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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Pred niekoľkými mesiacmi sme sa rozprá-
vali o tom, že Skládka odpadov v Šuji sa 
pripojí na verejnú kanalizáciu. Už je tento 
projekt ukončený?
 Na skládke odpadov sme pred šiestimi 
rokmi vybudovali dve nové kazety na uloženie 
komunálneho odpadu. Do jednej kazety sme 
začali ukladať odpad takmer okamžite a druhá 
kazeta zostala voľná pre naplnenie v ďalšom 
období. 
 Približne pred dvoma rokmi sme zistili, že 
prvá kazeta bude čoskoro plná a budeme mu-
sieť začať ukladať už aj do druhej, ešte voľnej 
kazety. Prázdna kazeta však bola zhruba do 
výšky 5 až 6 metrov zaplnená tzv. infiltrátom 
(zrážková voda). Pretože nebolo možné tento 
infiltrát inak odstrániť ako vybudovaním kana-
lizácie, pristúpili sme k prepojeniu a vybudova-
niu kanalizácie zo skládky po rajeckú verejnú 
kanalizáciu. Toto sa nám podarilo minulý rok 
zrealizovať. 

 V tomto roku sme postupne začali prečer-
pávať infiltrát do kanalizácie. Pretože sa infil-
trát v kazete hromadil šesť rokov zapáchal a 
pri jeho prečerpávaní sme týmto zápachom 
spôsobovali problém hlavne ľuďom na ulici 
Janka Kráľa v Rajci a jednej ulice v Šuji. Oby-
vatelia týchto ulíc boli oslovení a snažili sme 
sa im vysvetliť, že je vo verejnom záujme tento 
infiltrát dostať zo skládky preč, aby sme mohli 
ukladať do novej kazety, čo sa nám po troch 
mesiacoch aj podarilo. Nová kazeta, ktorú 
sme už začali používať, by nám mala vystačiť 
na ukladanie odpadu na najbližších päť rokov.

 Ako primátor mesta sa chcem veľmi 
pekne poďakovať všetkým, ktorým sme 
spôsobili ujmu tým, že takmer počas troch 
mesiacov museli znášať nepríjemný zá-
pach pri prečerpávaní infiltrátu.

Počas leta sa uskutočnilo výberové kona-
nie na náčelníka Mestskej polície v Rajci. 
 Výberové konanie na funkciu náčelníka 
mestskej polície sa uskutočnilo v júli a v au-
guste. 
 O obsadení tejto funkcie rozhodovala ko-
misia, ktorá bola zložená z niekoľkých poslan-
cov mestského zastupiteľstva a ktorá aj od-
poručila mestskému zastupiteľstvu na jeho 
augustovom rokovaní schváliť za náčelníka 
mestskej polície Mgr. Petra Šimkoviča. Na 

tomto zasadnutí MZ bol nový náčelník tajnou 
voľbou schválený s nástupom od 1.9.2015     
a v týchto dňoch už vykonáva svoju funkciu.

Počas leta boli rozkopávky popri chodní-
koch na sídlisku Sever. Prečo?
 Počas letných mesiacov sa robili rozko-
pávky na sídlisku Sever, ktoré financoval zo 
svojich vlastných prostriedkov Slovak Tele-
kom, ktorý tu vykonával zahustenie ich dos-
tupného signálu (ťahali sa nové káble) na 
celom sídlisku až do nového bytového domu 
na Hollého ulici (Medika), aby sa nielen títo 
obyvatelia, ale obyvatelia celého sídliska mo-
hli pripojiť na poskytované služby Slovak Tele-
komu (telefón, internet, televízia). 
 V týchto dňoch ešte pracovníci po sebe 
doupratujú a presunú sa na sídlisko Juh, kde 
tiež vykonajú zahustenie signálu. 

V ostatnom období sa často diskutuje o op-
timalizácii materských škôl  
v Rajci, z dôvodu navýšenia 
počtu tried pre deti. Už je 
schválený konečný variant?
 Mesto Rajec dalo vypraco-
vať dve verzie tohto problému. 
Jedna hovorí o tom, že by sa 
hospodársky pavilón v Mater-
skej škole na Mudrochovej ulici 
zrekonštruoval, zrušila by sa 
kuchyňa a vytvorili by sa dve 
nové triedy. S tým, že by sa pre 
obe materské školy varila stra-
va v kuchyni v MŠ na ul. Obran-
cov mieru. Druhá verzia, ku kto-
rej sme tiež dali vypracovať pro-
jektovú dokumentáciu, hovorí  
o tom, že hospodársky pavilón 
v MŠ na Mudrochovej ul. by sa 

nadstavil, zostala by tu kuchyňa a vznikli by tu 
až tri nové triedy. 
 Ministerstvo školstva z rezervy vlády vy-
členilo finančné prostriedky na rekonštrukcie 
materských škôl. Na zá-
klade týchto verzií Mesto 
Rajec spracovalo žiadosť 
a prihlásilo sa do tejto 
výzvy. V prípade, že bu-
deme úspešní, začneme 
materskú školu po získaní 
finančných prostriedkov 
prerábať. 
 V prípade, ak by sme 
neboli úspešní, chystá sa 
ďalšia výzva tentokrát      
z eurofondov a po jej zve-
rejnení sa do nej zapo-
jíme a budeme sa tiež 
uchádzať o finančné pros-
triedky na optimalizáciu 
našich materských škôl. 

Mesto Rajec dalo požiadavku Žilinskej uni-
verzite vypracovať štúdie na využitie špor-
tovej haly. Na čo by sa dala športová hala 
využiť?
 Zo Žilinskej univerzity nám prišli dve štú-
die, ktoré boli predložené poslancom na au-
gustovom zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva. Poslanci zobrali obe správy na vedomie. 

 Jedna štúdia hovorí o tom, že na prízemí 
športovej haly by malo byť kryté trhovisko a 
malo by sa v športovej hale vytvoriť jedno po-
dlažie, kde by sa vytvorili kancelárske prie-
story resp. priestory pre komunitné centrum. 
Druhý variant hovorí, že na prízemí by bolo 
trhovisko a na poschodí nájomné byty.

Pred časom sme našich čitateľov infor-
movali, že sa chystá vybudovanie work-
outového ihriska. Už je ihrisko funkčné?
 Áno, ihrisko na cvičenie pre vyznávačov 
workoutového športu je už hotové a aj hojne 
využívané mladými športovcami, ktorí tam už 
pravidelne chodia cvičiť. 
 Ihrisko je umiestnené na futbalovom šta-
dióne hneď vedľa tenisových kurtov. 
 Už sme spomínali, že nápad s workouto-
vým ihriskom vyšiel od mladých ľudí, ktorí sa 
tomuto športu venujú a mesto im prisľúbilo, že 
im pomôže. Vyčlenili sme finančné prostriedky 
z rozpočtu mesta, vyhotovili sme objednávku 

na jednotlivé prvky workoutového ihriska, kto-
ré boli osadené v priestoroch futbalového šta-
dióna. 

V auguste sa zbúrala aj posledná budova 
na rohu ulíc Hollého a Štúrova. Kedy sa 

SKLÁDKA ODPADOV UŽ BEZ INFILTRÁTU

KAZETA PRED ODČERPANÍM INFILTRÁTU

WORKOUTOVÉ IHRISKO

pokračovanie na s. 3
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Z AUGUSTOVÝCH ZASADNUTÍ
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVAzačnú práce na vybudovaní parkoviska a 

rekonštrukcii budovy niekdajšej Vinuty?
 Investor nám na začiatku septembra pre-
dložil projektovú dokumentáciu pre územné 
rozhodnutie. Keď získa toto rozhodnutie spolu 
s projektovou dokumentáciou, môže žiadať     
o stavebné povolenie a akonáhle stavebné 
povolenie získa, bude môcť s prácami začať.

Chceli by ste občanov na niečo upozorniť?
 Minulý rok sme na sídlisku Sever dali vy-
budovať hydrant na pitie vody. V ostatnom 
čase sa tam však ľudia nechodia iba napiť, ale 
zvykli si tam niektorí občania chodievať s ka-
nistrami a čerpajú si vodu do zásoby.

 Chcel by som týchto ľudí upozorniť, že táto 
voda je určená na osvieženie a nie na to, aby si 
tam ľudia chodili naberať vodu do bandasiek a 
možno s ňou polievali záhradu. Voda je na pitie 
a nemala by sa zneužívať na takéto účely. 
 Všetci títo občania by si mali uvedomiť, 
že tento úsek je monitorovaný kamerovým 
systémom a teda sú všetci aj vypátrateľní a 
postihnuteľní. A keďže hydrant je v majetku 
Sevak-u je možné, že keď zaznamenajú nepri-
meraný odber vody, stojan nakoniec odstrá-
nia.

Za rozhovor ďakuje Šzá, 
3x foto: Šzá

dokončenie zo s. 2

HYDRANT NA PITIE VODY

 Necelé tri roky vo funkcií náčelníka Mest-
skej polície v Rajci mi priniesli radu pozitív-
nych skúseností pri zabezpečovaní verejného 
poriadku nášho mesta. Veľké množstvo prípa-
dov, ktoré sa podarili vyriešiť, bolo za aktívne-
ho prispenia vás, našich občanov. Cenil som si 
túto dôveru a vždy som sa snažil ju spätne 
vrátiť v podobe práce pre vašu bezpečnosť. 

 Dňom 31.8.2015 som vo funkcií náčelníka 
mestskej polície skončil a pri tejto príležitosti 
by som chcel poďakovať vám všetkým za pod-
poru, ktorá sa mi od vás dostávala. I napriek 
odchodu z mestskej polície sa budem snažiť 
svoje skúsenosti aj naďalej využívať pre vašu 
bezpečnosť.

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
bývalý náčelník Mestskej polície Rajec

 Poslanci mestského zastupiteľstva sa    
13. augusta zišli na svojom ďalšom riadnom 
zasadnutí. 
 V prvom bode programu predniesla hlav-
ná kontrolórka správu o kontrole plnenia uz-
nesení, ako aj o uzneseniach doposiaľ nespl-
nených. Následne T. Záborská, vedúca finan-
čného oddelenia, predniesla poslancom Oz-
námenia o zmene rozpočtu a potom Monitoro-
vaciu správu o výsledku hospodárenia Mesta 
Rajec za 1. polrok 2015.
 V ďalších bodoch programu sa poslanci 
zaoberali prenájmom a odpredajom niekto-
rých nehnuteľností mesta Rajec.
 V tajnom hlasovaní poslanci MZ menovali 
za nového náčelníka mestskej polície Mgr. Pe-
tra Šimkoviča, ktorý sa ujme svojej funkcie 
dňom 1.9.2015.

 Hlavná kontrolórka mesta predniesla po-
slancom aj Správu o kontrolách vykonaných 
za mesiace jún – august 2015. Poslanci túto 
správu zobrali na vedomie.  
 V závere rokovania primátor mesta infor-
moval poslancov o viacerých projektoch,        
v ktorých sa Mesto Rajec uchádza o finančné 
prostriedky. Následne poslanci predniesli in-
terpelácie, ktorými sa budú zaoberať jednotli-
vé oddelenia mestského úradu.

 Na žiadosť piatich poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Rajci bolo zvolané mimoriad-
ne rokovanie MZ na deň 25. august 2015, kde 
sa prejednával prenájom nehnuteľností.

MsÚ Rajec

 Možno i takto by sme mohli spätne hod-
notiť Veľký rajecký deň, ktorý sa v tomto roku 
konal 8. augusta. Udalosť, akou je spomínaná 
akcia, sa po rokoch vypracovala do úctyhod-
ných rozmerov a kvality. Veľká účasť športo-
vých nadšencov, ako aj ostatných návštev-
níkov mesta túto kvalitu podujatia len potvr-
dila.

 Príprava celej akcie predstavuje dlhodobé 
úsilie organizátorov Maratón klubu Rajec a 
Mesta Rajec. Plánovanie a zabezpečenie 
všetkého čo súviselo s celou akciou je vopred 
pripravované s niekoľkomesačným predsti-
hom. Veď zabezpečiť hladký priebeh celého 
podujatia je neľah-
kou úlohou pre 
všetkých. Mesto 
Rajec vyčlenilo 
pre zabezpečenie 
celého podujatia 
f i nančné  p ros -
triedky v objeme 
viac ako 21 000 €. 
Z tejto čiastky bolo 
necelých 60 % uh-
radených na za-
bezpečenie jarmo-
ku, kultúrneho po-
dujatia a celého 
logistického za-
bezpečenia. Ostá-
vajúca časť nákla-
dov bola vyčlene-
ná finančnou pod-
porou mesta v pro-
spech športovej časti. Z pohľadu ostatných 
štatistík sme museli spoločne zvládnuť nie-
koľko tisíc návštevníkov, ktorí vyprodukovali 
viac ako 35 ton rôzneho odpadu. Akcia bola 
od skorých ranných hodín a do skončenia 
programu priebežne zabezpečená viac ako 
tromi desiatkami pracovníkov mestského 
úradu a mestského kultúrneho strediska. Rá-
no po skončení celého programu boli vyčle-
není pracovníci údržby, ktorí v čase do 9. hodi-

ny stihli upratať, s vynaložením veľkého úsilia, 
celé námestie a priľahlé okolie. Veď posúďte 
sami, keď len počas tohto upratovania bolo 
zozbierané 1,5 tony odpadu. Podobnými 
štatistikami z celého podujatia by sa dalo ešte 
pokračovať. 

 Veľkým zadosťučinením je názor obča-
nov a návštevníkov, ktorí si celé podujatie po-
chvaľovali. 

 Z tejto odozvy je možné vyjadriť záver, že 
si snáď každý návštevník Veľkého rajeckého 
dňa našiel to, čo hľadal a zažil to, čo očakával. 
Hlavný podiel na tomto hodnotení bolo vyna-

ložené úsilie Maratón klubu Rajec, pracov-
níkov Mestského úradu Rajec a Mestského 
kultúrneho strediska Rajec. Naším spoloč-
ným úsilím bolo šíriť dobré meno nášho 
mesta. VÁM VŠETKÝM PATRÍ POĎAKO-
VANIE AKO VÍŤAZOM VEĽKÉHO RAJEC-
KÉHO DŇA!    

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec

1x foto: Richard Köhler

POĎAKOVANIE 
ZA SPOLUPRÁCU 

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ ZVÍŤAZIL!
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KRÁDEŽ PLAGÁTU VO VESTIBULE MsÚ

 Dňa 9.7.2015 bola zistená krádež plagátu umiestneného na infor-
mačnej tabuli Mestského kultúrneho strediska Rajec. Monitoringom ka-
merového systému bol identifikovaný priestupca Milan H. z Rajca. 

LEŽIACA OSOBA NA CESTE

 Dňa 15.7.2015 v čase o19.46 hod. bola telefonicky nahlásená le-
žiaca osoba na strede cesty medzi Kordovánkami a Kľakom. Jednalo 
sa o Vladimíra K., bytom Rajec. Menovaný bol pod vplyvom alkoholic-
kých nápojov, mal drobné tržné rany na nose a obočí. Hliadka menova-
ného ošetrila a poskytla mu pomoc.

NÁJDENÝ TÚLAVÝ PES

 V podvečerných hodinách dňa 20.7.2015 bol na útvar MsP prine-
sený pes. Overením centrálnej evidencie ako aj možného čipovania 
majiteľ zistený nebol. Pes bol po niekoľkých dňoch umiestnený do 
útulku v Budatíne.

ZRANENÁ OSOBA V AREÁLI KATOLÍCKEJ ŠKOLY

 Dňa 29.7.2015 o 19.34 hod. bola telefonicky nahlásená ležiaca oso-
ba s úrazom hlavy v areáli Katolíckej spojenej školy. Po príchode na 
miesto hliadka zistila, že sa jedná o Jána P., bytom Rajec. Dotyčný bol 
pod vplyvom alkoholu. Hliadka ho ošetrila a poskytla mu pomoc.

PODOZRIVÉ OSOBY FAJČIACE NÁVYKOVÚ LÁTKU

 Dňa 3.8.2015 o 19.22 hod. prijala hliadka MsP telefonickú infor-
máciu o tom, že na Javorovej ul. pred vchodom do bytového domu si 
údajne skupina osôb šúľa cigarety pravdepodobne s návykovou látkou. 
Hliadka overila situáciu a zistila, že dotyční si naozaj pripravovali ciga-
rety, avšak obsahom cigariet bol tabak, ktorí mali pri sebe.

NÁJDENÉ DOKLADY S PEŇAŽENKOU

 Dňa 4.8.2015 bola nájdená peňaženka s osobnými dokladmi. Hliad-
ka zistila majiteľku dokladov a tieto aj s peňaženkou odovzdala občian-
ke z Rajca.  

ZADRŽANÝ ZLODEJ BICYKLA

 Dňa 25.8.2015 o 10.38 hod. bola nahlásená na útvar MsP krádež bi-
cykla pána K. z Rajca. Bicykel bol odcudzený z námestia. Hliadka 
overila kamerový záznam a zistila, že páchateľom krádeže je občan, 
ktorý sa vydával za postihnutého s barlami, ktoré používal na presun po 
námestí. Tento si následne sadol na lavičku pri pošte a „čakal na svoju 
príležitosť“. Obeťou sa stala mladá rodina a horský bicykel, ktorý ostal 
neuzamknutý pred predajňou. Páchateľ počkal, až sa rodina vzdiali do 
blízkej predajne a následne si bicykel zobral. Držiac barly po boku a 
bicykel sa pešo presunul na Kostolnú ulicu. Tam na bicykel nasadol a 
svižným tempom pokračoval po Kostolnej ulici smerom na Partizánsku 
ulicu (barly pritom držal stále na svojom boku). Hliadka po tomto zistení 
následne vyrazila za páchateľom, pričom tohto našla sedieť v autobu-
sovej zastávke na Partizánskej ulici. Páchateľ (občan zo Žiliny) bol 
odovzdaný príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru Ra-
jec k ďalšiemu riešeniu.  

ZRÁŽKA OSOBNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA SO SRNOU

 Dňa 30.8.2015 v čase o 02.10 hod. zistila hliadka MsP počas ru-
tinného hliadkovania osobné motorové vozidlo mimo komunikácie        
v úseku cesty za železničným prejazdom smerom k obci Kľače. Vozidlo 
bolo prevrátené na boku, osádka vozidla bola po príchode hliadky už 
mimo vozidla. Hliadka MsP overila situáciu a zistila, že spolujazdec 
vodiča utrpel ľahké zranenie (pravdepodobne zlomenina nosa). Hliad-
ka okamžite privolala Rýchlu zdravotnú pomoc a ďalej čakala do prícho-
du záchranných zložiek a OO PZ Rajec. Pravdepodobnou príčinou 
dopravnej nehody bola zrážka so srnou.     

 Celkovo za obdobie od januára do augusta 2015 zaznamenala 
Mestská polícia Rajec 166 podobných udalostí.

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD., poverený riadením MsP

inzercia

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE ALLIANZ PODPORIL PROJEKT MSP RAJEC
 Začiatkom júna bol vyhlásený program Nadácia Allianz Priama 
podpora 2015, prostredníctvom nadačnej organizácie Pontis. Cieľom 
programu bola bezpečnosť na cestách a dopravná výchova. 
 Mestská polícia sa zapojila do vyhláseného programu s projektom 
Deti na cestách. Na konci mesiaca august sme boli správnou radou na-
dácie vybraní. Cieľom projektu MsP Rajec je zvýšenie bezpečnosti na 
cestách našich najmenších v materských a základných školách. Tento 
cieľ sme si naplánovali splniť prostredníctvom nákupu kolobežiek, 

ochranných prílb, vzde-
lávacích pomôcok (uče-
bnice, obrázky, detské 
dopravné značky, dets-
ké semafory a edukač-
né CD). Využitím týchto 
prostriedkov chceme 
priamo podporiť vzdelá-
vanie na jednotlivých 
školách z dopravnej vý-
chovy. Samotný nákup 
nám napomôže pri vzde-
lávaní na dopravnom ih-
risku, nakoľko odpadne 

starosť o donesenie si vlastných kolobežiek či bicyklov a umožní tak 
lepšiu dostupnosť a zvýši kvalitu vzdelávania z dopravnej výchovy v ex-
teriéri. V súčasnom období vykonávame obstarávanie uvedených po-
môcok. Na prelome mesiacov septembra a októbra budeme môcť na-
plno využívať tieto vzdelávacie pomôcky jednotlivými školami v našom 
meste. Okrem toho budeme pri napĺňaní projektu spolupracovať aj so 
študentmi Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity, ktorí 
budú mať za úlohu skúmať vplyv vzdelávania detí z dopravnej výchovy 
a navrhnúť ďalšie možnosti na zlepšovanie stavu v tejto oblasti. 
 Nadácia Allianz – Slovenská poisťovňa podporila projekt vo výške 
1000 €. Mesto Rajec sa podieľa na spolufinancovaní projektu vo výške 
300 €.

Foto: archív MsP

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD., poverený riadením MsP Rajec
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 Situácia v rešpektovaní povinností majite-
ľov psov nie je v našom meste dobrá. 
 Existuje veľa majiteľov, ktorí sa o svojich 
štvornohých miláčikov vzorne starajú. Na stra-
ne druhej sú majitelia, ktorí si svoje povinnosti 
neplnenia a výkaly po psoch ponechávajú bez 
povšimnutia. Netreba azda zdôrazňovať, že 
takýmto spôsobom dochádza nielen k poru-
šovaniu Zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov, ale 
aj k šíreniu rôznych infekcií a chorôb. 

 Je abso-
lútne nepo-
chopiteľné, 
keď majiteľ 
psa vojde so 
psom naprí-
klad do are-
álu detského 
ihriska a ešte 
dovolí psovi, 
aby znečistil 
takýto prie-
stor výkalmi. 
Predpokla-
dám, že veľa 
takýchto ma-
jiteľov zabu-
dla na to, keď 

oni sami mali malé deti. Väčšina zistených 
priestupcov sa vyhovára na to, že nevie o zá-
kaze vstupu do školského areálu či detského 
ihriska. Z týchto, ako aj ďalších dôvodov boli 
začiatkom augusta osadené informačné ta-
buľky s piktogramom, na ktorom je vyobraze-
ný pes s textom Zákaz vodenia psov, prípad-
ne doplnený o text „na detskom ihrisku“. Všet-
ky osadené tabuľky sú v prvom rade informá-
ciou pre všetkých majiteľov psov, aby sa vyva-
rovali vstupu do priestorov, ktoré sú definova-
né Všeobecne záväzným nariadením Mesta 
Rajec č. 15/2012. Uvedené VZN v článku 4, 
uvádza že: „Vstup so psom je zakázaný: na 
detské ihriská na uliciach: Fullova, Mudrocho-
va, Partizánska, Pri Rajčanke, Bystrická, Ja-
vorová, Lipová, Smreková, Ružová, Jabloňo-
vá, Jánošíkova, 1. mája, Sama Chalupku; na 
pietne miesta: cintoríny (katolícky, evanjelicky, 
židovský), Dom smútku súp. č. 1067, Obradný 
dom súp. č. 333; na športoviská na uliciach: 
Fullova, Mudrochova, Javorová, Smreková, 
areál futbalového ihriska; do areálu mater-
ských škôl na ul. Obrancov mieru a Mudro-
chova, do areálu základných a stredných škôl; 
do budov vo vlastníctve Mesta Rajec“. 

 Bolo by azda zbytočné ešte niečo spres-
ňovať k takto definovanému zákazu.V prvom 
rade si však musí byť každý majiteľ psa vedo-
mý tohto ustanovenia. Je bežným pravidlom 
že: nevedomosť zákona neospravedlňuje. 

 Predpokladáme, že informačné tabuľky 
prispejú k zlepšeniu situácie v tejto oblasti a 
časť majiteľov psov stratí dôvod na zbytočné 
výhovorky. 

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec

 Zariadenie Domov vďaky využilo aj tento 
rok možnosť zapojiť sa do rôznych grantových 
výziev. Projekty predložené zariadením prinie-
sli svoje ovocie – Domovu vďaky sa podarilo aj 
v tomto roku získať finančné prostriedky, ktoré 
boli investované predovšetkým do skvalitne-
nia materiálneho vybavenia zariadenia.

 Od Nadačného fondu Kia Motors Slo-
vakia v Nadácii Pontis sme získali 2 500 eur, 
za ktoré boli nakúpené nové polohovacie kre-
slá a rehabilitačné pomôcky pre klientov náš-
ho zariadenia. 
 Nové kreslá významne prispievajú k vyš-
šiemu komfortu imobilných a pohybovo znevý-
hodnených seniorov umiestnených v našom 
domove a uľahčujú a spríjemňujú manipuláciu 
s klientmi, čím zefektívňujú aj prácu perso-
nálu. Nové špecializované športové náčinie 
pomáha seniorom udržiavať si a rehabilitovať 
pohybové schopnosti.

 V mesiaci júl 2015 mohol Domov vďaky 
vďaka schválenému zamestnaneckému 
grantu z Nadácie Orange zatraktívniť aj park 
pri budove zariadenia. 
 V rámci projektu sme vysadili nové dreviny 
a trvalky a skrášlili sme tak okrasnú záhradu,  
v ktorej môžu tráviť čas nielen klienti nášho 
zariadenia, ale všetci občania mesta Rajec. 
 Pri výsadbe nových rastlín spoločne s na-
šimi seniormi pomáhali aj seniorky z Klubu 
dôchodcov – denné centrum Rajec a Jed-
noty dôchodcov Rajec. 

 V roku 2015 zariadeniu veľmi významne 
pomohla aj spoločnosť SIKO KÚPEĽNE, 
a.s., ktorá poskytla Domovu vďaky možnosť 
nakúpiť materiál na plánovanú rekonštrukciu 
práčovne a kúpeľne s veľmi výraznou zľavou. 

 Rekonštrukciu práčovne zariadenia sme 
dokončili počas leta. V jeseni nás ešte čaká 
rekonštrukcia kúpeľne. V kúpeľni budú vyko-
nané bezbariérové úpravy a dôjde k oddeleniu 
ženskej a mužskej časti. Po realizácii rekon-
štrukčných prác bude zároveň oddelená prá-
čovňa a kúpeľňová časť, čím sa významne 
zvýši komfort, bezpečnosť a účelnosť využitia 
priestorov. V kúpeľni budú navyše vykonané 
veľmi potrebné bezbariérové úpravy. 

 Domov vďaky si veľmi váži každú poskyt-
nutú pomoc a podporu. Dovoľte mi preto, aby 
som sa na tomto mieste verejne poďakovala 
Nadačnému fondu Kia Motors Slovakia      
v Nadácii Pontis, ktorý projekty predkladané 
Domovom vďaky podporuje pravidelne. Rov-
nako chcem vysloviť veľkú vďaku Nadácii 
Orange, ktorá taktiež poskytla nášmu zaria-
deniu svoju podporu opakovane. Moje poďa-
kovanie patrí aj spoločnosti SIKO KÚPEĽNE, 
a.s., a to nielen za veľkú finančnú pomoc, ale 
aj za prejavenú snahu a ústretový prístup 
všetkých predstaviteľov spoločnosti, s ktorými 
sa o podpore jednalo. V neposlednom rade 
dovoľte, aby som vyjadrila úprimnú radosť aj   
z toho, že naše zariadenie pravidelne podpo-
rujú aj členovia Klubu dôchodcov – denné 
centrum Rajec a Jednoty dôchodcov Rajec 
– ďakujeme im a ich pomoc si vážime o to väč-
šmi, že je prejavom generačnej solidarity, kto-
rej posilnenie si Domov vďaky dlhodobo kladie 
za cieľ.

Lívia Hodasová, riaditeľka Domova vďaky
4x foto: archív Domova vďaky

NOVÉ INFORMAČNÉ 
TABUĽKY PRE 

MAJITEĽOV PSOV

MODERNIZÁCIA A SKVALITNENIE 
VYBAVENIA V DOMOVE VĎAKY

PARK PRI DOMOVE VĎAKY

NOVÉ POLOHOVACIE KRESLÁ

ZREKONŠTRUOVANÁ PRÁČOVŇA
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 Už 90 rokov poskytuje svoje služby čitate-
ľom Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom 
stredisku Rajec, organizácia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Rajec, ktorá bola založená 
v roku 1925.
 Knižnica v Rajci fungovala oddávna. Už 
Juraj Slota Rajecký nosil na prázdniny do Raj-
ca knihy a na radnici ich čítaval so svojimi ka-
marátmi a požičiaval ich iným. Bolo to pred 
191 rokmi.

 Prvá dochovaná zmienka o pokuse zalo-
ženia knižnice v Rajci (originál dokumentu sa 
nachádza v Štátnom archíve Bytča, 
pobočka Žilina) pochádza zo 7. de-
cembra 1924, keď sa vtedajší starosta 
Imrich Ribárik a ostatní členovia obec-
nej rady rozhodli – „... Zastupiteľský 
sbor obce Rajec založenie obecnej 
knižnice uzaviera, poťažne v tejto zále-
žitosti dňa 7. dec. 1924 vynesené uza-
vretie si znovu osvojuje. Na zariadenie 
a vydržiavanie obecnej knižnice naria-
duje každoročne zaradiť do obecného 
rozpočtu čiastku rovnajúcu sa počtu 
obyvateľstva násobenú 50 hal. Tento 
obnos sa má v roku 1925 z nepredví-
danych vydavkov vyplatiť“...

 Počas druhej svetovej vojny bola 
rajecká obecná knižnica poškodená, 
veľa zväzkov kníh sa stratilo. V roku 
1948 bola zvolená knižničná rada a za-
kúpili sa knihy z Matice slovenskej. V hoteli 
Kľak sa v r. 1949 otvorila obnovená knižnica a 
zároveň sa stala Okresnou knižnicou. V roku 
1954 sa knižnica presťahovala do radnice na 
námestí. Okresná knižnica zanikla v r. 1960, 
kedy Rajec prestal byť okresným mestom. Až 
do roku 1975 bola knižnica umiestnená v rad-
nici na námestí. Keďže sa pripravovala jej re-
konštrukcia, knižnica dostala náhradné pries-
tory v zrekonštruovanom bývalom Pivovar-
skom dome (dnes mestské múzeum). V týchto 
priestoroch fungovala 17 rokov až do roku 
1992. Vedenie mestského úradu rozhodlo, že 
sa v Pivovarskom dome zriadi mestské mú-
zeum a knižnica sa v marci roku 1992 presťa-
hovala do budovy mestského úradu na príze-
mie, do priestorov Mestského kultúrneho stre-
diska Rajec, kde sídli dodnes. 

O KNIŽNICI SA DOČÍTATE AJ V MESTSKEJ 
KRONIKE:

 Dôležitým stánkom kultúry pre Rajčanov 
je i knižnica. Už v životopise J. Slottu-Rajec-
kého sa dočítame, že na prázdniny nosil hŕbu 
kníh domov do Rajca a na radnici ich čítaval so 
svojimi kamarátmi a požičiaval iným... 
 Cez druhú svetovú vojnu obecná rajecká 
knižnica bola veľmi poškodená, mnoho zväz-
kov kníh sa stratilo. Knižnicu bolo treba dopl-
niť, lebo v prvých povojnových rokoch sa knihy 
neobjednávali. Vďaka obetavým rajeckým 
občanom sa situácia zlepšila. Títo sa dňa 
28.11.1948 zišli v bývalom Cenzuálnom do-
me, aby obnovili činnosť rajeckej knižnice. Bo-
la zvolená tzv. knižničná rada. Predsedom sa 
stal učiteľ Viktor Dubec. Boli zakúpené knihy   
z Matice Slovenskej v hodnote 12.000 Kčs.    
V hoteli KĽAK bola predelená miestnosť pre 

knižnicu, dodané boli 3 nové skrine, písací 
stôl, knihy očíslované, zapísané do troch ka-
talógov. Čísla kníh stratených za vojny boli 
doplnené. Postupne bol doplnený nábytok a 
ostatné. Knihovníčkou bola Oľga Kálayová, po 
nej 1.2.1949 boli zvolené dve knihovníčky: Jo-
zefa Uhláriková a Elena Jochmanová. Knižni-
ca bola verejnosti otvorená 18.9.1949 o 10. 
hodine. Knihy sa vypožičiavali každú sobotu 
od 18. do 20. hod. Už v zápisnici č. 5 zo dňa 
3.4.1950 je v bode 3 písané, že je potrebné za-
kúpiť detskú literatúru pre veľkú návštevnosť 
mládeže, čo sa i uskutočnilo.

 V r. 1953 na príkaz Okresného národného 
výboru (ONV) bola ustanovená ako riaditeľka 
Okresnej ľudovej knižnice v Rajci Anna Janá-
čová. Iba krátky čas pred ňou bola riaditeľkou 
Marta Honzová. Vtedy boli knihy už skladova-
né v novej budove ONV na námestí. V roku 
1974 bola knižnica presťahovaná na radnicu. 
Do r. 1955 A. Janáčová pracovala sama, až 
1.12.1955 bola k nej pridelená Emília Proko-
povičová. Z knižného fondu sa zakupovali kni-
hy nielen pre Okresnú knižnicu v Rajci, ale       
i pre okolité miestne knižnice.
 Dňa 31.10.1956 riaditeľka knižnice A. Ja-
náčová odovzdala funkciu Oľge Hlinkovej,      
s ktorou pracovala Emília Prokopovičová. Dňa 
27.11.1957 sa O. Hlinková z rodinných dôvo-
dov vzdala funkcie riaditeľky. E. Prokopovičo-
vá viedla knižnicu sama až do 1.6.1958, kedy 
bola za riaditeľku vymenovaná Terézia Fábry-
ová, ktorá však po roku odišla. Od r. 1960 do   
r. 1970 E. Prokopovičová viedla knižnicu sa-
ma. V r. 1970 dostala výpomoc Jozefa Vavrí-
ka, ktorý po poldruharočnom pôsobení odišiel 
a miesto neho na 4-hodinový úväzok bola na 
rok zamestnaná Elena Bieliková z Kľačí.
 V roku 1973 boli v knižnici zriadené čitateľ-
ské krúžky, ktoré viedli miestne učiteľky: Klára 
Rybárová a Mária Čerňancová. V knižnici sa 
organizovali besedy o knihách. 30.5.1975 za-
vítala do nášho mesta rajecká rodáčka, spiso-
vateľka Dr. Margita Valehrachová-Matulayo-
vá. V rámci medzinárodného roku ženy zorga-
nizovala mestská knižnica s touto rodáčkou 
besedu o jej knihách.  
 V roku 1976 sa Mestská ľudová knižnica 
(MĽK) v Rajci presťahovala do zreštaurované-
ho bývalého Pivovarského domu na námestí. 
Vedúcou knižnice i v roku 1976 bola Emília 
Prokopovičová. Týždenne sa vypožičiavali 

knihy počas štyroch dni, t.j. 32 hodín. V r. 1976 
usporiadala knižnica 21 čitateľských besied, 
27 výstaviek a 21 rôznych iných akcií. 
 V roku 1977 pribudla v MĽK nová pra-
covníčka Hilda Surová, vedúcou bola i naďalej 
Emília Prokopovičová. V roku 1977 H. Surová 
pracovala i v dvoch pobočných knižniciach,    
a to v časti mesta Rajec-Ďurčiná a Rajec-Šuja.
 Z kultúrno-výchovných akcií usporiada-
ných knižnicou spomeniem akcie väčšieho rá-
zu: dve besedy so spisovateľmi Karolom 
Tomaščíkom a Jánom Pappom, pochod vďaky 
k hrobu sovietskeho vojaka v Rajeckej Lesnej, 
beseda so spisovateľkou Elenou Čepčeko-
vou, beseda o knihe Márie Ďuríčkovej „Danka 
a Janka“, beseda gymnazistov so sovietskymi 
vojakmi strednej skupiny...

SÚČASNOSŤ

 Podľa štatistických údajov za rok 2014 
mestská knižnica disponuje 14 431 knižnými 
jednotkami a 74 audiovizuálnymi dokument-
mi, z ktorých je 3 586 odborných dokumentov 
pre dospelých, 7 196 beletrie pre dospelých, 
607 odbornej literatúry pre deti a mládež, 3 
042 krásnej literatúry pre deti a mládež.
 V knižnici nájdete 3 oddelenia: detské a 
mládežnícke oddelenie, oddelenie pre dospe-
lých čitateľov a náučné oddelenie. Nielen        
v detskom, ale aj v náučnom oddelení máme 
zriadené študovne na nerušené posedenie pri 
časopisoch či štúdiu literatúry.
 Našu knižnicu v minulom roku navštevo-
valo 621 čitateľov, z ktorých bolo 249 detí od 6 
do 15 rokov, najstaršia čitateľka má 86 rokov. 
Uskutočnili sme 28 465 výpožičiek knižnič-
ných dokumentov. 
 Knižnica každoročne organizuje množ-
stvo podujatí pre všetky vekové kategórie, na-
príklad – zážitkové čítanie pre školy, pasova-
nie prvákov za čitateľov knižnice, Medzinárod-
ný deň detskej knihy – každý rok venovaný 
inému detskému spisovateľovi, výstavy, sú-
ťažnú prehliadku v prednese duchovnej poé-
zie a prózy Škrábikov Rajec, ktorá je venova-
ná rajeckému rodákovi biskupovi Andrejovi 
Škrábikovi, Týždeň slovenských knižníc, Noc 
s Andersenom, informačné výchovy...
 V roku 2014 mestská knižnica uskutočnila 
58 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 980 
účastníkov.

 Každoročne pomáhame študentom stred-
ných a vysokých škôl s ich prácami (diplomo-
vé a bakalárke práce, stredoškolská odborná 
činnosť...) o histórii mesta a Rajeckej doliny.

KNIŽNICA OSLAVUJE 90. NARODENINY

pokračovanie na s. 7

NIEKDAJŠIE PRACOVNÍČKY RAJECKEJ KNIŽNICE:
HILDA SUROVÁ (vľavo) A MÁRIA PROKOPOVIČOVÁ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETSKEJ KNIHY
VENOVANÝ H. CH. ANDERSENOVI
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 V súčasnosti je knižnica otvorená 45 hodín 
týždenne (po-pia od 8. do 17. hodiny) a okrem 
prezenčných a absenčných výpožičiek pre 
svojich čitateľov poskytuje aj viacero služieb 
pre širokú verejnosť – čiernobiele a farebné 
kopírovanie, tlač dokumentov z počítača, in-
ternetovú službu, hrebeňovú väzbu, fax, lami-
novanie, skenovanie dokumentov. V knižnici 
sa pripravuje aj tlač mesačníka Rajčan, Spra-
vodajcu mestského múzea a rôznych propa-
gačných materiálov pre potreby MsKS Rajec. 
Záujemcovia si tu môžu zadať aj inzerciu        
v mesačníku Rajčan či reláciu do mestského 
rozhlasu. Knižnica disponuje aj dvoma počíta-
čovými zostavami pre potreby návštevníkov, 
kde si každý môže zasurfovať na internete, 
napísať dokumenty či si ich vytlačiť. V priesto-
roch MsKS Rajec je dostupné aj bezplatné 
pripojenie na internet – WIFI. 
 Pravidelne sa zapájame do rôznych 
grantových programov. Prostredníctvom nich 
sme už v minulosti získali počítače pre našich 
návštevníkov, mohli sme rozšíriť knižný fond, 
zmodernizovať knižnicu a iné.
 Už dnes môžem povedať, že aj v tomto 
roku sme boli opäť úspešní a prostredníctvom 
grantu z ministerstva kultúry opäť zakúpime 
modernejšie počítače pre verejnosť a pros-
tredníctvom druhej výzvy rozšírime knižničný 
fond pre detských čitateľov o množstvo novi-
niek. Viac sa o našich úspechoch dočítate       
v ďalších číslach Rajčana.

BUDÚCNOSŤ

 Našim najväčším snom je, aby sa ľudia 
opäť vrátili k čítaniu, hlavne deti (posledné 
roky počet čitateľov neustále klesá – čo je však 
celoslovenský trend). Pokúšame sa prilákať 
čo najviac čitateľov všetkých vekových kate-
górií do našej knižnice či už knižnými titulmi, 
rôznymi podujatiami, príjemnou obsluhou a 
samozrejme promptným reagovaním na po-
treby našich zákazníkov – dopĺňame služby 
podľa ich potrieb a našich možností. V nepo-
slednom rade by sme chceli zmodernizovať a 
zrekonštruovať naše priestory tak, aby sme 
ich ešte viac zatraktívnili pre všetkých našich 
návštevníkov. Zatiaľ sa nám podarilo prerobiť 
celé detské oddelenie, zakúpili sme nový pult 
na obsluhu zákazníkov, nové stolíky pre zá-
kazníkov pre prácu s PC, dokúpili sme už 
niekoľko nových regálov na knihy, pravidelne 
rozširujem knižný fond o novinky...

Zuzana Ščasná, 
Mestská knižnica pri MsKS Rajec

3x foto: archív MsKS Rajec

 Tohtoročné rajecké kultúrne leto začalo    
v júni niekoľkodňovým podujatím Rajecké la-
dislavské hody a pokračovalo 7. ročníkom 
Rajrockfestu, o ktorých sme písali už v minu-
lom čísle.

 Počas krásnych letných dní sme pokra-
čovali koncertom folklórnej skupiny Kysucký 
prameň. V nedeľu 12. júla preplnené ná-
mestie privítalo túto úspešnú skupinu známu 
aj z televízie. Záujem o skupinu bol obrovský a 
ich takmer dvojhodinový koncert si prišlo vy-
počuť množstvo ľudí nielen z Rajca a blízkeho 
okolia, ale aj zo vzdialenejších kútov Sloven-
ska. 

 Ďalší úžasný koncert na nás čakal v nede-
ľu 26. júla. Country nedeľa so skupinou Tor-
nádo zabavila mladých a starších príjemnými 
známymi aj menej známymi country melódia-
mi. 

 Už niekoľko rokov patrí k Rajeckému kul-
túrnemu letu neodmysliteľný Veľký rajecký 
deň, súčasťou ktorého je Rajecký jarmok a 
Rajecký maratón. Horúca letná sobota 8. au-
gusta bola opäť plná hudby, spevu a tanca.    
V priestore štartu nám o 9. hodine predviedli 
defilé mažoretky Kordovánky, o 10. hodine od-
štartoval Rajecký maratón. O 10.30 hod. nás 
zabavila jadranskými melódiami speváčka 
Jadranka spolu s vychádzajúcim talentom iba 
12-ročnou Adriankou Habrdovou. O pol druhej 
vystúpil folklórny súbor Kriváň, ktorý nám 
predstavil tance, piesne a kroje z viacerých 
kútov Slovenska. O 15. hodine boli slávnostne 
vyhlásení a ocenení maratónski športovci. Od 
sedemnástej hodiny vystúpili – speváčka 
Katka Ivanková, vynikajúca skupina Heľenine 
Oči, koncertom pokračovala speváčka Kristí-
na a diskotéka pokračovala do tretej hodiny 
ráno s Milanom Lieskovským a DJ-om Tram-
busom.

 V auguste na nás čakal aj Rajecký krá-
savec 2015 – 2. ročník výstavy krížencov a 
psíkov bez preukazu pôvodu. V sobotu 22. au-
gusta na opäť preplnenom námestí nesúťažili 
dvojnohí krásavci, ale štvornohí miláčikovia a 
ich majitelia. Námestie doslova zaplnili nielen 
malí a veľkí majitelia psíkov s rodinnými prí-
slušníkmi, ale aj množstvo divákov, ktorí majú 
radi zvieratá a hlavne psíkov. 
 Centrom diania bol kruh pre súťažiacich   
s prísnou porotou, v ktorom psíky absolvovali 
jednotlivé súťaže. Na námestí bolo množstvo 
stánkov, kde si mohli návštevníci zajesť a do-

plniť si pitný režim. Majiteľov psíkov potešili 
stánky s chovateľskými potrebami či stánok 
veterinárnej nemocnice, kde sa mohli s odbor-
níkmi porozprávať a získať odborné rady. Sú-
ťažou sprevádzal moderátor Martin Chyno-
ranský, ktorého poznáme z rádiových Jem-
ných melódií.

 Súťažilo sa v štrnástich súťažných kategó-
riách, v ktorých sa zúčastnilo 349 psíkov zo 
svojimi majiteľmi. Mimo súťažných kategórii 
sa udeľovala ešte cena poroty a cena divákov. 
Rajeckým krásavcom za rok 2015 sa stal psík 
Beny so svojou majiteľkou Viky. 
 Veľký kus práce odviedli porotcovia An-
drea Adamčiaková a Robo Mikla. Veterinárny 
dohľad vykonávala Veterinárna nemocnica 
Anima zo Žiliny. Obrovské ďakujeme patrí aj 
všetkým sponzorom, vďaka ktorým si mohli 
nielen výhercovia jednotlivých kategórii, ale 
všetci súťažiaci odniesť hodnotné ceny či nie-
ktorú z cien z bohatej tomboly. Poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek pričinením 
prispeli k úspešnej organizácii tejto úžasnej 
súťaže. 

 Pri príležitosti 71. výročia Slovenského 
národného povstania zorganizovali Mesto 
Rajec, Mestské kultúrne stredisko Rajec a 
Základná organizácia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Rajci v piatok 
28. augusta spomienkovú slávnosť spojenú 
s kladením vencov k pamätníku Slovenského 
národného povstania na námestí v Rajci. 
Krátkym príhovorom, v ktorom zdôraznil dôle-
žitosť pripomínania si takýchto historických 
udalostí, sa prihovoril zúčastneným zástupca 
primátora Mgr. Peter Hanus. Po príhovore 
spoločne s členmi SZ PB v Rajci položili ve-
niec k pamätníku SNP a tichou spomienkou si 
uctili všetkých padlých. 

 Aj keď sa prázdniny skončili, Mestské 
kultúrne stredisko Rajec s organizovaním kul-
túrnych podujatí nekončí. Najbližšie nás čaká 
ďalší ročník Rajeckého pivného festivalu, 
ktorý sa od piatku 11. septembra do nedele  
13. septembra uskutoční na Námestí SNP – 
čaká na nás bohatý kultúrny program a ochut-
návka deviatich pivných špeciálov, okrem 
iných aj pivo z mníchovského Oktoberfestu – 
Paulaner München. Od pondelka 14. do nede-
le 20. septembra bude Pivný festival pokračo-
vať v Rajeckej pivárni na Nádražnej ulici. Ne-
zabudnite, začíname v piatok 11. septembra  
o 15. hodine na námestí!

Z. Ščasná, MsKS Rajec

dokončenie zo s. 6

ZÁŽITKOVÉ ČÍTANIE

ĎALŠIE KULTÚRNE LETO BOHATÉ NA PODUJATIA

Foto: Katarína Kalmová

Foto: Veronika Michalková

RAJECKÝ KRÁSAVEC: PSÍK BENY S VIKY

SPEVÁČKA KRISTÍNA
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 Tanečný súbor moderného tanca SAL-
VEO pracuje pod Základnou umeleckou ško-
lou v Rajci. V školskom roku 2014/2015 ho 
navštevovalo 66 žiakov – tanečníkov vo veku 
od 4 do 17 rokov. Prípravné štúdium tanečné-
ho odboru vyučovala Patrícia Rybárová. Vý-
učba prebiehala v Materskej škole na ul. Ob-
rancov mieru v Rajci, v MŠ Ďurčiná a v ZUŠ 
Rajec. 1.- 4. ročník primárneho umeleckého 
vzdelávania a 1.- 2. ročník nižšie-
ho sekundárneho vzdelávania 
vyučovala Mgr. Katarína Gürtle-
rová Töröková a Bc. Veronika 
Mlynárová. 
 Tanečný súbor SALVEO sa 
venuje rôznym tanečným štýlom 
ako je disco, hip-hop, MTV style, 
show dance, scénika, afro dance, 
lady style.

 V minulom školskom roku sa 
súbor SALVEO zúčastnil taneč-
ných súťaží na Slovensku a         
v Českej republike. Podarilo sa 
mu získať celkovo 26 umiestnení 
a ocenení. 

 11. a 12. apríla: Pohyb bez bariér, Žilina – 
choreograf: Mgr. Katarína Gürtlerová Töröko-
vá, Bc. Veronika Mlynárová, Patrícia Rybáro-
vá – 1. miesto: Dance – Chupáňová, Balážo-
vá, 1. miesto Young wild and swaggers, 3. mie-
sto Classmates, 3. miesto Il ritmo della danza, 
3. miesto Keď tancujeme my, 4. miesto – Little 
stars.
 2. mája: Valašské klobouky, ČR – chore-
ograf: Mgr. Katarína Gürtlerová Töröková,   
Bc. Veronika Mlynárová, Patrícia Rybárová – 
1. miesto – Young wild and swaggers, 1. mie-
sto – Little stars, 2. miesto – Move on the 

rhythm, 3. miesto – Harmony, 3. miesto – Clas-
smates, 3. miesto – Il ritmo della danza, 3. mie-
sto – Čarovná krabička, 4. miesto – Keď tan-
cujeme my.
 24. mája: Petřvaldský pohár – Česka 
republika – choreograf: Mgr. Katarína Gürtle-

rová Töröková, Veronika Mlynárová – 2. mies-
to – Little stars, 3. miesto – Čarovná krabička, 
3. miesto – Young wild and swaggers, 4. mies-
to – Il ritmo della danza, 4. miesto – Move on 
the rhythm, 4. miesto – Classmates.
 28. mája: MS Tanečný slovenský pohár 
v street dance show, Bratislava – choreo-
graf: Bc. Veronika Mlynárová – 5. miesto – 
Young wild and swaggers.
 13. júna: Street Dance and Battle zone, 
Žilina – choreograf: Mgr. Katarína Gürtlerová 
Töröková, Bc. Veronika Mlynárová – 1. miesto 
– Il ritmo della danza, 1. miesto – Move on the 

rhythm, 1. miesto – hip hop Battle: Veronika 
Mlynárová, 2. miesto – hip hop Battle: Júlia 
Rybárová, Titul Master of Battle zone 2015 
(najlepší hip hop štýl) – Veronika Mlynárová.

 Súbor sa tiež zúčastnil kultúrno-spoločen-
ských podujatí a vystúpení: ples v Konskej, 
vyhodnotenie najlepšieho športovca roka za 
rok 2014 v Rajci, kultúrno-spoločenské podu-
jatie v Rajci v spolupráci s kozmetikou Avon, 
vystúpenie na Veľkom rajeckom dni v spolu-
práci s tanečnou školou Hip-hop centrum Žili-
na, Zakliate nevesty – to bol názov divadelno-
tanečného programu, ktorý pripravil TS Sal-
veo v spolupráci s dramatickým odborom a sú-
borom BUNCH, ktorý taktiež pracuje pod ZUŠ 
v Rajci. 

 Ak chceš s nami tancovať alebo hrať a 
zabávať sa, príď sa prihlásiť do TS SAL-
VEO Rajec alebo dramatického súboru 
Bunch v ZUŠ v Rajci.  

Mgr. Katarína Gürtlerová Töröková
2x foto: archív Salveo

 V polovici júna sa definitívne skončila pre-
miérová prvá sezóna Rajeckej hokejbalovej li-
gy 2014/15. 

 Základná časť rozhodla o tom, že priamo 
do semifinále postúpili favorizované tímy HBK 
Turie a RETRO Rajec. Zvyšné štyri tímy vyt-
vorili dve štvrťfinálové dvojičky. Severania 
vyradili v troch zápasoch HBC Zbyňov a HBK 
Stredovek si taktiež v troch zápasoch poradil s 
tímom Friwald. Semifinále dalo dokopy zaují-
mavé derby zápasy. V rajeckom derby si podľa 
papierových predpokladov poradilo RETRO 
Rajec s tímom Severania a v turanskom derby 
tiež vyhral favorit, keď HBK Turie vyradilo HBK 
Stredovek. V zápase o 3. miesto ťahali Seve-
rania za kratší koniec a podľahli HBK Stredo-
vek v pomere 1:4. Finále sa po dohode oboch 
tímov odohralo iba na jeden zápas, v ktorom 
dominovali hráči RETRO Rajec a vyhrali nad 
HBK Turie 7:2 a stali sa prvými rajeckými šam-
piónmi v hokejbale.
 Prvý júlový víkend sa na hokejbalovom ih-
risku uskutočnilo vyhlásenie výsledkov a 
odovzdávanie cien. Kanadské bodovanie       
v základnej časti ovládol Zdenko Rolinčin        
z RETRO Rajec, ktorý získal aj titul najlepšie-
ho strelca a najlepšieho nahrávača. Branká-
rom s najlepšou úspešnosťou zásahov bol 
Marek Šimo z tímu Severania, ktorý ako jediný 

brankár vychytal čisté konto a podarilo sa mu 
to dokonca dvakrát.

 Týmto by sme chceli poďakovať všetkým 
hráčom, ktorí na ihrisku predvádzali počas ce-
lej sezóny skvelé športové výkony v duchu fair 
play, ďalej všetkým, ktorí sa aktívne podieľali 
na organizácií a v neposlednom rade aj fanúši-
kom a divákom, ktorí si počas víkendov našli 
cestu na ihrisko.

O 3. miesto: Severania – HBK Stredovek 1:4
Finále: HBK Turie – RETRO Rajec 2:7

Konečné poradie se-
zóny 2014/2015:

    Názov tímu
1. RETRO Rajec
2. HBK Turie
3. HBK Stredovek
4. Severania
5. Friwald
6. HBC Zbyňov

REGISTRÁCIA DO 
NOVEJ SEZÓNY 

2015/16

 Po letnej prestávke 
opäť štartuje registrácia na novú sezónu 
2015/16. Urobiť tak môžete na emailovej adre-
se  prípadne na našej FB hbcrajec@gmail.com
stránke , kde sa www.facebook.com/rajecliga
dozviete všetky potrebné informácie. 
 V prípade, že nemáte žiadny tím a napriek 
tomu by ste si chceli zahrať, dajte nám o tom 
vedieť a v prípade záujmu po vás možno siah-
ne nejaký iný tím. Štart ligy je plánovaný na po-
lovicu septembra. 

Text a foto: HBC Rajec
1x foto: archív HBC

RAJECKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA - SEZÓNA 2014/15

VÍŤAZ – MUŽSTVO RETRO RAJEC

TANEČNÝ SÚBOR ZUŠ RAJEC – SALVEO
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65 rokov
Anna Mikulová

70 rokov
Terézia Kyselová
Jaroslav Vojtas

75 rokov
Rudolf Vanák

81 rokov
Viktor Hajster

85 rokov
Štefan Višňovský

88 rokov
Jozefa 

Mandáčková

89 rokov
Pavol Šimko

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v júli
Marián Majerčík
Adam Baďura

Zosobášili sa

Ing. Maroš Rybárik a Mgr. Katarína Konštiaková
Tomáš Mišo a Miriam Martincová
Ľuboš Štrba a Blanka Kypusová

Branislav Maniak a Ing. Eva Luptáková

Opustili nás
Magdaléna Pekná 1941 – 7.7.2015

Pavel Cep 1950 – 17.7.2015
Imrich Fabana 1932 – 23.7.2015

Jaroslav Šimko 1930 – 31.7.2015
Jozef Pekara 1939 – 1.8.2015

Jubilanti – september 2015

 Už po tretíkrát Katolícka spojená škola v spolupráci s Centrom voľ-
ného času pri KSŠ nezatvorila počas letných prázdnin svoje brány, ale 
zorganizovala pre svojich žiakov letné tábory. 
 Na začiatku letných prázdnin v dňoch od 2. do 10. júla sa konal 
denný tábor v priestoroch školy. Počas týchto dní mali žiaci k dispozícii 
telocvičňu, posilňovňu, školské ihrisko a počítačovú učebňu. Oddycho-
vá činnosť bola realizovaná formou spoločenských, športových a počí-
tačových hier.
 V týždni od 13. do 17. júla sa konal letný pobytový tábor vo Vyso-
kých Tatrách. Prechodným domovom 67 žiakov a učiteľov sa stal ranč 
v tatranskej obci Štôla. Počas tohto týždňa mali možnosť poprechádzať 
sa okolo Štrbského plesa, preveriť vlastnú obratnosť a silu na lanovej 
dráhe či vyskúšať si svoju vytrvalosť výstupom na Hrebienok, odtiaľ      
k Studenovodským vodopádom  až po Reinerovu chatu. Vybláznili sa aj 
v AquaCity Poprad, kde sa presvedčili o vlastnej odvahe na toboganoch 
alebo relaxovali v teplých bazénoch. Na ranči sa povozili na koni, súťa-
žili v rôznych športových disciplínach, strieľali zo vzduchovky a absol-
vovali aj nočnú hru. Na záver každý účastník dostal diplom, na ktorom 
mal napísanú vlastnosť alebo schopnosť, ktorou počas týždňa najviac 
očaril prítomných učiteľov.
 20. až 24. júla priestory našej školy ožili džavotom našich zveda-
vých prvákov. Konal sa letný tábor pre našich prváčikov. Počas celé-
ho týždňa mali deti možnosť spoznávať priestory našej školy, pani uči-
teľky ale najmä svojich spolužiakov. Spolu sa hrali, tvorili, Majster Slabi-
ka ich zaviedol do zázračnej Krajiny slov, kde sa stretli s Hlasulienkami   
i Majstrom Dĺžňom. Spolu si všetci spravili i výlet vláčikom a nabrali 
múdrosti v Múzeu dopravy v Rajeckých Tepliciach. V čase horúčav sa   
o nich Pán Boh dobre postaral a prekvapil ich príjemným osviežením a 
dobrou zmrzlinou v klimatizovanej cukrárni. Veru bolo za čo poďakovať 
v piatok pri sv. omši v školskej kaplnke. 
 Teší nás veľký záujem o tábory zo strany rodičov a detí našej školy. 
Preto chceme poďakovať rodičom za prejavenú dôveru, ktorú do nás 
vkladajú nielen počas školského roka, ale aj počas letných prázdnin. 
Zároveň veľká vďaka patrí aj zúčastneným učiteľom.

Katolícka spojená škola

inzercia

KSŠ OTVORENÁ AJ POČAS PRÁZDNIN SPOMIENKA

 Smútiaca rodina s hlbokým zármut-
kom oznamuje príbuzným a známym, 
že v sobotu 23. augusta 2015 v Brati-
slave vo veku 79 rokov zomrel rajecký 
rodák Ing. Ladislav PAULINY. 
 Posledná rozlúčka so zosnulým sa 
uskutočnila v piatok 28.8.2015 v Bra-
tislavskom krematóriu.
 Venujme mu tichú spomienku!

 V decembri 1959 ukončil Stavebnú 
fakultu Slovenskej technickej univer-

zity v Bratislave, od januára 1960 pôsobil v Dopravoprojekte ako 
projektant a hlavný cestný špecialista. Od roku 1992 pôsobil na 
Ministerstve dopravy spojov a verejných prác a neskôr v Slo-
venskej správe ciest vo vyšších funkciách.

Smútiaca rodina

Srdečne blahoželáme!
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 Keďže máme za sebou prázdniny a v au-
guste už tradične v Rajci sviatkujeme športom, 
je jasné, čo bude hlavnou témou tohto článku. 
Členovia Maratón klubu Rajec však okrem 
množstva síl vynaložených na prípravu naj-
väčšieho rajeckého podujatia mysleli aj na svo-
je výkony, trošku energie pošetrili a natrénova-
né potom zúročovali na rôznych pretekoch. Po-
zrime sa teda v skratke najprv na ne.
 10. júla sa Peťo Prokopovič postavil na 
dráhu a zabehol 5 km beh s názvom Hudební 
pětka. Vo výraznej konkurencii skončil na 15. 
mieste, od miest vyššie ho delili stotiny sekúnd, 
no kto sa v behu čo i len trochu vyzná, mi dá za 
pravdu, že jeho čas – 00:12:19 (hh:mm:ss) je 
fantastický.
 Vratko Šimek o deň neskôr vybehol v pre-
tekoch do vrchu až na Vtáčnik a jeho čas – 
01:19 (hh:mm) na 11 km mu zaručil druhé mies-
to v kategórii juniorov.
 V posledný júlový deň sa už po druhýkrát 
uskutočnil Žilinský večerný beh, ktorý sa teší 
veľkej obľube. Zdenko Koleda potvrdil svoju 
formu, keď 8 km trať prebehol za 0:28:31, ob-
sadil celkovo 4. miesto, no v rámci svojej kate-
górie sa tešil zo zisku striebra.
 1. august opäť patril behu. Obrovskú radosť 
nám i naďalej svojou bojovnosťou a výkonmi 
robí Paťo Holeša. Ešte v marci vymenil na 6 
týždňov bežecké topánky za sadrový odliatok a 
ani nie o pol roka sa postavil na štart Majstrov-
stiev SR na 1500 m. Úžasný čas 00:4:18,10 a 
skvelé druhé miesto. Gratulujeme!
 V ten istý deň sa naši silní triatlonisti, Janči 
Zmrhala, Janko Kavec a Janko Vanák pustili 
do podujatia SENEC TRIATHLON 2015. Čakali 
ich výdatné vzdialenosti – 3,8 km plávania, 180 
km bicykla a na záver ešte maratón – 42 km. 
Chalani si všetky disciplíny rozdelili spravodlivo 
na tri časti, s traťou sa popasovali excelentne 
za 9:40:16 a vyslúžili si 10. miesto v kategórii 
štafetárov.
 Behali sme samozrejme aj cez týždeň. Na 
prichádzajúci veľký rajecký víkend sa Zdenko 
Koleda „vyladil“ VIII. ZK v rámci žilinskej be-
žeckej ligy. 3km zabehol za 0:09:10 a bol oce-
nený bronzom v celkovom poradí.
 15. augusta sa konal nádherný Vysoko-
horský duatlon o cenu Žiarskej chaty.          
V značných prevýšeniach – 560m pre bicykel a 
620 m pre beh sa skvelo darilo opäť Zdenkovi 
Koledovi, ktorý prišiel do cieľa tesne pod hodi-
nu a obsadil úžasné 1. miesto vo veteránskej 
kategórii.
 Tento rok sa naši bežci výrazne profilujú aj 
ako triatlonisti. Dôkazom toho je ich početná 
účasť na rôznych podujatiach tohto charakteru. 
15. augusta zdolali veľmi náročný Žilinský tria-
tlon. Najlepšie dopadol Janči Zmrhala, ktorý 
skončil 41. a Janko Kavec, ktorý si s časom 
3:22:15 vybojoval krásne 12. miesto v kategórii. 
Zablysol sa Palko Hartiník, ktorý v dorastenec-
kej kategórii (0,5 km plávanie, 16 km bicykel a  
6 km beh) obsadil krásnu striebornú priečku.   
O týždeň neskôr sa konal Cross triatlon Lip-
tovský Trnovec. Tu už Janči Zmrhala okúsil 

chuť víťazstva, keď sa ponaháňal s elitným slo-
venským triatlonistom Tomášom Jurkovičom. 
0,5 km plávania, 14,5 km na bicykli a 5 km 
behom zdolal za 0:58:55,3 a vyslúžil si striebro. 
Kolektív triatlonistov z Rajca si tak pred posled-
ným triatlonovým kolom na Slovensku drží      
2. miesto v hodnotení klubov. Veríme, že sa náš 
cieľ získať prvenstvo v hodnotení triatlonových 
klubov na Slovensku splní. Je to ukážka kolek-
tívneho ducha, ktorý vládne v našej „rodine“.

 Tak a teraz už sľúbený športový sviatok ale-
bo druhé rajecké Vianoce, lebo tak tento deň 
volá a prežíva veľa domácich. Ďalší famózny 
Rajecký maratón, v poradí už 32., je za nami a 
opäť to bol spolu s polmaratónom, inline polma-
ratónom a hobby behmi obrovský zážitok. Celá 

organizácia je ako veľký rozbehnutý vlak, do 
ktorého naskočilo okolo 1000 pretekárov, viac 
ako 250 dobrovoľníkov, tisícky fanúšikov, 10 
tisíc litrov vody na občerstvovačkách, 800 kg 
melónov, 300 kg banánov, 1300 špongií, 4000 
„zicheriek“... a takto by sme mohli vyratúvať eš-
te aspoň hodinu. Pripraviť podujatie takýchto 
rozmerov nie je vôbec jednoduché a vyžaduje 
si celoročnú námahu najprv úzkeho tímu ľudí, 
ktorý sa v závere rozrastie až na spomínané 
číslo. A pritom každý je veľmi dôležitý. Bez šte-
drých sponzorov, ktorí pomohli finančne a 
ochote dobrovoľníkov by toto nádherné dielo 
nebolo uskutočniteľné, preto každému patrí 
obrovská vďaka za odvedenú prácu na ktorej-
koľvek pozícii. Veľká vďaka patrí všetkým fanú-
šikom a „povzbudzovačom“, ktorí lemovali ulice 
Rajca, Frívalda, Fačkova a Čičmian a dodávali 
pretekárom energiu. Úplne osobitne chceme 
poďakovať obyvateľom Rajeckej Lesnej, ktorí 
si podujatie za ostatné roky mimoriadne obľúbili 
a v obrovskom teple neváhali vytiahnuť hadice 
zo svojich záhrad a osviežovať pretekárov. 
Nádherné gesto nezištnej pomoci – ďakujeme. 
Keďže podujatie takéhoto charakteru sa nedá 
prichystať za jeden deň, niektoré veci sme si 
museli pripraviť už deň vopred a v tejto chvíli 
musíme byť aj kritickí. Ráno zničené značenia 
parkovania či autá arogantne odstavené na uli-
ciach, kadiaľ sa beží mestský okruh, sú preja-

vom naozaj nedospelého uvažovania. Toto po-
dujatie je oslavou športu a Rajca ako takého a 
každý môže prispieť svojou trochou, napríklad 
správne zaparkovaným autom alebo rešpekto-
vaním vopred vymedzeného priestoru. Ďakuje-
me. Na zlé sa ale rýchlo zabúda, a tak v nás os-
táva iba pocit z dobre vykonanej práce a moti-
vácia, že po vyladení niekoľkých nedostatkov 
bude 33. ročník Rajeckého maratónu ešte lepší 
a stále najkrajší, najťažší no najsrdečnejší.
 Spomenúť musíme samozrejme bežcov, 
ktorí si prišli užiť svoj srdcu najmilší pretek. Po-
časie sa s nikým nemaznalo a tento rok bol sku-
točne, ako povedal „otyc“ Palo, bojom o preži-
tie. Prežili sme a zvíťazili, každý minimálne sám 
nad sebou. A nebolo nás málo. Na trať sa posta-
vilo okolo 50 Rajčanov. Na maratóne slnko 
akoby odignoroval Rasťo Kalina, ktorý Čičma-
ny a späť „otočil“ za úžasných 2:59:43 a uzatvo-
ril tak množinu iba šiestich pretekárov, ktorí ten-

to rok maratónsku trať zdolali pod tri hodiny. Na 
10. mieste dobehol Zdenko Koleda s časom 
3:06:41 a do prvej dvadsiatky sa zmestil s ča-
som 3:28:45 aj Peťo Prokopovič. Ženy Raj-
čanky reprezentovala Janka Koledová Žide-
ková, ktorá s časom 4:42:40 skončila na 15. 
mieste v ženskej kategórii. Na polmaratóne sa 
zablysol Paťo Holeša, o ktorom už dnes bola 
reč, teplé počasie odpálil výkonom 1:24:42 a 
skončil na úžasnom 9. mieste (4. miesto v kate-
górii). Takmer hneď za ním, na jedenástom mie-
ste, dobehol Janči Zmrhala s časom 1:26:30. 
Tretie rajecké miesto obsadil Mišo Hulinko, 
ktorý rajeckú trať miluje a tento raz ju odbehol 
za 1:30:18. Najlepšou rajeckou polmaratónky-
ňou je Marcelka Bieliková, ktorá s časom 
1:55:49 obsadila 4. miesto vo svojej kategórii. 
Chalani na kolieskach to v silnej konkurencii ne-
mali ľahké, no nestratili sa. Peťo Uhlárik skon-
čil v juniorskej kategórii s časom 00:53:42.8 na 
krásnom 4. mieste, celkovo bol 16. a Vratko Ši-
mek so stratou na Peťa viac ako 13 minút v tej 
istej kategórii šiesty, celkovo 44. Oficiálne vý-
sledky aj početnú fotogalériu nájdete na 
www.rajeckymaraton.sk. Ešte raz ďakujeme 
všetkým Rajčanom i ne-Rajčanom za ich po-
moc a podporu a už teraz sa tešíme na ďalší 
ročník Rajeckého maratónu.

-jr-
1x foto: archív MK Rajec

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC ĎAKUJE
h

Ladislavovi Fapšovi za výstavu Drôtený svet
h

a Martinovi Šimkovi za výstavu Krása v krojoch ukrytá

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA
h

na výstavu 90. výročia založenia knižnice v Rajci

KNIŽNICA JE NEMOCNICOU PRE DUŠU
g

8.9. - 29.9.2015 Výstavná sieň Radnice v Rajci

POČETNÁ (STÁLE NIE KOMPLETNÁ) MARATÓNSKA RODINA
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 Futbalisti FK Rajec sa na sezónu 2015/2016 začali pripravovať od 
7. júla. Svoju pripravenosť a taktiež nové posily otestovali v dvoch prí-
pravných stretnutiach proti OŠK Rosina a OŠK Kamenná Poruba:
 FK Rajec – OŠK Rosina 3:2. Góly za Rajec: Kašjak, Židek, Hollý. 
 FK Rajec – OŠK Kamenná Poruba 3:1. Góly za Rajec: Židek 2, Kiš.

 Novými posilami pred sezónou sa napokon stali Tomáš Hollý, ktorý 
prišiel na hosťovanie z TJ Fačkov a Michal Šimun, ktorý do Rajca 
prestúpil z Lietavskej Lúčky. 

FK Rajec – FK Predmier 0:1. Gól: 2. Bajza.

 Ostrý štart čakal na našich hráčov v prvom ligovom zápase 2. au-
gusta, kedy sa na domácom ihrisku predstavili proti Predmieru. Sezóna 
sa vôbec nezačala podľa predstáv domácich hráčov a fanúšikov. Už     
v 2. minúte totiž po priamom kope, ktorý tečoval múr, otvoril skóre hos-
ťujúci Bajza. Odpovedať mohol už o dve minúty Tomáš Kiš, no v stoper-
centnej šanci, keď išiel sám na bránu, trafil len brankára Uríčka. Rovna-
ko vo veľkej šanci nepochodil ani Robo Židek a veľkú príležitosť nevyu-
žil na konci prvého polčasu ani Ladislav Person. V tomto zápase chýbal 
domácim aj kúsok šťastia, keď ďalšia strela Persona skončila na brvne. 
Snahy domácich o vyrovnanie skomplikoval nezmyselným vylúčením 
Dominika Rybára hlavný rozhodca Matejčík, a tak si hostia odviezli        
z Rajca tri body. 

FK Rajec – OŠK Rudina 1:0. Gól: 89. Kiš.

 Rajec mal šancu na nápravu prvého domáceho zaváhania v zápase 
proti Rudine, ktorú taktiež privítal na domácom trávniku. Boli to hostia, 
ktorí začali v zápase aktívnejšie, no zo svojho úvodného tlaku nedo-
kázali vyťažiť nič, okrem nastrelenej žrde domácej brány. Keď hostia 
nastrelili aj v druhom polčase len konštrukciu brány už sa zdalo, že zá-
pas skončí bezgólovou remízou. V 89. minúte však domáci predviedli 
rýchlu akciu, na ktorej konci bol po Židekovej prihrávke Tomáš Kiš, ktorý 
poslal loptu popri brankárovi bezpečne do siete, čim strhol víťazstvo na 
stranu Rajca. 

ŠK Belá – FK Rajec 4:1. 
Góly: 15. Ševčík, 28. Ďungel, 48. Remek, 83. Ripel – 89. Kiš (z 11 m)

 Na prvý zápas na ihrisku súpera Rajec vycestoval do Belej. Domá-
cim sa podarilo v prvom polčase vsietiť dva rýchle góly, najskôr sa po 
strate Rajca v strede poľa presadil Marek Ševčík. O pár minút po roho-
vom kope poslal loptu hlavou do siete Tibor Ďungel. Snahy Rajca          
o zvrat narušil v 48. minúte z priameho kopu Filip Remek a na 4:0 upra-
voval v 83. minúte Pavol Ripel. Z pokutového kopu Tomáš Kiš v 89. 
minúte už len kozmeticky upravil na konečných 4:1. 

 Viac sa v Belej darilo dorastencom, ktorí tu odohrali prvý súťažný 
zápas v novej sezóne a po góloch Samuela Dubeňa z 26. minúty a 
Mateja Rolinca zo 69. minúty si pripísali na svoje konto víťazstvo 2:0. 

 Rajecké béčko odohralo doposiaľ dva zápasy. V prvom zápase 
podľahlo Turiu 9:2, keď oba góly Rajca zaznamenal Patrik Nemček. 
Viac sa béčkarom darilo na domácej pôde, kde dokázali poraziť 
futbalistov Kuneradu 4:1. Michal Kotrík sa v tomto zápase presadil 
dvakrát a po góle pridali Vladimír Bôtoš a Matej Rolinec.

Braňo Michalec

inzerciaNOVÁ FUTBALOVÁ SEZÓNA ZAČALA

Foto: S. Kalma
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