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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
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Niekoľkokrát sme sa už rozprávali o vznik-
nutí polyfunkčného objektu na Štúrovej uli-
ci. Už je rozhodnuté aká obchodná pre-
vádzka bude na prízemí?
 Po dlhých, niekoľko mesačných rokova-
niach s obchodným reťazcom Lidl, 30. júna 
2016 generálny riaditeľ Lidla schválil, že v Raj-
ci majú záujem otvoriť prevádzku. Avšak Lidl   
k podpisu zmluvy požaduje od investora spl-
nenie mnohých podmienok – počet parkova-
cích miest, predajnú plochu, skladovacie prie-
story atď. Ak sa dohodnú Lidl bude, ak nie 
investor bude hľadať iný obchodný reťazec. 

 Ako sme už spomínali mesto má k dne-
šnému dňu už podpísané zmluvy so Štátnym 
fondom rozvoja bývania a s ministerstvom 
dopravy, takže financovanie bytov je z našej 
strany zabezpečené. A predpokladám, že in-
vestor má zabezpečené financovanie rekon-
štrukcie obchodných priestorov na prízemí. 

Na ostatnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva sa schvaľoval aj dodatok Všeo-
becne záväzného nariadenia (VZN) 11/2013 
o odpadoch. Čakajú nás nejaké zmeny?
 V tomto roku nadobudol účinnosť nový zá-
kon o odpadoch. Preto sme museli upraviť aj 
VZN o odpadoch platné pre naše mesto. 
 Všeobecne záväzné nariadenie sa zaobe-
rá likvidáciou všetkých druhov odpadov – trie-
deným odpadom (papier, sklo, plast, kov, 
VKM, textil), likvidáciou vozidiel, pneumatík, 
odpadom s obsahom škodlivín, nadrozmerný-
mi odpadmi... a určuje miesto, kde ho môže 
občan odovzdať, prípadne určuje organizácie, 
ktoré sú povinné ho podľa zákona zlikvidovať. 
V nariadení sa, napríklad hovorí, že ľudia by si 
mali v prvom rade sami zabezpečovať likvidá-
ciu domáceho biologicky rozložiteľného odpa-
du (hlavne kompostovaním). Ďalej sa tu hovorí 
o nakladaní so stavebnými odpadmi – máme 
Zberný dvor na Fučíkovej ulici a drobný sta-
vebný odpad z domácnosti v malých obje-
moch, by sme mali likvidovať tam. Upozorňu-
jem však, že pri stavebných prácach väčšieho 
rozsahu by mal odpad likvidovať pôvodca od-
padu na vlastné náklady.

Pred mesiacom sme sa rozprávali o no-
vých stanovištiach na pokosenú trávu. Za-
čali ich občania využívať iba na tento účel?
 Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 
sme vyhodnocovali aj efektívnosť a finančnú 
náročnosť stanovíšť na pokosenú trávu. Už    
v minulom čísle som upozorňoval občanov čo 

môžu do týchto jedenástich stanovíšť uložiť. 
Keďže ich vyberáme pomaly trikrát do týždňa, 
je to veľmi finančne a aj časovo náročné. A ak 
sa občania naozaj nenaučia ukladať tam iba 
pokosenú trávu, tak sa môže stať, že dlhšie 
ako do jesene ich mať nebudeme. V opačnom 
prípade by sme museli zvýšiť poplatok za ko-
munálny odpad a neviem si predstaviť, ako by 
občania v našom meste prijali, keby sme po-
platok za odpad zvýšili o jedno euro na osobu 
a rok. A stalo by sa to iba preto, lebo niektorí 
naši spoluobčania nevedia zúžitkovať trávu na 
svojom pozemku. Samozrejme, že sa chceme 
uchádzať o získanie kompostérov do každej 
domácnosti prostredníctvom grantu z mini-
sterstva životného prostredia, žiaľ, výzva ešte 
stále nebola zverejnená. 
 Tento model, ktorý sme skúšobne zaviedli 
v tomto roku na zber pokosenej trávy nemá 
nikto na Slovensku a nikto na Slovensku nevy-
chádza v ústrety občanom tak, ako mesto 
Rajec. A dúfam, že sú si občania vedomí toho, 
čo všetko pre nich robíme! Aj napriek tomu, 
niektorí nepoznajú hranice – pomaly budú 
chcieť, aby im mesto kosilo už aj ich predzá-
hradky alebo dvory. Mali by si spomenúť ako 
tomu bolo pred desiatimi rokmi, koľko sa toho 
kosilo a aké požiadavky majú 
na nás v súčasnosti. Mali by si 
uvedomiť aj to, že v prvom rade 
sú povinní upravovať si okolie 
svojho domu oni sami a nespo-
liehať sa na mesto. 
 Keď pokosíme, tak ešte 
obyvatelia frflú, že sme niečo 
zafŕkali a zašpinili. Naši za-
mestnanci pri kosení používajú 
plachtu na zakrytie, ale nie je    
v našich silách zakryť úplne 
všetko. Najväčší problém je na 
parkoviskách. Naschvál si oby-
vatelia postavia auto tak, aby 
bolo pol metra nad verejnou ze-
leňou a aj keď pri kosení dáme 
plachtu okolo auta, aj tak sa eš-
te ľudia rozčuľujú, že sme si vô-
bec dovolili o ich auto oprieť 
plachtu! A keď sa náhodou sta-
ne, že po kosení zostane na au-
te nejaké stebielko, hneď sa rozčuľujú. Občan 
môže upozorniť našich zamestnancov, ale      
v žiadnom prípade neznesiem, aby občania 
boli arogantní voči našim zamestnancom, lebo 
sa snažíme vychádzať v ústrety všetkým. Pre-
to prosím Rajčanov, aby sa seriózne správali 
voči zamestnancom mesta, a aby zvážili, či 
nedokážu zlikvidovať pokosenú trávu zo zá-
hrady na svojom pozemku.

Ako pokračujú práce na rekonštrukciách 
škôl v meste? 
 S radosťou môžem povedať, že rekon-
štrukcia Materskej školy na Mudrochovej ulici, 
vybudovanie novej triedy a rekonštrukcia ku-
chyne, bola úspešne ukončená. Od septem-
bra budeme mať k dispozícií ďalšiu triedu pre 
umiestnenie detí do materskej školy.

 Naďalej pokračuje rekonštrukcia veľkej te-
locvične, sociálnych zariadení a šatní v Zá-
kladnej škole na Lipovej ulici. Telocvičňa do-

stane novú strechu a nový obvodový plášť. 
Toto všetko sa zrealizuje v tejto etape. 
 V ďalšej etape, na budúci rok alebo o dva 
roky, by sme chceli zrekonštruovať aj malú te-
locvičňu a zatepliť kotolňu pri škole.

Máme aj v tomto roku k dispozícii zľavne-
né permanentky na vstup na rajecké Kúpa-
lisko Veronika? 
 Áno, aj v tomto roku majú občania Rajca 
opäť možnosť, zakúpiť si zľavnené permanen-
tky na rajecké kúpalisko Veronika, ktoré sú      
k dispozícii v pokladni mestského úradu. Ceny 
za permanentky zostali na minuloročnej úrov-
ni.

Na Fučíkovej ulici spoločnosť KFTS začala 
prerábať ďalšiu výrobnú halu pre svoje po-
treby. Dokončili už práce?
 Spoločnosť KFTS pomaly finišuje s práca-
mi na rekonštrukcii vedľajšej haly a vzájomne 
obe haly medzi sebou prepojila. V novej hale 
vznikla lakovňa. Rozširovanie výroby stále 
nabieha, v súčasnosti KFTS, napríklad rokuje 
s firmou Volkswagen na vzájomnej spolupráci.

Za rozhovor ďakuje Šzá
2x foto: Šzá

BUDEME MAŤ V RAJCI LIDL?

REKONŠTRUKCIA VEĽKEJ TELOCVIČNE

STANOVIŠTE NA NÁDRAŽNEJ ULICI
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 V stredu 8. júna som bo-
la pozvaná na odborný orez 
líp okolo kostola. Potešilo 
ma to, pretože som veľmi 
zvedavá a zaujíma ma všet-
ko, čo sa deje na podporu 
ochrany životného prostre-
dia. Orez starých košatých 
stromov sa nevykonáva čas-
to, stačí každých 6-8 rokov. 
V Rajci okolo kostola sa ta-
káto akcia naposledy konala 
v roku 2010. Ako vtedy, aj 
teraz to zabezpečoval Far-
ský úrad Rajec a OZ Tília. 
Odbornej práce sa ujali špe-
cialisti na stromolezectvo, 
ošetrovanie a výrub stromov. 
Na lipách vykonali zdravotné 
rezy, čo je komplexné opa-
trenie zamerané, okrem 
zlepšenia prevádzkovej bezpečnosti, predo-
všetkým na posilnenie vitality ošetrovaného 
stromu. Stromom po oreze zostal prirodzený 

vzhľad a normálna stavba 
koruny. Drevná hmota, 
ktorá vznikla, bola na 
mieste poštiepkovaná a 
odvezená. Odborné prá-
ce v korunách stromov za-
ujímali aj žiakov Katolíckej 
spojenej školy v Rajci. Pán 
Juraj Seidl im podrobne 
opísal postup prác a arbo-
risti priamo v korune uká-
zali postup odstraňovania 
vyschnutých a poškode-
ných konárov. 

 Ďalšou akciou OZ Tí-
lia, na ktorú vás pozývam, 
je odstraňovanie invazív-

nych rastlín na ceste do Porubskej doliny, kde 
sa postupne rozširuje javorovec jaseňolistý 
(Negundo aceroides). Táto akcia sa uskutoční 

v letných mesiacoch. Buďte preto pozorní,      
o všetkom budete včas informovaní priamo na 
ceste do Porubskej.
 A čo sú to tie invazívne rastliny? Sú to ne-
pôvodné druhy (stromy, kríky, kvety aj trávy), 
dovezené na územie Slovenska ako okrasné a 
medonosné rastliny, zvyčajne z amerického 
kontinentu alebo z Ázie. V ostatnom období sa 
v našej krajine rozšírili a udomácnili tak, že 
začali vytláčať naše pôvodné druhy. Z parkov 
a výsadieb sa začali rýchlo šíriť do okolia a čím 
ďalej, tým viac obsadzujú nové a väčšie plo-
chy. Nikto z nás ani netuší, že takúto rastlinu 
možno má aj doma v záhrade alebo pred do-
mom. Ak sa o invazívnych rastlinách chcete 
dozvedieť viac alebo máte pocit, že takáto ra-
stlina sa nachádza vo vašom okolí, obráťte sa 
na členov OZ Tília. Kto ich nepozná, kontakty 
nájde na stránke  .http://www.oz-tilia.eu/

Zuzana Žideková
1x foto: Karol Uhlárik

 28. júna 2016 sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva v Rajci. 

 V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta sprá-
vu o kontrole plnenia uznesení. Poslanci túto správu zobrali na ve-
domie.
 Vzhľadom k tomu, že minulý rok mestské zastupiteľstvo menovalo 
do funkcie náčelníka mestskej polície a bola s ním podpísaná zmluva na 
dobu určitú, poslanci prehodnocovali jeho činnosť a rozhodovali o tom, 
či bude náčelník mestskej polície potvrdený vo funkcii. Po dlhej diskusii 
však poslanci náčelníka Mestskej polície v Rajci Mgr. Šimkoviča vo 
funkcii nepotvrdili.
 V ďalších bodoch programu zasadnutia mestské zastupiteľstvo zo-
bralo na vedomie rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu, schválilo Ná-
vrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o určení výšky príspev-
ku a o spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec. Tak-
tiež bol schválený návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému naria-
deniu č. 11/2013 o odpadoch, pretože bolo potrebné toto VZN zosúladiť 
so zákonom.
 Nakoľko sa v priestoroch bývalej Mediky, dnes bytového domu, 
vybudovali pivničky, bolo potrebné stanoviť cenu za prenájom týchto 
pivničiek. Preto poslanci schválili návrh Dodatku č. 4 k Smernici           
č. 1/2013 o určení cien, postupu a podmienok za dlhodobý a krátkodobý 
nájom.
 V závere rokovania predniesla hlavná kontrolórka Ing. Sekáčová 
návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Rajec na 
druhý polrok, ktorý bol mestským zastupiteľstvom schválený a Správu  
o výsledku kontrol za mesiac máj – jún 2016, ktorú poslanci zobrali na 
vedomie.
 V interpeláciách predniesli poslanci návrhy a pripomienky občanov, 
ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia mestského úradu.

Alena Uríková,
vedúca oddelenia správneho

AUTONEHODA

 Dňa 22.6.2016 v čase o 17.45 hod. pri vykonávaní hliadkovej 
činnosti hliadka Mestskej polície Rajec zistila dopravnú nehodu 
osobného motorového vozidla s dodávkou na križovatke ulíc Hollého-
Kostolná-Bystrická. Príslušníci MsP Rajec okamžite pomohli pri oše-
trení zranených, ktorí už boli mimo vozidiel. Jednalo sa o dve ženy. Vo-
dič dodávky nebol zranený. Do príchodu Hasičského a záchranného 
zboru Rajec, príslušníkov Obvodného oddelenia Policajného zboru Ra-
jec a sanitky Rýchlej zdravotnej pomoci Rajec hliadka mestskej polície 
riadila dopravnú premávku.

ZRAZENÝ SRNEC

 Dňa 24.6.2016 v čase o 14.24 hod. 
útvar mestskej polície prijal telefonické 
oznámenie o zrazenom malom srnco-
vi na ceste medzi mestom Rajec a ob-
cou Šuja. Hliadka MsP Rajec po prí-
chode na uvedené miesto udalosť na-
hlásila stálej službe Obvodného odde-
lenia Policajného zboru Rajec a prí-
slušnému poľovníckemu združeniu.

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
1x foto: archív MsP

OŠETRENIE LÍP PRI KOSTOLE

Z JÚNOVÉHO ZASADNUTIA MZ

MESTO RAJEC OZNAMUJE OBČANOM, ŽE SI MÔŽU ZAKÚPIŤ 
ZĽAVNENÉ PERMANENTKY NA KÚPALISKO VERONIKA          

V RAJCI V POKLADNI MESTA POČAS POKLADNIČNÝCH HODÍN.

Celodenná permanentka platná pondelok až piatok 
od 9.30 hod. na päť vstupov je za 21 eur 

alebo poldenná permanentka platná pondelok až piatok 
od 13.30 hod. na päť vstupov je za 16,50 eur.

Z ČINNOSTI MSP ZA MESIAC JÚN

MESTO RAJEC PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU 
uchádzačov na obsadenie pracovného miesta: 

MESTSKÝ POLICAJT. 

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturi-
tou. Iné kritériá a požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, 
zbrojný preukaz, zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, sam-
statnosť a spoľahlivosť. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti 

zamestnanca obecnej polície výhodou.

TERMÍN NÁSTUPU: IHNEĎ.

Uchádzači môžu žiadosti spolu so životopisom zasielať 
alebo osobne priniesť na adresu: Mestský úrad, Námestie 

SNP 2/2, 015 22  Rajec, v termíne do: 26.07.2016
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 Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Rajec 
počas leta pripravilo opäť bohatý kultúrny pro-
gram.

 Jedným z prvých letných podujatí na ná-
mestí je už tradičný Koncert populárnej hud-
by, ktorý sa uskutočnil v piatok 24. júna a ne-
odmysliteľne patrí k Rajeckým hodom. Vystú-
pili na ňom žiaci a pedagógovia Základnej 
umeleckej školy v Rajci. Na úžasné výkony 
všetkých účinkujúcich môže byť vedenie ra-
jeckej ZUŠ-ky právom hrdé.

 Rajecké hody pokračovali aj v sobotu     
25. júna, kedy na nás čakal festival sloven-
ských chutí Farmársky deň, ktorý zorganizo-
valo zoskupenie !n-Spirit v spolupráci s Mest-
ským kultúrnym strediskom Rajec. Trhovníci 
nám ponúkali počas celého dňa pravé sloven-
ské výrobky – med, trdelníky, domáce štrúdle, 

rôzne iné pečivo, klobásy, syr, košíky, drevené 
výrobky a mnoho iného. Mohli sme si pozrieť aj 
prácu remeselníkov a farmárov, poobzerať 
živé úžitkové zvieratá, či rôzne poľnohospo-
dárske stroje. Súčasťou bol, samozrejme, aj 
kultúrny program. Na námestí vystúpili folklo-
risti, kapely Vidiek a Kmeťoband a zabavili 

sme sa na VideOOldies mix diskotéke             
s dVj.kukOO.

 Rajecké hodovanie vyvrcholilo v nedeľu 
26. júna. Aj keď deň začal nie veľmi priazni-
vým počasím (okolo deviatej hodiny bola silná 
búrka), nebránilo to zberateľom historických 
motoriek a vozidiel, aby vyrazili na prvý ročník 
Rajeckej retrojazdy, ktorý zorganizoval Klub 
veteranistov v Rajci. Pred štartom vyhliadko-
vej jazdy sme si mohli poobzerať motocykle a 
automobily staré niekoľko desiatok rokov. Od 

desiatej nás zabávala country 
skupina Zálesáci. Po príchode 
účastníkov z vyhliadkovej jazdy 
(okolo 14. hodiny) sa uskutočni-
lo vyhodnotenie podujatia a nie-
koľkí veteráni odchádzali z Raj-
ca s cennou trofejou. Bohatý po-
poludňajší program odštartoval 
vynikajúci folklórny súbor Ďur-
čanská päťka. V programe po-
kračoval tanečný odbor ZUŠ 
Rajec so skupinou Salveo, kto-
rý nám predviedol pestrú zmes 
moderných tancov detí všet-
kých vekových kategórií. Potom 
už nasledovala hudobná skupi-
na Blue Time. Deň ukončil kon-

certom Janko Kulich zo svojim Kolegiom. 
Ohlásený vrchol večera obľúbená skupina 
Chiki Liki Tu-A sa v ten deň ospravedlnila –    
z dôvodu náhlej choroby hlavné-
ho speváka sme museli koncert 
zrušiť. Náhradný koncert sa 
uskutoční v sobotu 13. augusta 
o 15.30 hod. na námestí.

 Rajecké kultúrne leto bude 
pokračovať aj počas ďalších 
prázdninových dní. 

 V piatok 8. júla na nás čaká 
VIII. Rajrockfest – rajecký roc-
kový festival. Na futbalovom šta-
dióne vystúpia hudobné skupiny 
Farizeo, Whitty Joe, Zlesapoču-
jem, Slobodná Európa. 

 Mestská knižnica pri MsKS Rajec pripra-
vila pre deti Leto s knihou. V stredu 13. júla 
bude Putovanie s Pavlom Dobšinským, v stre-
du 20. júla Veršované rozprávky a v stredu    
27. júla Zábavné a poučné čítanie o zvierat-
kách. Vždy sa stretneme od 16. do 18. hodiny 
v mestskej knižnici. Súčasťou podujatia budú 
aj tvorivé dielne. 

 V nedeľu 17. júla sa môžete od 18. hodiny 
tešiť na obľúbenú a známu skupinu Kortina. 

 Druhú augustovú nedeľu (13. augusta) 
nás už tradične čaká Veľký rajecký deň, sú-
časťou ktorého je aj Rajecký jarmok a Rajecký 
maratón. Celodenný bohatý kultúrny program 
odštartujú mažoretky Kordovánky, pokračo-
vať bude estrádny program Zahoď starosti 
(Otto Weiter a Andrea Fischer), folklórny súbor 
Drevár, skupiny Chiki Liki Tu-A, Farizeo, HEX 
a Sima Martausová. Pokračovať budeme ta-
nečnou zábavou pod hviezdami so skupinou 
ABC Dance. 

 V sobotu 27. augusta sa na námestí usku-
toční už tretí ročník súťažnej výstavy krížen-
cov a psíkov bez PP Rajecký Krásavec. 

 Ku koncu prázdnin neodmysliteľne patrí aj 
Spomienková slávnosť pri príležitosti 72. vý-
ročia Slovenského národného povstania. 

 Rajecké kultúrne leto 2016 bude opäť 
bohaté na podujatia a žánrovo pestré. Veríme, 
že sa všetci stretneme na našom námestí. Už 
nám treba len dúfať, že aj počasie nám bude 
naklonené a že žiadne podujatie nebudeme 
nútení prerušiť, či dokonca zrušiť. 

Z. Ščasná, MsKS Rajec
4x foto: E. Pekná
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RAJECKÉ KULTÚRNE LETO UŽ ZAČALO

KONCERT POPULÁRNEJ HUDBY

RETROJAZDA

JANKO KULICH & KOLEGIUM

SALVEO
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 Prečítať si peknú rozpráv-
ku, poviedku, povesť. To je zá-
žitok, a keď sa pri tom i niečo 
dozvieme, prípadne si niečo 
vytvoríme, tak to je zážitok na-
vyše. Takýto zážitok mali žiaci 
druhého ročníka Katolíckej 
spojenej školy Rajec na zá-
žitkovom čítaní, ktoré im po-
núkla Mestská knižnica Rajec. 
Rozprávka o Bryndzovníkoch 

od A. Banášovej ich na chvíľku odpútala od učenia a navnadila na 
vlastnú tvorbu – skrášľovaniu oštiepka alebo nakresleniu hlavných 
hrdinov Bryndzovníkov.

 Žiaci prvého roční-
ka zo Základnej školy 
Ďurčiná strávili v našej 
knižnici príjemné do-
poludnie nielen s kni-
hou, ale aj modelova-
ním a kreslením. Nav-
štívili aj mestskú rad-
nicu a Mestské mú-
zeum v Rajci. Dozve-
deli sa niečo z histórie 
Rajca a na koniec si 
vypočuli povesť o Ra-
jeckom pivovarníkovi. S vyrobenou záložkou a novými znalosťami 
odchádzali spokojne domov. A ja dúfam, že aj s predsavzatím, že si 
takýto zážitok s knihou zopakujú niekedy aj doma.

Eva Pekná, MsKS Rajec
2x foto: E. Pekná

Takéto motto by mohli mať členovia divadelných súborov Čili a Kožkár 
pôsobiacich pri Mestskom kultúrnom stredisku Rajec. 

 Detský divadelný súbor Čili divadlo si pripravilo pre malých divákov 
divadelnú hru od Odfrieda Preusslera U nás v Kocúrkove, s ktorou 
sme sa zúčastnili Detskej divadelnej Žiliny – prehliadky detských diva-
delných súborov. Na podnety poroty sme sa popasovali s charaktermi 
postáv a ponúkli vystúpenie nielen základným a materským školám      
z Rajca a okolia, ale aj ostatnej verejnosti. Našu ponuku prijali Katolícka 
spojená škola Rajec, Základná 
škola vo Fačkove a obe rajec-
ké materské školy. Či sa poda-
rilo vžiť malým hercom do svo-
jich postáv ste mohli posúdiť 
sami 18. mája. Za všetkých vy-
jadrenie jednej diváčky: „Pri di-
vadelnom vystúpení Kocúrko-
vo som sa zabavila. Rozmani-

tosť hercov a ich sú-
lad bol super. Hu-
dobný podmaz bol 
skromný, ale veľmi 
zábavný. Bolo vid-
no, ako sa deti vžili 
do postáv hercov a 
užívali si každú mi-
nútu. Vôbec nebolo 
vidieť, že by mali tré-

mu. Len veľká škoda, že divadielko bolo krátke. Už teraz sa teším na ich 
ďalšie vystúpenie a dúfam, že divadlo ich bude lákať, aj keď vyjdú zo 
školských lavíc.“

 Divadelný súbor Kožkár ukončil divadelnú sezónu 12. júna na do-
movskej scéne s posledným vystúpením Ženského zákona od J. G. 
Tajovského. Čitatelia mesačníka Rajčan boli informovaní o všetkých 
našich vystúpeniach a mohli si prečítať ohlasy divákov, a tak aj teraz 
jeden na záver od Jozefa: „Pôvodné divadelné hry z nášho dedinského 
prostredia mám veľmi rád. Je to dedičstvo nášho národa, ktoré sme po-
vinní pestovať a chrániť. Rajecký divadelný súbor Kožkár veľmi slušne 
naštudoval túto hru, a tak sme mohli byť svedkami krásne zvládnutých 
hereckých charakterov v tejto hre. Herci aj režisérka odviedli skvelú 
prácu a postarali sa nám tak o krásne nedeľné popoludnie.“

 Obe hodnotenie a, samozrejme, potlesk divákov nás nesmierne 
teší a dúfam, že aj nové hry budú mať taký dobrý ohlas. No a nakoniec 
milí „herci“ užite si leto a na jeseň dovidenia!

Eva Pekná, MsKS Rajec
2x foto: E. Pekná

 Aj tento školský rok sa žiaci 
akordeónového oddelenia zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Rajci zú-
častnili na súťažiach v Kysuckom 
Novom Meste a v Rajeckých Tepli-
ciach, z ktorých si odniesli pekné 
ocenenia. 
 V Kysuckom Novom Meste 
súťažil Martin Miškovský, ktorý sa 
umiestnil v striebornom pásme. Na 
XV. medzinárodnom festivale akor-
deonistov v Rajeckých Tepliciach sú-
ťažil v 6. kategórii vo veľmi silnej 
konkurencii opäť Martin Miškovský a 
bol ocenený zlatým pásmom.          
V 1. kategórii súťažil Ladislav Miš-

kovský, ktorý bol ocenený striebor-
ným pásmom (obaja žiaci sú z triedy 
p. uč. A. Jakubíkovej). Súťaže sa      
v 0. kategórii zúčastnil aj Peter Mar-
tinkovič, ktorý bol ocenený striebor-
ným pásmom (z triedy p. uč. V. Gam-
bošovej). 
 Z uvedených súťaží sme si od-
niesli veľa krásnych melódií, neza-
budnuteľné zážitky a dobrý pocit      
z celoročného snaženia nielen súťa-
žiacich, ale aj ich pedagógov.

Anna Jakubíková, DiS. art., 
učiteľka ZUŠ Rajec
2x foto: archív ZUŠ

ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV 
Rudolf Pribiš a Vlado Šujanský

F

28.6. – 1.8.2016

Výtvarnému odboru ZUŠ Rajec za VÝSTAVU PRÁC ŽIAKOV

DOPOLUDNIE S KNIHOU„PREČO SI NEZAHRAŤ, 
AK MÁME CHUŤ?“

ÚSPECHY AKORDEONISTOV ZUŠ V RAJCI
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 Rajecká hudobná jar sa v máji 2016 tešila z ďalšieho ročníka svojej súťaže, 
ktorá sa postupom času stala medzinárodnou. 99 slovenských skladieb odznelo na 
tomto pozoruhodnom hudobnom maratóne. Čím ďalej, tým viac pribúda aj 
účinkujúcich, a tým sa stáva obľúbenou nielen po Slovenku, ale aj v zahraničí. Do 

tejto súťaže sa môžu 
zapojiť žiaci a študenti, 
ktorí navštevujú základ-
nú umeleckú školu. Ví-
ťazi súťažného zápole-
nia si môžu ponechať 
or ig inálnu sk ladbu, 
ktorá bola pre nich zlo-
žená od renomovaných 
slovenských autorov a 
rok po súťaži ju premié-
rujú na Koncerte víťa-
zov Rajeckej hudobnej 
jari v Bratislave a vo 
Viedni. Počas desiatich 
rokov sa ZUŠ Rajec 

podarilo osloviť viac ako 40 slovenských hudobných skladateľov a vytvoriť 104 
nových originálnych skladieb, ktoré boli zložené špeciálne pre túto súťaž.
 7. ročník súťaže sa uskutočnil v polovici mája v tradičných priestoroch Kultúr-
neho domu Rajec a ZUŠ Rajec. Do súťaže sa zapájajú hlavne slovenskí účastníci, 
ale v ostatných rokoch sa stala súťaž aj medzinárodnou. Zo zahraničia sa hlásia 
hlavne mladé talenty z Vyšehradskej štvorky a z Rakúska. Tento rok do poroty 
zasadli Ivan Buffa – predseda 
zväzu slovenských skladate-
ľov, Víťazoslav Kubička, Ján 
Zach, Jan Grossmann (Česká 
republika) a Nuno Figuneiredo 
(Portugalsko). 
 Rajecká hudobná jar vzni-
kla už pred 24 rokmi, vtedy ma-
la charakter regionálnej pre-
hliadky a mala názov Prehliad-
ka slovenskej hudobnej tvorby 
pre deti a mládež. Účinkujúci 
neboli rozdelení do žiadnych 
kategórií a bolo to považova-
né, len ako vystúpenie. Pred ôsmimi rokmi som sa snažil túto prezentáciu zmeniť 
na súťaž. Dostali sme dotácie aj od ministerstva školstva a ministerstva kultúry. 
Pred 5 rokmi sme tejto súťaži dali prídomok „medzinárodná“ a vznikla Medzinárod-
ná interpretačná súťaž v slovenskej tvorbe – Rajecká hudobná jar. Táto súťaž 
napomáha zlepšovať orientovanosť mladých ľudí v slovenskej klasickej hudbe, 
kde súťažiaci musia vedieť zahrať skladbu od slovenského autora. Súťaž sa be-
hom rokov vykryštalizovala, keď sme chceli, aby nás ministerstvo zastrešilo potre-
bovali sme vytvoriť kategórie. Súťaž je prísne anonymná, porotcovia nevedia, kto 
na pódiu súťaží, až keď sa vyhodnocujú víťazi. A keďže je to medzinárodná súťaž, 
porotcovia nevedia, či je žiak zo Slovenska alebo zo zahraničia.  
 Hlavná cena za najlepšiu interpretáciu diela slov. autora: 1. kategória Péter Ná-
nási, priečna flauta, ZUŠ Szeged (Maďarsko). 2. kategória Ľudmila Papčová, 
zobcová flauta, ZUŠ Ružomberok. 3. kategória Pavol Bohdan Zápotočný, klavír, 

ZUŠ Martin. 4. kategória Filip Gutten, 
husle, ZUŠ L. Árvaya Žilina. 5. kategó-
ria Husľové kvarteto, ZUŠ I. Ballu 
Dolný Kubín. Laureátom sa stal za-
slúžene Filip Gutten zo Žiliny.
 Súťažiaci zo ZUŠ Rajec si odniesli  
5 ocenení a sestra Dominika zo ZUŠ 
Rajec sa stala najlepšou korepetítor-
kou súťaže.
 Rajecká hudobná jar si upevnila 
svoje postavenie medzi slovenskými 
hudobnými súťažami a ZUŠ v Rajci po-

tvrdila svoje vedúce postavenie v interpretácii a propagácii pôvodnej slovenskej 
tvorby na Slovensku a aj v zahraničí. Je to o to cennejšie poznanie v Roku sloven-
skej hudby.

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ v Rajci
3x foto: archív ZUŠ

 „Dávam vám do daru najkrajšiu reč, akej nemajú iní ľudia 
na svete. Slovenská reč bude taká ľubozvučná, ako keď 
spievajú anjeli. Taká krásna, ako keď sa rosa jagá na slnci. 
Taká príjemná, ako keď vetrík veje v máji. Taká sladká, ako 
keď sa dieťa teší na matku. Taká utešená, ako keď zapeje 
sláviček, že pri jej zvukoch mladí budú ešte mladší a aj srd-
cia starých ľudí omladnú!“ (Úryvok z povesti o Slovákoch)

 Tento rok uplynulo 160 rokov od úmrtia významnej osob-
nosti našich dejín, Ľudovíta Štúra, ktorý chcel zmeniť Slo-
vensko na rovnoprávny európsky štát. Bol naozaj zarytým 
starým mládencom, ktorý zanevrel na ženy? Miloval jedine 
Adelu Ostrolúcku? Pokúsil sa o samovraždu? Dodnes kolu-
je o jeho súkromnom živote veľa mýtov. Preto si Gymnázium 
na Javorovej 5 pozvalo 11. mája hostí, ktorí túto osobnosť 
priblížili žiakom i učiteľom, tak trochu inak. Prvým bol Jozef 
Šimonovič – slovenský herec a recitátor, 1. podpredseda 
Matice slovenskej. Jeho hlas je možné počuť v súčasnosti 
najmä v dabingu (Monk, Komisár Rex). Druhým hosťom bol 
Maroš Smolec – správca Matice slovenskej. Obaja páni sa 
navzájom vynikajúco dopĺňali. Pán Smolec prostredníctvom 
prezentácie a hovoreného slova vytvoril historickú exkurziu 
do slávnej minulosti Slovákov – Veľkej Moravy až po vznik   
1. ČSR. Pán Šimonovič jednotlivé dejinné úseky ozvláštnil 
umeleckým prednesom v staroslovienčine, slovakizovanej 
češtine, biblickej češtine i v Štúrovej slovenčine. Všetci boli 
nadšení jeho talentom a veľmi pekne pôsobivo zafarbeným 
hlasom. V závere oboch účinkujúcich odmenili žiaci i peda-
gógovia obrovským potleskom. 

Mgr. Viera Bieniková
Gymnázium, Javorová ul.

 Environmentálna výchova v Gymnáziu v Rajci je trvalou 
súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Každoročne je 
rozpracovaná do konkrétnych úloh v pracovnom pláne školy 
a v rámcovom pláne práce koordinátora environmentálnej 
výchovy na škole. Aj tento školský rok priniesol pozitívne vý-
sledky plnenia stanovených cieľov a úloh, z ktorých vyberá-
me:
 V tomto školskom roku končí realizácia trojročného pro-
jektu SMAPUDE LIFE, organizovaného spoločnosťou BIO-
MASA Kysucký Lieskovec v spolupráci s Európskou úniou. 
Cieľom projektu bolo prispieť k zvýšeniu poznatkov a pove-
domia študentov v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov 
energie, s dôrazom na využívanie biomasy. Súčasťou tohto 
projektu bola v tomto školskom roku aj fotografická súťaž na 
tému Zem, ako ju vidíš ty. Absolútnym víťazom tejto súťaže 
sa stala naša študentka I. ročníka Soňa Huličiaková a me-
dzi ocenenými bola aj Lucia Gschwandtnerová zo IV. roč-
níka. Ich práce nás skutočne milo prekvapili svojou nápadi-
tosťou a estetickým poňatím. 
 V tradičnej environmentálnej súťaži triednych kolektí-
vov, v ktorej sa každý mesiac hodnotilo 10 stanovených kri-
térií, zvíťazila I. A trieda pred triedami IV. B a III.A.
 Škola sa už roky zapája i do Korešpondenčnej školy eko-
lógie, organizovanej OZ TATRY Liptovský Mikuláš. V tomto 
roku sa uskutočnil už 17. ročník a v ňom pribudli k držiteľom 
certifikátu úspešných riešiteľov ďalšie naše študentky Eva 
Halková a Daniela Haššová, obe zo IV. ročníka.
 K formovaniu pozitívnych environmentálnych postojov 
študentov školy prispelo i päť relácií do školského rozhlasu, 
tento školský rok zameraných na trvalo udržateľný rozvoj a 
názorná propagácia v priestoroch školy.
 Ku Dňu Zeme 2016 sme sa zapojili do aktivít organizova-
ných mestom Rajec.

Mgr. Dušan Šebán
Gymnázium, Javorová ul.

ENVIROVÝCHOVA 
V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016

ĽUDOVÍT ŠTÚR TROCHU INAKZA DESAŤ ROKOV – 100 NOVÝCH 
SLOVENSKÝCH HUDOBNÝCH DIEL

LAUREÁT SÚŤAŽE FILIP GUTTEN

SESTRA DOMINIKA

HUSĽOVÉ KVARTETO
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 Zvíťazila slovenská hudba. I tak by sa dali 
nazvať koncerty mladých i najmladších hu-
dobníkov v Slovenskom inštitúte vo Viedni a   
v Mirbachovom paláci v Bratislave, ktoré sa 
uskutočnili 7. a 8. júna. Koncerty boli opäť vý-
sledkom Medzinárodnej interpretačnej sú-
ťaže RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR (RHJ), kto-
rej obsahom je už po mnoho rokov spolupráca 
hudobných skladateľov so širokým okruhom 
žiakov ZUŠ zo Slovenska, Českej republiky, 
Poľska, Maďarska i Rakúska. Medzinárodným 
rozmerom, spolu s organizáciou Koncertov ví-
ťazov RHJ nielen v Bratislave, ale aj v zahrani-
čí, prispel k vysokej úrovni súťaže i riaditeľ 
ZUŠ Rajec Marián Remenius. 
 Význam základných umeleckých škôl       
u nás i v okolitých krajinách v súčasnosti stále 
rastie. Základné umelecké školy vytvárajú pro-
stredie, v ktorom vyrastajú samostatne myslia-
ce mladé osobnosti s výrazným kritickým po-
hľadom nielen v oblasti umenia, ale aj spolo-
čenského života. Čiže nie je to len „výroba 
umelcov“ (ktorí by si mali radšej zaplatiť 
umelecké štúdium sami), ako sa pred časom 
vyjadrili isté „inteligentné“ osoby z vyšších kru-
hov. Samostatný mladý človek, so širokým 
rozhľadom, je vyzbrojený do života dôverou vo 
vlastné sily a zdravou hrdosťou na tradíciu in-
teligencie na Slovensku. Významný český pu-

b l i c i s t a  Ka re l 
Hvížďala raz na 
otázku – Aký má 
význam výchova 
v ZUŠ pre prak-
tický život?, po-
vedal: „Kreativi-
ta sa dá dosiah-
nuť len v dotyku  
s umením. To je 
priamy dopad vý-
uky ZUŠ na rast 
spoločnosti.“ Ak-
cie typu Rajecká 
hudobná jar sú 
piliermi sloven-
skej kultúry v pro-
stredí, žiaľ, po-

maly sa rodiacej demokracie. 

 Koncert víťazov opäť potvrdil majstrov-
stvo tých najlepších. Pavol Bohdan Zápotoč-
ný (ZUŠ Martin) pôsobivo rozozvučal farby 
klavíra v skladbe Petra Zagara Moto perpetuo. 
Zápotočný citlivo vystaval formu a predviedol 
kultivovaný tón klavíra. Skladbu When The 
Wind Blows (Keď fúka vietor) Evgeny Irshay 
virtuózne predviedla violončelistka Anna Lu-
govkina (ZUŠ R. Tatára Banská Bystrica, kla-
vírny sprievod Eleonóra Tatárová). Pridala tak 
svoju interpretáciu skladby k ostatným virtuóz-
nym výkonom večera. Pôsobivá kompozícia 
Jany Kmiťovej Rotácie zaznela v plnej kráse   
v excelentnom výkone Martina Lenharta 
(ZUŠ Rajec, Jelena Horváthová, Dis. art.). Xy-
lofón v jeho umných rukách rozohral nezvyčaj-
né farby, ktoré pôsobivo zazneli s klavírnym 
sprievodom. V hre na akordeón excelovala 
Martina Šupejová (ZUŠ L. Árvaya Žilina).     
V skladbe Fantázia III. – Picola na sequenciu 
Veni sancte spiritus Jozefa Podprockého napl-
no rozohrala farebné a technické možnosti 
svojho nástroja. Hráčka na alt saxofón Natália 
Hatalová (ZUŠ Ľ. Fullu Ružomberok, klavírny 
sprievod Mgr. Martina Priesolová) citlivo pred-
niesla dve skladby Petra Machajdíka: Zabud-
nuté ráno a Zimná impresia. Saxofón v rukách 

interpretky preukázal vysokú kvalitu tónu a 
techniky. V skladbe Víťazoslava Kubičku Keď 
svitá v lese preukázal Václav Kučera (ZUŠ 
Morava Zlín Česká republika) zmysel pre citli-
vé odlíšenie polyfónnych línií a impresionistic-
ké farby klavíra. Pôsobivú skladba Miloša Bet-
ku My a Ony virtuózne zahralo, špičkovo zla-
dené a vyrovnané Flautové kvarteto zo ZUŠ 
J. Kresánka z Bratislavy. Náročné dielo autora 
zaznelo vďaka virtuozite hráčok v plnom lesku. 
Smutno slávnostnú atmosféru Elégiu Antona 
Popoviča predniesol na trúbke Michal Kozá-
rik. Hráč preukázal plastický tón a citlivý pred-
nes. (ZUŠ Rajec, klavírny sprievod Jelena 
Horváthová, Dis. art). Na záver zaznela 
skladba Petra Machajdíka Ranné motýle. 
Skladbu sme si vypočuli v podaní flautistky 
Laury Nagyovej a gitaristu Lukáša Šaturu 

(ZUŠ J. Kresánka Bratislava). Výkon mladých 
umelcov charakterizovala dokonalá súhra a 
plastický tón flauty ako i bravúrne zvládnutie 
náročných pasáží.
 Koncert víťazov Rajeckej hudobnej jari sa 
svojou úrovňou priraďuje k dôstojným prezen-
táciám slovenskej hudby. Organizátori Rajec-
kej hudobnej jari spolu s vynikajúcimi mladými 
interpretmi sa opäť zaslúžili o hodnotnú re-
prezentáciu našej hudobnej kultúry nielen       
v Rajci a v Bratislave, ale i v zahraničí.

Víťazoslav Kubička
2x foto: archív ZUŠ Rajec

Chcel by som byť hasičom hasiť polia, hory, dom.
Zatiaľ neviem ako na to, pomôžte mi mama, tato.

 Bol deň, ako každý iný, a predsa nie obyčajný. Deti z tretej a štvrtej 
triedy Materskej školy na Ul. Obrancov mieru v Rajci čakalo príjemné 
prekvapenie v podobe exkurzie na rajeckú hasičskú stanicu. Po pred-
chádzajúcom dohovore s veliteľom hasičskej stanice Ing. Marekom 
Langom sa deti dostavili na určené miesto. 
 Privítali nás službukonajúci členovia hasič-
ského zboru. Deti prostredníctvom zážitkového 
učenia postupne spoznávali vybavenie hasičskej 
stanice – hasičské autá, ich vybavenie a možnosti 
využitia pri zásahoch v teréne, v praxi, rôzne 
druhy hadíc, ich umiestnenie... Všetko malo svoje 
miesto. Ďalej si mohli pozrieť a vyskúšať nosidlá, 
ktoré využívajú pri zachraňovaní ľudských živo-
tov, pri rôznych zásahoch, pri požiaroch v prírode, 
v horách, v domácnostiach. Deti okrem hasičskej 
techniky, výstroja – oblečenia, hasiacich prístro-
jov a porozprávaných príbehoch zo zásahov, mo-

hli nazrieť i do rôznych priestorov hasičskej stanice. Kuchynky, kde si 
počas služby môžu hasiči pripraviť jedlo, posilňovňu, ktorú využívajú na 
posilňovanie telesnej kondície, odpočinkovú miestnosť, dispečing, kde 
mohli deti nazrieť do práce pracovníka, kde sa nahlasujú požiare. Deti 
sa oboznámili s číslami 112, 155, 159 v akých prípadoch majú volať na 
tieto čísla a zároveň boli poučené, aby nezneužívali volania na tieto 
čísla. Dozvedeli sa, ako sa majú správať v prípade požiaru, že zápalky 
nepatria do rúk deťom a ďalšie poučné a dôležité informácie, ktoré by 
deti mali vedieť. Na záver si všetky deti vyskúšali hasenie v praxi, „hasili 
smäd“ okolitej prírody – trávičky a malých stromčekov, za čo im iste bola 

vďačná, nakoľko dlho nepršalo a bolo sucho. Na 
koniec exkurzie deti hasičom sľúbili, že sa budú 
správať podľa ich doporučení a pokynov. My sme 
im popriali čo najmenej výjazdov a čo najviac ús-
pešne zvládnutých zásahov bez ujmy na zdraví, 
či životoch. 
 Touto cestou ďakujeme veliteľovi Ing. Mare-
kovi Langovi a celému Hasičskému zboru v Rajci 
za umožnenie exkurzie – zážitkovému učeniu pre 
deti našej MŠ.

Anna Szalová, 
uč. MŠ Obrancov mieru, Rajec

1x obrázok: archív MŠ

ĎAKUJEME VÁM, HASIČI...

KONCERTY VÍŤAZOV RAJECKEJ HUDOBNEJ JARI DOMA I V ZAHRANIČÍ

VŠETCI ÚČINKUJÚCI NA KONCERTE VÍŤAZOV V MIRBACHOVOM PALÁCI

MARIÁN REMENIUS A RIADITEĽKA SLOVENSKÉHO 
INŠTITÚTU VO VIEDNI ALENA HERIBANOVÁ
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 Dokázali sme toho veľa, a preto sa chce-
me pochváliť našimi úspechmi. Zúčastnili sme 
sa súťaží literárnych, výtvarných i vedomost-
ných. 

 Hneď vo februári sa Soňa Kramárová 
(IV.B) zúčastnila recitačnej súťaže Hviezdo-
slavov Kubín a Viktória Vysoká (I.A) získala 
3. miesto v prednese poézie na súťaži s náz-
vom Vansovej Lomnička.
 Andrea Hudeková (IV.B) so svojím talen-
tom na jazyky vyhrala 1. miesto v okresnom 
kole anglickej olympiády a následne získala  
3. miesto v krajskom kole. Svoj talent potvrdila 
aj 2. miestom v olympiáde vo francúzskom ja-
zyku. Dejiny nie sú ľahostajné Pavlovi Harti-
níkovi (II.A), ktorý na krajskom kole dejepisnej 
olympiády získal 4. miesto. Práva človeka ob-
hajovala na olympiáde ľudských práv Monika 
Sedláková (IV.A). Aj u nás sa začínajú profilo-
vať mladé vedkyne Michaela Chupáňová 
(I.A) a Viktória Vysoká (I.A), ktoré sa stali ús-
pešnými riešiteľkami náročnej chemickej 
olympiády v Námestove. Petra Juríčková 
(III.A) pozná svoju krajinu, čo dokázala v geo-
grafickej olympiáde v krajskom kole.
 Školským šampiónom v matematickej sú-
ťaži Klokan sa stala Katarína Beňovská (I.A), 
ktorá získala vynikajúce umiestnenie v celo-
slovenskom meradle. Úspešným riešiteľom 
tejto súťaže sa stal aj Marek Kromka (IV.B). 
Bohaté vedomosti preukázal Roman Urík 

(IV.B) v súťaži Expert geniality.
 Viktória Vysoká (I.A) svojimi básňami pri-
spela do literárnej súťaže Dilongovým perom a 
Veronika Hederová (III.A) uvažovala o ceste 
k pravde v literárnej súťaži Hodžova esej.
 Dopravná akadémia v Žiline v spolupráci 
so ŽSK a spoločnosťou KIA pripravili pre štu-
dentov zaujímavé súťaže spojené s work-
shopmi. V prvej – Smelo na cesty – svoje zruč-
nosti a schopnosť kreatívne myslieť predvie-
dol Ľubomír Hlaváč (II.A), ktorý získal 3. mie-
sto a v druhej – Finančne zdravé služby – Mar-
tin Pauliny (II.A) ziskom 2. miesta potvrdil 
svoje ekonomické myslenie.
 Naši študenti sa zúčastňujú aj súťaží orga-
nizovaných ŽSK. Jednou z nich je Mladý Slo-
vák, v ktorej Katarína Beňovská (I.A) a Len-
ka Jasenovcová (II.A) súťažili v oblasti histó-
rie, literatúry a geografie. Ďalšou bol Môj špor-
tový idol – Matej Hulin (III.A) napísal esej a 
Viktória Vysoká (I.A) nakreslila obrázok, za 
ktorý získala 3. miesto. Najvýznamnejší ús-
pech dosiahla Simona Vysoká (II.A) v medzi-
národnej súťaži Miss RENETA – tiež pod zá-
štitou ŽSK, v ktorej postúpila medzi 12 najkraj-
ších študentiek stredných škôl zo Slovenska, 
Čiech a Poľska.
 Každoročne sa naša škola zapája do celo-
národných zbierok, tento rok to boli Hodina 
deťom a Liga proti rakovine – Deň narcisov.
 Tradíciou na našej škole sa stal týždeň      
s anglickým lektorom pod názvom English 

week, organizovaný pre každý ročník samo-
statne. 

 Môžeme sa tiež pochváliť výsledkami pí-
somných maturít: 
                     Celonárodný priemer   Priemer našej školy
Slovenský jazyk 53,4 % 63,2 %
Anglický jazyk 63,7 % 66,9 %
Matematika 54,3 % 58,4 %

 Naši študenti dokázali, že učiť sa oplatí, a 
niektorých percentá prekročili hranicu 90 %. 
Priemer našej školy z anglického jazyka je do-
konca vyšší ako priemer významných žilin-
ských gymnázií. Ústnu maturitnú skúšku zvlá-
dli všetci študenti úspešne.
 V čase, keď štvrtáci dokazovali svoje ve-
domosti, študenti tretieho ročníka absolvovali 
KOŽAZ – Kurz ochrany života a zdravia –        
v Terchovej. Pozreli si krásy Jánošíkových 
dier, vyskúšali adrenalín na kolobežkách a na 
záver pokorili na rafte rieku Orava. Ďalší deň 
sa dozvedeli, ako poskytnúť prvú pomoc, na-
zreli do útrob hasičskej stanice a posledný deň 
spoznávali krásy okolia spríjemnené opekač-
kou. 
 Držíme palce našim absolventom na prijí-
macích skúškach a tešíme sa na nových prvá-
kov. 

Mgr. Dana Balgová a PaedDr. Veronika Veselá, 
Gymnázium, Javorová ul.

 Mesiac máj je nielen mesiac lásky, ale aj mesiac venovaný oslave 
Dňa matiek. Aj my, členovia Jednoty dôchodcov sme sa stretli, aby sme 
oslávili tento sviatok a zaspomínali na svoje mamy a staré mamy. Bez 
nich, bez ich lásky a dobre mienených rád si nevieme život ani 
predstaviť. Pri tejto príležitosti nás prišli pozdraviť svojim programom 
deti z Materskej školy na Ul. Obrancov mieru pod vedením p. riaditeľky 
Demeterovej a žiaci z tanečnej skupiny Základnej školy na Lipovej ul. 
pod vedením p. učiteľky Orlinskej. Ich program sa všetkým páčil. Kyticu 
kvetov odovzdal našim ženám-matkám prednosta MsÚ Ing. Jasenovec 
v zastúpení pána primátora. V krátkom príhovore vyzdvihol úlohu a 
poslanie matky, ktorá je tou najdôležitejšou a nenahraditeľnou osobou  
v našom živote. Po dobrom obede, zákusku a kávičke sme si veselo 
zaspievali a zatancovali pri hudbe manželov Milovcov. Tanec a dobrá 
nálada nás sprevádzali až do večerných hodín. Týmto príjemným pose-
dením sme opäť strávili krásne popoludnie, zabavili sa a zaspomínali si 
na mladé časy. Na záver sme sa rozlúčil, tešiac sa na ďalšie stretnutia.

R. Mikolková, predseda Jednoty dôchodcov Rajec
1x foto: P. Rýpal

 Seniori z Klubu dôchodcov – denné centrum sa spoločne stretli na 
slávnostnej schôdzi 25. mája. Stretnutie zorganizovali pri príležitosti 
Dňa matiek a bolo spojené s váľaním mája. Po uvítacom prejave členov, 
predseda privítal primá-
tora mesta Ing. Jána 
Rybárika a poďakoval 
všetkým matkám za ich 
namáhavú prácu a vyz-
dvihol ich významné po-
slanie. Primátor pozdra-
vil všetkých seniorov a 
zvlášť zablahoželal 
matkám a poďakoval im 
za ich náročnú prácu pri 
výchove detí v rodine i v spoločnosti a odovzdal im krásnu kyticu kvetov. 
Naše matky prišli pozdraviť i deti z Katolíckej spojenej školy pod vede-
ním p. uč. Liškovej. Krásny programom spestrili našu slávnostnú schô-
dzu. Seniorov program veľmi potešil a aj touto cestou im ďakujeme za 

vystúpenie. Nasledova-
lo občerstvenie, ktoré 
pripravila Cukráreň Jú-
lia a Jedáleň Rajka.
 Po dobrom občer-
stvení sa seniori vybra-
li na nádvorie, kde sa 
uskutočnilo váľanie má-
ja. Tu vyhrávala hudob-
ná skupina Kvanto, 
spievalo sa i tancovalo. 
Ženičky ponúkli „váľa-
čov“ mája dobrou pá-

lenkou. Po úspešnom zvalení mája sa seniori vrátili do klubu, kde pre-
biehala zábava a tancovačka do večerných hodín.

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

VŠETKO, ČO RAJECKÍ GYMNAZISTI ABSOLVOVALI, DOKÁZALI A VYHRALI...

OSLÁVILI SME DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK A VÁĽANIE MÁJA
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 Našej poradni sa v tomto školskom roku podarilo úspešne naštar-
tovať špeciálno-pedagogickú ambulantnú, ako aj terénnu činnosť pre 
rodičov a ich deti z Rajeckej doliny a blízkeho okolia. Vďaka p. primáto-
rovi Ing. Rybárikovi, ako aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Rajci 
máme krásny priestor, ktorý pozitívne ovplyvňuje našu prácu a veľmi sa 
páči i klientom, ktorí k nám prichádzajú.
 Pri myšlienke zhodnotenia uplynulého školského roka do popredia 
vstupujú nasledovné atribúty: zmysluplnosť, pomoc, poslanie... 
Zmysluplnosť vnímame ako opodstatnenosť 
poradne, do ktorej prichádzajú rodičia a ich 
detičky s rôznymi očakávaniami a ťažkosťa-
mi, z ktorých hľadajú východisko. Obracajú 
sa na nás, pretože im záleží na ich deťoch.
 Rodičia, či pedagógovia potrebujú kon-
krétne rady, ako pracovať s dieťatkom nielen 
v domácom prostredí, ale aj v rámci výchov-
no-vzdelávacieho procesu. V takých prípa-
doch sa v rámci diagnostickej činnosti 
(špeciálno-pedagogická, psychologická, lo-
gopedická) snažíme zistiť príčinu ťažkostí, 
ktoré sa prejavujú v škole. Na základe záve-
rov z diagnostiky nastavujeme odporúčania 
pre prácu s dieťatkom (doma pri domácej prí-
prave, ako i v škole na vyučovaní) tak, aby 
zvládalo nároky školy primerane svojím 
schopnostiam a možnostiam. 
 Niekedy je „požiadavkou“ rodiča, ktorý   
k nám prichádza, poradenstvo v oblasti vý-
chovného pôsobenia. Vtedy sa spoločne      
s maminkou, či oteckom snažíme nájsť efek-
tívne postupy vo výchove s cieľom eliminácie problémového správania 
dieťatka, či zmiernenia ťažkostí v emočnej oblasti (v závislosti od druhu 
problému). Spoločne sa snažíme lepšie pochopiť prejavy správania sa 

dieťatka, na základe čoho sa následne venujeme edukácii rodiča v ob-
lasti posilnenia jeho rodičovských kompetencií tak, aby pozitívne sme-
rovali k dieťatku. Spoločne pracujeme na posilnení vzájomného vzťahu 
rodič – dieťa, čo je jedna z najdôležitejších úloh. Snažíme sa pomôcť 
rodičom a ich detičkám zlepšiť ich každodenné vzájomné fungovanie, 
ich vnútorné prežívanie, podporujeme osobnostný rozvoj, či už pros-
tredníctvom terapie (individuálnej psychoterapie), alebo v rámci odbor-
ného poradenstva (konzultácia s rodičom). 
 Ďalšou dôležitou aktivitou v poradni je odborná prednášková čin-
nosť, v rámci ktorej sme pedagógom, ale aj rodičom ponúkli tento škol-
ský rok nasledovné témy: Výslovnosť a jej problémy u detí v MŠ, Pripra-
venosť dieťaťa na školu, Ako vychovávať a komunikovať, aby sa deti 
lepšie učili.  
 Počas druhého polroku sa zintenzívnila spolupráca so špeciálny-
mi pedagógmi, ktorí pracujú na školách. Prostredníctvom metodických 

stretnutí sme mali možnosť spolu komuniko-
vať, riešiť konkrétne prípady žiakov a hľadať 
tie najvhodnejšie odborné postupy ako im 
pomôcť.
 V rámci terénnej činnosti sme realizo-
vali skupinové programy na deviatich mater-
ských a ôsmych základných školách. Aktivity 
boli zamerané na včasné vyhľadávanie detí 
so zdravotným znevýhodnením, na preven-
ciu sociálno-patologických javov a zlepšenie 
úrovne empatie a posilnenie vzťahov medzi 
žiakmi v triedach. 

 Pomoc rodinám, pedagógom, a každé-
mu, kto k nám prichádza je hlavným atribú-
tom a cieľom našej poradne. Preto veríme, 
že odborný, individuálny a otvorený prístup 
môže pozitívne ovplyvniť život rodinám, kto-
ré sa na nás obracajú v rôznych životných si-
tuáciách. Ak je rodič, či pedagóg spokojný a 
vníma pokroky u dieťatka, veríme, že naša 
práca je aj naším poslaním...

Mgr. Zuzana Bieliková, riaditeľka SCŠPP Rajec 
Mgr. Miroslava Slyšková, psychologička SCŠPP Rajec

1x foto: archív SCŠPP

 V mesiacoch máj a jún sa uskutočnili bez-
platné kurzy určené najmä pre ľudí so zdravot-
ným a sociálnym znevýhodnením, ktorí majú 
sťažený prístup na trh práce. Kurzy sa usku-
točnili vďaka Accenture nadačnému fondu      
v Nadácii Pontis. 

 Cieľom kurzov bolo posilniť socio-ekono-
mické kapacity ľudí ohrozených sociálnym vy-
lúčením, ktorých znevýhodnenie častokrát 
znásobuje zdravotné postihnutie či nerovnaké 
príležitosti na trhu práce z dôvodu starostlivos-

ti o členov rodiny. Priamo v chránených praco-
viskách sa uskutočnili tri kurzy zamerané na 
rozvoj pracovných a životných zručností. 
Celkovo kurzy absolvovalo 18 účastníkov,      
z toho 5 zdravotne znevýhodnených a 11 so-
ciálne znevýhodnených – osamelé matky – 
klientky Zariadenia núdzového bývania, matky 
s nezaopatrenými deťmi, ženy po viacročnej 
materskej dovolenke, ženy staršie ako 45 ro-
kov, zdravotne znevýhodnení. Kurzy vedené 
profesionálmi priniesli výsledky: dvojdňový 
tréning komunikačných zručností pomohol 

účastníkom viac sa počúvať, 
profesionálnejšie odpovedať 
na otázky zákazníkov, pozerať 
na krízové situácie s väčším 
nadhľadom a väčšou istotou. 
Počas kaviarenského / čaš-
níckeho rýchlokurzu mali 
účastníci možnosť pracovať     
s profesionálnym baristickým 
vybavením v školiacom a tré-
ningovom centre 9 Gramms 
Coffee v Žiline. Naučili sa pri-
pravovať nové druhy nápojov, 
pravú arabskú kávu, či efektne 
zdobiť cappuccino. Taktiež na-
dobudli ďalšie zručnosti v ko-
munikácii so zákazníkom. Na 
kurze zdobenia medovníkov 

si účastníčky 
vyskúšali rôz-
norodé zdobe-
nie medovní-
kov a naučili 
sa novú recep-
túru prípravy 
cesta. Najza-
u j í m a v e j š i e 
boli pre nich 
3D výrobky, 
ktoré je možné 
z medovníko-
vého cesta vy-
robiť. 

 C i e ľ o m 
zamestnáva-
nia zdravotne 
a  s o c i á l n e 

znevýhodnených ľudí je skutočná integrácia 
týchto osôb, ktorí sú ohrození sociálnym vylú-
čením. Najpodstatnejšou zmenou je zmena 
ich sociálneho správania, a to aktívna spoluú-
časť. Táto cesta zároveň rieši zásadné spolo-
čenské problémy finančne udržateľným spô-
sobom. 

Zuzana Dobešová, Áno pre život, n.o.
2x foto: archív ÁPŽ

NÁŠ PRVÝ ŠKOLSKÝ ROK

SÚKROMNÉ CENTRUM 
ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V RAJCI

ÁNO PRE ŽIVOT POMÁHA ROZVÍJAŤ PRACOVNÉ ZRUČNOSTI

,
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 Po prvých dvoch úspešných ročníkoch sa skupina Heaven rozho-
dla, že aj tretí raz zoberie na seba úlohu zorganizovať rajecký gospe-
lový festival. Predposledný júnový víkend teda patril v Rajci gospelovej 
hudbe. Všetko sa to začalo v piatok 17. júna sv. omšou v Kostole sv. La-
dislava, čoby najlepším úvodom pre takéto dielo. Ďalšie kroky už viedli 
na Námestie SNP, ktoré sa na dva dni stali domovom mnohých kapiel zo 
Slovenska aj Českej republiky. Do Rajca zavítalo množstvo ľudí z blíz-
keho i ďalekého okolia. Tohtoročnou témou festivalu bola myšlienka 

„deti neba“. Pripomínali sme si Božiu identitu v nás a hrdosť, že sa mô-
žeme volať deťmi nebeského Otca. Ďalšou a hlavnou myšlienkou festi-
valu je ukázať širokému „svetu“, že viera nie je limitovaná múrmi ko-
stola, ale že patrí von, nemôžeme sa za ňu hanbiť, ale práve naopak, 
mali by sme sa ňou chváliť. Kapely aj oslovení kňazi, ktorí mali príhovor, 
vytvorili úžasnú atmosféru, pohladili nás slovom aj kvalitnou hudbou a 
každý účastník si domov priniesol okrem spomienok aj kúsok neba. 

 Ďakujeme všetkým sponzorom, organizátorom a dobrovoľníkom a   
v neposlednom rade aj mestu Rajec, bez ktorých by tento festival nebol 
reálny.

RAJEC ZAŽIL UŽ TRETÍKRÁT NEBO

Text a 2x foto: -jr-

 V tomto roku Tenisový klub Rajec oslavuje 30 rokov od 
svojho vzniku. Dňa 3.4.1988 bola ustanovujúca schôdza, na 
ktorej bol založený tenisový oddiel TK Rajec. Klub mal v ča-
se vzniku 23 členov na čele s Ing. Jánom Pekarom a Ing. 
Ladislavom Pekarom. V roku 1988 vzniklo družstvo mužov, 
ktoré hralo okresnú tenisovú súťaž a postupne sa prebo-
jovalo do I. triedy (najvyššej krajskej súťaže). V súčasnej 
dobe má tenisový klub Rajec 33 členov, z toho je 17 detí.

 Rok 2016 je pre tenisový klub historický – družstvo mužov TK 
Rajec sa prebojovalo prvýkrát do II. slovenskej ligy. O postup súťažili     
s klubmi zo stredoslovenského regiónu.

Tabuľka: I. trieda – muži
mužstvo                                  Z          V          P           skóre             B
1. TK Rajec  5 4  1  22:13  9
2. ŠK Spartan Púchov 5 4 1 26:9 9
3. TK ZZO Čadca (A) 5 3 2 17:18 8
4. TK Púchov 5 2 3 15:20 7
5. TK Podbrezová 5 2 3 16:19 7
6. TK Liptovské Sliače 5 0 5   9:26 5

 V roku 2017 bude hrať TK Rajec v II. lige s družstvami Pre-
šova, Košíc, Bardejova, Levoče, Ružomberka, Žiliny a Krem-
nice.

 Od roku 2014, po rokoch útlmu tenisu detí v rajeckom klube, začal 
deti v Rajci trénovať Jaroslav Jarina, tréner s medzinárodnou tré-
nerskou licenciou PTR. V roku 2016 sme prihlásili do súťaže zmiešané 
družstvo detí do 10 rokov, do 3. A triedy. Družstvo detí bolo veľmi ús-
pešné, svoju súťaž vyhrali bez zaváhania, vo všetkých kolách zvíťazili. 
Hrali s deťmi z Bytče a Dolných Kysúc.

Jaro Jarina, TK Rajec
2x foto: archív TK 

HISTORICKÝ ÚSPECH RAJECKÉHO TENISU

DRUŽSTVO DETÍ: 
ZĽAVA – TRÉNER JAROSLAV JARINA, ALEX VESELÝ, BOHDAN JONEK, 

TOBIÁŠ JONEK, BETKA PEKAROVÁ, ZLATKA URÍKOVÁ, NINA BIELIKOVÁ

DRUŽSTVO MUŽOV
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 Krásne a stabilné počasie, teplo, najdlhšie 
dni a neskutočne veľa športových podujatí. Aj 
takto by sa dal charakterizovať jún. Práve tre-
tie menované – rôzne športové akcie – sme 
navštívili v hojnom počte doma i v zahraničí a 
na každom sme dali o sebe vedieť. Prinášame 
vám exkurz toho najlepšieho.

 Hneď v úvode júna sa konalo už 6. kolo 
BLŽ. 3 km trať odbehol najlepšie z našich Jož-
ko Straňanek a s časom 0:11:23 skončil tretí  
v kategórii. Palo Uhlárik ťahal 0:12:10, čo 
stačilo na 5. miesto.
 Prvý júnový víkend sme sa naskladali do 
autobusu a výprava takmer 20 maratóncov sa 
vybrala až do ďalekých Českých Budějovíc 
na ďalší zo série českých polmaratónov. Me-
sto aj trať pod vedením profesionálnych orga-
nizátorov ponúkli úžasnú atmosféru, 21 km 
doslova oblepených fanúšikmi a regulovčíkmi, 
ktorí neúnavným povzbudzovaním doslova 
strácali hlas. Nestratili sme sa, práve naopak. 
V konkurencii viac ako 2240 bežcov viacerí 
predviedli krásny výkon a domov si odnášajú 
cenný kov. Najlepšie sa darilo Lukášovi 
Janíkovi, ktorý si vylepšil svoj osobák na 
1:25:38, čo preňho taktiež znamenalo 71. 
priečku a ocenenie 2. najrýchlejšieho Slováka 
na trati. Do prvej stovky najlepších sa zmestil 
aj Mišo Hulinko s časom 1:27:41.
 Jún je v rajeckej doline tradične vyplnený 
aj krásnou akciou z našej dielne, ktorá tento 
rok oslavovala už svoje 20. narodeniny. Reč je 
o MTB cyklistických pretekoch Medvedí 
okruh, ktoré sa konajú v Porubskej doline. 
Tento rok naň zavítalo takmer 100 pretekárov 
a keďže trať bola pomerne suchá, boli sme 
svedkami nádherných výkonov a súbojov. Ria-
diteľ podujatia Jarko Stupňan pripravil jubilej-
ný ročník veľmi precízne a aj vďaka sponzo-
rom, ktorým touto cestou ďakujeme, sme si 
opäť mohli pochutiť na skvelom guľáši a pivku, 
vyhrať v bohatej tombole a tešiť sa aj z no-
viniek – nádhernej torty, pamätného trička, či 
medaily. Náročná 22 km trať preverila všet-
kých zúčastnených a nevyhli sme sa ani drob-
ným pádom a početným defektom. Najväčšie 
schopnosti napokon predviedol Matej Morav-
čík z Diviny, ktorý dosiahol absolútne víťaz-

stvo s časom 0:58:46. Aj maratónci ukázali, že 
sedlo bicykla im nie je cudzie. Dvaja pretekári 
– Janči Zmrhala a Jozef Rybár patrili do de-
siatky najrýchlejších a veteráni sa dokonca 
postavili na stupne víťazov – Janko Vanák vo 
svojej kategórii s časom 1:09:14 tretí a zhodne 

tretí, no v rámci svojej vekovej kategórie s ča-
som 1:16:40, skončil Palo Uhlárik. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom priči-
nili o úspešný priebeh celej akcie. To, ako do-
bre sa tu každý účastník cíti, je jednoznačnou 
pozvánkou na účasť budúci rok.
 21. júna sa konal Beh olympijského dňa. 
1 km trať Palo Uhlárik prešprintoval za 
0:03:33 a zaslúžene sa tešil z tretieho miesta  
v kategórii. Posledný víkend bol podujatiami 
doslova preplnený. Rajeckí bežci navštívili až 
6 rôznych podujatí – bikemaratón Súľovské 
skaly, Non-stop beh hrebeňom Nízkych Ta-
tier, Donovalský polmaratón, Polmaratón  
v Olomouci, Oravský duatlon aj Beh na Po-
ludňový Grúň. Viacerým sa darilo veľmi do-
bre, napr. Palo Hartiník v Suľove na 18 km 

trati skončil 10., Janka Pialová v Terchovej 
vybehla na Grúň za 0:40:46 a skončila piata. 
Fantastický výkon podal Rasťo Kalina v Ta-
trách. Hrebeňovku, ktorá meria 46,5 km, zdo-
lal vo výbornom čase 5:14:18, čo predstavo-
valo 10. najrýchlejší čas a zisk 5. miesta v ka-

tegórii. Bezlimitnú kon-
díciu ukázal opäť Palo 
Uhlárik. V sobotu „si 
dal“ najprv 39 km na bi-
cykli v Súľove a iba      
o deň neskôr prišiel vy-
hrávať na Oravský 
duatlon. Beh 8 km, bi-
cykel 25 km a závereč-
ný 4 km beh zdolal za 
2:16:40 a skončil na 
úžasnom 2. mieste vo 
veteránskej kategórii.
 Na záver tu máme 
pozvánku. Naše krás-
ne mesto bude mať aj 
tento rok dvoje Viano-
ce. Tými kalendárne 
prvými je akcia, ktorú 
máme všetci tak veľmi 
radi – Rajecký mara-
tón. Čo najsrdečnejšie 
vás pozývame na tento 

už 33. ročník. Poďte ho prežiť spolu s nami, 
vyjdite do ulíc a užívajte si tú úžasnú atmosfé-
ru, ktorým je Rajecký maratón taký typický a 
neopakovateľný. Okrem maratónu nás čaká aj 
jubilejný 10. ročník polmaratónu, už 12. roč-
ník Inline polmaratónu, ktorý bude zároveň 
Majstrovstvami SR v inline a tradičný MZ Pneu 
beh cez námestie a ulice mesta. Najväčšou 
novinkou je rozhodnutie presunúť štart na 9.00 
hod., teda o hodinu skôr, ako sme boli zvyknutí 
doteraz. Reagujeme tak hlavne na každým ro-
kom sa zväčšujúce teplo. Ešte raz vás pozýva-
me, 13. augusta príďte na námestie a do ulíc a 
buďte súčasťou nášho rajeckého svetového 
fenoménu. Tešíme sa na vás!

-jr-
1x foto: archív MK

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

ZELENÁ DRUŽINA MEDVEDIEHO OKRUHU

 V polovici júna sme úspešne ukon-
čili druhý ročník Rajeckej hokejbalo-
vej ligy, sezóna 2015/16. 
 Víťazstvo v základnej časti 
obhájili hráči z HBK Turie, na dru-
hé miesto poskočili Severania a 
oba tímy tak mali výhodu priame-
ho postupu do semifinále. O ich 
súperoch sa rozhodovalo vo štvrť-
finále, odkiaľ podľa predpokladov 
postúpili RETRO Rajec a HBK Stre-
dovek. Semifinále dalo dokopy rovnaké 
dvojičky, ako aj minulú sezónu a aj víťazné 
tímy boli rovnaké. Rajčani z Retra vyradili po 
dvoch zápasoch Severanov a mladší Turanci 
vyradili tých starších zo Stredoveku, tiež po 
dvoch zápasoch. Vo finálových súbojoch to, 
ale bolo presne naopak. Severania oplatili 
Stredoveku minuloročnú prehru a po víťazstve 
6:1 sa tešili zo zisku bronzových medailí. Finá-
le sa hralo na dve víťazstvá. V prvom si Turie 

celkom jednoznačne poradilo s Re-
trom a vyhralo 5:0. Druhé dva zápa-

sy už boli vyrovnané a najmä po-
sledný rozhodujúci zápas bol vr-
cholom sezóny. Retro viedlo pár 
minút pred koncom o 2 góly a už 
sa zdalo, že obhája titul, ale Turie 
ukázalo nezlomného tímového 

ducha a veľkú bojovnosť a troma 
gólmi za necelé dve minúty otočilo 

výsledok a po víťazstve 7:6, tak má-
me v Rajci nového hokejbalového šam-

pióna. Turie okrem titulu a putovného pohára 
zobralo aj všetky individuálne ocenenia. Naj-
lepším strelcom sa s 32 gólmi v základnej časti 
stal Juraj Belica a najlepším brankárom bol vy-
hlásený Jozef Miho. Gratulujeme!

 Touto cestou by sme radi poďakovali všet-
kým hráčom za ich skvelé športové výkony a 
fair play hru, všetkým, ktorí sa aktívne podieľali 

na organizácií a rovnako aj fanúšikom a divá-
kom, ktorí si počas víkendov našli cestu na 
ihrisko.

 Radi by sme ešte apelovali na ľudí, najmä 
deti a mládež, ktorí sa zdržujú v priestoroch 
hokejbalového ihriska, aby nehádzali kamien-
ky a iné odpadky na hraciu plochu. Takisto, 
aby odpadky hádzali do košov a nie na zem. 
Ihrisko má slúžiť nám všetkým, tak si ho nenič-
me a nerobme tam neporiadok. Ďakujeme.

 O 3. miesto: Severania – HBK Stredovek 
6:1. Finále: HBK Turie – RETRO Rajec 5:0, 
RETRO Rajec – HBK Turie 6:5, HBK Turie – 
RETRO Rajec 7:6.
 Konečné poradie sezóny 2015/2016: 
1. HBK Turie, 2. RETRO Rajec, 3. Severania, 
4. HBK Stredovek, 5. Friwald, 6. HBC Zbyňov

HBC Rajec

RAJECKÁ HOKEJBALOVÁ LIGA – NOVÍ ŠAMPIÓNI Z TURIA
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 Pred našimi futbalistami boli posledné zá-
pasy sezóny 2015/2016, pred ktorými ešte 
stále živili aspoň teoretickú šancu na postup. 
Tá mohla nabrať reálnejšie kontúry v prípade 
víťazstva v domácom zápase nad dovtedy ve-
dúcou Bánovou. 

FK Rajec – TJ Jednota Bánová 0:1 
Gól: 82. Štalmach 

 V tomto zápase sa od začiatku bojovalo    
o každý centimeter ihriska. Bolo vidieť, že sa   
o postup bijú dva vyrovnané tímy. Mohli sme ísť 
do vedenia, no Martin Kordiš svoju obrovskú 
šancu nevyužil. Rovnako neuspeli pred brá-
nou hostí v druhom polčase ani Laco Dubovan 
a Robo Židek. Trest prišiel v 82. minúte, keď 
obrana neustrážila najlepšieho hráča hostí     
v zápase, Petra Štalmacha, ktorý 8 minút 
pred koncom dostal hostí do vedenia. Na tento 
zásah už domáci nedokázali odpovedať. Žiaľ 
po zápase nás nemrzela len prehra, ale aj roz-
hodnutie disciplinárnej komisie, ktoré zname-
nalo stop na 5 zápasov pre Martina Kordiša. 

TJ Slovan Skalité – FK Rajec 2:1 
Góly: 1. Borovička, 11. Mudrík – 39. Person 

 Bez Kordiša a bez viacerých hráčov zá-
kladnej zostavy sme vycestovali na ďalší zá-
pas do Skalitého. Šancu v tomto zápase teda 
dostali hráči, ktorí v priebehu sezóny nedostá-
vali toľko príležitostí, taktiež v tomto zápase 
debutoval v drese áčka dorastenec Jakub 
Pekný. Bohužiaľ, pre Rajec sa zápas nezačal 
vôbec dobre, keď prvý gól inkasoval hneď v pr-
vej minúte, prakticky z prvej akcie súpera z ko-
pačky Petra Borovičku. Našim hráčom chvíľu 
trvalo kým sa v pozmenenej zostave dostali do 
zápasu. To domáci využili aj na vsietenie dru-
hého gólu, keď odrazenú loptu od brvna upra-
tal do brány František Mudrík. Potom sa ko-
nečne dostal v útočnej fáze k slovu aj Rajec. 
Znížiť mohol Braňo Očko, no jeho strela sme-
rovala presne na pripraveného brankára Po-
ništa. Znížiť sa podarilo až v 39. minúte Ladi-
slavovi Personovi. V druhom polčase mal 
šancu na vyrovnanie Jakub Pekný, no po do-
brom rohovom kope Persona mu chýbalo pár 
centimetrov, aby zasiahol loptu pred opuste-
nou bránou. Plány spojené so záverečným ná-
porom sa značne skomplikovali v 82. minúte, 
keď videl červenú kartu Martin Mazák a Rajec 
sa tak k záverečnému náporu nedostal a zo 
Skalitého odišiel bez bodov. 

ŠK Čierne – FK Rajec 3:1 
Góly: 2. Jurčík, 25. A 57. Baláž (prvý z 11 m) 

 Vplyvom rôznych 
okolností sa na zápas do 
Čierneho vydalo iba 10 
futbalistov Rajca. Na-
priek tomu sme si s tro-
chou šťastia mohli pripí-
sať na svoje konto neja-
ký ten bod. Na prvý gól 
domáceho Petra Jurčí-
ka, ktorý padol už v dru-
hej minúte totiž odpove-
dal Tomáš Ligas, ktorý 
prekvapil brankára hostí 
strelou z diaľky. V 25. mi-
núte však hlavný roz-
hodca nariadil proti Raj-

cu prísnu penaltu, ktorú domáci strelec Ro-
man Baláž nekompromisne premenil. Hostí 
niekoľkokrát výrazne podržal brankár Matej 
Fraštia, no na strelu Romana Baláža v 57. 
minúte nestačil. Šancu na zníženie mal po vý-
bornom centri Rybára Robo Židek, ale hlavou 
loptu netrafil. Ján Janík v ďalšej šanci opečiat-
koval iba žrď domácej brány, a tak domáci na-
pokon zvíťazil o dva góly. 

FK Rajec – ŠK Cementáreň Lietavská 
Lúčka 1:0 

Gól: 86. Dubovan 

 So sezónou sa Rajec rozlúčil v domácom 
zápase s poslednou Lietavskou Lúčkou, v kto-
rom sa domáci strelci dlho trápili. Toto trápenie 
napokon ukončil Laco Dubovan, ktorý sa pre-
sadil po rohovom kope v 86. minúte.

 Rajecké áčko tak v sezóne 2015/2016 
napokon obsadilo v tabuľke V. ligy skupiny A 
pekné 5. miesto s trinástimi výhrami, jednou 
remízou a desiatimi prehrami. V nasledujúcej 
sezóne by sa áčko okrem pôsobenia v V. lige 
malo predstaviť taktiež v Slovenskom pohári, 
ktorého prvé kolo je na programe koncom júla. 

DORAST

 Dorastenci bojovali do posledného zápa-
su o čo najlepšie umiestnenie vo IV. lige do-
rastu. Na postup to napokon nestačilo, keď po 
nevydarenom zápase s Belou podľahli doma 
aj Nededzi 0:1 a nevyšiel im ani zápas vo Va-
ríne, ktorému podľahli na jeho ihrisku 2:1 
(gól za Rajec strieľal Samuel Dubeň). V po-
sledných dvoch zápasoch, ale pokračovali vo 
výsledkoch na aké sme boli zvyknutí počas 
celej sezóny. Skalité porazili jednoznačne 0:4, 

hoci zápas dohrávali deviati po vylúčeniach 
Rolinca a Pekného. Strelecky sa v tomto zápa-
se presadili Erik Čmelo, Andrej Vereš, Dávid 
Hulín a Samuel Dubeň. V poslednom zápase 
si dorast poradil s posledným tímom tabuľky 
TJ Fatran Krasňany jednoznačne 7:0. Tri góly 
strelil Samuel Dubeň, po jednom pridali Ja-
kub Chupáň, Andrej Vereš, Samuel Hulín a 
Michal Chupáň. Tento zápas bol zároveň po-
sledný v kategórií dorastu pre brankára Patri-
ka Kresáňa, Petra Uhlárika a Petra Očka.    
S dorastom sa rovnako lúčia aj Matej Rolinec 
a Jakub Pekný.
 Dorast obsadil v tabuľke napokon nepo-
stupové druhé miesto. So ziskom 54 bodov     
v 24 zápasoch (18 víťazstiev, 2 remízy a 4 pre-
hry) 

ŽIACI 

 Táto sezóna pre našich žiakov bohužiaľ 
nebola úspešná. Po rokoch v druhej lige sa 
nám ju v tejto sezóne nepodarilo udržať. V bu-
dúcej sezóne sa tak naši mladší aj starší žiaci 
predstavia v III. lige. Veríme, že sa im bude da-
riť omnoho lepšie, ako tomu bolo v tejto sezó-
ne. Napriek tomu, že sme v tejto sezóne vypa-
dli z II. ligy sú v oboch tímoch talentovaní 
chlapci s potenciálom na to, aby boli ťahúňmi 
mužstiev v nasledujúcich sezónach.

Robo Michalec
4x foto: archív FK

POSTUP SA NAPOKON NEPODARIL

FK RAJEC – MUŽI

DORAST

MLADŠÍ ŽIACI

STARŠÍ ŽIACI



RAJČAN 7-8/2016

 Každoročne je marec zameraný na vyvrcholenie oblastných a re-
gionálnych stolnotenisových súťaží, v ktorých má Stolnotenisový klub 
Rajec svoje tradičné zastúpenie. 
Vďaka podpore mesta Rajec s pri-
mátorom Ing. Jánom Rybárikom a 
celého vedenia Základnej školy na 
Lipovej ulici v Rajci je sezóna ús-
pešne za nami, a tak mi dovoľte in-
formovať vás o účinkovaní oboch 
našich družstiev STK Rajec A a 
STK Rajec B.

STK RAJEC A

 Áčko – mužstvo dospelých, 
pod vedením Jozefa Smieška star-
šieho, účinkuje v 4. lige v skupine 
Západ (mužstvá Žilinského kraja)  
a po jesennej časti figurovalo na   
4. priečke so ziskom 24 bodov.  
V druhej polovici jarnej časti sa 
umiestnili na 5. mieste, pričom na 
4. miesto strácali len o skóre vo 
vzájomnom zápase s Kláštorom 
pod Znievom. Konečné umiest-
nenie mohlo byť aj lepšie, no 
samotní hráči doplatili na horšie 
výsledky v prvej polovici súťaže, ktorých príčina bola neúčasť niekto-
rých hráčov vo viacerých zápasoch zo zdravotných dôvodov a odcesto-
vaní za prácou.

 Výsledky stretnutí – 19. kolo (26.2.): Kláštor pod Znievom A – STK 
Rajec A 13:5. 20. kolo (5.3.): STK Rajec A – Žilina C 10:8. 21. kolo: 
(11.3.) Strečno A – STK Rajec A 10:8. 22. kolo (19.3.): STK Rajec A – 
Bytča B 15:3.

Konečná tabuľka 4. ligy 

     Mužstvo                             stretnutia  výhry     remízy      prehry         skóre     body
  1. Žilina C 22 18 0   4 283:113 58
  2. MSTK Martin B 22 16 2   4 250:146 56
  3. Vrútky B 22 16 0   6 234:162 54
  4. Kláštor pod Znievom A 22 12 2   8 229:167 48
  5. STK Rajec A 22 11 4   7 229:167 48
  6. Višňové A 22   9 5   8 198:198 45
  7. Bytča B 22   9 2 11 190:206 42
  8. Radoľa B 22   6 7   9 177:219 41
  9. Kysucký Lieskovec A 22   7 4 11 180:216 40
10. Čadca D 22   6 3 13 183:213 37
11. Strečno A 22   7 1 14 154:242 37
12. Vrútky C 22   0 0 22   69:327 22

 Do tretej ligy SR postupuje Žilina C, do piatej ligy zostupujú Vrút-    
ky C, Strečno A a Čadca D. Družstvo nastupovalo pravidelne v zostave. 
 Štatistika úspešnosti rajeckých hráčov A družstva z celkového poč-
tu 96 hráčov 4. ligy Žilinského kraja:

Umiestnenie                 stretnutia    zápasy     výhry    prehry          sety    % úspešnosť
  2. Jozef Kavec 21 83 79   4 243:72 95,18
23. Peter Kavec 21 83 44 39 175:153 53,01 
24. Jozef Smieško st. 21 83 44 39 169:153 53,01
30. Pavol Dávidík 16 63 29 34 122:134 46,03
63. Róbert Augustín   2   8   3   5   13:15 37,50
77. Vladimír Vavrík   4 16   1 15   12:46   6,25
89. Tomáš Smieško   1   4   0   4     0:12   0,00

STK RAJEC B

 Béčko – družstvo dospelých, pod kapitánskou taktovkou Ivana Dá-
vidíka sa opäť prestavilo v 6. lige pre okresy Žilina, Čadca, Kysucké 

Nové Mesto a Bytča, kde získali v prvej polovici súťaže 32 bodov (10 
víťazstiev a 1 remízu) a okupovali 1. priečku, pričom na druhé mužstvo 

mali skóre 5 bodov. Kapitán Ivan 
Dávidík s týmto umiestnením bol 
úplne spokojný, nakoľko toto muž-
stvo malo ambície skončiť do       
6. miesta. Partia hráčov bola vý-
borná a v jarnej časti sa spoločný-
mi silami pobili o to, aby toto 
umiestnenie obhájili a nakoniec aj 
naplnili, čo sa im aj podarilo. Po 
skončení súťaže môže byť náš 
klub veľmi spokojný, pretože béč-
kari celý súťažný ročník zaslúžene 
vyhrali len s dvoma prehrami a 
troma remízami. Celkovým ví-
ťazstvom v súťaži si vybojovalo 
právo štartu vo vyššej 5. lige pre 
okresy Žilina, Čadca, Bytča, Ky-
sucké Nové Mesto a Martin. 

 Výsledky súťaží – 19. kolo 
(26.2.): Nesluša A – STK Rajec B 
13:5. 20. kolo (4.3.): STK Rajec B – 
Divina-Lúky A 11:7. 21. kolo 
(11.3.): Strečno B – STK Rajec B 
13:5. 22. kolo (18.3.): STK Rajec B 
– Krásno B 15:3.

Konečná tabuľka 6. ligy 

      Mužstvo                             stretnutia  výhry     remízy      prehry         skóre     body
  1. STK Rajec B 22 17 3   2 252:144 59
  2. Maršová- Rašov A 22 14 3   5 217:179 53
  3. Strečno B 22 12 4   6 220:176 50
  4. Divina-Lúky A 22 13 2   7 205:191 50
  5. Nesluša A 22 12 3   7 215:181 49
  6. Lietavská Lúčka A 22 11 4   7 217:179 48
  7. Stará Bystrica A 22 10 2 10 213:183 44
  8. Rosina B 22   7 2 13 183:213 38
  9. Kotešová A 22   7 2 13 188:208 38
10. Čadca F 22   7 1 14 163:233 37
11. Žilina Energodata F 22   5 2 15 174:222 34
12. Krásno B 22   2 2 18 129:267 28

 Do piatej ligy postupuje STK Rajec a do nižšej súťaže zostupuje 
Krásno B. 
 Štatistika úspešnosti rajeckých hráčov B družstva z celkového po-
čtu 83 hráčov 6. ligy OSST Žilina:

Umiestnenie                 stretnutia    zápasy     výhry    prehry          sety    % úspešnosť
  3. Pavol Dávidík 19 68 59   9 186:66 86,76
  4. Marián Macák 14 55 43 12 142:69 78,18
  5. Róbert Augustín 19 76 59 17 194:83 77,63
15. Ivan Dávidík 21 84 58 26 195:125 69,05
70. Ján Knapec   3 12   3   9   11:31 25,00
62. Branislav Fučík 11 35   7 28   38:95 20,00
72. Jozef Smieško ml.    3 10   2   8   10:25 20,00
74. Tomáš Smieško    3   8   1   7     8:21 12,50

 Touto cestou chcem v mene celého stolnotenisového klubu poďa-
kovať všetkým našim hráčom za vzornú reprezentáciu mesta a nášho 
klubu v súťažnom ročníku 2015/2016 a želám im športové oddychové 
voľno, ktoré si užijú do júla.
 Muži majú pred sebou letné prípravné obdobie, počas ktorého budú 
naberať fyzickú kondíciu, hernú techniku a psychickú odolnosť pre novú 
sezónu, ktorá sa začne posledný septembrový týždeň. Všetkým prajem 
rýchly posun, aby mohli dôstojne hájiť farby nášho klubu.

Jozef Kavec, Stolnotenisový klub Rajec
1x foto: archív STK

ÚSPEŠNÁ STOLNOTENISOVÁ SEZÓNA

RAJČANIA SKONČILI V 6. LIGE NA ZLATOM MIESTE:
SPRAVA: MARIÁN MACÁK, IVAN DÁVIDÍK, 

RÓBERT AUGUSTÍN, PAVOL DÁVIDÍK
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65 rokov
Jozef Bakoš
Anton Blunár
Milan Rybárik

Mária Vanáková
Jozef Chodelka

83 rokov
Hana Novanská

85 rokov
Emil Rúčka

65 rokov
Veronika 

Kubačáková

75 rokov
Ladislav Mikolka

82 rokov
Ladislav Fraštia

Emil Zafka

84 rokov
Gizela Paulinyová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v júni
Kiara Molecová
Adela Melišová

Zosobášili sa

Ing. Ivana Jánošíková a Martin Pekný – 4.6.2016
Mária Ondrejková a Július Bafia – 11.6.2016

Monika Harvanková a Martin Kráľ – 18.6.2016
Katarína Očková a Dušan Knapec – 25.6.2016

Opustili nás
Marie Veselá 1930 – 1.6.2016

Jozefa Ďureková 1963 – 17.6.2016
Rudolf Dubec 1934 – 25.6.2016

Elena Dolníková 1935 – 28.6.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – júl 2016

Jubilanti – august 2016

BLAHOŽELANIE

Dňa 31. júla 2016 sa dožíva 85 rokov 

Emil RÚČKA z Rajca. 

Veľa zdravia a šťastia mu praje dcéra 
Hanka s celou rodinou a syn Ladislav 
s celou rodinou.

 Po úspechoch, ktoré sme dosiahli na Majstrovstvách Slovenska     
v Malackách sme pokračovali v zbieraní medailí aj na medzinárodných 
súťažiach. V máji sme sa, ako každý rok, zúčastnili PREŠPORSKÉHO 
POHÁRA v Bratislave a v júni v Záhorskej Vsi MERCI POHÁRA, kto-
rého súčasťou sme boli prvýkrát. Na obidvoch súťažiach sa nám podari-
lo vybojovať veľmi pekné umiestnenia. Z Prešporského pohára sme si 

domov doniesli 4 zlaté, 3 striebor-
né a 5 bronzových medailí. Če-
rešničkou na torte boli naše ma-
minky – MORDOVÁNKY, ktoré 
zožali najväčší potlesk. Prekva-
pením pre nás i konkurenciu bola 
Viki Buchová, pre ktorú je táto se-
zóna v kategórii sólo premiérová. 
Zatancovala bezchybnú choreo-
grafiu a vybojovala si zlatú me-

dailu v jednej z najťažších kategórií – sólo baton kadet. Na Merci pohári 
sa nám darilo ešte viac. 8 zlatých, 4 strieborné a 3 bronzové medaily sú 
jasným dôkazom, že patríme medzi slovenskú špičku. Naša dlhoročná 
sólistka Peťka Cibulková sa stala absolútnym víťazom spomedzi všet-
kých sól a veľká formácia VESMÍR získala najväčší počet bodov zo 
všetkých súťažných choreografií. 

 Viac ako zbieranie medailí nás teší, že sme jedna veľká mažo-
rodina. Na všetkých súťažiach upevňujeme kolektív, pomáhame jedna 
druhej a fandíme si na plné hrdlo. Každá sme iná, ale jedno máme 
spoločné. Do tanca vkladáme srdce a aj vďaka tomu sme úspešné. 
 Práve teraz prebieha náročná príprava na Majstrovstvá Európy 
2016, ktoré sa po prvý raz uskutočnia na Slovensku – v Púchove. Súťaž 
tak dôležitá a veľká nikdy nebola bližšie, a tak skoro ani nebude. Aj to je 
jeden z tisíc dôvodov, prečo by ste mali prísť podporiť svoje mažoretky. 
Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí svoje deti podporujú na každej súťaži 
a dúfame, že náš funklub sa bude už iba zväčšovať. 

Vaše Kordovánky <3

Alexandra Hanusová
3x foto: archív Kordovánok

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
A MESTSKÁ KNIŽNICA PRI MSKS RAJEC

j

zmena pracovnej doby počas leta 
(27.6. - 2.9.2016)

j

pondelok - piatok: 8.00 - 16.00 hod.

ÚSPECHY NAŠICH KORDOVÁNOK
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