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NAJLEPŠÍM ŠPORTOVCOM ZA UPLYNULÝ ROK SA STAL OLIVER KUBAČÁK

OLIVER KUBAČÁK

 Stalo sa už krásnou tradíciou, že naše mesto vyhodnocuje dosiah-
nuté športové výsledky nielen jednotlivcov, ale aj jednotlivých klubov.   
V prvý aprílový deň sa v Kultúrnom dome v Rajci uskutočnilo už deviate 
slávnostné odovzdávanie ocenení Najlepší športovec mesta Rajec 
za rok 2015. Podujatie každoročne organizuje Mesto Rajec, Komisia 
pre školstvo, kultúru a šport pri mestskom zastupiteľstve (Komisia ŠKŠ) 
a Mestské kultúrne stredisko Rajec. 

 Do hlasovania sa v tomto roku zapojilo šesť športových klubov. 
Spomedzi nominovaných športovcov vybrala Komisia ŠKŠ najlepšieho 
športovca za uplynulý rok, najlepší športový kolektív a ostatné nominá-
cie. Okrem tradičných ocenení – najlepší športový kolektív, najlepší 
športovec klubu, najlepší športovec mesta Rajec, mladý športový ta-
lent, najlepší tréner, ocenenie za dlhoročnú športovú činnosť, ocenenie 
za mimoriadne športové výsledky, pribudli ďalšie dve kategórie ocene-
nie za dlhoročnú prácu v kultúre a za dlhoročnú prácu v školstve.

 Najlepším športovcom mesta Rajec za rok 2015 sa stal mladý 
úspešný krasokorčuliar OLIVER KUBAČÁK. Ocenenie prevzal v za-
stúpení, pretože nás počas prvého aprílového víkendu reprezentoval   
v Európskom kritériu v talian-
skom Canazei. Oliver Kuba-
čák má 11 rokov a je päťná-
sobným Majstrom SR v kra-
sokorčuľovaní vo svojej ka-
tegórii. Korčuľovať začal ako 
štvorročný v Kraso klube 
Žilina. Ako šesť ročný prestú-
pil do klubu Skate Žilina. Tu 
trénuje pod dohľadom mla-
dých profesionálnych tréne-
rov manželov Rastislava a 
Petry Vrlákovcov. Oliver je 
mladý športový talent, ktorý 
už získal viacero význam-
ných umiestnení na súťa-
žiach v rámci Slovenska, ale 
aj v zahraničí. Aktuálne má 
Oliver v tejto sezóne za se-
bou deväť pretekov v rámci 
Slovenského pohára, všetky 
s jasným víťazstvom. V tejto 
chvíli má už za sebou aj 
Majstrovstvá SR, kde piatykrát obhájil titul Majstra Slovenska a zároveň 
sa stal piatykrát Víťazom Slovenského pohára. Posledné dve sezóny 
dokázal zvíťaziť v rámci celkového bodovania European Criterium v ná-
ročnej medzinárodnej konkurencii. Novinkou a zároveň výzvou v jeho 
športovom živote je skutočnosť, že sa začal venovať aj kategórii špor-
tové dvojice. 

 Z rúk zástupcu primátora mesta Mgr. Petra Hanusa a predsedu Ko-
misie ŠKŠ Mgr. Michala Šupku si ocenenie Najlepší športový kolektív 
prevzal Maratón klub. Na druhom mieste skončili mažoretky Kordo-
vánky a na treťom mieste Futbalový klub – muži.
 Ocenenie Najlepší športovec klubu si prevzali: Stolnotenisový 
klub – Jozef Kavec, mažoretky Kordovánky – Terézia Okruhlicová, 
Maratón klub – Ján Zmrhala, Futbalový klub – Dominik Rybár, Šachový 
klub – Dominika Tomčíková, Klub malého futbalu – Tomáš Hollý.
 Ocenenie Mladý športový talent získali – šachista Filip Balvan, 
mažoretky Michaela Kasmanová a Viktória Buchová, futbalisti Nicolas 
Kamas a Sebastián Mlynár, golfista Fabián Mlynár a atlét Vratko Šimek.
 Športovci potrebujú aj dobrých trénerov, ktorí ich svojou pomocou a 
radami posúvajú k vyšším výkonom. Ocenenie Najlepší tréner získali 
Michal Drahno, Mária Žideková a Juraj Huljak.
 Nemohli sme opomenúť ani dvoch mladých športovcov, ktorí vo 
svojej kategórii dosiahli Mimoriadne športové výsledky v roku 2015. 
Toto ocenenie získal atlét a biatlonista Damián Cesnek a golfistka Ve-
ronika Hederová.
 Nezabudli sme ani na športovcov, ktorí svojou dlhoročnou prá-
cou prispeli k rozvoju rajeckého športu. Ocenenie si prevzali Jozef 
Pavlík, Pavol Ščibran (cenu preberal jeho otec), Karol Uhlárik, Jaroslav 
Stupňan, Vladimír Rybár.
 V tomto roku sa Komisia ŠKŠ rozhodla oceniť aj Ruženu Rybáriko-
vú za dlhoročnú prácu v kultúre a Annu Veselovskú a Ernesta Pa-
pranca (In memoriam) za dlhoročnú prácu v školstve.

 Na sláv-
n o s t n o m 
odovzdáva-
ní sa v úvo-
de predsta-
vil i  mažo-
retky Kor-
dovánky so 
svojimi cho-
reograf ia-
mi. Čereš-
n i č k a  n a 
torte na nás 
čakala v po-
lovici podu-
jatia, kedy 
slávnostné odovzdávanie spestril aktuálne najlepší elitný jazdec na 
Slovensku Ján Kočiš s Trial Show – cyklotrialovou exhibíciou. Vo svojej 
show predviedol svetový šampión z roku 2011 najlepšie kúsky z nacvi-
čených otočiek, preskokov a zoskokov na špeciálnom bicykli. O jeho 
majstrovstve sa presvedčili aj dobrovoľníci, ktorí sa nebáli ľahnúť si pod 
jeho kolesá. Zaslúžene si od divákov vyslúžil obrovský potlesk.

 Všetkým športovcom, a nielen tým oceneným, prajeme v ďalších 
rokoch čo najviac športových úspechov! 

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

Foto: archív O. Kubačáka

Zľava PETER HANUS, MICHAL DRAHNO (FUTBALOVÝ KLUB), PATRÍCIA HANUSOVÁ 

(KORDOVÁNKY), BOHUSLAV GELATKA (MARATÓN KLUB), MICHAL ŠUPKA

Zľava: MICHAL ŠUPKA, JOZEF PAVLÍK, KAROL UHLÁRIK, JAROSLAV STUPŇAN, 

VLADIMÍR RYBÁR, ŠČIBRAN, ANNA VESELOVSKÁ, JÁN JASENOVECPETER 

JÁN KOČIŠ
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AKTUALITY Z MESTA

Už niekoľkokrát sme sa spolu rozprávali    
o novom polyfunčnom dome, ktorý vznik-
ne na Štúrovej ulici. Už sa vie, ktorý ob-
chodný reťazec bude mať na prízemí pre-
vádzku a kedy budú dokončené byty?
 Podľa našich informácií z rokovaní by ma-
la pravdepodobne na prízemí vzniknúť ob-
chodná prevádzka COOP Jednoty – z cca 

2 21200 m  plochy by bol asi na 400 m  sklad a na 
2zostávajúcich 800 m  by bola predajná plocha. 

Ako sme už spomínal, na poschodí vznikne 17 
bytov. Všetky práce na budove by mali byť 
ukončené do decembra 2016.

Parkovanie na Severe je neúnosné, auto-
mobily parkujú, nielen počas víkendov, na 
chodníkoch, zelených plochách či pri kon-
tajneroch na odpad. Nebudete rozširovať 
parkovacie plochy aspoň tam, kde s tým 
obyvatelia na základe štúdie súhlasili?
 Na sídlisku Sever máme vytypovaných 
niekoľko parkovacích plôch, ktoré sú odkon-
zultované s obyvateľmi. Každoročne sa snaží-
me dorobiť niekoľko parkovacích miest na sí-
dlisku. V tomto roku by mali vzniknúť dve nové 
parkovacie plochy, na ktorých vznikne zhruba 
15 parkovacích miest. 
 A čo povedať na to, že vodiči neparkujú 
tak, ako by mali parkovať? Je na svedomí kaž-
dého z vodičov ako zaparkuje svoj automobil. 
Samozrejme, ak obmedzujú svojim vozidlom 
ostatných obyvateľov, je možné, aj počas ví-
kendu, zavolať hliadku mestskej polície, ktorá 
prikročí k riešeniu vzniknutej situácie. 

V ostatnom čase väčšina miest prijala Vše-
obecne záväzné nariadenie, ktorým zaka-
zuje používanie zábavnej pyrotechniky 
(povolenie majú iba na dva dni – Silvester a 
Nový rok). Chystá sa takéto obmedzenie aj 
v našom meste?
 Takouto možnosťou sa už zaoberáme.     
V súčasnosti evidujeme zatiaľ jednu sťažnosť, 
v ktorej sa občan dožaduje zákazu používania 
pyrotechniky. Bude na poslancoch mestského 
zastupiteľstva, či sa aj v našom meste príjme 
VZN, ktoré by upravovalo používanie zábav-
nej pyrotechniky.

Pred mesiacom sme sa rozprávali o odcho-
de jedného pediatra z polikliniky. Máte pre 
nás novšie informácie?
 V minulom čísle Rajčana sme informovali 
o tom, že pani doktorka Uhrínová zatvára am-
bulanciu. A následne MUDr. Uhrínová zverej-
nila na dverách ambulancie, bez súhlasu 
Mesta oznam, že po dohode s Vyšším územ-
ným celkom (VÚC) so Žilinským samospráv-
nym krajom a s primátorom mesta zatvára am-
bulanciu!

 Musím dať túto nepravdu na 
pravú mieru, pretože ja nie som 
kompetentný niečo prikazovať 
alebo zakazovať doktorke Uhrí-
novej a musím sa k tomuto zá-
sadne ohradiť! Mesto Rajec nik-
dy nesúhlasilo a nikdy sa ne-
dohodlo s doktorkou Uhríno-
vou, že v Rajci zatvorí obvod. 
Jej rozhodnutie je proti našej vô-
li. Písali sme list na VÚC, v kto-
rom sme ho žiadali, aby tento 
krok neodsúhlasil. Nie so súhla-
som primátora, ani so súhlasom 
Mesta, ale len na základe roz-
hodnutia MUDr. Uhrínovej a Vyš-
šieho územného celku sa v Rajci 
zatvorila pediatrická ambulan-
cia. 
 Naopak Mesto vyvíja maximálne úsilie, 
aby našlo pediatra, ktorý by do nášho obvo-
du pribudol k MUDr. Moravčíkovej a zabezpe-
čili sme tak dva funkčné obvody, ako tomu bolo 
od nepamäti. Preto sa ohradzujeme proti ta-
kému tvrdeniu, ktoré MUDr. Uhrínová zverej-
nila na svojej ambulancii. Mesto Rajec nikdy   
s týmto krokom nesúhlasilo!

Chcete obyvateľov o niečom informovať?
 Keď už sme pri poliklinike, tak máme ďalší 
problém, na ktorom intenzívne pracujeme. 

Zubná lekárka MUDr. Palenčárová je na ma-
terskej dovolenke a v súčasnosti má v ambu-
lancii zástup, ktorý odchádza do privátnej pra-
xe na iný obvod. Preto bude v mesiacoch apríl-
máj obmedzený chod tejto ambulancie. 
 Aj tu sme však našli riešenie a od júna by tu 
už mala začať pracovať nová stomatologička, 
ktorá by najskôr mala zastupovať MUDr. Pa-
lenčárovú počas materskej dovolenky, s per-
spektívou, že by po skončení zástupu už v na-
šom meste zostala a otvorila by si tu stomato-
logickú ambulanciu. 

 Ďalšia aktivita, o ktorej by som chcel infor-
movať je odstránenie bývalých žúmp a sep-
tikov, ktoré sa nachádzajú na sídlisku Sever. 
Na sídlisku sa ich nachádza okolo dvadsať. Sú 
to vlastne šachty, ktoré trčia zo zeme na ze-
lených plochách, podliehajú erózii, betón sa 
už rozpadáva, poklopy hrdzavejú. 
 V minulosti sme v spolupráci so Severo-
slovenskými vodárňami a kanalizáciami Žilina 
všetky tieto šachty a žumpy prepojili s kanali-
záciou a stali sa nepotrebné. 

 Najskôr urobíme zhodnotenie, či sú naozaj 
všetky nefunkčné a ak sa potvrdí, že sú, tak ich 
v tomto roku porozbíjame, zasypeme a vyrov-
náme plochy. Tento krok by nám mal vyriešiť 
nielen problém pri letnej údržbe (kosenie zele-
ných plôch), ale odstránime aj nebezpečen-
stvo úrazu a v neposlednom rade obmedzíme 
hlodavcom miesto na úkryt a rozmnožovanie.

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x foto: Šzá

PRIBUDNÚ ĎALŠIE PARKOVACIE MIESTA
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

STARÉ ŠACHTY NA JABLOŇOVEJ ULICI

ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

Mgr. EVE BEBČÁKOVEJ za výstavu obrazov VÝBER Z TVORBY

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

PRÁCE ŽIAKOV MŠ NA UL. OBRANCOV MIERU
F

22.3. – 25.4.2016
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 Rajeckí violončelisti  si už v slovenskom hudobnom svete vybu-
dovali významné a neprehliadnuteľné miesto.
 19. marca úspešne vyvrcho-
lila dlhodobá a náročná príprava 
mladých rajeckých violončelis-
tov na jednom z najvýznamnej-
ších podujatí hudobnej sezóny – 
12. ročník celoslovenskej vio-
lončelovej súťaže Mladý violon-
čelista Slovenska. Vďaka finan-
čnému zabezpečeniu účastní-
kov súťaže zo Združenia rodičov 
školy pri ZUŠ a vďaka podpore 
riaditeľstva ZUŠ a rodičov pri 
organizačnom zabezpečení si 
mohlo päť žiakov z triedy učiteľ-
ky Oľgy Pažickej, porovnať úro-
veň svojho inštrumentálneho 
umenia v konkurencii violonče-
listov z celého Slovenska.

Výsledková listina: 
 1. kategória: Klára Kavcová – 2. mie-
sto (najmladšia účastníčka), Vanesa Urí-
čová – 2. miesto, Mikuláš Blažek –          
3. miesto, 3. kategória: Mária Foltánová – 

2. miesto, Kvetosla-
va Lenhartová –     
3. miesto.

 Kvalitné výko-
ny violončelistov 
podporila výborná 
klavírna korepetícia 
sestry  Dominiky 
(SMD). Týmto úspešným vystúpením reprezento-
vali mesto Rajec v konkurencii ZUŠ z Bratislavy. 
Pezinka, Žiliny, Popradu, Prešova a Kežmarku.

 Nech nadšenie, cieľavedomosť a vzájomná 
súťaživosť sprevádza talentované rajecké deti na 
umeleckej ceste životom.

 Vo februárovom čísle časopisu Rajčan ste 
sa dozvedeli o veľkom množstve aktivít týkajú-
cich sa cudzích jazykov, ktoré boli zrealizova-
né pre žiakov druhého stupňa našej školy       
v období september 2015 až január 2016. Tie-
to aktivity boli zrealizované vďaka ochote na-
šich kolegov, ktorí tomu venovali aj veľa zo 
svojho osobného voľna. Poďakovanie preto 
patrí týmto pedagógom: Mgr. Mariane Matej-
kovej, Mgr. Dáši Gáperovej, Mgr. Františkovi 
Rojikovi a Mgr. Alene Muchovej. Za prvý stu-
peň: Mgr. Andrei Šebánovej, Mgr. Dagmar Ďu-
rišovej, Mgr. Zuzane Kovačikovej a Mgr. Mar-
cele Orlinskej.
 Ako už isto viete, v lete 2015 dve naše 
kolegyne Mgr. Marcela Orlinská a Mgr. Alena 
Muchová absolvovali vzdelávací pobyt v ma-
lebnom mestečku Cambridge v partnerskej 
škole Homerton College, vďaka získaniu 
grantu z Európskeho projektu Erasmus+. 
Cieľom tohto programu bolo zvýšiť kvalitu vý-
učby a učenia anglického jazyka v školách,    
a taktiež poskytnúť priestor pedagogickým za-
mestnancom rozvíjať a uplatňovať svoje 
schopnosti, a zároveň spolupracovať s par-
tnermi v Európe.
 V tomto čísle mesačníka vám chceme 
priblížiť implementáciu získaných zručno-
stí do vyučovacieho procesu na našej ško-
le.

 Metodológia výučby CLIL-u je realizo-
vaná na hodinách anglického jazyka, ale, sa-
mozrejme, aj na hodinách v nejazykových 
predmetoch, ako sú prírodoveda, vlastiveda a 
iné. Prečo aj v bežných predmetoch? Pretože       
v metóde CLIL je výučba jazykov a iných pred-
metov vzájomne prepojená. Je to výborný 
spôsob, ako naučiť deti v cudzom jazyku nie 
len hovoriť, ale aj myslieť.

 Ako môžete vidieť, metóda CLIL spojená 
s rôznymi metodickými aktivitami, je pre na-
šich žiakov realizovaná pútavou a zároveň zá-
bavnou formou, ktorá zaujme žiakov bez ohľa-
du na vek. V rámci projektu je táto metóda ná-
pomocná pri tvorbe materiálov o našom regió-

ne. Materiály sú spracované pomocou no-
vých technológií. Miesta v našom meste si 
vyberajú žiaci, pretože radi pracujú v prostre-
dí, ktoré im je známe a ku ktorému majú vzťah. 
Jedným z cieľov projektu je spolupracovať      
s ďalšími obcami v rajeckom regióne a vytvoriť 
prezentáciu celého regiónu očami detí. 

 Prostredníctvom komunity eTwinning za-
čala naša škola spolupracovať so školami      
v zahraničí, kde sú vytvorené prezentácie      
o regióne a sprístupnené na webe. 

Mgr. Alena Muchová, ZŠ Lipová Rajec
2x foto: archív ZŠ

V súlade s ustanovením § 20 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a v zmysle VZN č. 2/2015, 
dodatku č.1 vykoná 

Základná škola, Lipová 2, Rajec

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Termín: 
22.4.2016 (piatok)  14.00 – 18.00 hod.
23.4.2016 (sobota)   9.00 – 12.00 hod.

Miesto: ZŠ, Lipová 2 – trieda I.A

Zápisu sa zúčastnia všetky deti narodené 
v čase od 1.9.2009 do 31.8.2010, ako aj 
deti, ktorým bola v uplynulom školskom 

roku odložená školská dochádzka.

Na zápis sa dostaví zapisované dieťa        
v sprievode aspoň jedného rodiča alebo 
zákonného zástupcu, ktorý si so sebou 

prinesie občiansky preukaz 
a rodný list dieťaťa.

PaedDr. Marian Paprskár, riaditeľ školy

ÚSPEŠNÍ RAJECKÍ VIOLONČELISTI

Oľga Pažická, DiS. art., ZUŠ Rajec
2x foto: V. Foltán

PROJEKT ERASMUS+ NA ZŠ LIPOVÁ

AKTIVITA: DIVIDE ANIMALS INTO GROUPS – 
ROZDEĽ ZVIERATÁ DO SKUPÍN (TRIEDA IV. B): 

HODINA PRÍRODOPISU S POUŽITÍM METÓDY CLIL 
V SPOLUPRÁCI S Mgr. MONIKOU MUCHOVOU

AKTIVITA: STICKY LABELS – NÁLEPKY 
(TRIEDA IX.C)

Katolícka spojená škola, 
Nám. A. Škrábika č. 5, Rajec

oznamuje, že

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA 
CIRKEVNEJ ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

SV. J. VIANNEYHO V RAJCI 
pre školský rok 2016/2017

sa uskutoční v dňoch:

22.4.2016 (piatok) 14.00 – 18.00 hod.
23.4.2016 (sobota) 9.00 – 12.00 hod.

Riaditeľstvo Katolíckej spojenej školy v Rajci
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 Naša škola každoročne organizuje lyžiarsky kurz, ktorý je zároveň 
pre žiakov aj výletom na päť dní. Mnohé deti sú prvýkrát na dlhšiu dobu  
v inom prostredí, od rodičov, so svojimi kamarátmi a pedagógmi. 
 Obzvlášť výhodné to bolo pre žiakov tento rok. Naša škola využila 
ponuku od vlády, ktorá prispela na lyžiarsky kurz sumou 150 eur na 
každé dieťa. Žiaci mali pokryté všetky náklady. Od dopravy vlastným 
autobusom tam aj späť, ubytovanie, plná penzia a skipasy, v cene kto-
rých bolo aj večerné lyžovanie.
 Ráno, 18. januára, až 42 žiakov, traja pedagógovia a jedna zdravot-
ná pracovníčka nastúpili do autobusu a vydali sa smerom do lyžiarske-
ho strediska PARK SNOW Donovaly. Svoje ubytovanie sme našli už tra-
dične v penzióne Zornička, z ktorej je len 30 metrov k sedačkovej lanov-
ke na Novú Hoľu. Oproti svahu sa nachádza časť Záhradište, kde si 
svoje prvé športové pohyby na lyžiach vyskúšali začiatočníci, ale aj 
mierne pokročilí ly-
žiari. Žiaci mali vý-
borné podmienky 
aj v penzióne aj na 
svahoch. Každá 
izba bola vybave-
ná samostatným 
WC a sprchovým 
kútom, satelitnou 
televíziou. V pen-
zióne deti využívali 
WIFI pripojenie, 
kalčeto, hrali stol-
ný tenis. Mnohé 
deti využili vo voľnom čase aj klzisko, ktoré sa nachádza hneď vedľa 
penziónu a bolo zdarma. V stredisku nás privítala pravá zima, teploty aj 
cez deň boli pod nulou. Väčšina začiatočníkov už na tretí deň zvládala 
samostatne ľahšie svahy. Mnohí žiaci prvýkrát sedeli na sedačkovej 

lanovke a veľmi sa všetkým deťom páčilo večerné lyžovanie, ktoré má 
svoju výnimočnú atmosféru a ktoré sme si viackrát vyskúšali. Nezabudli 
sme ani na svoju duchovnú stránku a v stredu podvečer sme mali v mie-
stnom kostolíku svätú omšu. V spomínaných podmienkach a v početnej 
výprave týždeň ubehol ako voda. V piatok po dopoludňajšom lyžovaní  

v slnečnom počasí a po výdatnom obede sme nastupovali do autobusu 
smer Rajec. Rodičom sme vrátili ich deti, ktoré sa stali trochu samostat-
nejšie a zodpovednejšie. Všetci sme prežili krásny pracovný týždeň pl-
ný zážitkov. Týždeň bez zlomenín a bez porušení pravidiel. Týždeň, na 
ktorý budú naši žiaci ešte dlho spomínať.
 Už teraz sa tešíme na ďalší ročník a zároveň na najbližší kurz, ktorý 
naša škola pripravuje pre svojich žiakov. Bude to v apríli plavecký kurz 
do Mojmíroviec pri Nitre a zároveň pre mnohých žiakov už tradične aj 
týždenný výlet.

KSŠ – TÝŽDENNÝ VÝLET SPOJENÝ S LYŽIARSKYM KURZOM

 Štyria žiaci astronomického krúžku na Zá-
kladnej škole na Lipovej ul. sa 17. marca zú-
častnili okresného kola astronomickej súťaže 
Čo vieš o hviezdach? Vyhlasovateľom súťaže 
je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbano-
ve v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami 
a okresnými astronomickými kabinetmi ako aj 
ďalšími organizáciami. Obsahovú náplň tvorili 
otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná 
astronómia, astrofyzika, história astronómie, 
slnečná sústava, astronomické prístroje, vy-
užitie kozmonautických prostriedkov v astro-
nómii. 
 S radosťou môžeme oznámiť, že Sarah 
Kalinová z V.A a Adam Ličko z VIII. A získali 
krásne 3. miesta vo svojich kategóriách a oba-
ja budú našu školu reprezentovať na krajskom 
kole. Srdečne im blahoželáme a v ďalšom boji 
im držíme prsty.

Ing. Alena Luptáková,
1x foto: archív ZŠ

 Naša škola už niekoľko rokov po sebe do-
sahuje vynikajúce výsledky v rôznych recitač-
ných súťažiach na okresnej, krajskej a celo-
slovenskej úrovni. Tak je tomu aj v tomto škol-
skom roku. Ešte 22. januára sa víťazi školské-
ho kola recitačnej súťaže na počesť Jozefa Cí-
gera Hronského 
Šaliansky Mať-
ko zúčastnili ok-
resnej prehliad-
ky v Žiline. Našu 
školu reprezen-
tovali tri žiačky a 
svojím umiest-
nením nám do-
slova vyrazi l i 
dych. Súťažilo 
sa v troch kate-
gór iách  a  vo 
všetkých troch 
si prvenstvo od-
niesli naše žiač-
ky. V I. kategórii (2. a 3. roč.) zvíťazila Peťka 
Blunárová z III.A, v II. kategórii (4. a 5. roč.) 
Vaneska Uríčová z V.A a v III. kategórii (6. a 7. 
roč.) si víťazstvo odniesla Nelli Horváthová zo 
VI.A. Všetky tri žiačky postúpili do krajského 
kola, ktoré sa konalo 25. februára v Žiline. 
Opäť sa našim žiačkam darilo, keď v silnej 
konkurencii Peťka Blunárová a Nelli Horvátho-
vá obsadili 2. miesto.

 Aj víťazi školského kola najstaršej a naj-
prestížnejšej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

nás svojimi výkonmi potešili v okresnom kole 
tejto súťaže, ktoré sa konalo 8. a 9. marca v Ži-
line. V I. kategórii (2. – 4. roč.) v poézii obsadil 
2. miesto Max Fraštia z III.B, v próze Peťka 
Blunárová z III.A skončila na 3. mieste. V III. 
kategórii v próze Peťka Rybáriková zo VII.A si 

vybojovala ví-
ťazstvo, čím si 
z a b e z p e č i l a 
účasť v kra j -
s k o m  k o l e         
v Martine. Spolu 
s ňou do kraj-
ského kola pria-
mo postúpila aj 
naša najúspeš-
nejšia recitátor-
ka Nelli Horvát-
hová, ktorá si 
účasť zabezpe-
čila svojím ví-
ťazstvom v kraj-

skom kole a účasťou v celoslovenskom kole   
v Dolnom Kubíne (nesúťažná prehliadka naj-
lepších recitátorov z celého Slovenska) ešte   
v minulom školskom roku. Obidvom žiačkam 
budeme držať palce. Do konca školského roku 
chýbajú ešte tri mesiace. Naši žiaci sa spolu 
so svojimi učiteľmi pripravujú aj na ďalšie sú-
ťaže, v ktorých svojím úspešným umiestne-
ním reprezentujú a zviditeľňujú nielen našu 
školu, ale aj naše mesto.

Mgr. Vladislava Hojová, ZŠ Lipová Rajec
1x foto: archív ZŠ

V UMELECKOM PREDNESE OPÄŤ MEDZI NAJLEPŠÍMI

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?

Mgr. Vladimír Baďura
2x foto: archív KSŠ
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 Počas celého školského roka sa s našimi 
žiakmi zapájame do rozličných súťaží. Už 
počas letných prázdnin sa stala naša žiačka 
Magdaléna Albertová zo VII.A triedy výherky-
ňou Letnej duchovnej olympiády Katolíckych 
novín. V tomto duchu sme pokračovali aj v na-
sledujúcich mesiacoch.

 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom be-
hu: Prvý októbrový piatok sa stretli žiaci zá-
kladných a stredných škôl v Žiline na Hájiku, 
aby si vo svojich kategóriách zmerali sily v cez-
poľnom behu. Súťažili jednotlivci aj družstvá. 
V kategórii žiačok nás reprezentovali Júlia Ry-
bárová, ktorá z celkového počtu 46 súťažia-
cich obsadila deviate miesto a Katka Ondrej-
ková trináste miesto. V kategórii družstiev sme 
zo šestnástich obsadili pekné piate miesto.    
U chlapcov z celkového počtu 52 súťažiacich 
obsadil Tomáš Moskáľ ôsme miesto a Jakub 
Hodas po problémoch s kolenom 
27. miesto. Ako družstvo sme skon-
čili na siedmom mieste z celkového 
počtu šestnásť družstiev.
 Coca Cola Cup: 10. novembra 
sa žiaci našej školy zúčastnili fut-
balového turnaja škôl Žilinského 
okresu. Náš tím bol výberom žiakov 
ôsmeho a deviateho ročníka. Hrali 
sme v tréningovom centre futbalo-
vého klubu MŠK Žilina na umelej 
tráve. V prvom zápase po pomal-
šom rozbehu sa naši chalani roz-
strieľali a zápas sme presvedčivo 
vyhrali nad ZŠ Lietava v pomere 
5:1. Za naše družstvo postupne 
skórovali Jakub Hodas, Tomáš Mo-
skáľ, Lukáš Hoskovec po jednom 
góle a Jano Škorvánek skóroval 2x. 
V druhom zápase sa nám už darilo menej a po 
nervóznom zápase sme prehrali so ZŠ Lipová 
Rajec v pomere 1:4. Napriek prehre nás tešil 
asi najkrajší gól zápasu, ktorý dal náš Dano 
Dolník z priameho kopu z 30 metrov. Keďže 
systém turnaja umožňuje postup len prvému 
zo skupiny, naše druhé miesto si vážime, ale   
v jarnej časti turnaja si už nezahráme.

 V pondelok 7. decembra prebehlo na na-
šej škole školské kolo geografickej olym-
piády. Súťažilo 20 žiakov v 4 kategóriách –     
9 boli úspešnými riešiteľmi a prvé tri miesta     
v jednotlivých kategóriách osadili žiaci: Martin 
Židek (5.A), Filip Závadský (6.B), Kamil Huljak 
(8.A), Aneta Fusková (5.B), Magdaléna 
Albertová (7.A), Lukáš Hoskovec (8.A), Zuza-
na Vysoká (5.B), Jozef Jasenovec (7.B).
 V decembri, už tradične, prebehla na na-
šej škole aj Pytagoriáda. Svoje matematické 
schopnosti si preverilo 30 žiakov. Najlepšie vý-
sledky dosiahli – 1. stupeň: Adam Filo (4.A), 
Martin Filo (3. A), Matej Cinko, Filip Foltán, Ju-
raj Mihalec, Lukáš Dorínsky, Kristína Cisáriko-
vá, Noelia Zafková (všetci z 3. A), Filip Novo-
sád (4. A). 2. stupeň: Alžbeta Martinkovičová 
(5. A), Šimon Albert a Zuzana Vysoká (5.B), 
Lucia Balážová (7. A), Noemi Svetlošáková 
(8.A).
 9. decembra sa v priestoroch našej školy 
uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olym-
piády. Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov. Kategó-
ria E: 1. Lucia Balážová (7.A) – 66,5 b; 2. Mag-

daléna Albertová (7. A) – 62 b; 3. Jozef Jase-
novec (7.B) – 60,5 b. Kategória F: 1. Michal Ži-
dek – 65,5 b.
 Vianočný futsalový turnaj: Osem našich 
žiakov sa zúčastnilo 16. decembra už tradič-
ného futsalového turnaja v Rajeckých Tepli-
ciach. Vo vianočnej atmosfére sme obsadili 
tretie miesto a získali pohár, diplom a sladkú 
odmenu. 
 Svojimi úspechmi nás potešili tiež Miško 
Židek (žiak 6. A), víťaz Literárnej Senice Ladi-
slava Novomeského 2015 a Saška Kosperová 
z II.A triedy, ktorá získala od časopisu Rebrík 
peknú knihu a diplom.

 Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína: 
Uskutočnilo sa 10. februára. Výsledky 1. stup-
ňa ZŠ (3. a 4. roč.): I. kategória próza –           
1. Adam Filo, 4.A; 2. Michal Macák, 3.A; 3. Ti-
motej Matejko 3.A; I. kategória poézia – 1. Ti-

motej Svetlošák, 4.B; 2. Noélia Zafková, 3.A; 
3. Janka Kasmanová, 4.B. Výsledky 2. stupňa 
ZŠ (5. – 9. roč.): II. kategória poézia – 1. M. Ži-
dek, 6.A; 2. M. L. Rondzík, 5.B; 3. M. Kasma-
nová, 5.B; E. Matejková, 6.A. II. kategória pró-
za – 1. R. Svetlošáková, 6.A; 2. A. Paulínyová, 
5.A; 3. Z. Vysoká 5.B. III. kategória poézia –   
1. J. Augustínová, 7.B; 2. N. Jakubcová, 8.A;  
3. A. Brezániová, 7.B. III. kategória próza –    
1. N. Svetlošáková, 8.A; 2. E. Slyšková, 9.A;  
3. T. Židek, 7.B; M. 
Albertová 7.A. Žiaci, 
ktorí sa umiestnili na 
prvých miestach, po-
stúpili do okresného 
kola HK v Žiline.

 19. januára sa v Ži-
line uskutočnilo ok-
resné kolo Matema-
t icke j  o lympiády 
2016 kategórie Z5    
(5. ročník) a Z9 (9. roč-
ník). V kategórii Z5 
reprezentovali našu 
školu Michaela Kas-
manová (V.B), Brani-
slav Dubravka (V.A) a Martin Židek (V.A). Miš-
ka Kasmanová a Martin Židek skončili ako ús-
pešní riešitelia okresného kola.

 4. februára sa uskutočnilo v Žiline okresné 
kolo Geografickej olympiády. Naša škola 

mala zastúpenie vo všetkých kategóriách.      
V každej kategórii súťažilo viac ako 80 žiakov. 
V kategórii G (5. roč.) bol Martin Židek z 5.A 
triedy úspešným riešiteľom a skončil na 6. 
mieste. V kategórii F (6.-7. roč.) bola úspešnou 
riešiteľkou Magdaléna Albertová zo 7.A, ktorá 
obsadila 9. miesto. V kategórii G (8.-9 roč.) 
skončil Kamil Huljak z 8.A triedy na 1. mieste a 
postupuje do krajského kola.

 Angličtinár roka: 27. januára sa naši ma-
turanti už po druhýkrát zúčastnili celoštátnej 
online súťaže, v ktorej si mohli overiť svoje 
jazykové schopnosti. Test prebiehal súčasne 
aj v Českej republike, a tak sa konal česko-
slovenský jazykový súboj. Test bol zostavený 
na úrovni B1 – C1 podľa Európskeho referen-
čného rámca. V priebehu šesťdesiatich minút 
si naši študenti už v predstihu pred písomnou 
maturitou otestovali svoje jazykové zručnosti  
v ovládaní gramatických javov, počúvania a čí-
taní s porozumením. Študenti súťažili o me-
sačný študijný pobyt v Kanade a ďalšie zaují-
mavé ceny. Celkové výsledky nám budú ozná-
mené vo februári. Testovanie bolo veľmi do-
brou skúsenosťou pre študentov a zároveň 
motiváciou do ďalšieho štúdia svetového jazy-
ka. Okrem anglického jazyka sa na našej Ka-
tolíckej spojenej škole vyučuje aj nemecký 
jazyk.

 Tímová olympiáda v anglickom jazyku v 
Gymnáziu Hlinská v Žiline: 10. februára, keď 
ostatní spolužiaci boli značení na čele popo-
lom na znak začiatku pôstneho obdobia, tím 
pozostávajúci z troch „bojovníkov“ Ondreja 
Vanáka z 9.B, Kamila Huljaka a Benjamína 
Joneka z 8.A a sprievodu p. učiteľky A. Jone-
kovej vycestoval do Žiliny, aby si zmeral sily    
v znalosti nášho prvého cudzieho jazyka, an-
gličtiny, s ostatnými žiakmi základných škôl. 
Začal písomnou formou, ktorá mala 60 úloh a 
bola vypĺňaná pomocou tabletov. Úlohy boli 
zamerané na gramatiku, slovnú zásobu a číta-
nie s porozumením. Po tejto časti skončil na   
2. mieste. Ústna časť olympiády pozostávala  
z troch úloh: opis obrázka, role play a prejav na 
danú tému, respektíve diskusia. Tu sa boril     
s predstavovaním krás a dominánt Slovenska 
a návrhmi na zmenu v našom školstve. V ko-
misii bola okrem dvoch stredoškolských učite-
ľov angličtiny aj americká lektorka. Po zrátaní 

skóre v tejto časti, za ktorú mohli traja žiaci 
spolu dosiahnuť maximálny počet bodov 60, 
náš tím skončil celkovo na peknom treťom 
mieste.

Kolektív KSŠ
2x foto: archív KSŠ

KSŠ: ÚSPECHY NAŠICH ŽIAKOV
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65 rokov
Ján Mihalec

Anton Rybárik
Anna Žideková

70 rokov
Juraj Veselý

80 rokov
Ondrej Stráňai
Júlia Pechová

82 rokov
Magdaléna 

Huljaková

83 rokov
Anna Šimková

84 rokov
Štefan Pecho

85 rokov
Júlia Trnovcová

86 rokov
Antónia 
Šimková

Anton Koleda
Amália 

Cyprichová

89 rokov
Jozef Ďurčanský

Ondrej Mikuš

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodila sa v marci
Natália Kamenská

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – apríl 2016

 Rieka Rajčanka je silne atakovaná ľudskými aktivitami, poľnoho-
spodárskou a priemyselnou činnosťou, súbežne s ňou vedie frekvento-
vaná cesta a železničná trať. Podobné faktory ovplyvňujú prítoky Raj-
čanky, ktoré už v horných častiach to-
kov strácajú prírodný charakter. In-
vázia sa považuje za jednu z etáp 
procesu udomácňovania nepôvod-
ného druhu v novom území, ktorý sa 
začína introdukciou. 
 Invázne druhy rastlín majú výbor-
né reprodukčné vlastnosti, vysokú 
konkurenčnú schopnosť u viacerých 
druhov je typický rýchly vegetatívny 
rast jedincov. Prežívajú nepriaznivé 

poveternostné podmienky, prispôso-
bujú sa novým stanovištiam, ovplyv-
ňujú vlastnosti pôdy v prospech vlast-
nej dominancie. K rýchlemu šíreniu 
prispieva nedostatok prirodzených 
nepriateľov (choroby, predátory). Sa-
mostatnou a potenciálne nebezpeč-
nou skupinou inváznych druhov sú 
dreviny, ktoré sú u nás často úmysel-
ne pestované napr. ako okrasné dre-
viny (sumach pálkový) alebo medo-

nosné rastliny (agát biely), avšak dnes sú často nachádzané aj mimo 
zastavaného územia obce a správajú sa invázne. Problémy spôsobuje 
aj javorovec jaseňolistý, ktorý atakuje nielen brehové porasty, ale je      
v súčasnosti vysádzaný aj do krajiny. 
Rastliny môžu spôsobiť poškodenie 
zdravia (napr. popáleniny pri kontak-
te so šťavou z listov a stonky boľšev-
níka), mnohé sú alergénmi (ambró-
zia, zlatobyľ). Sú prekážkou prietoč-
nosti vodných tokov, znižujú kvalitu 
rekreačných oblastí a estetické funk-
cie krajiny. Znižujú hospodársky vý-
nos zo zasiahnutej lesnej a poľnoho-
spodárskej pôdy, pretože ďalšie efe-
ktívne obhospodarovanie zasiahnutých pozemkov je problematické.

Eva Halková a Daniela Haššová, Gymnázium na Javorovej ul. v Rajci
3x ilustračné foto: interner

 Krajská hvezdáreň 
v Žiline každoročne or-
ganizuje výtvarnú súťaž 
Vesmír očami detí. 

 Do tohtoročného re-
gionálneho kola sa za-
pojila aj naša Materská 
škola na Mudrochovej 
ulici v Rajci niekoľkými 
prácami.  Spomedzi 
nich v 1. kategórii (ma-
terské školy) do celoslo-
venského kola postúpi-
la práca Alexandry Ga-
lovičovej pod názvom 
Môj vesmír. 

 Blahoželáme!

Mária Kamenská, 
riaditeľka MŠ

1x foto: archív MŠ

ÚSPECH VO VESMÍRE

INVÁZNE RASTLINY – NEKONEČNÝ PRÍBEH

AGÁT BIELY

BOĽŠEVNÍK

AMBRÓZIA

Klesli ruky, čo pre nás pracovali, 
dotĺklo srdce, ktoré sme milovali. 

Jeho láska v srdci sa celá rozdala, 
a pán si ho k sebe povolal.

 Dňa 29. apríla uplynie bolestný rok čo 
si Pán povolal do Nebeského kráľovstva 
pána Vincenta MACURU z Kamennej Po-
ruby.

 S úctou a láskou spomínajú priatelia a známi čo ťa mali radi. 
Družka Marta s rodinou, rodina Popadičová a Šúňová, Klub dô-
chodcov – denné centrum Rajec a Jednota dôchodcov Rajec.

SPOMIENKA
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 Klub dôchodcov – denné centrum malo svoju výročnú členskú schô-
dzu 8. marca. Po uvítacom prejave predseda zablahoželal ženám všet-
ko najlepšie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a poďakoval im za 
ich statočnú prácu vo verejnom živote a vo svojich rodinách. Nasledo-
valo hodnotenie činnosti, kde bola vyzdvihnutá vysoká účasť na jedno-
tlivých akciách. Seniori sa 
ich zúčastňovali s rado-
sťou, sledovali pripravo-
vané programy, besedo-
vali, diskutovali a v druhej 
časti sa vždy veselo za-
bávali. Nechýbali blaho-
želania pri meninách a 
životných jubileách. Na 
stretnutiach sa podávalo 
občerstvenie pripravené 
jedálňou RAJKA a cukrár-
ňou JÚLIA. Do tanca a pre pobavenie vyhrávala skupina KVANTO. Fo-
todokumentáciu a diafilmy robil p. Pavol RÝPAL. Kroniku klubu vedie   
p. Anna MIKOLKOVÁ. Všetkým patrí poďakovanie klubu za ich statoč-
nú prácu, ktorou prispievajú ku aktívnej činnosti klub. 
 V ďalšom priebehu schôdze vystúpila skupina MORDOVANKY       
s peknou tanečnou kreáciou. Ďalej boli členovia oboznámení s plánom 
práce a hlavnými úlohami na rok 2016. V závere predseda poďakoval 
členkám výboru za ich služby a obsluhu na jednotlivých akciách, ako      
i členom za ich sponzorské príspevky, ktorými prispievajú ku dobrej čin-
nosti klubu.

 Aj v tomto roku – už po štvrtýkrát – zorganizovalo Mestské kultúrne 
stredisko Rajec v spolupráci s občianskym združením Hedvábna stez-
ka Praha ďalší ročník filmového festivalu Expedičná kamera. Ako jedno 
z 221 miest na Slovensku a v Čechách sme mali možnosť pozrieť si pe-
strú paletu filmových snímok o dobrodružných výpravách za zabudnu-
tými národmi a tajuplnými miestami, filmy o poznávaní starobylých kul-
túr i o extrémnych zážitkoch. Videli sme najlepšie snímky minulej sezó-
ny, ocenené na medzinárodných festivaloch, expedície do tých najne-
dostupnejších miest Afriky a Ázie, ale i neuveriteľné výkony na hranici 
ľudských možností v Alpách.

 Počas štyroch dní (17., 21. – 23. marca pre školy a 23. marca vo 
večerných hodinách aj pre verejnosť) sme si pozreli filmy: Himalaya – 
legenda, ktorú nám šepká vietor do uší, keď stúpame vyššie a vyššie. 
Suri – najnovší film Pavla Barabáša: dobrodružná cesta k unikátnemu 
prírodnému kmeňu. Karun – dvaja britskí dobrodruhovia, Irán, packraft, 
bicykel a chôdza. 82 vrcholov – švajčiarska „mašina“ opäť zasahuje. 
Miznúca delta – deltou Colorada až do Kalifornského zálivu. I-View – 
cesta horolezca k pilotovaniu záchranného vrtuľníka. Sneh na Níle – po 
stopách dávnej expedície k rovníkovým ľadovcom. Srdce Kalahari – 
divoká príroda v africkej púšti. Travailen – pot a drina v Dračích horách.
 Po zhliadnutí viac ako štvorhodinového maratónu filmov diváci od-
chádzali spokojní a plní výnimočných zážitkov. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Šzá

EXPEDIČNÁ KAMERA 2016

SENIORI HODNOTILI

 Počas jarných práz-
dnin od 27. februára do 
6.  marca sa usku-
točni lo sústredenie 
Športového klubu po-
lície – stredisko Rajec 
na Štrbskom plese, kto-
ré bolo zamerané hlav-
ne na bežecké lyžova-
nie. Samozrejme, že 
okrem bežiek už treba 
myslieť aj na beh a se-

zónu, ktorá je pred nami. V rámci sústredenia tréner Ľuboš Cesnek 
pripravil niekoľko zdokonaľovacích testov, zameraných hlavne na 
správnu techniku bežkovania, prípravu lyží a poznávanie pravidiel bia-
tlonu. Absolvovali sme počas týždňa niekoľko rýchlostných a vytrvalost-
ných testov nielen na bežkách, ale aj v behu.

 Majstrovstva SR v biatlone, Osrblie (5. – 6. marca): V prvý deň 
Jurko Mihalec na 2 km trati obsadil 12. miesto – 10 min a 25 sek, Damián 
Cesnek na 4,5 km trati sa umiestnil na 6. mieste – 20 min a 21 sek.
 Rýchlostne preteky (6. marca): Jurko Mihalec v rýchlostnom pre-
teku obsadil 11. miesto a 2 km zvládol za 8 min 40 sek, Damián Cesnek 

si v rýchlostnom preteku na 4,5 km trati časom 17 min 27 sekúnd vybojo-
val 2. miesto. 
 Biatlonová sezóna bola ukončená a Damiánovi Cesnekovi vyniesla 
celkové 2. miesto a Jurkovi Mihalcovi 14. miesto.
 V apríli začíname s ľahkou atletikou, príprava prebiehala počas ce-
lej zimy v telocvični. Teraz nás však čaká atletická dráha nielen pri Zá-
kladnej škole na Lipovej ulici, ale aj vo viacerých mestách, kde budú pre-
biehať preteky a testy.

Š. Pecho, predseda Klubu dôchodcov – d.c.
2x foto: P. Rýpal

BIATLONOVÁ SEZÓNA UKONČENÁ

skp
2x foto: archív ŠKP
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 Máme za sebou už tretí mesiac, zima je až 
na občasné náznaky definitívne za nami a lep-
šie počasie plní kalendár nejedného bežca rô-
znymi športovými podujatiami. 
 V rámci bežeckej ligy Žiliny nás v marci ča-
kalo už tretie Základné kolo. Z Rajčanov sa 
na štart postavilo 9 pretekárov a na 3 km dĺžke 
nechali o sebe vedieť dobre odvedenými 
výkonmi. Jožko Straňanek odbehol trať za 
0:11:24, čo mu prinieslo 3. miesto v rámci kate-
górie. Zhodne bronzovú priečku, no v rámci 
ženskej kategórie, si vybojovala časom 
0:11:56 Betka Úradníková. Na 1 km trati do-
minoval a premožiteľa s časom 0:02:56 nena-
šiel Vratko Šimek.
 Za pomyselný začiatok novej bežeckej se-
zóny po zime je v Rajci a v širokom okolí Ra-
jeckej doliny už 21 rokov považovaný Rajecký 
Borošovec, ktorý tvorí neodmysliteľnú súčasť 
marcových behov. Inak tomu nebolo ani tento 
rok a Maratón klub Rajec opäť zorganizoval 
tradičnú krosovú klasiku v objatí našej prírody. 
14,1 km dlhá trať s prevýšením viac ako 200 m 

zapôsobila na množstvo pretekárov a na štart 
sa postavil takmer rekordný počet – 149 špor-
tovcov, čo predstavovalo historicky druhú naj-
vyššiu účasť na týchto pretekoch. Keďže už 
druhý rok sme bežali mierne zmenenou, ná-

ročnejšou a teda pomalšou traťou (nie po hlav-
nej ceste, ale z Trstenej popod horu naspäť do 
Šuje), rekord Jána Križáka, 0:46:27, opäť ne-
bol prekonaný. Z víťazstva sa tešil s časom 
0:53:04 Tomáš Michalec z Predmieru. Ani Raj-
čania sa nenechali zahanbiť a podali pekné 
výkony. Na štart sa ich postavilo až 35. Vrchné 
priečky atakovali Rasťo Kalina a Paťo Hole-
ša (3. a 5. miesto). Spomedzi členov klubu si 

najlepšie počínal Janko Piala, jeho čas 
0:56:13 mu v silnej konkurencii stačil na         
7. miesto. Ďalší člen, Rasťo Galovič, zabehol 
čas 0:56:52 a obsadil 9. priečku. Počasie nám 
tento rok prialo, trať bola suchá, takže sme ne-

zažili adrenalín spojený so snehom či ľadom, 
ktoré „obohatili“ niektoré minulé ročníky. Čo 
však zostalo, bol chutný guľáš, ešte lepšie ko-
láčiky od našich najdrahších a hlavne príjem-
ná atmosféra týchto tradičných pretekov. Verí-
me, že každý rok si na toto podujatie nájde ce-
stu stále viac a viac bežcov a ich podporovate-
ľov.

 Hráči A-mužstva FK Rajec odohrali v rámci prípravy na jarnú časť 
sezóny niekoľko prípravných zápasov, so súpermi z rôznych súťaží,      
v ktorých sa im darilo striedavo. 

Výsledky prípravných zápasov A-mužstva 

 FK Rajec – TJ VTJ Rajecké Teplice 3:3. Góly za Rajec: Kašjak 2, 
Židek (hralo sa v Strážove). FK Rajec – TJ Družstevník Očkov 5:1. 
Góly za Rajec: Kordiš 3, Osika, Kresáň (hralo sa v Trenčíne). FK Rajec 
– OŠK Kamenná Poruba 1:2. Gól za Rajec: Kašjak (hralo sa v Strá-
žove). FK Rajec – OŠK Rosina 6:1. Góly za Rajec: Maroš Miko 2, Per-
son 2, Šimun, M. Mazák (hralo sa v Strážove). FK Rajec – ŠK Javorník 
Makov 1:2. Gól za Rajec Panák (hralo sa  v Rajci). FK Rajec – FK Slá-
via Staškov 2:2. Góly za Rajec: Panák 2, Person 2 (hralo sa v Rajci).

 Tréner Rajca Michal Drahno už v týchto zápasoch mohol počítať aj  
s novou posilou Marošom Mikom, ktorý posilnil Rajec, keď prišiel na pol-
ročné hosťovanie z Tepličky nad Váhom. 

DORASTENCI

 Dorastenci sa na jarnú časť sezóny pripravovali pod vedením Petra 
Mika. Ten mohol počítať aj so staronovými tvárami Petrom Očkom a 
Erikom Buchom, ktorí sa po prestávke vrátili do kádra dorastu. Okrem 
toho sa k tímu pripojil aj Patrik Kašuba. V príprave dorast odohral dva 
zápasy. V prvom ich preveril treťoligista z Tepličky nad Váhom, s ktorým 
sa rozišli po nerozhodnom výsledku 2:2, keď skórovali Dubeň a Bucha. 
V druhom prípravnom zápase sa stretli s tímom Rajeckých Teplíc, ktorý 
porazili jednoznačne 13:0. 

BÉČKO 

 Béčko Rajca pred jarnou časťou výrazne posilnilo, do tímu prišli hrá-
či z Fačkova, či Zbyňova. Tím momentálne trénuje pod vedením kapitá-
na Patrika Nemčeka. Doposiaľ Béčko odohralo jeden prípravný zápas 
proti futbalis-
tom Kuneradu. 
Po góloch Vla-
dimíra Bôtoša, 
Lukáša Bôtoša 
a Michala Jan-
čúcha zvíťazi-
lo 3:1. Prvý sú-
ťažný zápas 
Béčko odohrá 
v sobotu 9.4. 

FUTBALISTI V PRÍPRAVE SO STRIEDAVÝMI ÚSPECHMI 

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

-jr-
2x foto: archív MK

R. Michalec
2x foto: 

archív FK

,
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 Prvý súťažný zápas v V. lige po zimnej prestávke odohrali naši fut-
balisti na ihrisku súpera v Predmieri. 

FK Predmier – FK Rajec 3:0 (2:0)
Góly: 15. a 62. Róbert Bačík, 45. Andrej Pobijak 

 Zápas sa hral na ťažkom teréne, kde sa mužstvám nedarilo kombi-
novať. V úvode diváci sledovali bojovný, vyrovnaný futbal. Domáci sa 
dostali do vedenia v 15. minúte, keď po faule na brankára Fraštiu ostala 

píšťalka rozhodcu nemá a domáci využili následne zmätky v obrane 
Rajca na strelenie úvodného gólu stretnutia. Výraznou postavou tohto 

duelu bol hlavný rozhodca Martin Jaroštiak, ktorý sa prejavil opäť na 
konci prvého polčasu. Dominik Rybár išiel odkopnúť loptu vo vlastnej 
šestnástke pričom bol nedovolene atakovaný domácim hráčom, no hoci 
takmer všetci hráči prestali hrať, hvizd opäť nezaznel čo využil faulujúci 
hráč a upravil na 2:0. Rybár následne za protesty inkasoval žltú kartu.    
V druhom polčase sa síce hráči Rajca snažili s výsledkom niečo urobiť, 
avšak takmer každý súboj končil hvizdom rozhodcu a každý náznak 
protestu žltou kartou. Keď sa v 62. minúte po druhýkrát presadil Róbert 
Bačík o osude zápasu bolo rozhodnuté. Skorigovať stav zápasu mohol 
Ladislav Person, no jeho zakončenie z priameho kopu zastavilo brvno 
domácej brány. 
 Tento nevydarený zápas znamenal prepad v tabuľke na šieste mie-
sto. Pritom však na druhú Rudinu naši futbalisti strácajú len 2 body. 

DORAST USPEL V OŠČADNICI 

 Prvý súťažný zápas jari majú za sebou taktiež dorastenci, ktorí vy-
cestovali do Oščadnice. 

TJ Tatran Oščadnica – FK Rajec 1:4 (1:0) 
Góly: 25. Macejko – 48. a 63. Dubeň, 77. Uhlárik, 89. Vereš

 Darilo sa im podstatne lepšie ako mužom, hoci po prvom polčase to 
tak nevyzeralo. Po ňom totiž viedlo domáce mužstvo 1:0. Našim doras-
tencom sa však zásluhou štvorgólovej smršte v druhom polčase poda-
rilo otočiť stav stretnutia. Dvoma gólmi sa o to postaral kapitán Samuel 
Dubeň a po jednom pridali Peter Uhlárik a Andrej Vereš.
 Dorast tak aj naďalej vedie tabuľku IV. ligy s jednobodovým násko-
kom na futbalistov ŠK Belá.

R. Michalec
1x foto: archív FK

V PRVOM ZÁPASE JARNEJ ČASTI PREHRA V PREDMIERI 

ZÁPAS: TJ TATRAN OŠČADNICA – FK RAJEC
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