátneho kola.    
V ňom zvíťazilo družstvo KSŠ – CZŠ v zložení 
Agáta Joneková, Klára Kubačáková (obe 8.B), 
Monika Brodňanová (7.A). Keďže v kategórii 
stredných škôl sa zapojilo len družstvo z náš-
ho Gymnázia A. Škrábika, automaticky postú-
pilo do diecézneho kola. V diecéznom kole 
dievčatá A. Joneková, K. Kubačáková a M. 
Brodňanová obsadili krásne tretie miesto.      
V rovnakom kole, ale v stredoškolskej kategó-
rii, získalo družstvo GAŠ v zložení Anna Šku-

bová, Lenka Špániková a Marek Závadský 
(všetci kvinta) vynikajúce a neočakávané      
1. miesto a postup do celoslovenského kola.  
V ňom obsadili krásne 7. miesto.

 Tento školský rok sa naši dvaja žiaci Mi-
chal Židek a Miroslav Židek (5.A) zúčastnili 
medzinárodnej slovensko-česko-poľskej sú-
ťaže Tvoríme vlastnú knihu. Tohtoročnou 
témou bol Vyšehradský svet rozprávok – o hi-
storických miestach a pamiatkach okolo nás. 
Chlapci si rozdelili úlohy – Miško knihu písal a 
Mirko ju ilustroval. Súťažilo spolu 74 žiakov – 
samostatne alebo vo dvojiciach napísalo 50 
kníh. Naši žiaci sa neumiestnili, ale odniesli si 
cenné skúsenosti, ktoré využijú v budúcich 
ročníkoch súťaže.
 Naši žiaci a študenti sa zúčastňujú nielen 
vedomostných, ale aj športových súťaží. Mô-
žeme spomenúť aspoň niektoré: Turnaj cir-
kevných škôl v minifutbale, Turnaj v stolnom 
tenise, Turnaj v malom futbale.

 Všetkým žiakom a študentom ďakujeme 
za úspešnú reprezentáciu našej školy a praje-
me im veľa ďalších úspechov.

Kolektív pedagógov KSŠ

 V pondelok, 11. mája, vycestovalo 18 žiakov Katolíckej spojenej 
školy do Mojmíroviec pri Nitre.
 Pred nami bol celý týždeň plaveckého výcviku. Súkromným auto-
busom sme prekonali všetky nástrahy cesty a okolo jedenástej hodiny 
dopoludnia sme si už vykladali svoje veci v izbách mojmírovského 
kaštieľa. Nasledoval obed a po krátkom odpočinku sme už nacvičovali 
techniku plávania v 25 metrovom bazéne. Postupne sme sa zoznámili  
s kaštieľom a blízkym okolím. Dopoludnia a popoludní sme sa dve ho-
diny venovali výcviku, výučbe a zdokonaľovaniu v plávaní. Medzitým 
sme využili možnosť vyskúšať si nové minigolfové ihrisko. Vo večer-
ných hodinách sme mohli využívať priestory telocvične. Popritom náš 
učiteľ, Mgr. Vladimír Baďura, spolu so školským kaplánom, Mgr. Pa-
vlom Gerom, pre nás pripravili veľa zaujímavých aktivít. Jeden pod-
večer sme sa presunuli do neďalekého Poľného Kesova, kde sme sa    
v 39 stupňov horúcej vode do sýtosti vyhriali. Ďalší podvečer sme vy-
cestovali do 16 km vzdialenej Nitry a v nákupnom centre Mlyny sme 
mohli nakúpiť suveníry svojim rodičom, kamarátom a aj niečo sladké 

pre seba. Vo štvrtok, 
po slávnostnej svä-
tej omši a oslave 
sviatku Nanebo-
vstúpenie Pána, nás 
čakala v záhrade 
kaštieľa „opekačka“ 
a rôzne hry. V piatok 
dopoludnia sme mo-
hli preukázať svoju 
snahu  a  pok rok       
v plávaní pretekmi 
na čas voľným štý-
lom. Odmenení boli 
prví traja chlapci aj 

dievčatá pekným diplomom. Okrem toho každý z kurzu plávania obdr-
žal od našich vedúcich na pamiatku malú magnetku kaštieľa.
 Týždeň ubehol ako voda. Nastal čas na návrat domov. Okrem zvlá-
dnutej techniky plávania a zdokonalenia sa v rôznych plaveckých 
štýloch sme si odniesli aj krásne zážitky a spomienky. Nakoniec sme 
všetko zvládli a šťastní a zdraví sme sa v piatok popoludní vrátili domov.

Vlado Baďura, Pavol Gera a kolektív detí z KSŠ
1x foto: archív KSŠ

ÚSPECHY ŽIAKOV KSŠ NA POLI SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD

PLAVECKÝ VÝCVIK V MOJMÍROVCIACH

 Tak ako po iné roky aj v tomto roku sme sa stretli, aby sme spo-
ločne oslávili Deň matiek. Zaspomínali sme si na svoje mamičky, 
ktoré v našom živote zohrávali tu najdôležitejšiu úlohu. Úsmev na 
tvárach nám vyčarili detičky zo Základnej školy na Lipovej ul. a 
Materskej školy na ul. Obrancov mieru. Tieto, ako vždy, boli milé. 
Ďakujeme! Veľmi sme sa potešili návšteve primátora, Ing. Rybárika, 
ktorý sa prihovoril našim členkám, poprial im všetko najlepšie a 
odovzdal im kyticu kvetov. 
 Celá naša oslava sa niesla v duchu dobrej nálady. Tanec, spev, 
hudba a dobrý obed, to všetko nechýbalo na našom posedení. 

Dobre naladení, s po-
citom príjemne strá-
vených chvíľ sme sa 
rozišli do svojich do-
movov tešiac sa na 
ďalšie stretnutie.

R. Mikolková, 
predseda Jednoty 
dôchodcov Rajec
2x foto: P. Rýpal

SLÁVILI SME DEŇ MATIEK!
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 V dňoch 18. až 20. mája sa konali ústne 
maturitné skúšky v Gymnáziu, Javorová 5, 
Rajec. Zúčastnili sa ich 47 žiaci. Skúšku do-
spelosti zložili všetci úspešne. 21. mája im boli 
tradične v budove mestskej Radnice v Rajci 
slávnostne odovzdané maturitné vysvedčenia 
RNDr. Henrietou Melišovou, riaditeľkou školy, 
ktorá sa s nimi rozlúčila týmito slovami:

Milí maturanti, teraz už absolventi rajeckého 
gymnázia!

 V živote nie je veľa udalostí, ktoré 
sa nám natrvalo zapisujú do pamäti, 
Pamätáme si iba to, čo má pre nás trva-
lú hodnotu, čo znamenalo zmenu v na-
šom živote. Aj maturitná skúška bola 
pre vás takýmto momentom, v ktorom 
ste konfrontovali vlastné predsavzatia, 
plánované ciele s dosiahnutými. Je to 
tak aj dnes – pri slávnostnom odovzdá-
vaní maturitných vysvedčení v mest-
skej radnici, ktorá reprezentuje mesto, 
v ktorom ste štyri roky študovali. Absol-
vovaním štúdia a po úspešnej maturit-
nej skúške ste zavŕšili skúšku dospe-
losti. Nie je to náhoda. Je to symbióza 
fyzického veku a preukázania schop-
nosti reagovať zodpovedne na povin-
nosti, ktoré pripraví život pre človeka.
 Máme za sebou náročné tri dni maturit-
ných skúšok. Psychická pohoda, u niekoho 
strach a stres, u niekoho šťastná ruka pri vý-
bere maturitných zadaní ovplyvnili vaše vý-
sledky na maturitnej skúške. Niektorí z vás nás 
príjemne prekvapili, iným svoje odpovede ne-
vyšli tak, ako si predstavovali, alebo ako by 
sme chceli my učitelia.

 V rozhodujúcej miere sú na úrovni vašich 
vedomostí podpísaní učitelia všetkých pred-
metov. No v tejto slávnostnej chvíli moje poďa-
kovanie patrí predovšetkým vašim triednym 
učiteľkám, pani Mgr. Gabčíkovej a Ing. Pitro-
novej, ktoré i napriek vlastným povinnostiam 
pozorne sledovali priebeh maturitných skú-
šok, prežívali s vami vaše víťazstvá i prehry.

 Milí absolventi! Máte elán a množstvo plá-
nov. Áno, svet je váš a len od vás záleží, ako si 
ho dokážete podmaniť. Verím, že naše rajecké 
gymnázium vás dostatočne pripravilo na to, 
aby ste mali na čom stavať vaše vlastné šťas-
tie. Dajte preto pozitívny obsah každej hodine 
vášho života. Hodnotne prežiť život je ume-
ním, múdrosťou a šťastím jednotlivca i spoloč-

nosti. Nenechajte ani chvíľu z vášho života 
uplynúť nadarmo.
 A preto, urobte si čas na prácu, to je cena 
za úspech, urobte si čas na premýšľanie, to je 
zdroj sily, urobte si čas na hranie, to je tajom-
stvo mladosti, urobte si čas na čítanie, to je zá-
klad vedomostí, urobte si čas na priateľstvo, to 
je brána ku šťastiu.

 Chcem vám zaželať, aby ste v živo-
te robili správne rozhodnutia, aby ste 
mali okolo seba správnych ľudí, aby ste 
mali silu byť slobodnými a čo najdlhšie 
zostali hravými, iskrivými a usmiatymi 
mladými ľuďmi.
 Milí priatelia, človek je krásny tým, 
že sníva a jeho sila je v tom, že svoje 
sny vie premieňať na nádhernú skutoč-
nosť. Tvorivá práca je základným zmy-
slom ľudského života. Ňou človek mení 
svet a pretvára i seba. Úspešní ľudia 
hovoria, že ich výsledok sa skladá 5 %  
z talentu a z 95 % tvorivej práce. Priro-
dzene, aj systému tvrdej práce na se-
be, sa človek musí naučiť. Bez učiteľov 
a rodičov by túto cestu zrejme nezvlá-
dol. Potvrdzuje to dávno známa prav-
da, že po chlebe je vzdelanie najdôleži-

tejšou vecou  v živote.
 Na záver vám chcem zaželať, aby ste mali 
veľa krásnych snov a síl na ich uskutočnenie. 
A nezabudnite, kdekoľvek vás osud zaveje, že 
stredoškolské lavice vás omínali práve v Gym-
náziu v Rajci. 

Gymnázium Rajec
1x foto: archív gymnázia

 Seniori z Klubu dôchodcov, denného centra, sa na ďalšom stret-
nutí stretli 28. mája. Bola to slávnostná schôdza, na ktorej si pripo-
menuli Deň matiek. Posedenie bolo spestrené pekným programom, 
ktorý pripravili deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod 
vedením učiteľky Eriky a riaditeľky Márie. Druhú časť programu 
tvorili deti z Katolícke spojenej školy pod vedením p. Liškovej. Deti 
zaspievali krásne piesne, zarecitovali básničky pre mamičky a po-
tešili prítomných nacvičenými tancami. V programe deti vyjadrili 
vďačnosť a lásku našim mamám. Za pekný program patrí všetkým 
úprimné poďakovanie. 

 Po pro-
grame priví-
tal predseda 
klubu primá-
tora mesta, 
Ing. J. Rybá-
r i k a ,  k t o r ý 
p o ď a k o v a l 
matkám za 
ich náročnú 
prácu a po-
prial im všet-
ko najlepšie, 
hlavne zdra-
vie, ktoré naj-
v iac potre-

bujú a všetkým mamám odovzdal krásnu kyticu kvetov. 
 Privítali sme aj bývalé členky nášho klubu – p. Oľgu Malíčkovú a 
p. Annu Vrábľovú, ktoré sú klientkami Domova vďaky. Keďže p. Vrá-

bľová oslávila v decembri krásnych 100 rokov svojho života, nasle-
dovalo tanečné kolo, v ktorom ju seniori vykrútili v tanci. 
 Po dobrom občerstvení sa muži, seniori, odobrali na nádvorie, 
kde bol postavený máj. Keďže bol koniec mesiaca bolo ho potrebné 

zvaliť. Za vyhrávania hudby a spevu seniorov sme úspešne máj 
zvalili a do večerných hodín pokračovalo posedenie a zábava. Se-
niori si pospomínali na svoju mladosť a spokojní odchádzali domov. 

Š. Pecho, 
predseda Klubu dôchodcov – denné centrum

2x foto: P. Rýpal

CEZ PREKÁŽKY KU HVIEZDAM

DEŇ MATIEK U SENIOROV
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65 rokov
Peter Buček

81 rokov
Antónia Rybáriková

82 rokov
Antónia Kurajská

83 rokov
Emília Pekarová

86 rokov
Justína Tužinčinová

88 rokov
Štefan 

Vandlíček

91 rokov
Emil Štolba

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Nikola Dubcová – apríl
Roman Harant – apríl 

Jakub Čerňanský – máj
Branislav Sič – máj

Zosobášili sa

MUDr. Peter Kasman a Mgr. Petra Hojová

Opustili nás
Anna Ivanková 1944 – 6.5.2015

Gizela Macáková 1928 – 24.5.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – jún 2015

 Dobrý deň, vážení občania, vypočujte si oznamy mestského 
rozhlasu... – takto sa k vám prihovárajú s dôležitými oznamami pra-
covníci Mestského kultúrneho strediska Rajec. Mestský rozhlas 
nás informuje o odstávkach vody, elektriny či plynu, o separovanom 
zbere, o kultúrnych podujatiach, predaji na mestskom trhovisku, 
rôznych akciách u predajcoch, a samozrejme, kto má o to záujem, 
aj o úmrtí príbuzného a konaní pohrebu.
 Rozhlas nás sprevádza počas roka takmer dennodenne. Občas 
sa stane, že rozhlas nefunguje tak, ako by mal – vtedy stačí, aby ste 
sa obrátili na mestský úrad na oddelenie výstavby, nahlásili ulicu, 

kde rozhlas nefunguje a 
pracovníci mestského 
úradu problém v čo naj-
kratšom čase odstránia. 

 Novinkou je od mar-
ca zasielanie sms-siek 
či e-mailov s informácia-
mi o dianí v našom mes-
te. Veď väčšina z nás 
pracuje mimo mesta a 

nie vždy si môžeme vypočuť oznam z rozhlasu. Pohodlný spôsob 
zasielania dôležitých správ zatiaľ využila viac ako stovka oby-
vateľov. Už ste sa prihlásili na odber správ? Ak nie, môžete tak uro-
biť na  – sms-info registrácia k odberu, kde nájdete www.rajec.sk
podrobný návod, ako sa môžete zaregistrovať.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
Logo: internet

OPRAVA

 V čísle 5/2015 na s. 8 sme uviedli, že pri bombardovaní 
Rajca bol zabitý Rafael Stanko. Nebolo to tak, zabitý pri bom-
bardovaní bol Jozef Stanko – za chybu sa rodine ospravedlňu-
jeme. 
 Tento údaj sme opravili aj v Kronike mesta Rajec, II. diel,    
s. 50 z roku 1974.

Mestské kultúrne stredisko Rajec

 Národná transfúz-
na služba SR, praco-
visko Žilina v spoluprá-
ci s Mestom Rajec zor-
ganizovalo v utorok   
19. mája už po piaty-
krát podujatie s náz-
vom Rajecká kvapka 
krvi. 
 Aj tento raz ste 
mohli bezplatne daro-
vať krv priamo v Rajci vo 
veľkej zasadačke mestského úradu. Túto možnosť využilo 34 
občanov, z ktorých 32 krv darovalo. Všetci darcovia si zaslúžia náš 
veľký obdiv a úprimnú vďaku, veď rozhodnutím darovať krv, možno 
zachránili ďalší život.

Šzá
1x ilustračné foto: interner

MÁJOVÁ KVAPKA KRVI
DARUJ KRV, DARUJ ŽIVOT, DARUJ RADOSŤ!

MESTSKÝ ROZHLAS 
A SMS-INFO SÚ TU PRE VÁS

Bolesťou unavená tíško si zaspala
a tých, čo si milovala, 
smutných si nechala.

Tak, ako z tvojich očí žiarila dobrota,
tak nám budeš „Evička naša“ 

chýbať do konca života.
Nebeský Otec ti život dal

je práve rok, čo ťa nám vzal.

 Dňa 2. júna 2014 nás opustila naša Evka FRAŠTIOVÁ         
z Rajca. Kto Ťa mal rád, nezabudne, kto ťa poznal, spomenie si. 

S láskou spomínajú priateľka Hanka a krstná dcéra Ľubka s rodinou.

 So zármutkom v srdci oznamujeme 
všetkým známym, že dňa 28. apríla 2015 
nás po ťažkej chorobe vo veku 82 rokov 
opustil Vincent MACURA z Kamennej 
Poruby, člen Jednoty dôchodcov Rajec a 
Klubu dôchodcov, denné centrum Rajec. 

 Nikdy na teba nezabudneme!

družka Marta s rodinou

SPOMIENKA

SPOMIENKA

Po krátkych cestách chodili sme spolu, na ďalekú odišiel si sám.



RAJČAN 6/2015

TRI PRETEKY, DVE SVADBY, JEDEN KLUB

 Mesiac máj býva pre členov Maratón klu-
bu Rajec dosť náročný, pretože počas neho 
pravidelne organizujú hneď tri športové podu-
jatia a okrem toho nezabúdajú ani na vlastné 
tréningy a pretekanie. Máj 2015 bol však v na-
šich radoch výnimočný aj v inom smere, preto-
že stav „slobodný“ na „manželský“ zmenili 
hneď dvaja naši maratónci. Chcete vedieť, 
ktorí? Čítajte ☺!

 1. mája sme sviatok práce oslávili namies-
to zaorávania zemiakov parádnymi pretekmi 
pod Dubovou – piatym ročníkom Kros duatlo-
nu. Na takmer 70 
pretekárov čakal 
2x3,8 km beh, za 
tým výživný 16 km 
bicykel a na záver 
opäť 3,8 km beh. 
Na krásne súboje 
nebola núdza a 
bolo sa na čo po-
zerať. Veľmi pekné 
výkony predviedli 
hlavne naši mladí. 
Dorastencov vy-
hral Peťo Uhlárik 
a víťazstvo v kate-
górii hobby si uchmatol Vratko Šimek. Hlavná 
kategória poukázala na svedomitú prípravu 
profesionálov. Z prvenstva sa tešil Tomáš Jur-
kovič z Triatlon team Nereus Žilina(1:21:42), 
druhý skončil Lukáš Cintula z Pell´s team 
(1:23:43) a tretie miesto a zároveň prvé vo 
veteránskej kategórii vyhral Miroslav Kovalík  
z Martina (1:24:30). Kategóriu žien vyhrala 
Martina Šichtová z KPHC Turčianske Teplice 
(1:38:40). Rovnako krásny výkon priniesol 
druhé miesto Dominike Vanákovej z MK Ra-
jec – 1:45:42.
 O týždeň neskôr, 8. mája, sme sa viacerí 
išli nabiť športovo-duchovne na sv. omšu pod 
Kýčerou a zatiaľ, čo my sme krútili pedálmi, 
niektorí zdolávali Endorfun 2015. Vratko 
Šimek sa vydal na trasu vedúcu z Fačkovské-
ho sedla na Kľak a zbiehajúcu až do doliny 
Rajeckej Lesnej. Opäť bol úspešný a v kategó-
rii „kadetov“ sa tešil z prvenstva (1:17:20).      
O týždeň neskôr, 17. mája, si Vratko pripísal 

ďalšie víťazstvo. Na Ilavskom behu zdolal       
1 200m za skvelý čas 3:39. Janko Šimek, 
Vraťov otec, si tu „dal“ 13 km a vybojoval        
6. miesto (00:56:24 min).
 Záver mesiaca bol obzvlášť rušný. Peťo 
Uhlárik si najprv 28. mája vybehol na 151 
strečnianskych hradných schodov. Oplati-
lo sa mu – získal 2. miesto. Samotný víkend 
toho priniesol najviac – Vratko Šimek absol-
voval Memoriál Jozefa Gabčíka. Opäť 
exceloval a s časom 00:50:35 vyhral juniorskú 
kategóriu. Aj Janči Piala tu predviedol super 

výkon. Čas 0:44:10 
mu zaistil druhé 
miesto v kategórii 
(celkovo šiesty).
 Zvyšní členo-
via Maratón klubu 
Rajec „makali“ na 
rybníku Košiare, 
kde sme v spolu-
práci so Sloven-
skou triatlonovou 
úniou zorganizo-
vali už tretí ročník 
prestížneho podu-
j a t i a  R a j e c k ý 

Kros triatlon. Táto akcia priniesla všetko, čo 
mala – náročnú trať, krásne prostredie a hlav-
ne dychberúce výkony vo vode, na bicykli aj    
v záverečnom behu. Takmer 80 pretekárov     
z rôznych kútov Slovenska sa ponorilo najprv 
do cca 15 °C vody, zaplávali 1 km, potom na-
sadli na náročnú 21 km cyklistickú trať a zá-
polenie ukončili 6 km behom okolo rybníka. 
Výsledné časy ukázali, že sa v Rajci opäť stre-
tla triatlonová špička. Prvé miesto si celkom 
zaslúžene odniesol majster Slovenska v kros 
triatlone a náš reprezentant Tomáš Jurkovič    
z Triatlon Team Nereus Žilina (výsledný čas 
01:39:04). Prvé miesto mu zaistilo hlavne 
najrýchlejšie plávanie a bicykel. Druhé miesto 
si vybojoval Juraj Tomša z PROefekt s časom 
01:41:00 a treticu najrýchlejších v absolútnom 
poradí uzatvoril Miroslav Kovalík z Martina, 
ktorý zahanbil aj veľa mladších kolegov, 
pretože s časom 01:42:10 skončil nielen tretí, 
no vyhral aj veteránsku kategóriu nad 40 ro-

kov. V kategórii žien sa tešila z víťazstva Zu-
zana Páleníková z klubu R-bike so skvelým 
časom 02:06:05. Z Rajčanov predviedol 
najlepší výkon Janči Zmrhala a s časom 
1:43:30 obsadil krásne 6. miesto so stratou iba 
1 min 20 s na víťazné umiestnenie. Ak ste sa 
náhodou nezúčastnili, či už ako pretekár alebo 
divák, určite si túto akciu nenechajte ujsť o rok. 
Výkony, ktoré uvidíte, budú pre vás veľkým zá-
žitkom.
 No a mesiac sme skončili na námestí        
v Rajci, kde sme organizovali Beh rajeckým 
rínkom. Je to až neuveriteľné, ale toto bol už 
26. ročník behu pre deti. Viacerí sme si pospo-
mínali, že pred mnohými rokmi sme aj my stáli 
na štarte a dúfali, že budeme mať najrýchlejšie 
nohy. Krásne počasie prilákalo do Rajca viac 
ako 160 detí z veľmi širokého okolia. Malí 
pretekári sa tešili, zabehali si a v cieli sa každý 
tešil zo sladkej odmeny. Tí najlepší si domov 
odniesli víťazný pohár či medailu. Na záver 
nám ešte záchranársky klub ukázal, čo všetko 
dokážu ich profesionálne vycvičené psíky.

 A teraz poďme už k avizovaným svadbám, 
ktoré sa udiali v našej maratónskej rodine.     
2. mája sa vydal na spoločnú cestu životom 
Peťo Kasman s Peťkou Hojovou a 30. mája si 
zasa svoje „áno“ povedali Ondro Veselovský a 
Gabika Štromská. Obidvom našim krásnym 
párom želáme v mene nášho Maratón klubu 
Rajec veľa šťastných spoločných „kilometrov“ 
a nech ten svoj životný maratón odbehnú čo 
najkrajšie. Gratulujeme ☺!

-jr-
2x foto: archív MK

 Ako každú sezónu aj tento rok 
sa my, Kordovánky, pripravujeme 
na Majstrovstvá Slovenska v mažo-
retkovom športe, ktoré sa uskutoč-
nia prvý júnový víkend v ďalekom 
Sabinove. 

 Na začiatku sezóny – v sep-
tembri – sme prijali medzi seba 
nové členky. Už na prvých trénin-
goch zapadli do našej mažoret-
kovej rodiny a ukázali sa ako veľké 
talenty, ktoré sa rýchlo učia nové 
prvky. Šikovnosť a chuť zlepšovať 
sa, ich dostala až do súťažných 
choreografií. 
 Ani ostatné, už ostrieľané členky sme 
nezaspali na vavrínoch a celú sezónu sme 

na sebe pracovali. Spolu s trénerkami, ktoré 
absolvovali školenia zamerané na pohybo-

vú prípravu, twirling – práca s paličkou a 
stavanie choreografií sme v telocvični strá-
vili nespočetné množstvo času. Nacvičili 
sme päť veľkých a sedem malých choreo-
grafií v troch vekových kategóriách.

 Zlatý klinec celoročnej driny bolo víken-
dové sústredenie vo Fačkove. Doladili sme 
posledné detaily, utužili náš „takmer“ doko-
nalý kolektív a unavené, no s úsmevom na 
tvári aj na duši, sme sa vrátili domov. 

 Našim rodičom tým dávame najavo, že 
mažoretky nás skutočne napĺňajú a tancu-
jeme so srdcom. 

 Čas sa kráti a nám do súťaže ostáva už 
len pár dní. Dúfajme, že sa všetko podarí    
a z východu sa vrátime zdravé, šťastné a... 

KORDOVÁNKY
1x foto: archív Kordovánok

KORDOVÁNKY IDÚ REPREZENTOVAŤ MESTO

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC
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 Na rybníku Košiare sa 1. mája uskutočnil už 3. ročník pretekov vo 
výlove kaprov Rajecký kapor. Pretekov sa zúčastnilo 14 detí vo veku od 
6 do 10 rokov, 14 detí vo veku od 11 do 15 rokov (z toho 2 dievčatá) a 157 
dospelých, z toho 6 žien.

Výsledky:
 Kategória deti od 6 do 10 rokov: 1. miesto Dávid Olejník – celková 
dĺžka rýb 264 cm (5 ks kapra), 2. miesto Adam Cisík – 240 cm (5 ks ka-
pra), 3. miesto Filip Kvašňovský – 163 cm (3 ks kapra).
 Kategória deti od 11 do 15 rokov: 1. miesto Eliška Stančeková – cel-
ková dĺžka rýb 140 cm (3 ks kapra), 2. miesto Lukáš Kvašňovský – 100 
cm (2 ks kapra), 3. miesto Daniel Stanček – 99 cm (2 ks kapra).
 Kategória dospelých: 1. miesto Jana Olejníková – celková dĺžka rýb 

521 cm (10 ks kapra), 2. miesto Miroslav Cisík – 446 cm (9 ks kapra),    
3. miesto Jozef Roháč – 338 cm (7 ks kapra).

 Celkom sa ulovilo 184 kaprov s priemernou dĺžkou 53,2 cm. Umiest-
není pretekári dostali poháre víťazov a hodnotné ceny. Vecné ceny 
dostali i všetky deti, ktoré sa pretekov zúčastnili. Všetci pretekári dostali 
občerstvenie – guľáš, pivo alebo malinovku. Pretekov sa zúčastnili i di-
váci z Rajca a z okolia, pre ktorých bolo tiež pripravené občerstvenie. 
 Pretekom predchádzala brigáda členov Obvodnej organizácie SRZ 
z Rajca, ktorej sa zúčastnilo 40 členov. Brigádnicky bola upravená prís-
tupová cesta k rybníku, ako i brehy a okolie rybníka. Všetkým brigád-
nikom za dobrú prácu ďakujeme. 
 Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí sa podieľali nielen na 
úprave parkovísk a prístupovej cesty, ale i na cenách pre pretekárov: 
Poďakovanie patrí: Dolkam, a.s., Šuja, Kofola, a.s., Rajecká Lesná, 
Rybárske potreby Daniela Jankecha zo Žiliny, MMJ – rybárske potreby 
Rajec, Ross, s.r.o., Rajec, Obecný úrad Malá Čierna, Mestský úrad 
Rajec, Alena Sedláková – Darčeky z orieška Rajec, Obecný úrad Veľká 
Čierna, ANAJ, s.r.o., Rajec, SAD Rajec, Ing. Milan Bárdy, Prosard – Ing. 
Ján Knapec, Ing. Miloš Bronček, Ing. Martin Papala, Ivan Toman. 
 Preteky sa konali v spolupráci s Mestskou organizáciou Slovenské-
ho rybárskeho zväzu Žilina, ktorí pracovali ako rozhodcovia, ale i členo-
via riadiaceho štábu. 
 Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným nielen za disci-
plinovanosť, ale i za vytvorenie priaznivej atmosféry pretekov. 

Výbor ObO SRZ Rajec

 Na futbalistov Rajca opäť čakala bohatá 
porcia zápasov. Ak sa chceli udržať na popred-
ných miestach tabuľky, museli v týchto zápa-
soch bodovať, samozrejme, najlepšie za tri 
body.

FK Rajec – ŠK Belá 1:0. Gól: 6. Židek

 V zápase, v ktorom na domácom ihrisku 
privítali Belú, sa im tento cieľ podarilo naplniť. 
Zápas mal dvoch hrdinov. Jedným z nich bol 
Robo Židek, ktorému sa podarilo napnúť sieť 
za bránou súpera už v 6. minúte. Rajec v prie-
behu prvého polčasu aj ďalej dominoval, no 
využiť ďalšie príležitosti sa mu nepodarilo.      
V druhom polčase prebrali iniciatívu hostia, vy-
pracovali si veľké príležitosti, ale vďaka Mate-
jovi Fraštiovi v domácej bráne ostal stav ne-
zmenený a domáci si pripísali 3 body. 

ŠK Štiavnik – FK Rajec 2:1. Góly: 
39. Hajko, 90. Martin Fujaček – 58. Židek 

 V ďalšom zápase naši futbalisti cestovali 
do Štiavnika. Na miestnom malom ihrisku bolo 
náročné predvádzať kombinačnú hru. Všetko 
bolo o nakopávaných loptách. Domácim sa 
podarilo dostať do vedenia po presnej strele 
spoza pokutového územia. V druhom polčase 
domácej obrane unikol Židek a podarilo sa mu 
vyrovnať. Rajec prišiel o body v samotnom zá-
vere, keď inkasoval z poslednej akcie zápasu. 

ŠK Cementáreň Lietavská Lúčka – FK 
Rajec 0:1. Gól: 58. Židek

 Následne na našich hráčov čakal náročný 
týždeň, v ktorom odohrali dva zápasy za tri dni. 
V dohrávke 16. kola sa predstavili v Lietavskej 
Lúčke. V zápase, v ktorom bol Rajec lepším tí-

mom, opäť rozhodol o jeho víťazstve jediným 
gólom Robo Židek. 

FK Rajec – FK Terchová 4:2. Góly: 
14. Pekara, 31. a 44. Kordiš (druhý z 11 m), 

57. Kiš – 45. Juraj Vantúch, 90. Baláž

 Už v nedeľu, teda o dva dni po tomto zápa-
se, čakal na Rajec náročný a zároveň veľmi 
dôležitý súboj na domá-
cej pôde s Terchovou. 
Išlo totiž o priamy súboj  
o tretie miesto v tabuľke. 
Domácim sa darilo do-
stávať do rýchlych proti-
útokov a taktiež boli efek-
tívni v zakončení. Už do 
polčasu si vybudovali 
sľubný náskok 3:1, ktorý 
napokon udržali a pri-
písali si 3 body po výhre 
4:2. 

FK Predmier – FK 
Rajec 1:0

Gól: 80. Sluka

 Na ďalší zápas ces-
tovali naši futbalisti do 
Predmiera, kde sa im žiaľ nedarilo. Hoci si vy-
pracovali niekoľko veľkých príležitostí, nedo-
kázali ich premeniť, za čo prišiel trest desať 
minút pred koncom, keď sa presadil domáci 
útočník Branislav Sluka. 

FK Rajec – TJ Jednota Bánová 3:2
Góly: 20. a 82. Kordiš (druhý z 11 m), 
30. Rybár – 6. Sedliaček, 58. Halama

 Chuť si mohli napraviť v domácom zápase 

s Bánovou. Išlo o súboj tretieho mužstva s dru-
hým a tomu zodpovedala aj úroveň a vyrovna-
nosť stretnutia. Hostia sa rýchlo dostali do ve-
denia, ale domácim sa podarilo zásluhou Kor-
diša a Rybára otočiť. V druhom polčase sa 
Bánovej podarilo vyrovnať. V 82. minúte však 
o víťazstve Rajca z pokutového kopu rozhodol 
Martin Kordiš. 

 Tri zápasy pred koncom súťaže patrí Áčku 
tretie miesto s 5 bodovým náskokom na štvrté 
Strečno. 
 Rajeckí dorastenci stále bojujú o postup zo 
IV. ligy dorastu, keď momentálne strácajú na 
prvý Štiavnik 1 bod. Do konca súťaže ostávajú 
3 zápasy, pričom Rajec ešte privíta lídra súťa-
že na domácom ihrisku. 
 Rajeckému Béčku patrí v III. triede Obf Žili-
na tri zápasy pred koncom súťaže 7. miesto. 

R. Michalec 

RAJECKÝ KAPOR 2015

Foto: archív ObO SRZ

RAJECKÍ FUTBALISTI SA NAĎALEJ DRŽIA NA TREŤOM MIESTE 

Foto: archív FK
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