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V TOMTO ČÍSLE SI PREČÍTATE:
• •Na Javorovej ul. je už chodník rozšírený – na otázky odpovedá primátor mesta 

• •¤• •Mestské múzeum sa zbaví vlhkosti  Dajme odpadu druhú šancu: použitý kuchynský olej 
•  •¤•  •¤• •Kde bolo, tam bolo... O čom sa topánky rozprávajú Rajecké hodovanie 2017 

• •¤• • Všetko, čo rajeckí gymnazisti absolvovali, dokázali a vyhrali... Čo deň, to vynikajúci koncert 
• •¤•  •¤•  •Keď to v škole na Lipovej ul. vrie a bublá Zážitkové učenie v MŠ Oslávili sme štvrťstoročnicu

• •¤• •¤• •¤• •O pohár riaditeľky DŠÚ v Žiline  Zaymus a jeho ovocie Spievame Pánovi a aj vám Inzercia 
• •¤•  •Sociálna rehabilitácia osôb s ťažkým zdravotným postihnutím  Rajčan je tu pre vás už 60 rokov

• •¤•  •¤• •Spoločenská rubrika Florbalový turnaj základných škôl v Rajeckých Tepliciach  Pozvánky 
•  •¤• •¤•  •Futbalisti Rajca napokon na druhom mieste Rajeckí tenisti Športový klub polície Rajec

• •¤• •Úplná uzávierka cesty Rajec – Čičmany na Rajeckom maratóne Stretnutie seniorov pri guľáši 

OSLAVUJEM 60 ROKOV



AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

RAJČAN 7-8/2017

Smerom do Porubskej doliny pribudol ďal-
ší úsek obnovenej cesty. Podieľalo sa aj na 
tejto úprave mesto?
 Už niekoľko rokov v spolupráci s Cenzuál-
nym spolumajiteľstvom PS Rajec postupne 
obnovujeme asfaltový koberec na ceste do 
Porubskej doliny. V tomto roku sa nám podari-
lo zrekonštruovať približne 200 metrový úsek 
od križovatky do Kamennej Poruby smerom 
na strelnicu.
 V budúcom roku budeme pokračovať a     
v priebehu štyroch-piatich rokov by sme chceli 
v spolupráci s cenzuálom obnoviť cestu až po 
Strelnicu v Kamennej Porube.

Dokončili sa už práce na chodníku na Javo-
rovej ulici?
 Minulý mesiac sme čitateľov informovali, 
že sa začali práce na chodníku popred Gym-
náziom na Javorovej ulici. V súčasnosti práce 
už pomaly finišujú.
 Chodník sa rozširoval 
z dôvodu lepšej obsluž-
nosti celého sídliska Se-
ver, takmer denným kolí-
ziám na Lipovej ulici, keď 
rodičia vozia deti do školy 
a, samozrejme, s dôrazom 
na stále nedoriešený a stá-
le rastúci problém s nedo-
s ta tkom pa rkovac ích 
plôch. Chodník je rozšíre-
ný po celej dĺžke na šírku 
3,5 metra, aby v budúcnos-
ti mohol slúžiť nielen pre 
peších, ale aj na jedno-
smerný prejazd a vjazd vo-
zidiel na sídlisko. Popri 
chodníku vzniknú parkova-
cie plochy pre osobné vozi-
dlá. Na chodníku budú 
umiestnené dopravné značenia – jednosmer-
né usmernenie dopravy, samostatný pruh pre 
chodcov, budú tam osadené spomaľovacie 
retardéry. Postupne od tohto roku začneme po 
častiach vytvárať parkovacie miesta prostred-
níctvom zatrávňovacích kociek, ktoré sa budú 
rozširovať podľa potreby.

Informovali sme aj o detských táboroch, na 
ktoré mesto Rajec prispelo finančnými pro-
striedkami.

 Mesto Rajec po dohode s Farským úra-
dom Rajec a obidvomi základnými školami     
v Rajci zorganizujú počas letných prázdnin pre 
žiakov rajeckých škôl dva denné letné tábory, 
na ktoré Mesto Rajec vyčlenilo zo svojho roz-
počtu 3 000 eur. Chceme, aby tábory boli pre 
deti z oboch rajeckých škôl a aby deti z nášho 
mesta mohli plnohodnotne prežiť letné prázd-
niny. Obsahová náplň jednotlivých dní tábora 
bude zameraná na turistické vychádzky do 
okolia mesta, športové súťaže, celodenný 
poznávací výlet, tvorivé činnosti, ekológiu.     
O deti sa budú v každom turnuse starať štyria 
pedagógovia z obidvoch našich škôl súčasne. 

 Prvý turnus sa us-
kutočnil od 3. do 7. júla    
v budove a areáli Kato-
líckej spojenej školy. 
Druhý turnus bude od 
17. do 21. júla v budove a 
areáli Základnej školy na 
Lipovej ulici. O deti bude 
postarané počas dňa od 
8. do 15. hodiny. Maxi-
málny počet účastníkov 
tábora na jeden turnus je 
40 detí. Za jeden táboro-
vý deň rodičia zaplatia   
5 eur, v cene je započíta-
ný obed, pitný režim, ma-
teriálne zabezpečenie 
aktivít a v prípade potre-
by aj vstupenky. 

 Predpokladáme, že sa v našom meste 
spoločné tábory ujmú a v budúcnosti budeme 
môcť s nimi pokračovať. Aby sme mohli vy-
chádzať v ústrety nielen rodičom deti v mater-
ských školách, ale počas letných prázdnin aj 
rodičom detí v základných školách.  

Tak, ako sme informovali, v našom meste 
už pribudli dva nové kontajnery na zber po-
užitého kuchynského oleja.
 Na každom sídlisku je osadený jeden kon-
tajner na použitý olej. Jeden kontajner sa na-
chádza na sídlisku Juh na Mudrochovej ulici, 
druhý kontajner je osadený na Javorovej ulici 
na sídlisku Sever. 
 Oba kontajnery sú označené samostatnou 
tabuľou, na ktorej je napísané na čo tieto kon-
tajnery slúžia. Každý obyvateľ môže do kon-

tajnerov vhodiť v uzatvorených plastových fľa-
šiach použitý kuchynský olej, ktorý bude zaz-
mluvnená firma odoberať a ďalej spracovávať. 
 Sme radi, 
že aj takýmto 
s p ô s o b o m 
p r i s p e j e m e 
ďalšou troškou     
k zníženiu zne-
čistenia život-
ného prostre-
dia, lebo pou-
ži tý kuchyn-
s k ý  o l e j  u ž 
nebude končiť 
v kanalizácií, 
ktorú zanáša, 
nebude slúžiť 
ako  po t rava 
pre hlodavcov 
a v neposled-
nom rade nebude znečisťovať naše okolie.

22. júna sa uskutočnilo mimoriadne zasad-
nutie mestského zastupiteľstva. Čím sa 
poslanci zaoberali?
 Pretože sme úspešne prešli prvým kolom 
výberu s projektovým zámerom modernizácie 
interiérového vybavenia odborných učební 
Základnej školy na Lipovej ulici, poslanci 
mestského zastupiteľstva sa zaoberali schvá-
lením finančných prostriedkov a spoluúčasťou 
mesta na tomto projekte. Ak by sme boli v pro-
jekte úspešní, v škole by vznikli dve nové IKT 
učebne (počítačové), polytechnická učebňa 
(niekdajšie dielne) a učebňa na biochémiu. 
Celkový rozpočet by mal prestavovať finančné 
prostriedky vo výške 160 tisíc eur, z ktorých 
poslanci schválili 5 % spoluúčasť mesta. 

 V druhom bode programu sa poslanci zao-
berali všeobecne záväzným nariadením, kto-
rým sa upravujú všeobecné podmienky vyle-
povania plagátov počas volieb. Nakoľko boli 
vyhlásené voľby do Vyšších územných celkov, 
ktoré budú v novembri, museli poslanci toto 
VZN schváliť. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
3x snímka: Z. Ščasná

NA JAVOROVEJ JE UŽ CHODNÍK ROZŠÍRENÝ

OBNOVENÝ ÚSEK CESTY SMEROM DO PORUBSKEJ DOLINY

ROZŠÍRENÝ CHODNÍK NA JAVOROVEJ ULICI

KONTAJNER NA POUŽITÝ 
KUCHYNSKÝ OLEJ
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 Mesto Rajec v mesiaci jún podpísalo 
Zmluvu o poskytnutí dotácie zo štátneho roz-
počtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky na rok 2017. 
Zmluva sa týka poskytnutia dotácie na rea-
lizáciu projektu s názvom „Sanačný projekt 
vlhkosti Mestského múzea v Rajci – národnej 
kultúrnej pamiatky DOM MEŠTIANSKY, súp. 
č. 15, parc. č. 5, k. ú. Rajec, ÚZPF č. 10762/1“. 
Projekt zahŕňa vypracovanie prípravnej a pro-
jektovej dokumentácie obnovy budovy Mest-
ského múzea v Rajci.
 Celkové náklady na vypracovanie projek-
tovej dokumentácie predstavujú sumu vo výš-
ke 5 820 eur, pričom dotácia z MK SR predsta-
vuje sumu 3 000 eur. 
 Mesto pristúpilo k riešeniu kritickej situácie 
v budove mestského múzea, v ktorom je výz-

namne rozšírená vlhkosť, čo obmedzuje mož-
nosť užívať plne jeho funkciu. Vzhľadom na 
finančnú náročnosť rekonštrukcie pristúpilo 
Mesto Rajec k čiastkovým krokom potrebným 
k realizácii celkovej rekonštrukcie objektu 

mestského múzea. Jedným z nich je vypraco-
vanie sanačného projektu na odstránenie kri-

tického stavu vlhkosti v objekte. Sanačný pro-
jekt je nevyhnutný pre realizáciu samotnej sa-
nácie vlhkosti.
 Sme radi, že i prostredníctvom čiastko-
vých aktivít podporených MK SR sa postupne 
realizuje odstránenie nevyhovujúceho stavu 
významnej národnej kultúrnej pamiatky – dom 
meštiansky, ktorá tak môže naďalej slúžiť 
širokej verejnosti prostredníctvom prevádzky 
mestského múzea.

Realizované s finančnou podporou 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

MsÚ Rajec, 
odd. výstavby a životného prostredia

1x snímka: archív MsÚ

 Použitý kuchynský olej z domácností nemal na Slovensku dlhé roky 
praktické využitie. Zvyčajne smeruje z panvice rovno do výlevky, kde sa 
zachytáva v potrubí a saponáty odstránia len jeho vrchnú vrstvu. Na 
olejový film sa potom lepia zvyšky potravín a ďalšie nečistoty. Vnútorný 
prierez potrubia sa tak zužuje a kanalizácia sa môže úplne upchať, 
pričom náklady na jej vyčistenie sú vysoké a počítajú sa v stovkách eur. 
Zvyšky potravín a olejov sa začnú biologickými procesmi rozkladať a 
hnilobný zápach je nepríjemný. No závažnejšie je, že sa stáva čucho-
vým lákadlom pre hlodavce, ktoré môžu v systéme potrubí spôsobiť 
ďalšie škody. 
 Olejový odpad má nepriaznivý dopad aj na čistiarne odpadových 
vôd, kde vytvára nepriepustné vrstvy, ktoré znižujú čistiacu schopnosť 
mikroorganizmov v aktivačných nádržiach. Hrozí až ich úplné odumre-
tie a znečistená voda sa tak môže dostať do vodných tokov. Použitý olej 
obsahuje karcinogény, ktoré môžu spôsobiť rakovinu. A v neposlednom 
rade každá kvapka oleja znečisťuje podzemnú a povrchovú vodu. 

 Použitý kuchynský olej sa však môže ešte využiť a prispieť k och-
rane životného prostredia. Dnes sa zbiera, recykluje a po spracovaní sa 
ďalej používa ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Z jedného 
litra použitého kuchynského oleja sa vyrobí až 0,9 litra biopalivovej 
zložky. Zatiaľ čo reštaurácie a jedálne separujú použitý olej zo zákona, 
bežné domácnosti doteraz veľa možností nemali. 

AKO ZBERAŤ KUCHYNSKÝ OLEJ?

 Na odovzdanie sú vhodné všetky druhy rastlinných olejov, ktoré 
zostanú po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, ale aj oleje, ktoré slú-
žia ako nálev potravín, napríklad sušených paradajok, syra, či rýb v kon-
zerve. 
 Olej nesmie obsahovať zvyšky vody, potravín, ani prídavky stuže-

ných, či živočíšnych tukov. Tie totiž po vychladnutí tuhnú a mohli by poš-
kodiť vozidlo. 
 Odporúča sa olej po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej 
PET fľaše. Sklenené obaly nie sú vhodné, pretože sa môžu pri prevoze 
rozbiť. Na zber je možné použiť všetky klasické PET fľaše, ktoré po 
odovzdaní budú následne separované a ekologicky recyklované.

KDE MÔŽETE KUCHYNSKÝ OLEJ ODOVZDAŤ?

 Na Javorovej ulici (na sídlisku Sever) a na Mudrochovej ulici (na 
sídlisku Juh) pribudli dva žlté kontajnery označené tabuľou, do ktorých 
môžete použitý kuchynský olej naliaty v plastovej fľaši vhodiť. Ak sa na-

chádza žltý kontajner na oleje od vás 
ďaleko môžete olej v uzatvorenej ná-
dobe vyložiť pred kontajner na plasty 
(žltej farby) v termíne zberu vrecového 
systému. Občania z rodinných domov 
môžu olej odovzdať súčasne s vreco-
vým systémom zberu (v uzatvorených 
nádobách vyložených pred rodinné do-
my). Olej môžete odovzdať aj na Zber-
nom dvore na Fučíkovej ulici.

POZOR! – nevylievajte olej priamo do žltého kontajnera, 
do žltých kontajnerov nepatrí motorový olej 

ani iný komunálny odpad. 
Naplnené  vhadzujte vždy do kontajnera FĽAŠE UZATVORENÉ!

MsÚ Rajec, odd. výstavby a životného prostredia
2x snímka: Z. Ščasná

MESTSKÉ MÚZEUM SA ZBAVÍ VLHKOSTI

Prvý krok k odstráneniu vlhkosti – sanačný projekt vlhkosti Mestského múzea v Rajci

DAJME ODPADU DRUHÚ ŠANCU – POUŽITÝ KUCHYNSKÝ OLEJ

... A NA JAVOROVEJ ULICI... A NA JAVOROVEJ ULICI

Snímka: Primus, spol. s r.o., 
Lietavská Lúčka

KONTAJNER NA OLEJ NA MUDROCHOVEJ ULICI...KONTAJNER NA OLEJ NA MUDROCHOVEJ ULICI...
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 Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajina, ale nebola to obyčajná 
krajina, ale krajina rozprávková... 
 A v takejto krajine sa 
stretli deti spolu s rodičmi na 
predstavení Smejka a Tan-
culienky, ktoré sa uskutoč-
nilo v nedeľu 11. júna v Kul-
túrnom dome v Rajci. Deti si 
zaspievali s hovoriacim pa-
pagájom, ťahali repku, stre-
tli sa so Snehulienkou, ne-
dovolili zjesť vlkovi kozliat-
ka, prišiel ich pozrieť stále 
hladný dráčik Mňamiky mňam, zaspievali si s mackom Duškom.

 Hodinové predstavenie plné dobrodružstiev, spevu, tanca a zábavy 
potešilo všetkých divákov. Na záver sa každý kto chcel mohol odfotiť so 
Smejkom a Tanculienkou, či zakúpiť si ich nové CD-čko.

Text a 2x snímka: Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
O ČOM SA TOPÁNKY ROZPRÁVAJÚ

 Divadelný krúžok Čili divadlo pri oddelení kultúry Mestského úradu   
v Rajci nacvičilo divadelnú hru O čom sa topánky rozprávajú, ktorú som 
sama napísala a dotvorila spoločne s deťmi. Osem tvorivých tvorov sa 
tak zhostilo úlohy nielen nacvičiť divadlo podľa scenára, ale mali mož-
nosť priamo doň vstúpiť a svojimi nápadmi ho dotvoriť. S hotovým di-
vadlom sme sa zúčastnili v marci na regionálnej súťažnej prehliadke 
detskej dramatickej tvorivosti Detská divadelná Žilina. Okrem dobrých 
rád od poroty si Tobiáš Židek odniesol Diplom za pantomimické stvárne-
nie postavy. 
 V júni sme vystúpili s touto hrou aj pre rajeckú verejnosť a žiakov    
1. až 3. ročníka základných škôl z Rajca a Jasenového. Posledné pred-
stavenie sme odohrali 18. júna pre zamestnancov a rodinných prísluš-
níkov firmy Kofola na farme Prístavky v Stránskom. Diváci nás obdarili 
potleskom a pochvalou, z čoho sme mali najväčšiu radosť.

Text a snímka: Eva Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec

 Rajecké kultúrne leto už tradične začína-
me Rajeckými hodmi. A nebolo tomu inak ani  
v tomto roku a od piatka 23. júna do nedele  
25. júna sme v Rajci hodovali.

 V piatok 23. júna nám svoje umenie pred-
viedli žiaci a pedagógovia Základnej umelec-
kej školy v Rajci na Koncerte populárnej 
hudby. Viac ako hodinový koncert potešil všet-
kých fanúšikov rôznych hudobných žánrov. 

 V spolupráci s Veteránistami Rajeckej do-
liny sa v sobotu 24. júna uskutočnil ďalší roč-
ník Rajeckej retrojazdy. Okrem prehliadky a 
jazdy krásnych historických motocyklov a vo-
zidiel na nás čakalo vystúpenie country sku-

piny Žilin-
ský Dostav-
ník a hu-
dobnej sku-
piny Blue 
Time.

 V  n e -
deľu na nás 
č a k a l o       

v spolupráci s Rímskokatolíckou 
farnosťou Rajec Rajecké hodova-
nie. Predpoludním sa uskutočnili 
tri hodové sv. omše, po ktorých ste 
sa mohli vo farskej záhrade zú-
častniť na slávnost-
nom agapé. Od 16. 
hodiny sme začali 
hodovať na námestí. 
Úvod patril tanečné-
mu súboru Salveo zo 
Základnej umeleckej 
školy v Rajci a ich 
tanečnému programu 
Všetci sme si rovní. 
Nasledovalo estrád-

ne vystúpenie Števa Hruštinca, 
ktorý nás svojimi vtipnými prího-
dami a piesňami skvele naladil na 
vrchol rajeckých hodov – tanečnú 
zábavu s Rytmusom z Rajeckej 

doliny. Aj napriek zamračenému počasiu s pre-
hánkami sme sa skvele zabávali až do 23. ho-
diny. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
4x snímka: E. Pekná, Z. Ščasná

KDE BOLO, TAM BOLO...

RAJECKÉ HODOVANIE 2017
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 Dokázali sme toho veľa, a preto sa chce-
me pochváliť našimi úspechmi. Zúčastnili sme 
sa súťaží literárnych, výtvarných, vedomost-
ných i športových. 

 Hneď vo februári sa Natália Albertová 
(III.A) v próze a Erika Juríčková (III.A) v poé-
zii zúčastnili recitačnej súťaže Hviezdoslavov 
Kubín. Radoslav Jakubes (IV.A) a Róbert 
Remias (II.A) sa zúčastnili obvodného kola 
anglickej olympiády, kde získali pekné umiest-
nenie – Jakubes 7. miesto a Remias 4. miesto. 
Róbertovi Remiasovi nie sú ľahostajné ani 
dejiny, reprezentoval nás na krajskom kole 
dejepisnej olympiády, kde získal 3. miesto. Mi-
chal Jánoš (III.A) a Róbert Remias (II.A) 
postúpili do krajského kola súťaže Mladý Slo-
vák, ktorá sa konala v Žiline. Dorota Bubelí-
nyová (IV.A) získala 7. miesto v krajskom kole 
olympiády v slovenskom jazyku. Michaela 
Chupáňová (II.A), tak ako aj minulý rok, nás 
reprezentovala v krajskom kole chemickej 
olympiády v Ružomberku. Milan Pakoš (IV.A) 
získal najlepšie umiestnenie na škole v súťaži 
matematický Klokan a Katarína Beňovská 
(II.A) v súťaži Expert geniality show. Svoj 
recitačný talent ukázali Erika Juríčková (III.A) 
a Viktória Vysoká(II.A) v recitačnej súťaži Di-
longova Trstená. Lenka Taldíková, Katarína 
Halková a Vanesa Bohdalová, žiačky I.A trie-
dy, vyhrali dekanátne kolo biblickej olympiády 
a postúpili do diecézneho kola, kde získali 
krásne 5. miesto. Viktória Vysoká (II.A) a 
Martin Knihárik (III.A) sa zapojili do celoslo-
venskej literárnej a výtvarnej súťaže s názvom 
Cesty za poznaním minulosti. Na tohtoročnej 
súťaži Miss RENETA svoju krásu predviedli 
Veronika Podoláková a Natália Sudorová, 
obe žiačky II.A. Viktória Vysoká (II.A) nakres-
lila obrázok v rámci kampane Červená stužka, 
za ktorý získala 1. miesto v celoslovenskom 
kole.
 Každoročne sa naša škola zapája do celo-
národných zbierok, tento rok to boli Hodina 
deťom a Liga proti rakovine – Deň narcisov.

 Naši nádejní lyžiari Lukáš Christian Gar-
doš (I.A), Pavol Hartiník (III.A) a Tomáš Va-
lenta (IV.A) nás reprezentovali na Majstrov-
stvách kraja v lyžovaní, na ktorom Gardoš vy-
hral 4. miesto. Tento rok naši žiaci ukázali svo-
ju všestrannosť a v prestížnej športovej súťaži 
stredných škôl – KALOKAGATII – vyhrali krás-
ne tretie miesto.
 Damián Cesnek (I.A) svoj športový talent 
predviedol vo viacerých súťažiach. 1. miesto 
získal v okresnom kole Cezpoľného behu ako 
jednotlivec, a spolu s Tomášom Valentom 

(IV.A) vyhrali 1. miesto aj ako družstvo. Ná-
sledne v krajskom kole získal Damián Ces-
nek 5. miesto. Beh 17. novembra bol pre našu 
školu taktiež úspešný – Da-
mián Cesnek opäť nechal za 
sebou všetkých svojich súpe-
rov a vyhral 1. miesto. Stre-
čianske schody zdolal Da-
mián ako štvrtý. 
 Tradíciou sa na našej 
škole stal týždeň s anglickým 
lektorom pod názvom En-
glish week, organizovaný pre 
každý ročník samostatne. 
 V čase, keď štvrtáci do-
kazovali svoje vedomosti, 
študenti tretieho ročníka ab-
solvovali KOŽAZ (Kurz och-
rany života a zdravia) v Ter-
chovej. Pozreli si krásy Jáno-
šíkových dier, vyskúšali si ad-
renalín na kolobežkách a na 
záver pokorili na rafte rieku Orava. Ďalší deň 
sa dozvedeli, ako poskytnúť prvú pomoc a 
nazreli do útrob hasičskej stanice.

 Môžeme sa tiež pochváliť výsledkami 
písomných maturít: slovenský jazyk 66,5% 
(celonárodný priemer 57,6 %), anglický jazyk 
71,7% (celonárodný 68,4 %), matematika 
63,9% (celonárodný 45,9%). Naši žiaci doká-
zali, že učiť sa oplatí. Priemer z anglického 
jazyka a matematiky je dokonca vyšší ako 
priemer významných žilinských gymnázií. 

Akustika vs folklór
 V stredu 3. mája sa uskutočnila prednáška 
na Fakulte humanitných vied ŽU v Žiline. Té-
mou boli slovenské aerofónne ľudové nástroje 
a ich fyzikálne princípy. Do danej problematiky 
nás uviedol RNDr. František Kundracík, PhD. 
z fakulty experimentálnej fyziky UK v Bratisla-
ve. Prednáška bola doplnená aj zvukovými 
ukážkami v podaní jedného z najlepších fol-
kloristov Slovenska PaedDr. Romana Bienika, 
PhD. Slovo dostal aj známy slovenský recitá-
tor a herec Jozef Šimonovič, ktorý demonštro-
val svoj hlas ako nástroj. Boli nám vysvetlené 
viaceré akustické princípy aerofónnych ná-
strojov (fujara, píšťala, gajdy, trombita).

Mýty alebo fakty?
 27. apríla sa na pôde našej školy konala 
prednáška o extrémizme a mýtoch o Európ-
skej únii pre žiakov 3. a 4. ročníka. Svojou náv-
števou nás poctil bývalý žiak nášho gymnázia 
PhDr. Peter Bátor, PhD., ktorý je zároveň aj 
absolventom Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici, kde vyštudoval politológiu a medziná-
rodné vzťahy. Momentálne pôsobí ako jeden  
z vedúcich pracovníkov kancelárie prezidenta 
SR a zároveň pracuje pre Ministerstvo zahra-
ničných vecí SR. Štyri roky pôsobil ako vedúci 
politickej sekcie v Stálej delegácii SR pri NATO 
v Bruseli. Poskytol nám veľa zaujímavých in-
formácií a vďaka nemu sme sa dozvedeli nové 
fakty o Európskej únii, ktoré médiá často zah-
mlievajú a prekrúcajú. Dokonca nám poroz-
prával aj o tom, ako my, prvovoliči môžeme ov-
plyvniť dianie v tejto európskej inštitúcii. Záro-
veň poukázal na rastúci extrémizmus v našej 
krajine, najmä prostredníctvom internetu a je-

ho akceptovanie mladými, ešte neskúsenými 
ľuďmi. Rozprával pútavo, zaujímavo, zrozumi-
teľne a s jeho názormi a postojmi sme sa neraz 

stotožnili. Jeho prednáška 
všetkých veľmi zaujala, boli 
by sme ešte diskutovali, ale 
čas bol neúprosný. V budúc-
nosti by sme radi uvítali viac 
takýchto podujatí, ktoré nám 
otvoria oči v súvislosti s poli-
tickým dianím nielen na do-
mácej scéne, ale aj vo svete.

Kam po škole?
 Počas tohto školského 
roka sa v našom gymnáziu 
uskutočnila prednáška so 
zameraním na odborné štú-
dium na policajných školách. 
Príslušníci policajného zboru 
boli naozaj veľmi milí a sna-
žili sa nám podrobne vysvet-

liť a zrozumiteľne podať informácie o takejto 
možnosti vzdelávania sa. Myslím si, že znač-
ný počet našich žiakov má veľký záujem štu-
dovať „za policajtov“, ale taktiež, ako povedal 
aj jeden z príslušníkov, „táto práca vás musí 
baviť“. Všetci sme počúvali, čo všetko obnáša 
práca policajta a veľa z nás si určite uvedomi-
lo, že slúžiť štátu a občanom nie je jednodu-
ché. Navštívili nás dopravní policajti, kynoló-
govia a generálka. Trpezlivo odpovedali na 
všetky naše zvedavé otázky, dozvedeli sme sa 
všetky podstatné informácie a podelili sa s na-
mi o zážitky, ktoré zažili pri vykonávaní svojej 
práce. Za to im patrí veľká vďaka.

Koncert
 26. mája sa druhý ročník nášho gymnázia 
zúčastnil koncertu, ktorý sa konal v Dome od-
borov v Žiline. Hrala na ňom kapela 4ever. Ako 
prvé nás uchvátil nápis na pódiu. Bol to známy 
výrok G. Santayana: „Tí, čo sa nepamätajú na 
minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova pre-
žili.“ Prezrádzalo nám to, že nepôjde iba o oby-
čajný koncert. Na pódium vystúpil muž s mi-
krofónom v ruke, stal si dopredu a prehovoril: 
„Koncert bude o Generácií X, Y, Z.“ Bližšie 
chápať sme však začali až po polhodinovej 
piesni, ktorá obsahovala celú históriu Sloven-
ska. Na plátne za kapelou bolo pustené video, 
ktoré len objasňovalo slová piesne. Ako náhle 
skončila, muž začal rozprávať – o rasizme, od-
sudzovaní. Všetci sme si predsa rovní. „Bieli, 
čierni, tuční či bohatí. Všetci máme červenú 
krv“, povedal. Spustilo sa druhé video. Spevák 
ďalej pokračoval o našej planéte. Dažďové le-
sy a zvieratá žijúce v nich sú vypaľované kvôli 
pestovaniu. Vidieť na plátne vtáky a ryby, ktoré 
pomaly umierajú len kvôli tomu, že si nevieme 
správne poradiť s odpadom, zasiahlo každé-
ho. Smutná nálada nás opustila, keď zazneli 
tóny ďalších piesni. Text však stále udržiaval 
vážnu tematiku. Generácia Z, naša generácia, 
mala predstavovať zmenu. Máme sa postarať 
o lepšie dni a zachrániť Zem, kým sa ešte dá. 
Každý z nás si odniesol veľkú kopu ponauče-
nia. Veď táto planéta nás síce nepotrebuje, ale 
my ju áno.

Nikola Balátová

Pripravila: PaedDr. Veronika Veselá
2x snímka: archív gymnázia

VŠETKO, ČO RAJECKÍ GYMNAZISTI ABSOLVOVALI, DOKÁZALI A VYHRALI...
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 Záver školského roka sa v Základnej ume-
leckej škole v Rajci niesol v znamení koncer-
tov, na ktorých žiaci ukázali, čo sa za celý škol-
ský rok naučili.

 Hneď prvý z radu koncertov bol 21. júna   
v rámci celoslovenského Sviatku hudby, ktorý 
organizovalo Hudobné centrum v Bratislave. 
Vo veľkej sále Kultúrneho domu v Rajci vystú-
pila sólistka Slovenského národného divadla  
v Bratislave Adriana Banásová. Za špičkové-
ho klavírneho sprievodu Moniky Mackovčáko-
vej, predviedla svoj mladodramatický soprán  
v áriách W. A. Mozarta, G. Rossiniho a pies-
ňach R. Kahna, M. Sch. Trnavského, C. De-
bussyho a S. Rachmaninova. V známej árii 
Rusalky z rovnomennej opery A. Dvořáka uká-
zala, že má pred sebou vynikajúcu kariéru. 

Tento nevšedný spevácky zážitok zožal zaslú-
žený potlesk. Bol to posledný koncert z 2. roč-
níka Festivalu laureátov medzinárodných 
súťaží v Rajci.

 Druhým koncertom bolo vystúpenie náš-
ho orchestra pod vedením Juraja Hodasa    
22. júna vo veľkej sále Kultúrneho domu v Raj-
ci. Atmosféra na koncerte bola vskutku jedi-
nečná. Kolega Hodas dokázal za dva roky 
práce s orchestrom skutočný zázrak. Obecen-
stvo nechcelo našich žiakov vôbec pustiť z pó-
dia. Zmysluplná práca a nesmierna obetavosť 
dirigenta pri nácvikoch, prepisovaní partov pre 
jednotlivé nástroje a skupiny nástrojov prinie-
sla zaslúžené ovocie. Sme na náš orchester a 
dirigenta Juraja Hodasa právom pyšní. 

 Tretím koncer-
tom bol Koncert po-
p u l á r n e j  h u d b y       
v rámci Ladislav-
ských hodov. Naši 
žiaci a učitelia vystú-
pili 23. júna na rajec-
kom námestí a nene-
chali nikoho na po-
chybách, že ZUŠ-ka   
v Rajci patrí medzi 
špičkové školy v rám-
ci Slovenska. 

 Posledné vystúpenie bolo tanečné. V ne-
deľu 25. júna na Námestí v Rajci predviedol 
svoje umenie náš tanečný odbor. Tanečný sú-
bor Salveo, ktorý vedie Mgr. Katarína Törö-
ková ukázal, ako sa robí pravá šou. V tomto 
školskom roku sa umiestnili na popredných 
miestach v tanečných súťažiach na celom 
Slovensku. Do ďalších úspechov im držíme 
palce.

 Dovoľte mi ešte na záver poďakovať peda-
gógom a ostatným zamestnancom školy za 
úspešný školský rok a Rade školy, ZRŠ a náš-
mu zriaďovateľovi Mestu Rajec za pomocnú 
ruku a nezištnú podporu. Veľmi si to vážime. 
Prajeme všetkým našim žiakom, rodičom a 
priaznivcom školy krásne leto plné oddychu a 
nových zážitkov.

PaedDr. Marián Remenius
3x snímka: archív ZUŠ

ČO DEŇ, TO VYNIKAJÚCI KONCERT

 Školáci už robia krížiky – odpočítavajú, 
koľkokrát ešte pôjdu do školy a zazvoní zvo-
nec a učenia pre tento školský rok bude ko-
niec. Už ste niekedy strávili čo len kratučký čas 
v posledných dňoch v škole? Verte, ak sa ne-
zaradíte, vypadnete z kola von. Všetko je pres-
ne určené, rozmiestnené, kocka zapadá do 
kocky, riadok do riadka, činnosti naberajú neu-
veriteľne rýchle obrátky – všetci zhlboka dý-
chame, aby sme to zvládli – učitelia i školáci. 

 Ale, aby sme zatvorili školskú bránu a odi-
šli na vytúžené prázdniny a dovolenky, je ešte 
možnosť chváliť, chváliť, chváliť, alebo po-
chváliť sa... všetkým, čo dokázali naši školáci. 
Bolo toho veľa:
 V astronomickej súťaži Čo vieš o hviez-
dach – v krajskom kole, ktoré zorganizovala 
Krajská hvezdáreň v Žiline, Sarah Kalinová 
(VI.A) získala 6. miesto. Deviataci urobili prijí-
macie pohovory, druháci boli v kine v Žiline, 
starší chlapci získali vo florbalovom turnaji      
v Rajeckých Tepliciach 1. miesto. Dievčatá sa 
zúčastnili netradičnej akcie – turnaja Futbal fit 
lopta v Lietavskej Lúčke, kde získali 3. miesto. 
Zaujímavou akciou bol aj Deň včely a nemenej 
zaujímavá bola týždenná výstava hmyzu na 
našej škole, ktorá nám priniesla veľa nových 
poznatkov od uznávaných entomológov. Keď-
že máj a jún sú mesiace školských výletov ško-
láci sa vybrali za poznaním do Technického 
múzea vo Viedni, navštívili Schloss hof v Ra-
kúsku, Bratislavu, hrad Strečno, Harmaneckú 
jaskyňu, Habakuky, Bojnice, Nižné Kamence, 
Vysoké Tatry, Čičmany, Kunerad, Rajeckú 
Lesnú, Rajecké Teplice. Školáci sa zúčastnili 
aj celoslovenskej súťaže ENVIROTÁZNIKY.
 MDD sa niesol v znamení hier, súťaží, tu-
ristických prechádzok, ale aj návštevou Báb-

kového divadla v Žiline a tiež návštevou diva-
delného predstavenia O čom sa topánky roz-
právajú. Toto predstavenie naštudovala naša 
teta Evka z oddelenia kultúry mestského úra-
du spolu so svojimi hercami, ktoré sa deťom 
veľmi páčilo.
 Tí najlepší školáci, ktorí sa v priebehu škol-
ského roka umiestnili na krajských a vyšších 
umiestneniach sa začiatkom júna zúčastnili na 
preberaní ocenení v Mirage Žilina a bolo ich 
celkom dosť. 
 Teplé počasie prialo aj organizácii plavec-
kého výcviku. Žiaci siedmych ročníkov, vyuču-
júci, plus výborná voda, krásne počasie, ústre-
toví majitelia kúpaliska Veronika Rajec, dni 
plné slnka a zážitkov. Aj z neplavcov sa stali 
plavci, ktorí potvrdili plaveckú gramotnosť       
v záverečnom testovaní.
 Medzi posledné zaujímavé akcie patrila 
Celoslovenská tanečná súťaž v Považskej 
Bystrici, ktorej sa zúčastnili žiaci 1. stupňa ZŠ. 
Najmenší prváci boli na takejto súťaži prvý-
krát, ale vôbec nebolo vidno obavy a strach. 
Tancovali s radosťou a s úsmevom. Staršie 
školáčky sa predstavili ako ružové cukríky a 
veselé tanečnice z Ria. V disciplíne disko sólo 
získala Emma Baránková z III.B 2. miesto.
 A nakoniec: Lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť. A práve takto sa na našej škole vyučuje 
jedna z najabstraktnejších prírodných vied – 
chémia. Žiaci 6.-9. ročníka pred očami rodičov 
a učiteľov prezentovali mnohé zábavné poku-
sy na školskej chemickej šou, ktorá sa konala 
13. júna, menovite: Emma Zuzana Cyprichová 
(VI. C), Lucia Ďurecová (IX. A), Nela Fraštiová 
(IX.A), Andrej Gaňa (VII. B), Petra Kumančí-

ková (VII. B), Simona Kurucová (VII. C), Anna 
Pekarová (VI. C), Tamara Pekarová (VII. B), 
Patrik Poljaček (VII. B), Dominika Puterová 
(VII. B), Terézia Verešová (VII. B), Kristína 
Vríčanová (VII. B) a Mária Žideková (VIII. C).  

 Ďakujeme zúčastneným žiakom našej 
školy za vynikajúce výkony a rovnako ich rodi-
čom za podporu.

 A tak sa pomaly blížime k záveru tohto 
školského roka. Čochvíľa sa poslednýkrát ro-
zozvučí školský zvonec a naozaj bude koniec. 
Rok bol akčný, mal rýchly spád a udialo sa      
v ňom veľa akcií, aktivít. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí nás podporovali a verili v naše 
sily: rodičom, mestskému úradu, oddeleniu 
kultúry MsÚ, sponzorom i tým, ktorí sa medzi 
týmito riadkami nenašli, ale vedia o nás a fan-
dia nám. VĎAKA!

Mgr. Jana Paulinyová
1x snímka: archív ZŠ

KEĎ TO V ŠKOLE NA LIPOVEJ ULICI VRIE A BUBLÁ...
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 K modernizácii výučby v našej Materskej 
škole na Ul. Obrancov mieru v Rajci pristupu-
jeme zodpovedne. Do výchovno-vzdelávacie-
ho procesu implementujeme inovované po-
stupy a spôsoby práce s deťmi. Jedným z nich 
je aj realizácia zážitkového učenia. Pokladá-
me za prirodzené, že dieťa si efektívnejšie zís-
kava a utvrdzuje nové poznatky, zručnosti a 
návyky, ak ich môže prežívať. 

 V rámci už niekoľkoročnej spolupráce so 
Školou ochrany prírody vo Varíne sme v škol-
skom roku 2016/2017 umožnili deťom zúčast-
ňovať sa výukových programov s ochranárkou 
Správy Národného parku Malá Fatra p. Balcia-
rovou. V týchto cielených vzdelávacích aktivi-
tách deti spoznávali tajomstvá lesa, jeho zvu-
ky a význam, vypočuli si príbeh medvedice 
Fatry o svojom živote počas roka, uvažovali 
nad problematikami starostlivosti o zvieratá    
v zime a separácii odpadu. 
 V júni naši predškoláci navštívili sídlo vyš-
šie uvedenej školy. V jej vnútorných priesto-

roch si prezreli exponáty zvierat. Navštívili aj 
záhradu, v ktorej sa zahrali s prírodným pexe-
som a zostavili obrazce zvierat. Vypočuli si 
čítaný Lesný príbeh, ktorý stvárnili v dramatic-
kej improvizácii. 
 Ďalšie zaujímavé exkurzie, ktoré rozšírili 
poznatky detí o rôznorodosti živočíchov sme 
uskutočnili priamo v našom meste a v jeho 
blízkosti. Navštívili sme chovateľa exotických 
vtákov p. A. Kráľa. Deti 
využili príležitosť zblízka 
pozorovať niektoré druhy 
papagájov napr. eklektu-
sy, či papagáje žltogoliero-
vé. Presvedčili sa o ich 
miernej a priateľskej pova-
he, podieľali sa na kŕmení      
a vypočuli si informácie    
o starostlivosti. Nadchli sa 
najmä farebnosťou ich 
peria.
 Návšteva u p. V. Šim-
ku viedla k rozšíreniu poz-
natkov o chove poštových 
holubov. Tieto vtáky sú de-
ťom zo svojho okolia zná-
me, ale stretnutie s holu-
biarom prinieslo nové zá-
žitky, ako očakávanie pri-
lietajúcich holubov, staro-
stlivo upravený holubník a 
počúvanie pokojného holubieho hrkútania. 
 Nezabudnuteľný dojem si odniesli deti aj  
z vystúpenia sokoliarov, ktoré sa uskutočnilo 
na našom školskom dvore. Sústredene sledo-
vali ukážky prelietajúcich dravcov. Osobitne 
sa deťom páčil výr skalný, orol skalný, ale aj 
menej známy kaňur okrúhlochvostý.

 Priamo v materskej škole môžu deti kaž-
dodenne pozorovať akváriové rybičky. Naučili 
sa pomenovať niektoré druhy, uvedomujú si 
ich potreby a podmienky pre život. Deti si po-
stupne osvojili požiadavky na vedomú regulá-
ciu svojho správania pri ich pozorovaní. Na 
besede s p. P. Brežným sa dozvedeli o mno-
hých podrobnostiach ich života. Pravidelná 
starostlivosť o dve školské akvária je v rukách 
našich p. upratovačiek. Potrebné dopĺňanie 
vybavenia, rybičiek i potravy nám už po celé 
roky zabezpečuje p. Heglasová a v súčasnosti 

aj p. Brežný. 
 Pre spoznávanie ži-
vočíchov žijúcich na far-
me sa nám priam ponúka 
blízky Krivín i park Drieno-
vá, ktorých tu u jednotli-
vých farmárov stále pribú-
da. Viackrát v roku, najmä 
v rámci turistických vy-
chádzok sme navštívili 
tieto lokality. Preto deti do-
bre poznajú viaceré hos-
podárske zvieratá a ich 
mláďatá. Zážitkovým spô-
sobom mohli sledovať ich 
životné prejavy, dokonca 
tí odvážnejší neodolali 
priamemu dotyku.
 Za to, že v našej ma-
terskej škole mohla v tom-
to školskom roku prebie-
hať výučba detí súčasný-

mi trendmi patrí poďakovanie predovšetkým 
pedagógom a ostatným zamestnancom, ale aj 
ľuďom, ktorých som spomenula. Najdôležitej-
šia je však skutočnosť, že deti na to nezabud-
nú.

Jana Demeterová, riaditeľka školy
2x snímka: archív MŠ

 Cirkevná škola v Rajci svoje brány prvý-
krát otvorila pred 25-timi rokmi. Štvrťstoročie 
jej vzniku sme oslávili v piatok 16. júna. 
 Oslava začala slávnostnou svätou omšou, 
ktorú celebroval biskup Žilinskej diecézy To-
máš Galis v prítomnosti žiakov a pedagógov 
školy, ale aj pozvaných hostí. Tí sa následne 
odobrali na slávnostný obed. Oslavy pokračo-
vali popoludní na školskom dvore a niesli sa   
v rodinnom duchu. Hoci v okolitých dedinách 
zúrili búrky, k nám bolo počasie milosrdné, a 
tak mohli deti (takmer nerušene) predviesť 
svoj program: spevy, tance moderné aj ľudo-
vé, recitáciu. Slávnostnú chvíľu nám prišiel 
spríjemniť aj súbor z Lotyšska, ktorý na našej 
pôde vystupoval už niekoľkokrát. Pri malom 
občerstvení, ale s dobrou náladou, hudbou, 
tancom a v príjemných rozhovoroch strávili 
naši rodičia, ich deti, kamaráti aj učitelia pár 
milých chvíľ.
 Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli oslavy 
pripraviť a zorganizovať. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nám svojou účasťou vyjadrili svoju pod-
poru. Prajeme si, aby sme aj naďalej mohli     
v pokoji a nerušene vzdelávať a vychovávať 
deti, ktoré nám budú zverené.

učitelia KSŠ Rajec

OSLÁVILI SME 
ŠTVRŤSTOROČNICU Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline 

pod záštitou Diecézneho školského úradu 
(DŠÚ) Žilinskej diecézy usporiadala 16. mája 
turnaj v stolnom tenise pre žiakov základných 
škôl v kategóriách starší žiaci a žiačky. Turnaja 
sa zúčastnili aj žiaci Katolíckej spojenej školy  
v Rajci. Hralo sa podľa pravidiel stolného teni-
su. Prvé kolo sa odohralo v skupinách, z kto-
rých postúpili prví dvaja hráči. Druhé kolo pre-
behlo vyraďovacím spôsobom o umiestnenie. 

 Našu školu na turnaji reprezentovali Da-
niel Hudák (9. A), Maximilián Rybár (7. A), Mi-

roslav Židek (7. A) a Zuzana Kasmanová      
(7. B). Zo základnej skupiny postúpili do vy-
raďovacej časti turnaja Zuzana Kasmanová a 
Miroslav Židek. Na vynikajúcom treťom mieste 
sa umiestnila Zuzana Kasmanová a štvrté 
miesto obsadil Miroslav Židek. Turnaja sa zú-
častnilo 43 starších žiakov a žiačok z cirkev-
ných a štátnych škôl, ktorí odohrali spolu 129 
zápasov. 
 Našim žiakom sa chcem poďakovať za vý-
bornú reprezentáciu Katolíckej spojenej školy 
v Rajci.

Konečné výsledky:
 Kategória staršie žiačky: 1. miesto Ta-
mara Vráblová, ZŠ Ž. Bosniakovej Teplička 
nad Váhom, 2. miesto Klára Krajčiová, ZŠ Kar-
patská, Žilina, 3. miesto Zuzana Kasmano-
vá, KSŠ Rajec, 4. miesto Katarína Čechová, 
KZŠ A. Bernoláka, Martin.

 Kategória starší žiaci: 1. miesto Timotej 
Kalinka, KZŠ A. Bernoláka, Martin, 2. miesto 
Martin Wallenfels, ZŠ sv. Augustína, Považská 
Bystrica, 3. miesto Dominik Filípek, ZŠ Kar-
patská, Žilina, 4. miesto Miroslav Židek, KSŠ 
Rajec.

Ing. Juraj Jasenovec, KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

O POHÁR RIADITEĽKY DŠÚ V ŽILINE 

ZÁŽITKOVÉ UČENIE V MATERSKEJ ŠKOLE
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 V ostatných rokoch sa v našom zdru-
žení venujeme aj tradičnému ovocinár-
stvu a krajovým, pôvodným odrodám 
ovocných drevín. Preto našej pozornosti 
neušla ani tzv. Zajmuska, hruška údajne 
vyšľachtená rajeckým rodákom. Náš re-
gión nie je typickým ovocinárskym kra-
jom, ale medzi tých, ktorí priniesli ovoci-
nárske skúsenosti obyvateľom Rajeckej 
doliny, nepochybne patrí Romuald Čes-
tislav Zaymus. Pochádzal z Rajca, mal 
deväť súrodencov, z nich dvaja bratia bo-
li významnými pedagógmi. Zomrel pred 
115 rokmi, dňa 19.7.1902 v Bytčici, kde 
40 rokov pôsobil ako farár. Biografické 
články zdôrazňujú najmä jeho činnosť 
kňaza, publicistu, národného buditeľa. 
Veľkú pozornosť si však zaslúži aj oblasť, 
ktorej venoval množstvo času a úsilia – poľnohospodárstvo. 

 Bol nadšeným pestovateľom, venoval sa 
vinárstvu, včelárstvu, ovocinárstvu, ako aj 
šľachtiteľskej práci. V týchto témach publikoval 
veľa článkov a sám bol viac rokov editorom 
hospodárskych novín Obzor. Rozsiahle plochy 
farských záhrad, polí a sadov v Bytčici a okolí 
boli koncom 19. storočia tým, čo dnes nazýva-
me chránená dielňa, sociálny projekt. Bytčický 
farár Zaymus dával prácu sirotám, vdovám       
i chudobným – za pomoc dostali jedlo, ale aj 
peniaze alebo niečo z úrody. Dokumentujú to 
zápisky spomienok obyvateľov Bytčice, ktorí 
Zaymusa osobne poznali (editor vdp. Michal 
Šinský, prepis z roku 1969): 
 „Siroty bral a opatroval. Na fare je komora, 
kde bývali. A staral sa o ne. Keď sa ženili, vydá-
vali, vystrojil im svatbu. Zemiaky zaobstaral. 
Ružové, potom i svetlé. Robil pokusy. Niekedy 
sa vydarilo, niekedy nie. Hovorili, že tie zemia-
ky boli až z Ameriky. Chudobným dal zadarmo, 
bohatším za málo, za dopravu.“ (Tomáš Belan)
 „Keď bola bieda, zbierali deti za cestou do 
školy pachary, zamrznuté zemiaky, čo zostali 
na zemiačniskách od jesene. Čo bolo trochu 

lepšie, z toho napiekli 
podlesníky, čierne 
ako noc. A to jedli. 
Pán farár Zaymus sa 
staral, aby ľudia mali 
niečo lepšie. V Závo-
dí mal nejaký Ameri-
kán mlyn. A u toho ku-
povali týždenne dva – 
tri chleby a podelili to 
deťom v škole. V tej 
sypárni, ktorú p. f. 
Zaymus zariadili na 
svojpomoc, prijíma-
nie zbožia, vydáva-
nie, mal na starosti 
sypárnik. Ten si všetko zapisoval. Kto mal, dal ta, kto nemal, ten si poži-
čiaval a potom vrátil.“ (Zuzana Chmeliarová).
 „Pán farár Zaymus bol dobrý človek. Mňa krstil. Pomáhal nielen ka-
tolíkom, ale aj evanjelikom. Staral sa aj o ich siroty. Keď ktorási žena išla 
robiť pánu farárovi, pojala so sebou všetky deti. A on všetky obživil. Ten 
všetko rozdal.“ (Vendelín Bonaventúra Štaffen)

 Okrem potravinovej banky bolo význam-
nou pomocou zabezpečovanie osiva odolnej-
ších odrôd, alebo dovtedy neznámych plodín 
(R. Zaymus do nášho regiónu priniesol napr. 
karfiol). Rovnako aj šľachtiteľská práca a nové 
poľnohospodárske postupy mali za cieľ uľahčiť 
život miestnym obyvateľom, naučiť ich sebes-
tačnosti z vlastnej úrody. 

 V Bytčici sme našli hrušku, ktorá je odro-
dou nazývanou „Zajmuska“. Jej vrúble na pod-
pníkoch stromov nám o pár rokov prinesú plo-
dy. Uvidíme, či ide naozaj o samostatnú odro-
du, alebo len o hrušku, ktorej odrodu Zaymus 
priniesol a propagoval, a preto ju ľudia nazývali 
Zajmuskou. Každopádne, na hruške melónová 
maslovka Zajmuska si pochutnávali nielen tu-
najší obyvatelia, ale aj spišský biskup. A výsled-
kom desaťročí práce Romualda Zaymusa ne-
bolo len chutné ovocie, ale aj vedomie spolupa-
tričnosti medzi ľuďmi, osobný príklad charity či 
vzťah k pôde a krajine.

Eva Stanková, OZ Tilia
3x snímka: archív OZ Tilia

ZAYMUS A JEHO OVOCIE

PÚTNIK SVÄTOVOJTEŠSKÝ Z ROKU 1902

UKÁŽKY ZAYMUSOVÝCH PÍSOMNOSTÍ

PAMÄTNÁ TABUĽA V BYTČI

 Vo štvrtok, 25. mája, na sviatok Nanebov-
stúpenia Pána, sme sa my, zboristi Katolíckej 
spojenej školy, zúčastnili na Diecéznej púti ka-
tolíckych škôl v Turzovke na hore Živčáková. 
Mali sme službu, spevom sprevádzať a spes-

triť sv. omšu, na ktorej sa zúčastnili žiaci všet-
kých cirkevných škôl našej Žilinskej diecézy. 

Sv. omšu celebroval otec biskup Tomáš Galis. 
 Náš zbor vystupuje a svojím spevom spe-

struje školské sv. om-
še každú stredu v na-
šej školskej kaplnke. 
Taktiež v škole pripra-
vujeme i rozhlasové 
relácie, príležitostne 
spievame i v kostole   
v rámci krížovej cesty 
a cirkevne prikáza-
ných sviatkov a takto 
sa snažíme obohatiť li-
turgiu a priniesť ra-
dosť. Prichystali sme   
i krátky program pri 
pr í lež i tost i  os lavy     
25. výročia našej ško-
ly, ktorá sa uskutočnila 
16. júna.
 V zbore máme aj 

chlapcov, ktorí sa starajú, okrem spevu, aj      
o technickú stránku. Hlavným hudobným ná-

strojom je gitara, ale využívame aj rôzne iné 
hudobné nástroje, ktoré si môžu vyskúšať       
v rámci sv. omše v kaplnke aj žiaci tej triedy, 
ktorá má v ten deň sv. omšu vo svojej „réžii“. 
Piesne prispôsobujeme veku žiakov. Najmlad-
ší žiaci si radi zaspievajú piesne s ukazova-
ním, starším pripravujeme mládežnícke, ktoré 
spievajú aj v rámci prípravy na sviatosť bir-
movania. Knižky s piesňami nám pomohol za-
kúpiť výbor rodičov, za čo im srdečne ďakuje-
me. 
 Spolupatričnosť a naša súdržnosť je zná-
sobená aj vďaka rodine Kluchovej a ich firme 
AJOSS, ktorá nám sponzorsky darovala 
zelené tričká s výšivkou loga našej školy – 
stromu a notovou osnovou. Taktiež patrí vďa-
ka nášmu pánovi kaplánovi Michalovi, ktorý 
nás podporuje a sprostredkúva nám pomoc. 
 Radi by sme pokračovali v tejto službe aj 
budúci školský rok a rozšírili svoje pôsobenie. 

A. Joneková, KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

SPIEVAME PÁNOVI A AJ VÁM
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 Viacerí odborníci z oblasti sociálnej, zdra-
votníckej a aj spoločenskej upozorňujú na 
skutočnosť, že pre resocializáciu osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím je dô-
ležité skúmať, ako sú ľudia s postih-
nutím definovaní. Ide o to, či sú defi-
novaní podľa toho, čo nedokážu 
alebo cez ich schopnosti a zručnos-
ti. Je to o vytváraní adekvátnych ži-
votných podmienok – nielen doma, 
na verejnosti, ale aj v sociálnych za-
riadeniach.
 Pri spolupráci s pobytovými za-
riadeniami poskytujúcimi sociálne 
služby v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Žilinského samosprávneho kraja 
je neodmysliteľnou službou sociálna rehabi-
litácia. Pre mnohých nezainteresovaných ide 
o neznámy termín. V stručnosti ho chápeme 
ako súbor opatrení sociálneho zariadenia nas-
merovaných k zabezpečeniu dôstojného a 
maximálne možného plnohodnotného života 
osôb so zdravotným postihnutím. Dôležitú úlo-
hu tu zohrávajú faktory osobnosti, rodinné zá-
zemie a v neposlednom rade komunita, kde 
človek žije.
 Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia vy-
chádza z diagnostiky a monitoringu funkčnej 
sebestačnosti vo viacerých oblastiach každo-
dennej činnosti. Je to najmä nácvik používania 
pomôcky, nácvik seba obslužných prác (napr. 

používanie načúvacieho prístroja, uchopenie 
lyžice, pohárika, vloženie jedla do úst, oblieka-
nie, hygiena...), nácvik priestorovej orientácie 

a samostatného pohybu, výučba 
písania a čítania Braillovho písma a 
sociálna komunikácia. V prípade 
zostatku minimálnych pracovných 
zručností sa odborní zamestnanci 
snažia rozvíjať ich, prípadne ich 
aspoň udržať v adekvátnej miere. 
Návštevníci v pobyto-
vých zariadeniach sa 
preto nemôžu čudovať, 
ak vidia mentálne posti-
hnutého jedinca, ako 
zametá, hrabe lístie, 

prestiera na stoly, pomáha pri suše-
ní bielizne, pomáha telesne postih-
nutému kamarátovi napiť sa alebo 
zjesť ovocie. Tieto a podobné akti-
vity nielenže aktivizujú zdravotne 
postihnutého človeka, ale dávajú 
mu, samozrejme, aj pocit užitoč-
nosti a sebauspokojenie. Ide jed-
noznačne o dobrovoľné činnosti a 
aktivity „šité na mieru“.
 Pre tých „šikovnejších jedincov“ sú pripra-
vované plány pre samostatné cestovanie       
v MHD so zakúpením lístka, prípadne preukazu 
na zľavnené cestovanie, dobíjanie si čipových 
kariet, vybavovanie osobných dokladov a jed-
noduchších osobných záležitostí na úradoch. 

Samostatnou kapitolou je nakladanie s vlast-
nými finančnými prostriedkami, jednoduchá fi-
nančná gramotnosť. Ak stretnete takúto osobu 
v obchode, majte trpezlivosť. Možno je pomal-
šia, dlhšie váha pri nákupe, nevie si rýchlo 
spočítať cenu, ale aj vašou cielenou radou jej 
pomôžete pri získavaní alebo navracaní osob-
nej istoty. Títo ľudia si radi prídu vypožičať kni-
hu v krajskej knižnici, zúčastnia sa divadelné-
ho predstavenia, navštívia lekáreň. Môžete 

ich stretnúť pri jarnom upratovaní verejných 
priestranstiev. Nestavajme im bariéry, ale po-
môžme ich rúcať. Dáme príklad ostatným a 
tiež mladej generácii, ktorá príde po nás. 

Ľubomír Sečkár
2x snímka: autor

SOCIÁLNA REHABILITÁCIA OSÔB S ŤAŽKÝM ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM

inzercia

 Školský klub pri Katolíckej spojenej škole v Rajci ďakuje príslušní-
kom Mestskej polície Rajec p. Ťažkému a p. Pekarovi za vydarenú ak-
ciu, ktorá sa uskutočnila 18. mája na rajeckom dopravnom ihrisku. Deti 
si mohli zajazdiť na kolobežkách, naučili sa nové dopravné značky a 
osvojili si základy správania sa na ceste. Deťom sa akcia veľmi páčila a 
najkrajšie zážitky vyjadrili kresbami na výkresy a vytvorili tak darček vo 
forme plagátu. 

M. Paulinyová, vychovávateľka
1x snímka: archív KSŠ

 Základná škola v Rajeckých Tepliciach usporiadala 5. mája florba-
lový turnaj starších žiakov. Na turnaji sa predstavila aj Katolícka spoje-
ná škola z Rajca. Našu školu reprezentovali žiaci: Maximilián Rybár    
(7. A), Šimon Pekara (7. A), Miroslav Židek (7. A), Ľuboš Kľučka (7. A), 
Matej Hapujda (7. A), Patrik Klimek (7. B) a Matúš Kaprálik (7. B). 
 Turnaja sa zúčastnilo päť základných škôl. Každý zápas sa odohral 
na oficiálne schválených florbalových bránkach s hracím časom 2 x 8 
minút. Na hracej ploche mohlo mať každé mužstvo 4 hráčov (3 hráči + 1 
brankár), pričom platilo letmé striedanie. Víťazom turnaja sa stala ZŠ 
Lipová z Rajca. Žiaci našej školy sa umiestnili na peknom treťom 
mieste. Za bojovnosť a nasadenie sa chcem poďakovať všetkým našim 
žiakom, ktorí reprezentovali Katolícku spojenú školu v Rajci. 

 Konečné poradie turnaja: 1. ZŠ Lipová Rajec, 2. ZŠ Rajecké Te-
plice, 3. KSŠ Rajec, 4. ZŠ Kamenná Poruba, 5. ZŠ Rajecká Lesná.

Ing. Juraj Jasenovec, KSŠ Rajec

FLORBALOVÝ TURNAJ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
V RAJECKÝCH TEPLICIACH

Snímka: archív KSŠ

POĎAKOVANIE
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 Možno sa to nezdá, ale aj NÁŠ/VÁŠ RAJČAN má za sebou 
niekoľko desaťročí svojej existencie a oslavuje svoje šesťde-
siatiny. 60 rokov vo vydávaní časopisu je veľmi dlhá a vzácna 
doba, pretože nie vždy okolnosti prajú tomu, aby mohli časopisy 
vychádzať, tak dlhý čas a udržali si stabilných čitateľov. 

 Prvé číslo časopisu Rajčan vyšlo v októbri v roku 1957. Re-
dakcia vtedy sídlila v bývalej Jedenásťročnej škole v Rajci a vy-
dával ho vtedajší Osvetový dom. Časopis Rajčan vždy vydávali 
a tvorili dobrovoľníci, ktorí si popri svojom zamestnaní museli 
nájsť čas na zostavenie každého nového čísla, preto Rajčan 

nevychádzal každý 
mesiac. Boli obdo-
bia, keď vyšli aj dve 
čísla do mesiaca, 
ale boli aj obdobia, 
keď vyšlo číslo raz 
za 2 až 3 mesiace. 
Rozd ie ly  bo l i  a j        
v rozsahu strán – 
niektoré čísla mali 
iba štyri, šesť či 
osem strán. Postup-
ne sa rozsah strán   
v jednom čísle ustálil 
na čísle dvanásť, iba 
letné dvojčíslo júl-
august má šestnásť 
strán. V súčasnosti 
vychádza jedenásť 
čísel do roka a stali 
sme sa mesační-
kom.

 V roku 1993 oslo-
vili vtedajšie redak-
torky Ružena Rybá-
riková a Mária Ros-
tášová prvého re-

daktora, dá sa povedať, že zakladateľa Rajčana, pána Ladisla-
va Korčeka s otázkou – Čo ho priviedlo na myšlienku vydávať 
noviny? 
 Odpovedal – „Hneď po príchode z Trstenej na Orave som sa 
zaujímal o možnosť vydávania novín v Rajci. U vtedajších pred-
staviteľov mesta som však nenašiel pochopenie s tým, že na in-
formovanie občanov stačí mestský rozhlas. Napriek tomu sme 
sa spolu s p. učiteľom Dubcom a výtvarníkom p. Sabom pustili 
do prvého čísla, ktoré uzrelo svetlo sveta v októbri 1957. Vytla-
čili ho pracovníčky vtedajšej Osvetovej besedy v Rajci v nákla-
de 50 kusov. Ohlas bol priaznivý, náklad sa rýchlo rozobral. 
Záujem prejavili okrem občanov žijúcich v meste i známi rodáci 
mimo Rajca (napr. p. Kompánek), Matica slovenská, ŠÚ v Brati-
slave i Košiciach. Tento záujem nás povzbudzoval do ďalšej 
práce. Postupne sa rozširoval kolektív dopisovateľov. Všetci 
pracovali so zápalom, s vedomím, že obohacujú život v Rajci a 

zvyšujú informovanosť nielen doma, ale i v širokom okolí. Raj-
čan sa dokonca dostal i ďaleko za hranice – do USA či do Ruska“.

 V mesačníku Rajčan 
boli postupne uverejňova-
né články o dianí v meste, 
školách, podnikoch a rôz-
nych organizáciách. Boli 
tu uverejňované pozvánky 
na rôzne kultúrne poduja-
tia, ktoré organizovala vte-
dajšia Osveta. Dozvedeli 
sme sa aj to, čo bude hrať 
ešte existujúce rajecké 
kino Osveta, aké knižné 
novinky zakúpila miestna 
ľudová knižnica, či to, čím 
nás prekvapí divadelný 
súbor, ktorý pôsobil pri 
Závodnom klube Sloveny. 
A samozrejme, nezabúda-
lo sa ani na šport a rôzne 
zaujímavosti.
 Medzi najobľúbenejších a najskalnejších spolupracovníkov 
patrili p. Lalák, učiteľ výtvarnej výchovy, ktorý oživoval čísla 
svojimi kresbami, Anna Halabincová, p. Filipová, p. Hreha,      
p. Baránek, p. Malíček, p. Rúčka, p. Smatana, MUDr. Kalužay, 
MUDr. Kardoš, Ing. Očko, p. Prukner a ďalší. Nesmieme zabud-
núť ani na Dr. Štefana Janču a p. Annu Jančovičovú, ktorí mali 
obrovský podiel na poznaní histórie nášho mesta prostredníc-
tvom uverejňovania pravidelnej rubriky Dejiny Rajca, ktorá bola 
najdlhšie uverejňovaným seriálom a vychádzala od augusta 
1965 do januára 1975 – takmer v každom čísle Rajčana.

 Rajčan mal aj nie-
koľko maskotov, ktorí 
upozorňovali na rôzne 
problémy v meste. Už  
v prvých číslach to bol 
Ježko, ktorí pichal do 
všetkého, čo sa mu ne-
páčilo, neskôr na to 
slúžila rubrika Kritic-
kým okom a v deväťde-
siatych rokoch to bol 
Rajo, ktorý si všímal 
dianie v meste. 
 Aj samotné logo 

časopisu prešlo niekoľkými úpravami a do dnešných čias malo 
štrnásť rôznych podôb.

 V súčasnosti uverejňujeme v časopise Rajčan v prvom rade 
informácie z miestnej samosprávy – zasadnutia mestského 
zastupiteľstva, dôležité upozornenia a oznamy, nesmie chýbať 
rozhovor s primátorom o aktuálnom dianí v meste, články zo 
života rajeckých škôl či organizácií, prezentujú sa v ňom všetky

JE TU PRE VÁS UŽ 60 ROKOV

1963 1968 1977 1987 1998

NAJSTARŠIE DOCHOVANÉ 
ČÍSLO RAJČAN Z OKTÓBRA 1958

RAJČAN – AUGUST 1965
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80 rokov
Júlia Tóthová

84 rokov
Hana Novanská

94 rokov
Helena Zbýňová

65 rokov
Jozef Uhlárik
Štefan Špánik
Eva Špániková

82 rokov
Ján Tóth

83 rokov
Ladislav Fraštia

Emil Zafka

85 rokov
Gizela Paulinyová

88 rokov
Mária Višňovská

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Sofia Tanečková – apríl
Benjamín Albert – máj 
Lucia Rolincová – máj 

Mário Buchta – máj 
Michaela Chlapečková – máj 

Dávid Javorský – jún
Jaroslav Domanický – jún 

Bianka Hulínová – jún
Martin Pohanka – jún

Zosobášili sa v Rajci

Katarína Hudeková a Mário Mušuka – 3.6.2017
Mária Bajzathová a Radoslav Minár – 17.6.2017

Opustili nás
Anton Mandáček 1955 – 4.6.2017
Kamila Pekarová 1956 – 5.6.2017

Alojzia Babčanová 1931 – 18.6.2017 
Jozef Pekara 1941 – 18.6.2017

Anna Daníková 1924 – 26.6.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – júl 2017

Jubilanti – august 2017

in
ze

rc
ia

športové kluby a zoskupenia, pripomíname si rôzne 
výročia a zaujímavosti, nechýba spoločenská rubrika a 
pozvánky na kultúrne podujatia. Prispievate doň aj vy, 
naši čitatelia, a vyjadrujete sa k rôznym témam.
 Kúpou farebnej kopírky sa začal mesačník Rajčan 
od roku 2008 tlačiť čiastočne farebne, na kvalitnejšom 
papieri a s kvalitnejšou tlačou.

 Náklad časopisu sa počas rokov menil. Zo začiatku 
sa tlačil v stovke kusov. Postupne však o Rajčana začal 
byť čoraz väčší záujem a tlačilo sa ho viac ako 1000 
kusov. A obyvatelia ho čítali radi 
preto, lebo v ňom vždy našli dôle-
žité udalosti, zmeny a podujatia, 
ktoré sa týkali mesta a ich životov. 
Časom však začal byť časopis 
predajný a záujem oň začal kle-
sať. V súčasnosti sa predáva 
okolo 300 výtlačkov mesačne. 
Samozrejme, že to nie je dosť, 
ale dúfame, že aspoň jeden výtla-
čok sa dostane do každej rodiny. 
Je však zaujímavé, že záujem    
o náš časopis nestratili niektorí rodáci a časopis roz-
posielame po celom Slovensku. A množstvo z vás a 
nielen tí, ktorí žijú v zahraničí si náš časopis čítajú cez 
webstránku mesta.

 Aj keď 60 rokov je úctyhodný vek, nemyslíme si, že 
treba robiť veľké oslavy. Nebudeme strieľať šampan-
ské, ani rozprávať o tom, čo všetko sme dosiahli. Na-
miesto toho vám chceme poďakovať za priazeň počas 
všetkých tých rokov a za to, že v niektorých rodinách 
patríme popri komerčných novinách a časopisoch kaž-
dý mesiac k vašej súčasti. Ďakujem za slová pochvaly, 
čo všetko sme zlepšili! Tiež sa zaoberáme každou 

objektívnou kritikou 
a ak je to v našich 
silách, snažíme sa   
o nápravu. Našim 
malým poďakova-
ním za vašu vernosť 
je toto letné dvojčíslo 
celofarebné.

 Čo popriať Rajča-
novi do ďalších ro-
kov? Snáď čoraz 
viac čitateľov a sym-
patizantov, množ-
stvo zaujímavých 
príspevkov, správ-
nych ľudí na jeho 
tvorbu, správnu dáv-

ku inzercie a v neposlednom rade stálych priaznivcov  
z miestnej samosprávy, ktorí držia nad Rajčanom 
ochrannú ruku.

Redakcia Rajčana
Snímky: archív odd. kultúry MsÚ Rajec

2004 2012
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 Pred poslednými tromi zápasmi v sezóne bolo jasné, že víťazom toh-
to ročníka V. ligy sa stanú futbalisti Terchovej, ktorí mali na čele už ne-
dostihnuteľný desaťbodový náskok. Naši futbalisti si tak chceli v posled-
ných zápasoch udržať druhé miesto v tabuľke.

FK Strečno – FK Rajec 1:2
Góly: 39. Jakub Beháň – 35. Tomáš Hollý, 61. Martin Kordiš  

 V šlágri medzi Strečnom a Rajcom sa na strane súpera predstavilo 
niekoľko hráčov, ktorých futbalová minulosť je spätá s našim futbalovým 
klubom, a tak o náboj bolo postarané. Navyše, v prípade víťazstva sme si 
mohli zabezpečiť konečné druhé miesto v tabuľke. Priblížil nás k nemu   
v 35. minúte Tomáš Hollý, no na jeho presný zásah už o štyri minúty 
dokázal odpovedať Jakub Beháň. V druhom polčase nám však vedenie 
prinavrátil Martin Kordiš, ktorý bol tak úspešnejší aj v súboji dvoch ka-
nonierov, keď sa proti nemu na druhej strane postavil Tibor Kašjak. Ten 
mohol svojmu tímu zabezpečiť bod za remízu, no jeho pokutový kop       
v 88. minúte bravúrne zneškodnil Matej Fraštia, a tak sme zo Strečna 
priviezli cenné tri body. 

FK Rajec – TJ Višňové 5:0 (kontumačne) 
Góly: 14., 20., 45., 49. a 54. Kordiš 

 Posledný domáci zápas v tejto sezóne sa zmenil na strelecké gala-
predstavenie najlepšieho strelca súťaže Martina Kordiša, ktorý zaz-
namenal všetkých päť gólov Rajca. Hostia pricestovali na zápas iba s je-
denástimi hráčmi, a po tom čo sa dvaja hráči zranili sa hostia rozhodli zá-
pas nedohrať, a tak bol ukončený predčasne v 66. minúte pričom skóre 
5:0 zostalo v platnosti.

FK Terchová – FK Rajec 3:1
Góly: 14. Martin Baláž, 50. Tomáš Ďurica, 85. Juraj Vantúch – 60. Mi-

chal Drahno

 V poslednom zápase sezóny si to rozdali snáď dvaja najväčší rivali, 
dve najlepšie mužstvá súťaže, Terchová a Rajec. Zápas to mohol byť 
dobrý, všetci aktéri sa naň tešili, ale opäť sa ukázalo ako môže zápas 
pokaziť slabý výkon arbitrov. Napokon sa z víťazstva v pomere 3:1 tešili 
domáci. O góly sa postarali Martin Baláž, Tomáš Ďurica, Juraj Vantúch a 
za Rajec korigoval na 2:1 Michal Drahno. 

 Ani prehra v poslednom zápase nemení nič na tom, že Rajec prežil 
najlepšiu sezónu za ostatné roky. Zverenci Michala Drahna získali     
v 26 zápasoch 57 bodov, ktoré im stačili na konečné druhé miesto v ta-
buľke. Tešili sa z 18-tich výhier, trikrát remizovali a iba päťkrát našli pre-
možiteľa. Navyše, mali najlepší útok v súťaži, ktorý zaznamenal 86 
gólov, čo je o 10 gólov viac ako prvá Terchová. Inkasovali sme iba 25 gó-
lov, čo je taktiež najmenej z celej súťaže spoločne s Terchovou. Predsta-
vuje to priemer menej ako jeden inkasovaný gól na zápas. Matej Fraštia 
si v spolupráci so svojimi obrancami dokázal až 11-krát udržať čisté 
konto. Čerešničkou na torte boli výkony Martina Kordiša, ktorý sa stal s 
39 gólmi neohrozeným kráľom strelcov V. ligy.

DORAST
 Dorastenci v posledných troch zápasoch zaznamenali jedno víťaz-
stvo a dve prehry. Po jednoznačnej prehre v Strečne 5:2 si užili a výborne 
zvládli domácu rozlúčku so sezónou proti Višňovému, ktoré porazili 
jednoznačne 5:0. V tomto zápase si zároveň zabezpečili konečné        
3. miesto v tabuľke, a tak v poslednom zápase vo Vysokej nad Kysucou 
si mohli zahrať schuti a bez stresu. V bláznivom zápase napokon boli 
úspešnejší domáci a zvíťazili 4:3. 
 FK Strečno – FK Rajec 5:2, góly: Chupáň, Kašuba. FK Rajec – TJ 
Višňové 5:0, góly: Čmelo, Vereš, Kašuba, Chupáň, Hnáth. TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou – FK Rajec 4:3, góly: Hulín, Čmelo, Cúg.

 Vzhľadom na okolnosti, ktoré sprevádzali mužstvo dorastencov 
hlavne v jarnej časti súťaže vládne s tretím miestom spokojnosť. Doras-
tenci v budúcej sezóne nebudú môcť počítať s trojicou hráčov – Erikom 
Čmelom, Dávidom Hulínom a Samuelom Dubeňom, ktorí už prekročili 
vekovú hranicu dorastu. Týmto hráčom ďakujeme za predvedené výko-
ny v drese dorastu a prajeme veľa úspechov v ďalšej kariére.

STARŠÍ ŽIACI
 Starším žiakom sa nedarilo ani v posledných troch zápasoch sezóny, 
keď opäť doplatili na absencie niektorých skúsenejších hráčov, ktorých 
museli zastúpiť ich mladší kolegovia, ktorí však stále len zbierajú skúse-
nosti s hrou na veľkom ihrisku. V zápasoch proti Turzovke, Varínu a ani   
v poslednom zápase proti Kysuckému Novému Mestu sa nám nepodari-
lo pripísať si do tabuľky žiadne body. Chlapci si však zaslúžia pochvalu 
za snahu a bojovnosť. Hlavne v domácom zápase proti Varínu podali 
oduševnený výkon a svojmu súperovi dokázali dlho urputne vzdorovať. 
Starší žiaci napokon obsadili v tabuľke III. ligy konečné 11. miesto s 22 
bodmi. Toto umiestnenie by malo zaručiť účasť oboch žiackych mužstiev 
v III. lige aj v budúcej sezóne.

MLADŠÍ ŽIACI
 Mladší žiaci boli na tom počas celej sezóny o poznanie lepšie ako ich 
starší kolegovia a ich cieľom v posledných troch zápasoch sezóny, bolo 
zabojovať o čo najlepšie konečné umiestnenie. Hneď v prvom z trojice 
zápasov sa mladší žiaci predstavili u súpera v Turzovke, ktorý bol lepšie 
tabuľkovo postavený. To však nebol pre našich hráčov žiadny problém. 
Na súpera vybehli bez rešpektu a dokázali domov doviezť dôležité 3 bo-
dy po víťazstve 3:5. Na tento výsledok nadviazali aj v domácom zápase 
proti Varínu, ktorý vyhrali pomerom 4:2. O tom ako sa napokon mladší 
žiaci umiestnia tak rozhodoval posledný zápas na pôde Kysuckého No-
vého Mesta B. Pred zápasom bolo v hre štvrté, piate, ale aj šieste miesto. 
Naši chlapci v zápase dlho viedli 0:1, súper následne otočil na 2:1. Desať 
minút pred koncom zápasu sme sa však opäť dostali do vedenia, 
tentoraz 2:3. Súper však vyrovnal v 54. minúte na 3:3, a keďže sme v zá-
vere nepremenili veľkú gólovú príležitosť, tak zápas skončil s týmto vý-
sledkom. Hoci sa nám nepodarilo zvíťaziť, chlapci podali proti kvalitné-
mu a fyzicky zdatnému súperovi výborný výkon. To, že sa mladší žiaci    
v priebehu sezóny zlepšovali, dokazuje aj výsledok predošlého vzájom-
ného zápasu medzi týmito dvoma súpermi, keď nás Kysucké Nové Mes-
to doma dokázalo na jeseň poraziť vysoko 1:6. Štvrté miesto nám síce 
napokon uniklo, keďže Turzovka vyhrala svoj posledný zápas a predbe-
hla nás o jeden bod, avšak sezónu môžeme hodnotiť ako vydarenú. Ko-
nečné piate miesto je pekné, no ešte viac nás teší, že na hráčoch je 
vidno, že im futbal chutí a majú z neho radosť. Tešíme sa aj z toho, že 
hráči hlavne v druhej polovici sezóny ukázali víťaznú mentalitu a nevzdá-
vali sa ani za nepriaznivého stavu, ako tomu bolo v niektorých zápasoch        
v prvej polovici sezóny. Dúfame, že podobné výkony budú mladší žiaci 
predvádzať aj v budúcej sezóne.

Robo Michalec

FUTBALISTI RAJCA NAPOKON NA DRUHOM MIESTE

RAJEC VS. TERCHOVÁ

ĎAKUJE

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

MESTO RAJEC 

Základnej umeleckej škole v Rajci za výstavu prác žiakov

TAJOMSTVÁ TKANÉ STOROČIAMI
27.6. – 31.7.2017 VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

Snímka: archív FK
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 Letné prázdniny sú pred nami a polovica tenisovej sezóny za nami.  
V prvej polovici letnej sezóny sa už tradične hrávajú súťaže družstiev.    
V Rajci sme tento rok postavili dve družstvá – zmiešané deti do 10 rokov 
a družstvo mužov. 

 Deti do 10 rokov hrali v skupine s družstvami: Šport Park Lúčky, TK 
Nová Dubnica, ŠKT Kremnica, TK Žilina, TK Dolné Kysuce. V zostave 
hrali za Rajec: Alex Veselý, Zlatica Uríková, Alžbeta Pekarová, Sofia 
Pauková, Laura Jarošová a Klára Biela. Deti zaznamenali dve víťazstvá 
(proti Kremnici 4:2 a Dolným Kysuciam 6:0) a 3 prehry ( Lúčky 0:6, Nová 
Dubnica 2:4, Žilina 1:5). 

 Družstvo mužov sa premiérovo predstavilo v II. lige. Za Rajec pra-
videlne nastupovali: Jaroslav Jarina, Juraj Jarina, Peter Pekara, Martin 
Pakanec, Jozef Holkovovič (všetci hráči TK Rajec), Emil Kočudák (ho-
sťovanie zo Slávie ŽU), Lukáš Bielik ( Empire, Trnava), Boris Jánošík 
(STC Tennis Academy, Púchov), Jan Jermář (TOPTENNIS club, Frýd-
lant nad Ostravicí).
 V prvom kole sme sa predstavili v Bardejove, kde sa kvôli nepriaz-
nivému počasiu hralo v hale. Napriek neúčasti niektorých hráčov sme 
odohrali vyrovnané stretnutie a prehrali 3:4. Druhé kolo sa hralo na do-
mácich kurtoch, kde sme nastúpili proti Čadci, s ktorou sme vlani spo-
ločne postúpili do druhej ligy. Po kvalitnom výkone našich hráčov sme 
vyhrali 6:1. V treťom kole nás opäť čakal výlet na východné Slovensko, 
do Košíc. V Košiciach sme zahrali vyrovnané zápasy. Škoda dvoch dvoj-
hier, ktoré mali naši hráči dobre rozohraté, no nakoniec podľahli súperovi 
v troch setoch a prehrali sme 2:5. Štvrté kolo sme hrali doma proti Ru-
žomberku (6:1). V piatom kole sme cestovali do Kremnice, kde sme vy-

hrali 6:1. V šiestom kole k nám prišiel Prešov, jasný líder tabuľky. Do zá-
pasu sme išli s tým, že pokiaľ porazíme Prešov a v poslednom kole Pú-
chov, môžeme skončiť ešte druhý. No nepodarilo sa a oba zápasy sme 
prehrali 2:5. Nakoniec sme v tabuľke obsadili 5. miesto, čo na premiéro-
vu účasť vôbec nie je zlé umiestnenie. 

 Vo vekovej kategórii mladších žiakov, kde nemáme žiaľ v Rajci dosť 
hráčov na postavenie družstva, hráči Bohdan a Tobiáš Jonekovci hosťo-
vali v Bytči. 
 Počas školského roka na oboch základných školách prebiehal teni-
sový krúžok. Dúfam, že sa s mnohými deťmi z krúžku stretneme v teni-
sovej prípravke alebo aspoň v školskom krúžku aj v budúcom školskom 
roku. Na záver ostáva popriať veľa šťastia a športových úspechov na tur-
najoch jednotlivcov, ktoré nasledujú po skončení súťaží družstiev. 

Jaro Jarina, 
1x snímka: archív TK Rajec

 Atletické preteky prebiehajú v plnom prú-
de, a tak týždeň, čo týždeň sa na bežecké drá-
hy teší hlavne mládež, ktorá si bežecké dis-
ciplíny veľmi obľúbila.

 1. mája sa uskutočnilo 2. kolo M-SsZA 
(Stredoslovenský atletický zväz) v Dubnici nad 
Váhom. Damián Cesnek v skupine dorastenci 
bežal 200 m za 26:05     
a 400 m za 54:37.
 3. mája v Bežeckej 
lige Žilina zabehol 1 km 
Miroslav Židek v osob-
nom rekorde za 3:13. Tú 
istú trať zdolal Filip Stra-
ňanek za 3:22 a Jakub 
Divko za 3:38. Zdenko 
Koleda 3 km trať zvládol 
za 10:06.
 13. mája boli Maj-
strovstvá SsAZ v Ban-
skej Bystrici – 800 m za 
dorast bežal Damián 
Cesnek v osobnom re-
korde 2:02 min. 800 m 
starší žiaci a žiačky: 
Mirko Židek 2:32,52, 
Maťka Hubená 3:00 a Lenka Kurucová 3:14. 
Okrem 800 m na dráhe, ktorú bežali naši 
dorastenci v Banskej Bystrici Damián bežal aj 
200 m trať za 25:04 sec a 150 m trať bežali aj M. 
Židek 21:52, M. Hubená 24:86 a L. Kurucová 
25:58 sec.
 27. a 28. mája sme sa zúčastnili na Let-
nom biatlone v Rajeckých Tepliciach. Jurko 
Mihalec súťažil v letnom biatlone v parku pri 
hoteli Skalka rýchlostné aj vytrvalostné pre-
teky. V rýchlostných pretekoch 10-11 ročných 
chlapcov obsadil 10. miesto a vo vytrvalost-
ných krásne 4. miesto.
 21. mája sme nezabudli ani na Medziob-
lastné stretnutie mládeže v Dubnici nad Vá-

hom. 1500 m na dráhe odbehol Damián Ces-
nek vo výbornom čase 4:23:27.
 27. mája sa uskutočnil už tradičný Memo-
riál Jozefa Gabčíka, ktorý sa pravidelne beží  
z Poluvsia do žilinského útvaru 5. pluku J. Gab-

číka. Tentokrát sa na trati stretlo 300 
bežcov z rôznych kútov Slovenska, 
Čiech, Poľska a Maďarska. Zdenko 
Koleda dobehol celkovo ôsmy a ob-
sadil vo svojej kategórii 3. miesto 
(42:30) a Janka Koledová získala     
3. miesto v kategórii (1:04).
 3. júna sme pokračovali na Maj-
strovstvách SsAZ dorastencov         
v Dubnici nad Váhom. Naša mládež si 
vytvorila vo svojich disciplínach osob-
né rekordy – 150 m: Filip Straňanek 
24:55, 200 m: Damián Cesnek 25:06, 
400 m: Damián Ces-
nek 54:25, 600 m: Filip 
Straňanek  2:07:17, 
800 m: Mirko Židek 
2:33:85.
 4. júna na Maj-

strovstvách Slovenska v be-
hu do vrchu Zniev Zdenko 
Koleda obsadil 2. miesto vo 
svojej kategórii a absolútne       
z 250 bežcov dobehol šiesty.
 7. júna na dráhe v Kysuc-
kom Novom Meste bežal 600 
m Jurko Mihalec 2:25, Lenka 
Kurucová 1:02:32 min, 600 m: 
Juraj Mihalec 2:17:00.
 Na Majstrovstvá SR v Dub-
nici nad Váhom (10. a 11. júna) 
bežal v prvý deň Damián 800 m 
v osobnom rekorde a získal     
6. miesto za 2:03:91 a na druhý 

deň zabehol 1500 m za 4:16:85 (5. miesto).
 17. júna v pretekoch na horských bicykloch 
Medvedí okruh v Porubskej doline si Jakub 
Divko na 11 km trati v kategórii do 15 rokov vy-
bojoval 3. miesto a na tej istej trati získala Jan-
ka Koledová 7. miesto. Medzi mužmi i napriek 
pádu, ktorý našťastie skončil dobre Zdenko 
Koleda na 22 km trati obsadil 2. miesto medzi 
Rajčanmi a v kategórii nad 40 rokov bol tretí.
 24. júna sa uskutočnil Oravský duatlon 
(beh 8 km – bicykel 25 km – beh 4 km). V Dol-
nom Kubíne na Majstrovstvách SR v Kros dua-
tlone si Zdenko Koleda vybojoval 2. miesto     
v kategórii, keď za víťazom zaostal len o 22 se-
kúnd. Náročné preteky zvládol za 1:55:22. 
Hneď na druhý deň v Behu na Poludňový 
Grúň obsadil Zdenko 3. miesto a medzi žena-
mi Janka Koledová získala tiež 3. miesto.

 24. júna na Maj-
strovstva SR junio-
rov  v Brat is lave       
v pretekoch na 1500 
metrov na dráhe za-
behol Damián Ces-
nek za 4:23:59 a zís-
kal 8. miesto.

 Nielen našej mlá-
deži, ale aj všetkým 
športovcom praje-
me aj naďalej vytr-
valosť pri trénin-
goch, pekné výsled-
ky a reprezentáciu 
klubu v každej špor-
tovej disciplíne.

skp Rajec
Snímky: archív ŠKP

RAJECKÍ TENISTI

DRUŽSTVO DETÍ PRED ZÁPASOM V ŽILINE. 
ZĽAVA: MARTIN PAUKO (KAPITÁN), ALEX VESELÝ, 

SOFIA PAUKOVÁ, ZLATKA URÍKOVÁ, KLÁRA BIELA
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ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE, STREDISKO RAJEC

JAKUB DIVKO NA MEDVEĎOM OKRUHU

ZDENKO KOLEDA PRED ŠTARTOM 
NA MEMORIÁLI JOZEFA GABČÍKA
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 Máme za sebou ďalší krásny mesiac spre-
vádzaný minimom dažďa. Teplé dni prevažo-
vali, takže na tréning a pretekanie to bol ideál-
ny jún. Bežci maratón klubu Rajec sa rozbehli 
opäť na všetky strany, tak sa pozrime na to, 
ako sa nám darilo.
 Ešte v závere minulého mesiaca sa konal 
Beh do strečnianskych hradných schodov. 
Navštívila ho Janka Pialová a oplatilo sa. 
Schody vybehla za 53 sekúnd a teší sa z dru-
hého miesta.
 V úvode mesiaca sa konala Kysucká troj-
ka na dráhe a Rajčania sa ukázali vo veľmi do-
brom svetle. Rasťo Kalina zabehol 3 km ča-
som 10:12 a vyslúžil si tak 2. miesto v kategó-
rii. Palo Uhlárik bežal 11:47, čo mu prinieslo   
3. miesto v rámci kategórie. Na 600 m trati 
dominoval Kiko Brezáni – časom 1:56 si vyro-
bil priepastný náskok pred ďalšími pretekármi. 

 17. júna sa športovalo opäť v Rajci. Viac 
ako 70 pretekárov na horských bicykloch sa 
prišlo do Porubskej doliny otestovať na už 21. 
ročník MTB pretekov Medvedí okruh. Snáď 
jediný upršaný a studený deň pripadol práve 
na túto sobotu a trať bola dosť blatová. Takto 
zmenený povrch otestoval techniku jazdy 
všetkých pretekárov. Najlepšie sa so situáciou 
popasoval Martin Miko z Bikepoint.sk, ktorý 
sa vďaka času 1:00:43 celkom právom radoval 
z absolútneho víťazstva. Aj ďalší Rajčania ako 

bratia Maťo a Peťo Kasmanovci podali vý-
borné výkony a skončili za sebou na 4. a 5. 
mieste. Z veteránov šiel štandardne dobre aj 
Palo Uhlárik, ktorý skončil na 3. mieste. Krat-
šia trať bola pripravená pre všetky ženy a ju-
niorov. Z mladších ročníkov dominoval Palo 
Hartiník, ktorý vyhral svoju kategóriu. Najrý-
chlejšou ženou bola Domča Vanáková, trať 
zdolala za 0:34:23 a domov si odniesla víťaz-
stvo. V mene Jara Stupňana, riaditeľa tohto 
podujatia, ďakujeme firmám a dobrovoľníkom, 
ktorí svojou účasťou prispeli k úspešnému 
priebehu podujatia. Menovite: LECOL, s.r.o., 
Cenzuálne spolumajiteľstvo, pozemkové spo-
ločenstvo, Kofola, Miroslav Jurický, Mary – 
Vladimír Baďura, Poľovnícke združenie Mladý 
háj, Kvety Tulip a ďalší, bez ktorých by to jed-
noducho nešlo.
 V strede týždňa, 21. júna, sa v Žiline konal 
Beh olympijského dňa. 1000 m trať si vyskú-
šal Paťo Holeša a s výborným výkonom 
00:02:48 našiel iba jediného premožiteľa, ďal-
šieho Rajčana, Damiána Cesneka. Stále 
mladší tato Palo (Uhlárik) išiel rovnako do-
bre. Časom 00:03:33 sa stal víťazom svojej 
kategórie. Obrovskú radosť nám robia aj rajec-
ké decká. Kiko Brezáni (00:03:29) 3. miesto  
v kategórii, Sarah Kalinová a Sofia Kalinová 
(03:48 a 04:13) 1. a 3. miesto v kategórii.
 Posledný júnový víkend sa s podujatiami 
roztrhlo vrece. MKR absolvoval až 5 rôznych 
podujatí. Prvým z nich bol Non-stop beh hre-
beňom Nízkych Tatier. Až 11 členná výprava 
si vyberala z 21 a 46,5 km trate. Na kratšej sa 
darilo najviac Lukášovi Peknému. V nároč-
nom teréne skončil vďaka času 2:03:04 na 13. 
mieste. Dlhšia trať bola pochopiteľne oveľa 
náročnejšia. Prevýšenia, povaha terénu a dĺž-
ka boli dobrým testom na dlhé preteky do bu-
dúcna. Tu dominoval Rasťo Kalina. Napriek 
zablúdeniu a pádu dobehol s časom 5:08:34 a 
obsadil 5. miesto v kategórii. Ďalším podujatím 
bol Kysucký polmaratón. Domči Vanákovej 
ušla „bedňa“ iba o vlások. S časom 01:46:57 
sa musela uspokojiť so 4. miestom. Okrem to-
ho sme vybehli ešte na Beh okolo priehrady, 

na sympatický Oravský duatlon a Olomouc-
ký polmaratón.

 Na rad prichádzajú pozvánky. Výhoda bý-
vať v Rajci sa skrýva v tom, že tu máme Viano-
ce až dvakrát v roku – tie prvé budú už 12. au-
gusta 2017. Prijmite naše pozvanie na už     
34. ročník RAJECKÉHO MARATÓNU, ktorý  
v spojení s polmaratónom, Inline polmara-
tónom a hobby behmi, samozrejme, sprevá-
dzaný tradičným jarmokom, pripraví ako 
vždy úžasnú sviatočnú atmosféru v našom 
meste. Poďte von z domov, pripravte si hlasiv-
ky a dlane a povzbuďte masu pretekárov v ra-
jeckých uliciach. A to nie je všetko – obrovskou 
novinkou tohto roku je Rajecká štafeta. 2-4 
členné tímy majú možnosť zabehnúť si polma-
ratónsku trať a naplno si tak užiť atmosféru 
jedného z najväčších slovenských maratónov. 
Oslovte svojich priateľov a kamarátov a regi-
strujte sa ešte dnes na stránke www.rajecky-
maraton.sk . A máme tu ešte jednu novinku – 
historicky prvýkrát bude trať Rajec – Čičma-
ny úplne uzavretá pre všetky motorové vo-
zidlá. Prosíme vás teda hlavne o šírenie tejto 
informácie a ak môžete, vaše cestovanie si na-
plánujte tak, aby ste sa tejto ceste úplne vyhli. 
Ďakujeme a tešíme sa na 12. august. 

-jr-
2x snímka: archív MK

 Klub dôchodcov, denné centrum, Rajec v rámci svojej činnosti zor-
ganizoval ďalšie stretnutie svojich členov 28. júna.
 V úvode stretnutia predsedníčka p. Jandušíková privítala nielen čle-
nov, ale aj primátora mesta Ing. Jána Rybárika, ktorý seniorov pozdravil, 
oboznámil ich s akciami, ktoré realizuje Mesto Rajec a zaželal všetkým 
príjemné posedenie. Predsedníčka klubu prostredníctvom listu z kan-
celárie Ministerstva vnútra SR upozornila seniorov na zvýšený nárast 

trestnej činnosti, a to hlavne krádeží a podvodov spáchaných na senio-
roch a upozornila všetkých na zvýšenú ostražitosť voči neznámym oso-
bám. Následne seniorov oboznámila o možnostiach vylepšenia zaria-
denia a okolia klubu, ako i o možno-
stiach získania finančných pros-
triedkov. Nasledoval slávnostný prí-
pitok a občerstvenie, ktoré si pripra-
vili seniori sami a bol ním kotlíkový 
guľáš, ktorý si seniori pochvaľovali 
lebo bol veľmi dobrý. Nechýbali ani 
blahoželania narodeninovým a me-
ninovým oslávencom, a tak v kolek-
tíve bolo veselo. Príjemnú pohodu 
doplňovala hudobná skupina Kvan-
to. Seniori sa veľmi dobre bavili, tan-
covali i spievali a vo večerných ho-
dinách spokojní odchádzali domov. 

Š. Pecho, Klub dôchodcov, d.c.
2x snímka: P. Rýpal

ÚPLNÁ UZÁVIERKA CESTY RAJEC – ČIČMANY NA RAJECKOM MARATÓNE

BOJOVNOSŤ NA MEDVEĎOM OKRUHU

STRETNUTIE SENIOROV PRI GUĽÁŠI
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