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AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

Aj v tomto roku sa uskutočnil Veľký rajecký 
deň, ktorého súčasťou je Rajecký jarmok a 
Rajecký maratón. Čo všetko zahŕňa zorga-
nizovať takmer 24 hodinové podujatie? 
 Všetci sme radi, že každú druhú augusto-
vú sobotu máme Veľký rajecký deň spojený    
s maratónom. No málo ľudí si uvedomuje koľ-
ko je s tým spojených, či už z pozície Mesta 
Rajec alebo z pozície maratón klubu starostí, 
a len málokto vie, koľko tento deň stojí finan-
čných prostriedkov. Chcel by som za Mesto 
Rajec nahlas povedať, aby si všetci a hlavne 
všetci maratónci uvedomili, že Rajecký mara-
tón bez Veľkého rajeckého dňa by nebol ta-
kým, akým je a platí to aj opačne! 
 Chcem poukázať na jednu vec. Mesto Ra-
jec vyčíslilo všetky náklady spojené s Veľkým 
rajeckým dňom a ekonomika vyzerá nasle-
dovne: Veľký rajecký deň stojí Mesto Rajec so 
všetkým zabezpečením, so všetkými výhoda-
mi, ktoré Mesto Rajec Maratón klubu poskytu-
je, zhruba 25 000 eur. Mesto Rajec počas Veľ-
kého rajeckého dňa vyberie okolo 3 tisíc eur za 
prenájom stánkov. Počas celého dňa zabez-
pečuje, podľa možností, ktoré má, všetko tak, 
aby celý deň prebehol dôstojne, aby na druhý 
deň v nedeľu, najneskôr do deviatej, bolo všet-
ko poupratované. 
 Keď to zhrniem, Mesto 
Rajec má výdavky viac ako 
25 tisíc eur. Aké výdavky 
má maratón klub nevieme, 
lebo nás s nimi nikdy neo-
boznámil, ale vieme si 
predstaviť aké má asi príj-
my, ktoré sú ďaleko nad 25 
tisíc eur. Chcem len, aby si 
všetci uvedomili, že Mesto 
Rajec zabezpečuje chod 
nielen Veľkého rajeckého 
dňa, ale sčasti aj samotné-
ho maratónu na svoje ná-
klady a maratón klub nie je 
ochotný prispieť ani na kul-
túrny program a ešte sa 
každý rok dohadujeme, aby 
si zabezpečil dostatočné 
množstvo sociálnych zariadení pre bežcov. 
Jedinou starosťou Maratón klubu je zabez-
pečiť svoj maratón – štart, dobeh, výsledky a 
tombolu. Všetko ostatné zabezpečuje mesto! 

 Dúfam, že si maratón klub uvedomí túto 
skutočnosť a na ďalší rok bude ochotný pris-
pieť aspoň na ozvučenie, ktoré tak isto počas 
dňa využíva alebo na kultúrny program, bez 
ktorého by maratón nebol tak hodnotený, ako 
je dnes!

Mesto Rajec sa zapojilo do výzvy o získanie 
nenávratných finančných prostriedkov na 
zakúpenie kompostérov pre rodinné domy. 
 V minulosti sme už informovali občanov, 
že chceme pre rodinné domy získať kompo-
stéry, táto výzva však dlho nebola vypísaná. 
Cez výzvu vyhlásenú Environmentálnym fon-
dom bola možnosť získať finančné prostriedky 
na kúpu zberového auta pre biologický odpad. 
Do tejto výzvy sme sa tiež zapojili. Vo výzve 
sme mali predstavu, že po meste budú umiest-
nené 1100 litrové hnedé kontajnery, do ktorých 
budú ľudia ukladať zelený biologický odpad a 

že ich budeme raz-dva razy za týždeň vyvá-
žať. Táto výzva však bola nakoniec zrušená. 
 Ministerstvo životného prostredia vyhlási-
lo novú výzvu na znižovanie biologicky rozloži-
teľných odpadov a znižovanie objemu na 
skládkach. Inými slovami, výzvu na obstaranie 
kompostérov do rodinných domov, ktoré by si 
svoj zelený odpad, či už zo záhrady alebo z ku-
chyne, vedeli zlikvidovať sami na vlastnom po-
zemku. Do tejto výzvy sme sa tiež zapojili.      
V súčasnosti naša žiadosť prechádza hodno-
tením a následne budeme informovaní, či bu-
deme alebo nebudeme úspešní. Alokácia pre 
túto výzvu bola 5 miliónov eur. Nakoľko prišlo 
množstvo žiadostí z celého Slovenska, tak mi-
nisterstvo navýšilo objem finančných pros-
triedkov na 20 miliónov eur. Takže predpokla-
dáme, že by sme mohli byť úspešní.

V predchádzajúcich číslach Rajčana sme 
informovali o rozšírení chodníka na Javo-
rovej ulici. Je už chodník dokončený?
 Na konci augusta sme urobili zvislé do-
pravné značenie a osadili sme dva spomaľo-
vacie prahy. V septembri budú vytvorené aj 
parkovacie plochy, minimálne 15, práce sme 
už zadali zhotoviteľovi. 

 Od septembra bude mestská polícia upo-
zorňovať rodičov, ktorí vozia deti do školy na 
aute, že si môžu cez Javorovú ulicu zjednodu-
šiť cestu.

Na mimoriadnom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva (17.7.2017) sa poslanci zao-
berali žiadosťou spoločnosti Bineko. Čoho 
sa týkala?
 Spoločnosť Bineko sa chce zapojiť do 
výzvy, ktorá bola vyhlásená ministerstvom ži-
votného prostredia ohľadom rekonštrukcie 
tepelných rozvodov. 
 Pretože Mesto Rajec má v spoločnosti 
Bineko podiel a rozvody idú po mestských po-
zemkoch, približne pred troma mesiacmi po-
žiadala spoločnosť Bineko o vyjadrenie k sú-
hlasu rekonštrukcie rozvodov na sídlisku Juh, 
kde sa približne pred dvoma rokmi opravila po-
lovica rozvodov. Prostredníctvom tejto výzvy 
by chceli vymeniť zvyšnú časť na sídlisku Juh. 
MZ žiadosť prerokovalo a súhlasilo s vecným 
bremenom na dotknuté pozemky. Následne 
žiadosť spoločnosť Bineko skompletizovala a 
poslala na ministerstvo.

 Spoločnosť Bineko sa zapojila aj do ďalšej 
výzvy s tým istým problémom – rekonštrukciou 
vonkajších rozvodov ústredného kúrenia a 
teplej úžitkovej vody na sídlisku Sever (od 
kotolne cez celú Hollého ul. a časť Lipovej ul.). 
Predmetom žiadosti je výmena kanálového 
štvortrúbkového systém za predizolované po-
trubie (dvojtrúbkový systém), ktoré pôjde v pô-
vodnej trase. 
 Po výmene by sme už nemali byť svedka-
mi roztopeného snehu na chodníkoch, lebo 
nový systém má oveľa menšie tepelné straty. 

Poslanci MZ sa na riadnom zasadnutí ko-
nanom 17.8.2017 zaoberali aj žiadosťou 
obnovy kríža pod Dubovou.
 Farský úrad Rajec v spolupráci so združe-
ním Spoločenstvo mužov požiadal o obnovu 
kríža pod Dubovou, pretože sa kríž nachádza 
na mestskom pozemku.
 Poslanci MZ sa k tejto iniciatíve vyjadrili a 
farskému úradu schválili na bezplatné užíva-

2nie 1 m  pozemku, s podmienku, že po osade-
ní kríža sa budú o tento kríž aj starať, aby ne-
došlo k tomu, že po niekoľkých rokoch kríž 
znova spadne. 

Na tomto zasadnutí poslanci vyhlásili aj 
nové výberové konanie na obsadenie funk-
cie náčelníka mestskej polície.
 Začiatkom roka sa uskutočnilo výberové 
konanie na obsadenie funkcie náčelníka 
mestskej polície, ktoré bolo aj úspešne ukon-
čené. Pretože, ale vybraný uchádzač nena-
stúpil na miesto náčelníka mestskej polície, 
bol poverený vedením jeden z členov mest-
skej polície. 

 Zo zákona musí do šiestich mesiacov zria-
ďovateľ vypísať nové výberové konanie. Preto 
sme v zmysle zákona vypísali nové výberové 
konanie na obsadenie pozície náčelníka 
mestskej polície. Podmienky na obsadenie 
tejto funkcie sú zverejnené na webovej strán-
ke mesta a každý, kto by mal záujem sa môže 
prihlásiť. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x snímka: Z. Ščasná

KOMPOSTÉRY DO RODINNÝCH DOMOV ZDARMA

ROZŠÍRENÝ CHODNÍK NA JAVOROVEJ ULICI
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 Dňa 17. augusta 2017 sa uskutočnilo ďal-
šie riadne zasadnutie poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Rajci.

 V prvom bode programu predniesla hlavná 
kontrolórka mesta Ing. Sekáčová správu        
o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uznese-
niach doposiaľ nesplnených. Túto správu zo-
bralo MZ na vedomie.
 Vedúca finančného oddelenia p. Záborská 
predložila poslancom rozpočtové opatrenia    
o zmene rozpočtu oznámením, ktoré poslanci 
taktiež zobrali na vedomie. Išlo o úpravu príj-
movej a výdavkovej časti rozpočtu Mesta Ra-
jec, Domova vďaky (DV), ZUŠ a ZŠ Lipová.
 Vzhľadom k novele zákona č. 583/2004    
o rozpočtových pravidlách územnej samo-
správy, Mesto Rajec vypracovalo a predložilo 
poslancom na schválenie návrh nových Zásad 
hospodárenia s finančnými prostriedkami 
Mesta Rajec. Mestské zastupiteľstvo tieto 
zásady jednomyseľne schválilo.
 Mesto Rajec je povinné v zmysle zákona 
predkladať Monitorovaciu správu o plnení 
programového rozpočtu Mesta Rajec a Výs-
ledky hospodárenia za I. polrok 2017. Vedenie 
Mesta Rajec túto monitorovaciu správu vypra-
covalo v súlade so Zásadami hospodárenia    
s finančnými prostriedkami Mesta Rajec a 
schváleným rozpočtovým harmonogramom 
Mesta Rajec a bola predložená poslancom 
MZ. Oboznámili sa v nej s plnením rozpočtu, a 
to tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti. 
Taktiež obsahovala plnenie rozpočtu rozpoč-
tových organizácií Mesta Rajec – ZŠ, ZUŠ a 
DV. Po prerokovaní správy primátor mesta 
Ing. Rybárik odovzdal slovo hlavnej kontrolór-
ke mesta Ing. Sekáčovej, ktorá k predloženej 
monitorovacej správe predniesla svoje od-
borné stanovisko. V ňom rozanalyzovala plne-
nie rozpočtu, zhodnotila, že jeho plnenie je     
v súlade s časovým obdobím a priaznivý vývoj 
príjmov bežného rozpočtu umožňuje plynulé 
financovanie plánovaných aktivít výdavkovej 
časti bežného rozpočtu. Preto odporučila MZ 
zobrať na vedomie Výsledky hospodárenia za 
I. polrok 2017 a Monitorovaciu správu o plnení 
programového rozpočtu Mesta Rajec. Po krát-
kej diskusii poslanci navrhované dokumenty 
zobrali na vedomie.

 V ďalšom bode programu sa poslanci ve-
novali návrhu VZN č. 2/2017 o určení výšky 
príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zaria-
deniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Rajec. Návrh VZN rieši úpravu výšky finan-
čného príspevku na čiastočnú úhradu vý-
davkov MŠ, na čiastočnú úhradu výdavkov     
v ZUŠ, činnosti školského klubu detí a čiastoč-
nú úhradu nákladov vo výške nákladov na ná-
kup potravín a réžiu. Po krátkej diskusii bolo 
navrhované VZN č. 2/2017 poslancami schvá-
lené.
 Primátor mesta predniesol poslancom ná-
vrh výstavby nového nájomného domu s cca 
30 bytmi. Väčšina poslancov sa vyjadrila klad-
ne k výstavbe nového nájomného domu a na-
vrhovaný zámer bol schválený.
 Primátor mesta informoval poslancov       
o žiadosti Farského úradu Rajec. Ten v spolu-
práci so združením Spoločenstvo mužov po-
žiadal mesto o súhlas obnovenia kríža na po-
zemku KNC č. 2132/1, ktoré je vo vlastníctve 
mesta. Poslanci túto žiadosť zobrali na vedo-
mie a schválili Zmluvy o spolupráci a výpožič-
ke pozemkov na dočasné bezplatné užívanie, 
ktorou sa prenecháva pozemok KNC parcela 
č. 2132/1 vo vlastníctve Mesta Rajec do vý-
požičky žiadateľovi: Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť Rajec za účelom nájmu: osadenie 
latinského kríža „Dubová“ v lokalite Pod Dubo-
vou, cena nájmu: bezplatne a doba nájmu: 
neurčitá.
 V ďalšom bode programu poslanci schvá-
lili uzavretie nájomnej zmluvy so spoločnosťou 
Lukromtel, s.r.o., Kremnica, ktorá požiadala   
o zámer výstavby telekomunikačného vysiela-
ča pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s., na 
časti pozemku vo vlastníctve mesta. Novým 
vysielačom by sa zlepšil signál dostupnosti 
Slovak Telekomu. 
 Spoločnosť MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o., 
požiadala o prenájom nebytového priestoru    
v budove Polikliniky Rajec. Nebytový priestor 
bude využívaný ako stomatologická ambulan-
cia novým lekárom, ktorý je nástupcom spo-
ločnosti MUDr. Pavol Lenhart, s.r.o. Poslanci 
uvedenú žiadosť zobrali na vedomie a schválili 
prenájom požadovaného nebytového priesto-
ru v budove polikliniky.

 Taktiež spoločnosť Dental Prevent, s.r.o., 
požiadala o prenájom nebytového priestoru    
v budove Polikliniky Rajec z dôvodu rozšírenia 
prevádzky a okruhu služieb pre občanov mes-
ta. Poslanci aj túto žiadosť zobrali na vedomie 
a schválili prenájom nebytového priestoru.
 Vedúca oddelenia správneho Alena Uríko-
vá predniesla poslancom MZ správu z Proto-
kolu o výsledku kontroly eGovernment a infor-
mačné systémy obcí a miest, ktorú na Mest-
skom úrade v Rajci vykonal v dňoch 3.3.2017 
– 6.6.2017 Najvyšší kontrolný úrad SR. Kon-
trola bola zameraná na posúdenie priprave-
nosti obcí a miest poskytovať obyvateľom 
služby eGovernmentu, t.z. elektronickú komu-
nikáciu. Mestské zastupiteľstvo túto správu 
zobralo na vedomie.
 Následne poslanci vyhlásili komisiu pre 
výberové konanie na obsadenie funkcie ná-
čelník Mestskej polície v Rajci. Úlohou výbero-
vej komisie je vyhlásiť nové výberové konanie 
a zároveň určiť kritériá na obsadenie funkcie 
náčelníka Mestskej polície v Rajci.
 Hlavná kontrolórka mesta Ing. Sekáčová 
predniesla poslancom Správu o výsledku kon-
trol uskutočnených hlavnou kontrolórkou mes-
ta za obdobie od 25. mája do 17. augusta 
2017. Mestské zastupiteľstvo predloženú 
správu zobralo na vedomie.
 V jednom z posledných bodov rokovania 
predložili poslanci jednotlivé pripomienky a 
návrhy občanov, ktorými sa budú zaoberať od-
delenia Mestského úradu v Rajci.
 V závere rokovania predniesol zástupca 
primátora mesta Mgr. Peter Hanus poďakova-
nie za vyčlenenie finančných prostriedkov pre 
denný tábor, ktorý sa konal v dvoch termínoch 
počas letných prázdnin. Taktiež vysoko ocenil 
spoluprácu s Katolíckou spojenou školou.
 Vzhľadom k tomu, že dňa 4.11.2017 sa us-
kutočnia voľby do VÚC, mesto Rajec vypraco-
valo harmonogram organizačno-technického 
zabezpečenia volieb do VÚC. V ňom sú uve-
dené termíny, ktoré je mesto povinné zo záko-
na dodržať. O uvedenom harmonograme in-
formovala poslancov MZ vedúca oddelenia 
správneho p. Uríková. Poslanci MZ zobrali 
predložený harmonogram na vedomie. 

Alena Uríková, 
vedúca odd. správneho MsÚ Rajec

 2. jún bol deň akordeonistov z celého Slovenska, ktorí svojou hrou a 
nezabudnuteľnými výkonmi prispeli k jeho skrášleniu. Ich tóny zneli nie-
len na mestskom úrade, kde prebiehal súťažný festival Euromusette 
Goldentango 2017, ale aj na celom námestí v Rajeckých Tepliciach. 
Výkony žiakov obohatili nás pedagógov, ako aj ostatných návštevníkov 
o ďalšie poznatky a nové skúsenosti. Naši chlapci si zasúťažili a porov-
nali svoje interpretačné schopnosti v prvej kategórii, v ktorej bolo naj-
viac účastníkov (33). Ladislav Miškovský sa umiestnil prvý v striebor-
nom pásme z tr. p. uč. A. Jakubíkovej a Peter Martinkovič prvý v bronzo-
vom pásme z tr. p. uč. V. Gambošovej. Žiaci si odniesli diplomy, medaily 
a tiež dobrý pocit z úspechu spolu so svojimi vyučujúcimi. 
 Žiakom srdečne blahoželáme, tiež ďakujeme vedeniu školy za mož-
nosť zúčastniť sa tejto akcie a ZRŠ za finančný príspevok.

Anna Jakubíková, učiteľka ZUŠ Rajec

NÁDEJNÍ AKORDEONISTI 
NA EUROMUSETTE GOLDENTANGO

Snímka: archív ZUŠ

Z AUGUSTOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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Vedúci partner – žiadateľ: Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 
Rajec, Slovenská republika;  www.rajec.sk

Partner mikroprojektu: Gmina Czechowice-Dziedzice, PL Jana 
Pawla II 1,Czechowice-Dziedzice 43502, Poľsko; www.czechowice-
dziedzi-ce.pl 

 Mesto Rajec v spolupráci s partnerom mikroprojektu Gmina Cze-
chowice-Dziedzice po úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok pre individuálny mikroprojekt s názvom Náučný chodník „Okolím 
Rajeckého hradu“ v súčasnosti realizuje jeho výstavbu a ostatné sprie-
vodné aktivity. Ide predovšetkým o archeologický workshop na nálezis-
ku Rajeckého hradu a v jeho okolí. Samotný archeologický výskum sa 
rozčleňuje na dve fázy, a to prípravnú a realizačnú. Prípravná fáza je 
zameraná na vybudovanie logistickej časti, technické vybavenie, zame-
ranie lokality, jej prieskum a stanovenie záujmových bodov výskumu. 
Táto časť je zabezpečená dobrovoľníkmi z Rajca a žiakmi Základnej 
školy na Lipovej ul. v Rajci, Katolíckej spojenej školy Rajec a Gymnázia 

na Javorovej ul. v Rajci pod odborným dohľadom archeológov. Okrem 
uvedených organizácií sa tejto fázy zúčastňuje aj Lesné pozemkové 
spoločenstvo urbárnikov v Jasenovom, ktoré zabezpečuje prípravu 
drevnej hmoty, čistenie vybratých úsekov lesa a zhotovenie niektorých 
logistických prvkov. Súbežne sa vykoná príprava a osadenie turistické-
ho značenia, ktorého realizátorom je Klub slovenských turistov Značkár 
Žilina. Členovia klubu zabezpečujú samostatné značenie náučného 
chodníka podľa platných štandardov, s osadením informačných tabu-
liek na dôležitých úsekoch trasy. 
 V mesiaci september sa začínajú práce na realizácii stavby Náučný 
chodník „Okolím Rajeckého hradu“. Realizácia spočíva vo vybudovaní 

náučného chodní-
ka pozostávajúce-
ho z informačných 
tabúľ s odpočinko-
vými zónami. Infor-
mačné tabule budú 
umiestnené pos-
tupne od budovy 
mestského múzea, 
na začiatku trasy 
pri vstupe do kúpa-
liska Veronika a 
ďalej v zalesnenej 
časti horského ma-
sívu Dubová. Informačné tabule poskytnú turistom informácie o tunajšej 
flóre a faune, o histórii okolia mesta Rajec. Ďalej sa budú realizovať vo 
vybraných častiach odpočinkové zóny s lavičkami a odpadkovými koš-
mi. Chodník bude smerovať cez vrchol masívu Dubová po hrebeni až    
k nálezisku Rajeckého hradu, do obce Jasenové a späť do Rajca sa 
návštevník vráti jestvujúcim turistickým chodníkom popri toku Čierňan-
ky. Pri nálezisku Rajeckého hradu bude vyhotovená palisáda – replika 
obrany hradu. Na tejto časti projektu sa bude podieľať aj Cenzuálne 
spolumajiteľstvo Rajec, pri čistení chodníka a vytváraní priestoru v okolí 
tabúľ a odpočinkových zón.

 Súbežne s realizáciou 
náučného chodníka sa v me-
siaci september bude rea-
l izovať aj archeologický 
workshop na nálezisku Ra-
jeckého hradu. Ide o archeo-
logický výskum a súčasne 
workshop pre študentov        
z oboch partnerských miest, 
z Poľska aj Slovenska, na 
ktorom bude pracovať tím 
archeológov so študentmi. 
 Záverom celej aktivity 
bude spracovanie podrobnej 
archeologickej správy so 
zdokumentovaním nájde-
ných predmetov. Okrem iné-
ho bude výstupom aj 3D digi-

tálny model historickej podoby hradu. Model bude vytvorený na základe 
poznatkov získaných pri realizácii archeologického výskumu. Na zákla-
de viacerých konzultácií s pedagógmi škôl predpokladáme, že náučný 
chodník sa stane novou didaktickou pomôckou pre viaceré vzdelávacie 
aktivity žiakov základných škôl. V neposlednom rade prejsť sa touto tra-
sou a vidieť naše mesto z inej perspektívy dáva možnosť zažiť niečo 
nové, a urobiť aj niečo pre svoje zdravie. Veríme, že si táto trasa nájde 
svoje miesto pri vašich potulkách okolitou prírodou Rajeckej kotliny.  

Odd. výstavby a životného prostredia MsÚ Rajec
2x snímka: MsÚ Rajec

 V dňoch 14. a 15. júna sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 51. ročníka biolo-
gickej olympiády kategórie E Poznaj a chráň, ktorú organizuje IUVENTA. Po víťaz-
stve v okresnom a krajskom kole v odbornosti botanika sa do celoslovenského kola 
prebojovala Anička Brezániová, žiačka 8. B triedy.
 Súťaž mala štyri časti: vedomostný test zo všeobecnej botaniky, praktické pozná-
vanie rastlín s uvádzaním vedeckých názvov, ústnu časť a praktickú časť, ktorá po-
zostávala z herbára a záznamov z pozorovania rastlín. V konkurencii víťazov kraj-
ských kôl z celého Slovenska Anička skončila na 1. mieste. Z celkového počtu 300 bo-
dov získala 286 bodov. Stala sa tak najlepšou mladou botaničkou na Slovensku.
 Sprievodnými akciami súťaže bola návšteva lokality Sandberg, významnej 
paleontologickej lokality a Prírodovedného múzea v Bratislave.

KSŠ Rajec

V BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDE
NAJLEPŠIA NA SLOVENSKU
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MIKROPROJEKT NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM RAJECKÉHO HRADU

ZÁKLADNÁ ŠTÚDIA MOBILIÁRA – PALISÁDA

PLÁN NÁUČNÉHO CHODNÍKA:

1. Informačné tabule náučného chodníka:
2. Opis náučného chodníka
3. Opis náučného chodníka
4. Technické údaje o trase
5. Zvieratá lesov v okolí Rajca + oddychová zóna
6. Rastliny Rajeckej kotliny
7. Popis okolia vyhliadky
8. Rozhľadňa + oddychová zóna
9. Hmyz v okolí Rajca
10. Naše operence
11. História Rajca (kotliny)
12. Replika opevnenia hradu – palisáda
12. História Rajeckého hradu + oddychová zóna
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IX. RAJROCKFEST 2017

 Deviaty ročník obľúbeného rockového fes-
tivalu Rajrockfest priniesol malú zmenu.         
V tomto roku sa nekonal na futbalovom štadió-
ne, ale na rajeckom námestí. Pretože na pia-
tok 7. júla platili pre náš kraj výstrahy pred búr-
kami a prívalovými dažďami, Rajrockfest sa 
presunul na piatok 21. júla, kedy sa nám počas 
šiestich hodín predstavili rockové kapely Do-
brý nápad, Ploštín Punk, Seventh Weapon 
a obľúbená rajecká kapela Farizeo.

SENZAČNÉ RAJECKÉ KULTÚRNE LETO

 Rajecké kultúrne leto v tomto roku bolo 
tiež iné, senzačné! Predstavili sa nám kapely, 
ktoré poznáme z obľúbených hudobných sta-
níc. V nedeľu 9. júla nás zabavila hudobno-zá-
bavná skupina Akcent Live, ktorá sa predsta-

vila publiku svojimi známymi piesňami. O dva 
týždne, 23. júla, na nás čakala vynikajúca Ve-
selá Trojka Pavla Kršky, ktorá ku nám prišla 
až z ďalekej Moravy. Dlhoroční kamaráti za 
sprievodu heligónky v rukách samotného Pa-
vla Kršky rozospievali a svojimi vtipnými prí-
hodami rozosmiali početné publikum. Posled-
nú júlovú nedeľu, 30. júla, nás prišla zabaviť 
kapela AT Band z Horných Zeleníc. Spevák a 
zabávač Adam Tutura svojimi prevlekmi a 
vtipmi pobavil všetkých divákov. 

VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ

 O ďalšie dva týždne na nás ča-
kalo najkrajšie a najobľúbenejšie po-
dujatie v našom meste Veľký rajecký 
deň, ktorého súčasťou je Rajecký 
jarmok a Rajecký maratón. V sobotu 
12. augusta sa nám od ôsmej hodiny 
ráno postupne predstavili rôzne sku-
piny a zoskupenia. Pred štartom Ra-
jeckého maratónu sa v priestore 
štartu už tradične predstavili mažo-
retky Kordovánky, potom už nasle-
dovali štarty rôznych behov Rajec-
kého maratónu. Od desiatej hodiny 
patrilo pódium živelnej Eve Máziko-
vej, ktorá svojím programom a vždy 
dobrou náladou nielen dobre naladi-
la, ale aj rozospievala a roztancova-
la plné námestie. Popoludnie patrilo 
skvelému folklórnemu súboru Poľa-

na. Po vyhlásení výsledkov na nás čakal kon-
cert hudobnej skupiny Kortina. Potom nasle-
dovala, aj keď s malým meškaním, skupina 
Ščamba, ktorá nás svojimi kostýmami, vese-
lými pesničkami a príhodami, všetko po vý-
chodniarsky, perfektne zabavila. O 20. hodine 
začal, asi najočakávanejší, koncert speváka 
Adama Ďuricu. Preplnené námestie hovorilo 
samo za seba. Deň sme ukončili country zába-
vou so skupinou The Fathers, ktorá trvala až 
do skorých ranných hodín. 

 Takmer dvadsať hodinový kul-
túrny program bol naplnený rôznymi 
štýlmi a žánrami a veríme, že si kaž-
dý divák našiel pre seba to svoje.

SPOMIENKOVÁ SLÁVNOSŤ
NA SNP

 Ku koncu prázdnin neodmysliteľ-
ne patrí Spomienková slávnosť na 
Slovenské národné povstanie. Pred-
stavitelia Mesta Rajec spolu s členmi 
základnej organizácie Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov    
v Rajci sa stretli v pondelok 28. augu-
sta pri pamätníku Slovenského ná-

rodného povstania na námestí, aby si uctili 
padlých v boji za slobodu. V krátkych príhovo-
roch zástupca primátora mesta Mgr. Peter Ha-
nus a predseda ZO SZPB v Rajci Jiří Novák 
zdôraznili dôležitosť pripomínania si takýchto 
historických udalostí. 
 Po príhovore spoločne položili veniec k pa-
mätníku SNP a krátkou tichou spomienkou si 
uctili všetkých padlých. 

 Spomienkovú slávnosť dôstojne doplnili 
hudobným vystúpením pedagógovia Základ-
nej umeleckej školy v Rajci Oľga Pažická        
a Bc. Jaroslav Jankech.

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
3x snímka: archív odd. kultúry

 Po 12-tich rokoch účasti v 5. lige družstiev sa rajeckí šachisti prebo-
jovali do 4. ligy! V základnej časti 5. ligy vybojovali 2. miesto z 8 druž-
stiev. Najúspešnejšími hráčmi boli: Dominika Tomčíková (5 bodov), Da-
niel Turanec (4,5 body z 5 zápasov – 90% úspešnosť) a Filip Balvan     
(4 body). Do súťaže sa zapojilo až 9 hráčov klubu.
 V klube vyrastá aj nový talent – sedemročná Timea Haásová. Zú-
častnila sa 11 turnajov mládeže GPX (v Čadci, Žiline, Považskej Bystri-
ci, Dubnici, Prievidzi, Topoľčanoch). Vo svojej kategórií do 8 rokov bola 
takmer vždy na medailovej pozícií. V základnej časti skupiny stred sa 
umiestnila na 3. mieste z 28 zúčastnených. V semifinálovej časti v Čadci 
skončila druhá a v celoslovenskom finále v Topoľčanoch na 7. mieste. 
Prehrala len s najlepšími o rok staršími súperkami. Na Majstrovstvách 
Slovenska v rapid šachu mládeže v Ružomberku (27. mája) skončila na 
6. mieste z 18 zúčastnených.       
 V sezóne 2016-2017 sa darilo aj sestrám Tomčíkovým, ktoré naďa-
lej hrajú za ŠK Rajec, ale ich materským klubom je už Slovan Rajecké 
Teplice. Zuzana v máji v Ružomberku vybojovala tretie miesto v rapid 
šachu dievčat do 20 rokov. Dominika na tomto turnaji zvíťazila v kategó-
rii dievčat do 14 rokov. Na Majstrovstvách Slovenska mládeže v Liptov-

skom Mikuláši získala Domi-
nika druhé miesto a bude bo-
jovať na Majstrovstvách sve-
ta mládeže v Uruguaji 16. až 
26. septembra 2017.    

 Klub musí v sezóne 2017 
– 2018 posilniť svoju hráčsku 
základňu, pretože súťaže 
družstiev 4. ligy sa hrajú na 
ôsmich šachovniciach (v 5. li-
ge na piatich). Pre klub to bu-
de znamenať zvýšené finan-
čné a materiálne náklady.     
V októbri sa rozbieha na ško-
lách činnosť šachového krúž-
ku a na 2. decembra 2017 je 
naplánovaný už 12. ročník 
turnaja O šachového kráľa 
Rajca.

Ján Uhlárik
1x snímka: archív ŠK Rajec

POSTUP ŠACHISTOV DO 4. LIGY

RAJECKÉ KULTÚRNE LETO BOLO SENZAČNÉ 

ADAM ĎURICA

VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
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 Tohtoročná škola v prírode bola pre štvr-
tákov zo Základnej školy na Lipovej ulici tro-
chu netradičná. To preto, lebo sa konala dva 
týždne pred koncom školského roka. Mnoho 
poznatkov, ktoré sa naučili vo vlastivede (ale 
nebolo to len o vlastivede) dostali možnosť vy-
užiť práve na tejto ceste za poznaním. Bolo to 
o overovaní teórie v praxi. Bol to týždeň, v kto-
rom si školáci preverili úroveň svojich psychic-
kých i fyzických síl.

 Pondelok začal odchodom auto-
busu spred našej školy. Špecialitou 
bola naša vodička autobusu Katka     
z Považskej Bystrice, ktorá je profe-
sionálkou vo svojom obore a patrí len 
medzi päť vodičiek autobusov na Slo-
vensku. Rodičov sme nechali doma a 
my sme sa vybrali v ústrety novým do-
brodružstvám. Navštívili sme Hasič-
ské múzeum v Martine, Múzeum slo-
venskej dediny v Jahodníckych há-
joch, ktoré je najväčšou prírodnou 
expozíciou na Slovensku. Na miesto 
určenia – na Chatu Limba v Bystrej 
sme dorazili až popoludní. Po výdat-
nom obede nás už čakali animátori a 
ich aktivity – zachraňovanie našej pla-
néty pod názvom ZEM 2.0.5.7.
 Každý deň začal rannou rozcvičkou už     
o 7. hodine s Evkou. V utorok nás čakala pre-
hliadka Vydrovskej doliny, do ktorej nás pri-
viezol úzkokoľajný vláčik. Náučný chodník 
preveril vedomosti z prírodovedy, turistický po-
chod zas preveril našu fyzickú zdatnosť. 
PARÁDA...
 Streda bola venovaná kúpaniu v blízkom 
wellnes, kde sme si pod vedením inštruktorov 

plávania zopakovali všetky naučené spôsoby 
plávania a poobede sme sa zamerali na Bys-
triansku jaskyňu (tam vám bola zima – ale do-
bre sa tam dýchalo), podvečer opekačke, pí-
saniu pohľadníc, futbalovému turnaju, kvízu a 
večer, len čo sme si ľahli do postelí a stihli zas-
pať, tak nás opäť zobudila píšťalka, mali sme 
nočnú hru, hľadali sme a lúskali sme ďalší od-
kaz, aby sme mohli zachrániť našu planétu.
 Štvrtok patril turistickému pochodu na Tá-
le, kde sme sa stretli s horolezcom a záchra-
nárom Petrom Zábojníkom, vďaka ktorému 
takmer všetci zliezli horolezeckú stenu, a nie-

ktorí aj dvakrát. Popoludnie sa nieslo v zname-
ní bazénového aerobiku a poznávacím hrám. 
Večerná pyžamová párty priniesla vyhodnote-
nie celotýždenných aktivít. Bol to večer plný 
emócií, radosti, pokrikov a tou najväčšou od-
menou bola torta.
 Piatkový deň začal veľmi skoro, pretože už 
o siedmej ráno sme vyrážali na cestu: čakala 
nás Kremnica – návšteva mincovne, múzea a 
Štôlne Andrej. Domov sme dorazili v neskoré 

popoludnie. Z autobusu sme vyrážali do ná-
ručí svojich rodičov, ktorí už netrpezlivo čakali 
na rozprávanie svojich potomkov. Bolo to krás-
ne, voňavé, teplé, osviežujúce, chutné a... ná-
ročné.  Deťom sa páčilo a my, dospeláci, chce-
me deti pochváliť za akčnosť, dobrú spoluprá-
cu, náladu a veľmi dobrú komunikáciu. Bolo 
nám spolu naozaj veľmi, veľmi dobre. 

Naše zozbierané pikošky:

 Učiteľ: Zoberieme si na pochod turistickú 
obuv, tričká s krátkym rukávom a pitný režim. 

Žiaci: Jedna žiačka išla v papučkách, 
jeden mal mikinu s dlhým rukávom a 
bol, samozrejme, bez fľaše s vodou...
 Učiteľ: Teraz môžete telefonovať 
v ktoromkoľvek kúte chaty. Žiačka: 
Najlepšie sa telefonuje v zavretej 
skrini...
 Učiteľ: Aj rodičia vás poučili o po-
užívaní repelentu. Žiak: Viem, že ne-
môžem striekať do očí, ale tie stromy 
môžem postriekať proti škodcom.
 Žiak: Neposlušné deti sú nespo-
kojné...
 Žiak – komentátor futbalového 
turnaja: Samo ide, má dobrý smer na 
bránu, ale nemá loptu...
 Žiak pri buste kráľa Karola Ró-
berta z Anjou v Kremnici: S tým člove-

kom by som sa chcel odfotiť. To bol macher. 
(Udelil mestu privilégium na prevádzku min-
covne.)

 Boli sme naozaj dobrá parta žiakov, uči-
teľov, animátorov i všetkých, ktorí sa na Chate 
Limba v Bystrej starali o naše brušká, zdravie 
a celkovú pohodu. 

Mgr. Jana Paulinyová
1x snímka: archív ZŠ

 V mesiacoch apríl až júl zorganizovala nezisková organizácia Áno 
pre život sériu bezplatných kurzov pre ľudí ohrozených sociálnym vylú-
čením. Hlavným cieľom bolo, aby títo ľudia dostali možnosť „vziať svoj 
život a pracovný osud do vlastných rúk.“ Kurzy sa uskutočnili vďaka 
Accenture Nadačnému fondu v Nadácii Pontis. 

 Výnimočnosť kurzov spočívala v tom, že tvoriví a zaujímaví ľudia    
z regiónu naučia znevýhodnených ľudí novým zručnostiam a reme-
slám. Rozhovory, nové nápady mali naštartovať ľudí zmeniť svoju ne-
ľahkú situáciu aktívnou spoluúčasťou. Štyroch kreatívnych kurzov sa 
celkovo zúčastnilo 34 účastníkov, z toho 6 zdravotne znevýhodnených 
a 16 sociálne znevýhodnených – klientky Zariadenia núdzového býva-

nia, osamelé matky s nezaopatrenými deťmi, dlhodobo nezamestnaní, 
ženy po viacročnej materskej dovolenke, ženy staršie ako 45 rokov. 
Kurzy vedené profesionálmi priniesli výsledky.
 Na dvojdňovom Kurze kreatívneho háčkovania sa účastníci naj-
prv naučili vyrábať jednoduché košíky. Ich nadšenie po kurze bolo také 
veľké, že lektorka p. Lida Igondová pokračovala s účastníkmi ďalej a 
vyrobili vankúše, zavinovaciu deku pre bábätko, podložky pod šálky a 
dokonca aj plavky. Na Kurze medovníkovej tvorby vyrábali účastníci 
rôzne predmety z medovníkového cesta – chalúpky, košíky, kvetinky. 
Od klasického zdobenia medovníkov sa posunuli na vyššiu úroveň. Po-
sledné dva kurzy pod vedením výnimočných lektoriek Lacky Repkovej, 
Moniky Janigovej a Vandy Tuchyňovej – Grafický rýchlokurz a PC 
kurz – mali pomôcť účastníkom spropagovať svoje výrobky na interne-
te, na sociálnych sieťach. Naučili sa vyrobiť jednoduché plagáty, banne-
ry, ale aj životopis, ktorým by sa odlíšili od ostatných. 
 Mottom všetkých kurzov sú slová Vandy Tuchyňovej účastníkom: 
„Čokoľvek chcete robiť s dobrým úmyslom, hoci by vás ostatní od toho 
odhovárali, má to zmysel. Pomalými krokmi, postupne sa vám vaše vlo-
žené dobro vráti a budete meniť svet k lepšiemu“. 

Tento projekt podporil Accenture Nadačný fond – Nadácia Pontis.

Zuzana Dobešová, Áno pre život
1x snímka: autor

ZEM 2.0.5.7

ĽUDIA Z RAJECKÉHO REGIÓNU ZOBRALI SVOJ ŽIVOT A PRACOVNÝ OSUD DO VLASTNÝCH RÚK



 Slová včela, jed, alergia, bolesť vzbudzuje v niekom z nás strach  
z bodnutia a niečo pred čím sa treba výsostne chrániť. Slovo med alebo 
jemnejšie vyjadrenie včielka vyvoláva v nás, ako i deťoch už iné pocity 
a milú náklonnosť k tomuto úžasnému božiemu stvoreniu. Byť pracovitý 
ako včielka, nezaháľať a vedieť obetovať aj svoj život sú príklady, ktoré 
sa po mnohé roky čerpajú hlavne zo života včielok hoci je to len hmyz, 
ale hlavná podstata bytia vychádza niekde hlboko z prírody. 
 Dnes už je medu dostatok v malých obchodoch i veľkých nákupných 
centrách, tým aj včelárstvo začalo po roku 1989 pomaly upadať do za-
budnutia. Med ako potravina alebo možno liek na ne-
duhy, ktoré nás denne trápia je aj otázka požadovanej 
kvality, ktorá sa nám dostáva na stôl. Svet sa nám 
otvoril naplno a nemožno tomu zabrániť ani v dovoze 
iných cudzozemských medov, na ktoré nie je náš 
organizmus nastavený. Ide hlavne o peľové zrnká ob-
siahnuté v mede, ktoré môžu vyvolať alergie a neho-
voriac už o kontaminácii liečivami v nadlimitných hod-
notách, ktoré taktiež zanechávajú nežiaduce rezídua 
v mede. Otázka falšovania kvality dovezeného medu 
by bola veľmi dlhá téma, čo nie je obsahom tohto člán-
ku. Len krátke poučenie ako sa snažiť predísť neisto-
te. Všetky medy sú založené na pomere jednodu-
chých cukroch glukózy a fruktózy a od nich závisí aj 
kryštalizácia medu. Niektoré medy majú vyšší obsah 
glukózy ako príklad uvediem repkový med, ktorý sa 
prejaví ako najrýchlejšie kryštalizujúci med, ale na-
príklad v agátovom mede je hlavná zložka fruktóza s najpomalšou kryš-
talizáciou. Kryštalizácia je jedným zo znakov pravosti medu. Med tekutý 
aj niekoľko mesiacov, možno aj rokov, nie je med, ale medová náhrada. 

 Kto sú však tí, ktorí našli lásku k včelárstvu a neľutujú ani to bolesti-
vé žihadielko, aby pomáhali včielkam po zdravotnej stránke k ich nedo-
cenenej opeľovacej činnosti a vedeli aj priniesť medové produkty do 
svojich rodín, ale i nám ostatným nie včelárom? 

 História organizovanosti včelárstva v Rajeckej doline sa traduje 
niekde do roku 1919 a je spojená s menom českého aktivistu prof. Jak-
ša, ktorý pomohol u nás založiť prvú organizáciu. Jej predsedom bol 
Jozef Jančovič. Pre slabú členskú základňu sme sa pripojili k Žilinskej 
organizácii. Naša organizácia ďalej pokračovala od roku 1938 pod ve-
dením učiteľa Vojtecha Križana z Rajeckej Lesnej. V budúcom roku si 
pripomenieme 80. výročie založenia našej organizácie a patrične to aj 
oslávime. 
 ZO Rajec pod vedením SZV (Slovenského zväzu včelárov) združu-
je 90 členov, ktorí obhospodarujú 827 registrovaných včelstiev v cen-
trálnom registri v Liptovskom Hrádku. Včelári sa pravidelne schádzajú 
na členských schôdzach, na ktorých si vymieňajú osobné skúsenosti     
i prostredníctvom odborných prednášok, riešia záležitosti objednávania 
liečiv pre včelstva, objednávania odborných časopisov, kalendárov a 
iných tlačovín. Výbor ZO sa taktiež pravidelne stretáva, aby dohliadal 
na plynulý chod našej ZO, ako i plnenie úloh, ktoré nám boli uložené 
členskou schôdzou. Zabezpečujú sa jarné prehliadky včelstiev pros-
tredníctvom svojich včelárov – asistentov úradného veterinárneho leká-
ra, ktorí sú vyškolení a pravidelne si obnovujú skúšky. Výbor dohliada 
na predkladanie žiadosti na opeľovaciu činnosť, ako i na žiadosti o pos-

kytnutie pomoci na technické vybavenie včelníc. Po minulé roky sme sa 
predstavovali prostredníctvom včelárskej nedele spojenej so svätou 
omšou v Rajeckých Tepliciach a ochutnávkou medu. Pre širokú verej-
nosť boli pripravené prednášky na tému včelárstvo, ako i výroba medov-
níkov a ukážky historických pomôcok včelárov v priestoroch Mestského 
úradu v Rajeckých Tepliciach. Spoločne navštevujeme i odborné výsta-

vy včelárstva a včelárov na Sloven-
sku, ktorí prispievajú odbornými 
prednáškami a ukážkami včelníc   
k rozvoju a vzdelávaniu. Tradične si 
udržujeme partnerstvo aj s morav-
skou ZO ČSV v Pozloviciach pri Lu-
hačoviciach. Organizované zájaz-
dy včelárov sú vždy milé stretnutia 
s moravskými priateľmi, včelármi 
ale i včelárkami, a veru i návraty     
z návštev späť domov sú plné krás-
neho prežitého nadšenia a očaká-
vania budúceho stretnutia na dru-
hej strane hraníc o ďalšie dva roky.
 O činnosť chodu ZO SZV v Raj-
ci sa starajú: predseda František 
Maňak, tajomník Ladislav Balvan, 

hospodár Mária Rajčanová a členovia výboru Ing. Marián Stranianek a 
MVDr. Ján Drobúl.
 Členskú základňu podľa registrácie včelárov tvoria včelári z Čič-
mian (1 člen), Fačkova (6 členov), Rajeckej Lesnej (6), Šuje (1), Rajca 
(9), Ďurčinej (6), Kľačí (1), Jasenového (4), Zbyňova (4), Konskej (10), 
Kamennej Poruby (14), Rajeckých Teplíc (9), Kuneradu (5), Poluvsia 
(2), Stránskeho (6), Turia (1) a Žiliny (5).
 Práca s mládežou a všeobecná osveta včelárstva je jednou z úloh, 
ktorá by mala napomôcť pritiahnuť ku práci so včielkami viac obetavých 
ľudí a nebáť sa až tak toho „božteku včielky“ lebo všetko toto bude vyna-
hradené krásnou prácou pri ošetrovaní včelstiev, odchovu mladých 
rodín, chovom včelích matiek, vytáčaním zdraviu prospešného medu, 
zberu peľu a propolisu a v neposlednom rade aj chytaním rojov, ak vče-
lár zanedbá pravidelnú starostlivosť o svojich miláčikov. Bohužiaľ včiel-
ka nepozná svojho majiteľa, ale majiteľ by si mal poznať svoje včielky.
 V tomto roku sme spoločne s OZ Tilia ( ) predstavili počas www.lipy.sk
Dňa včely pre žiakov oboch základných škôl v Rajci v termíne 10. a 11. 
mája bohatý program s prednáškami a praktickými ukážkami. Deti si 
vyskúšali prácu s včelím voskom, nechýbala ochutnávka medu či pre-
hliadka úľov a včelárskych potrieb. Ďakujeme členom OZ Tilia, ktorí pri-
pravili program pre školy, pedagógom zo škôl a mnohým ďalším dobro-
voľníkom, ktorí svoj voľný čas venovali deťom a včelám. Dni včely sú sú-
časťou projektu „V škole ako v úli, učme sa od včely“, ktorý podporila 
Nadácia Kia Motors Slovakia. Ďakujeme! 
 Veríme, že na popularizáciu včiel a včelárstva nadviaže pripravo-
vaný včelársky krúžok v Rajci. Pokračovaním prednášok na školách 
bola aj praktická ukážka na včelnici vo Fačkove, kde si chlapci pod ve-
dením včelárov mohli vyskúšať prácu so včielkami a oboznámiť sa        
s včelárskou problematikou. Odporúčam zanieteným budúcim záujem-
com o včelárstvo absolvovať odborné prednášky, nájsť si svojho včelá-
ra učiteľa a pokúsiť sa prihlásiť do včelárske školy pod Bánošom v Ban-
skej Bystrici, kde získajú začiatočnícke skúsenosti a môžu taktiež na 
základe počiatočného vzdelania požiadať o finančnú podporu vo forme 
dotácie na nákup prvých úľov, mladých včelstiev a plemenných matiek. 
Výbor našej ZO je ochotný a vždy nápomocný poskytnúť radu ako za-
čať. 

Ladislav Balvan, tajomník ZO SZV
2x snímka: OZ Tilia a ZO SZV Rajec
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VČELÁRSTVO V RAJECKEJ DOLINE

MESTO RAJEC ĎAKUJE

Martinovi Šimkovi za zapožičanie exponátov 

na výstavu Tajomstvá tkané storočiami

a 

rodine Gramerovej za výstavu Deti dreva
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 Všetky mužstvá futbalového klubu odštartovali súťažné zápasy no-
vej sezóny 2017/2018. Zatiaľ čo dorastenci získali plný počet bodov, 
mužom sa v úvode nedarilo podľa predstáv. 
 V A mužstve nastal po sezóne pohyb v kádri, keď ho opustili Braňo 
Očko, Jozef Pekara a tiež najlepší strelec V. ligy z minulej sezóny Martin 
Kordiš, ktorý odišiel na hosťovanie do Domaniže. Naopak do kádra 
pribudli títo hráči: Maroš Miko (OFK Teplička nad Váhom), Vlado Sudor 
(OŠK Kamenná Poruba), Mário Korda (OŠK Švošov), Marek Kašuba 
(MŠK Kysucké Nové Mesto) a Michal Sandanus (TJ Stráža). Nové 
posily sa po prvýkrát predstavili v ostrom súťažnom zápase v rámci pr-
vého kola Slovnaft Cupu, v ktorom sme privítali na ihrisku v Rajci štvrto-
ligistu z Bánovej. Rajec po góloch Kordu a Kordiša (ten hral v drese 
Rajca iba 1. kolo Slovnaft Cupu) síce viedol 2:0, no Bánovej sa podarilo 
v priebehu druhého polčasu vyrovnať. Rozhodovalo sa tak až v penalto-
vom rozstreli. V tom bola úspešnejšia Bánová, ktorá tak zvíťazila 2:3 a 
postúpila do ďalšieho kola. V prvých ligových zápasoch novej sezóny sa 
našim futbalistom darilo striedavo. 

Výsledky A-mužstva v uplynulom období: 
 FK Rajec – TJ Slovan Skalité 4:2. Góly: Rybár, Jeťko, Panák, Drah-
no. TJ Spartak Vysoká nad Kysucou – FK Rajec 0:6. FK Rajec – FK 
Strečno 2:2. Góly: Jeťko, Mazák. FK Rajec – TJ Snaha Zborov nad Bys-
tricou 2:1. Góly: Hájek, Michal Miko.

 Po úvodných štyroch kolách majú teda muži na svojom konte 7 bo-
dov a skóre 8:11. Momentálne sa nachádzajú na priečkach, na ktoré ne-
boli v minulých sezónach zvyknutí a cieľom do ďalších zápasov bude čo 
najrýchlejší návrat na vrchné priečky tabuľky.  

DORASTENCI

 Do kádra dorastencov pribudlo pred novou sezónou taktiež niekoľ-
ko hráčov, ktorých bude chcieť tréner Miroslav Pauliny postupne zapra-
covať do mužstva. Príchody: Rastislav Ščibran, Marek Bartek (FK Ďur-
činá), Ján Škorvánek, Adam Prieložný (OŠK Kamenná Poruba), Dávid 
Dolník, Ján Čako (TJ Partizán Kunerad). Všetci títo hráči mali možnosť 
ukázať sa nielen v tréningovom procese, ale taktiež v dvojici príprav-
ných zápasov proti Domaniži (3:0) a Plevníku (8:3) a tréner sa napokon 
rozhodol pre ich angažovanie. 
 Hneď v prvom súťažnom zápase na dorastencov čakalo derby v Ka-
mennej Porube, ktorá hrala prvý zápas vo IV. lige dorastu po tom, čo po-
stúpila z nižšej súťaže. V tomto zápase rozhodli dobre zahraté štan-
dardné situácie, keď sa najskôr po rohovom kope presadil Daniel Hnáth 
a následne utešenou strelou pod brvno zvýšil na 0:2 Peter Cúg. Také 
bolo napokon aj konečné skóre zápasu, o čo sa podstatnou mierou pri-
činil aj brankár Adam Prieložný, ktorý si hneď v prvom zápase pripísal 
čisté konto.
 V zápase druhého kola si dorastenci jednoznačne poradili so Streč-
nom, ktoré však na zápas nastúpilo len s deviatimi hráčmi. Naši doras-
tenci v tomto zápase dokázali zvíťaziť 7:0. Štyrikrát sa strelecky presadil 
Jakub Chupáň, dva góly pridal Peter Cúg a jeden gól strelil Adam Bujný. 
 V domácej dohrávke so Stráňavami naši dorastenci dominovali a 
zvíťazili 7:1. Tri góly zaznamenal Patrik Kašuba, dva pridal Adam Bujný 
a po jednom zásahu pridali Jakub Chupáň a Ján Škorvánek.
 Dorastu patrí po vydarenom úvode druhé miesto o skóre za B muž-
stvom Kysuckého Nového Mesta. 

ŽIACI

 Obe žiacke družstvá prešli pred sezónou značnou obmenou kádra. 
 Starší žiaci preto ešte pred začiatkom sezóny absolvovali príprav-
ný zápas proti súperovi z Domaniže, ktorej podľahli 2:4, keď naše góly 
zaznamenali Maximilián Rybár a Pavol Horník. Následne mali ešte čas 
na to, aby doladili formu do začiatku súťaže. Tú však nezačali ideálne, 
keď podľahli Zborovu nad Bystricou jednoznačne 6:1, keď súperovi do-
kázali vzdorovať iba v prvom polčase. Jediný gól strelil z pokutového 
kopu Samuel Majoroš. Už o dva dni starších žiakov čakal domáci zápas 
proti Radoli. V ňom siahali na tri body, po tom čo sa v prvom polčase 
dvakrát presadil Matej Martinka. Hosťom sa však podarilo ešte do pol-
času znížiť a v druhom polčase aj vyrovnať na konečných 2:2. 
 Mladší žiaci v prvom zápase novej sezóny takisto podľahli Zborovu 
nad Bystricou jednoznačne 6:0. V domácom zápase proti Radoli síce 
tiež nezačali ideálne, keď prehrávali 0:2, ale bojovným výkonom napo-
kon dokázali výsledok zápasu otočiť a po víťazstve 5:2 si pripísali do 
tabuľky prvé tri body. Hrdinom zápasu bol Tomáš Jakubský, ktorý zaz-
namenal tri góly.

Robo Michalec 

 V máji 2017 vo vydavateľskom družstve 
Podtatranské noviny vyšla Rajčanovi Stani-
slavovi Javorskému, už druhá básnická 
zbierka pod názvom Iba vrchy vedú, ktorá je 
venovaná jeho vrelým vzťahom k horám. Nie-
len o jeho tvorbe a inšpirácii si môžete prečítať 
v krátkom rozhovore.

Ako a kedy si sa dostal k poézii?
 Moje prvé literárne pokusy vznikali už po-
mere dávno, počas stredoškolských štúdii, pri-
bližne pred pätnástimi rokmi. Sprvoti ako zá-
pisky, krátke úvahy či zamyslenia mladého 
človeka, prepracované na myšlienkovo i tema-
ticky ohraničené celky. Tie sa časom prehlbo-
vali a napĺňali onen pomyselný „umelecký šu-
plík“. Logickým vyvrcholením bola túžba pode-
liť sa o ne s okolím, a tak vznikla básnická pr-
votina Čakanie na nič.

Iba vrchy vedú je už tvoja druhá kniha. Ke-
dy si sa rozhodol, že vydáš svoju prvotinu? 
Aká bola cesta k nej?
 Rozhodnutie vydať prvotinu, Čakanie na 
nič, bolo pomerne náhle. Túžba podeliť sa      
o pohľad, myšlienky a zamyslenia mladého 
človeka bola v onom čase natoľko silná, že 
prevalcovala akékoľvek formálne či adminis-
tratívne prekážky. Ale také už prvotiny bývajú – 
tak trochu „na hrane“, rebelantské, plné nábo-
ja, iskier a dynamiky im vlastnej, neisté a istým 
spôsobom nevyzreté. Práve v tom vnímam ich 
najväčšiu hodnotu a zmysel, mnoho ráz zatie-
ňujúce i obsahové a formálne nedostatky.

Čo je pre teba najväčšou inšpiráciou?
 Podnety pre písanie sa nesnažím vyhľa-
dávať. Akosi prirodzene sa mi vpletú pod nohy. 
Myseľ, pamäť a predstavivosť spletú dohro-
mady obraz, niekedy hmlistý, inokedy číry, jas-
ný, plný rozporov. S ním ďalej pracujem, zväč-
ša náhle, v celosti, bez kompromisu. Dôležité 

je pre mňa správne obraz uchopiť a vymodelo-
vať čitateľovi príbeh. Príbeh zatlčený do srdca 
i do hlavy.

Na základe čoho si vyberal konkrétne bás-
ne do zbierky Iba vrchy vedú? Sú aj také, 
ktoré zatiaľ ostali „v šuplíku“?
 Básnická zbierka Iba vrchy vedú my-
šlienkovo i pocitovo inklinuje k prostrediu, 

FUTBALOVÚ SEZÓNU ZAČALI NAJLEPŠIE DORASTENCI

Snímka: archív FK Rajec

IBA VRCHY VEDÚ
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ktoré spôsobom mne vlastným, milujem – Ta-
try. Zaradené básne sú späté práve s onou 
pulzujúcou atmosférou hôr a spoločne vytvá-
rajú celistvý obraz úseku života ta hore. Je to 
ako film, premietajúci osudy ľudí, situácie, 
spomienky a pocity, „zamrznuté“ v tatranskom 
čase. Bláznivo nezmeniteľné. A môj pomysel-
ný „umelecký šuplík“? Ostáva pootvorený.

Knihu si venoval Milanovi Frančekovi. Pre-
čo práve jemu a čo ťa k tomu viedlo?
 Titul Iba vrchy vedú som sa rozhodol ve-
novať priateľovi, horskému nosičovi Milanovi 
Frančekovi, ktorý v 2007 tragicky zahynul pri 
výškových prácach v Bratislave. S Milanom 
som mal dlhoročný priateľský vzťah, poznali 
sme sa nielen z prostredia Téryho chaty, kde 
sme „nosili“, no taktiež z čias nášho pôsobenia 
v popradskom skautskom oddiele, kde sme sa 
pred mnohými rokmi prvýkrát stretli. Milana si 
nesmierne vážim za jeho pozitívny prístup, hú-
ževnatosť, priateľskosť a ľudskosť. Mnohé zo 

samotných básní sa obsahovo dotýkajú mo-
jich stále živých memoárov prežitého s Mila-
nom i ostatnými priateľmi ta hore. Azda i veno-
vaním tejto knihy sa mi podarí prejaviť česť pa-
miatke Milanovi; i úctu jeho rodičom. 

Mnoho básní v zbierke je venovaných ho-
rám. Máš k nim špeciálny vzťah?
 Hory sú čarodejnice, dávno opantali moje 
srdce. Náhle – natrvalo. Už len ich samotná 
existencia je pre mňa nesmierne príťažlivá. 
Zakaždým sa menia, prekvapujú nielen vizuál-
ne, človeka svojou atmosférou pohltia. Intimitu 
tohto vzťahu dotvárajú ľudia ta hore, rovnako 
počarovaní ich krásou. „Hory menia charakter 
človeka“, ako hovorieva môj priateľ, nosič Jaro 
Forgáč. Preveria ťa, a ak vytrváš, skrátka sa 
zamiluješ, aspoň tak nejak to je v mojom prí-
pade.

Máš nejaký zážitok z hôr, ktorý si si zvlášť 
zapamätal?

 Pravdaže. Radosť z vidma, hrdelný strach 
pod jazernou stenou, usmiatu Julku, smrť v se-
dle, Milanov odtrh v Hangu, či zúfalého beche-
ra za chatou... Obrazov je mnoho.

Ak by si mal zhodnotiť štýl tvojej vlastnej 
tvorby, čo by si povedal?
 Literárne obrazy sa snažím čitateľovi spro-
stredkovať ako príbeh. Stimulovať jeho obra-
zotvornosť a jednoducho zamerať jeho pozor-
nosť na ideu – náhlu, krátku, intenzívnu. Slo-
vami priateľa, editora knihy Martina Tvrdého, 
štýl je nenásilný: „... od tvrdosti pravdy a pokor-
ného prijatia životného údelu sa skláňa k mäk-
kosti artikulovania nevyhnutného.“

 Ak vás tento titul zaujal viac sa o ňom doz-
viete na webovej stránke http://ibavrchyve-
du.nzw.sk. Knihu si môžete zakúpiť v Kníhku-
pectve v Rajeckej radnici.

-js-
1x snímka: autor

 Milí čitatelia, dnes vám predstavím služ-
bu včasnej intervencie, ktorá je od roku 2014 
novou sociálnou službou pre rodiny, ktorým 
sa narodí dieťatko so zdravotným postihnu-
tím alebo sú signály, že zdravý vývoj novona-
rodeného dieťaťa môže byť z rôznych dôvo-
dov ohrozený.

 Táto podporná služba pre rodiny bola     
v Európe zavedená už koncom sedemdesia-
tych rokov ako intervencia a prevencia dlho-
dobých obmedzení u detí do 7 rokov veku.    
U nás doteraz poskytovali a poskytujú odbor-

nú pomoc lekári a špeciálno-pedagogické poradne. Vo väčšine európ-
skych krajín je koncepcia poskytovania včasnej intervencie výsledkom 
spolupráce ministerstva zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Na 
základe nej pomáha rodine interdisciplinárny tím odborníkov pozostá-
vajúci z pediatra, špeciálneho pedagóga, psychológa a sociálneho pra-
covníka. V Španielsku vyvinuli pre včasnú intervenciu osobitný softvér. 
Na Slovensku sa zavedením včasnej intervencie do sociálnych služieb 
podstatne zdôraznila úloha sociálneho pracovníka, ktorý ako odborný 
poradca má sprevádzať rodinu, byť jej nápomocný, usmerňovať ju, a ak 
rodina dovolí, prežívať s ňou jej osud ako dobrý priateľ. 

 S odborným poradenstvom a pomocou rodinám so zdravotne zne-
výhodneným dieťaťom majú dlhoročné skúsenosti aj pracovníci ambu-
lantnej sociálnej služby, ako sú sociálni pracovníci, špeciálni pedagó-
govia, psychológovia, fyzioterapeuti, ktorí sa denne stretávajú s rodičmi 
postihnutých detí, keď ich preberajú do svojej 4-8 hodinovej dennej 
opatery. Nová sociálna služba včasnej intervencie ponúka rodičom 
svoje služby nielen ambulantnou formou, ale aj terénnou priamo v ro-
dinnom prostredí dieťatka. Odborný tím pracovníkov je ochotný prísť za 
rodinou do jej domácnosti a ponúknuť spoluprácu, vzájomnú interakciu 
a sprevádzanie rodiny v komunikácii s úradmi a rôznymi inštitúciami. 
 S ranou starostlivosťou o deti s podozrením na postihnutie, resp. už 
s diagnózou postihnutia, je nevyhnutné začínať v období 0-3 roky. 
Rodičia by preto mali zabezpečiť odbornú intervenciu pre svoje dieťa už 
od najútlejšieho veku. V opačnom prípade sa znižuje kvalita a výsledný 
efekt prichádzajúcej odbornej pomoci. Každé dieťa s postihnutím, rov-
nako ako aj dieťa zdravé, disponuje určitým potenciálom vývinových 
možností. Ak zostáva bez včasnej intervencie a pravidelnej stimulácie, 
začne výraznejšie zaostávať v porovnaní s dieťaťom, ktorému bola ve-
novaná raná špeciálnopedagogická, psychologická či terapeutická sta-
rostlivosť. 

 Potvrdenie diagnózy postihnutia dieťaťa by malo byť zároveň oka-
mihom začatia odbornej intervencie v rodine. Je vhodné, aby rodičia     
v tomto období spolupracovali s odborníkmi. Ich rodičovstvo si vyžaduje 

profesionálnu podporu, obzvlášť v čase, keď prijímajú novú životnú si-
tuáciu a prispôsobujú sa jej. Včasnú diagnostiku a skorý vstup profe-
sionálnej starostlivosti do rodiny považujeme za rozhodujúce psy-
chologické faktory zvládania rodičovského stresu pri narodení dieťaťa  
s postihnutím. Poradenská intervencia odborníkov býva obvykle orien-
tovaná nielen na dieťa, ale aj na rodičov. Rodičia v snahe prijať svoje 
dieťa také, aké je, potrebujú poradiť, ako pracovať s dieťaťom, ako riešiť 
každodenné problémy, s ktorými sú konfrontovaní vzhľadom na hendi-
kep dieťaťa, ako prijať situáciu v rodine, a pritom nájsť stratenú rodinnú 
pohodu. Potrebujú praktické usmernenia, zrozumiteľné, a najmä prav-
divé odpovede na otázky, ktoré sa týkajú ďalšieho vývinu ich dieťaťa, 
jeho budúceho vzdelávania a neskôr profesijného uplatnenia. Vhodné 
je zapájať rodičov do rozhodovacích procesov o dieťati a posilňovať ich 
kompetencie v tomto smere. 

 Rodičia ocenia, ak s nimi odborník komunikuje ako s rovnocennými 
partnermi, ak ich počúva a prijíma ako konkrétnu rodinu, pričom nepo-
užíva všeobecné a málo zrozumiteľné rady. V komunikácii medzi nimi je 
žiaduca pravdivosť informácií, neskresľovanie skutočnosti a neprikrá-

šľovanie faktov. Väčšina rodi-
čov hľadá všetky dostupné 
možnosti, ako svojmu dieťaťu 
pomôcť, či v špeciálnopedago-
gickom prostredí alebo voľbou 
integrácie do bežného sociál-
neho a vzdelávacieho prostre-
dia. Rodičom treba vždy poskyt-
núť niekoľko alternatív, z kto-
rých si môžu primerane vybrať. 
Pritom treba zohľadňovať jedi-
nečnosť každej rodiny, jej oča-
kávania a potreby a aj konečné 
rozhodovacie právo rodičov. 
Rodičia s dominantnou snahou 
pomôcť dieťaťu majú dobré 
predpoklady zvládnuť rolu rodi-
ča dieťaťa s postihnutím.

 V zmysle novej legislatívy 
patrí sociálna služba včasnej in-
tervencie do pôsobnosti samo-
správnych krajov. Preto, ak sa 
rodina rozhodne pre takúto po-
moc, má právo obrátiť sa o radu 
na príslušný samosprávny kraj, 
ktorý vedie register všetkých 

poskytovateľov sociálnych služieb, aj včasnej intervencie a poskytne 
rodine adekvátne poradenstvo. 

Ľubomír Sečkár,
poslanec Žilinského samosprávneho kraja

2x snímka: autor

SLUŽBA VČASNEJ INTERVENCIE
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SPOLOČENSKÁ
RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
alebo rodinných príslušníkov

Jubilanti – september 2017

 Prázdniny sú za nami a či sa nám to páči 
alebo nie, jeseni sa postupom času nevyhne-
me. Ak však leto stálo „za to“, potom je aspoň 
na čo spomínať. V Maratón klube Rajec sa 
spomínať určite bude, lebo rozhodne je na čo.
 Skôr, než prejdeme k tomu najhlavnejšie-
mu, treba určite spomenúť, že maratónci nele-
nili ani cez prázdniny. Leto odštartovali spoloč-
ným sústredením v Terchovej a okrem vlast-
ných organizačných povinností sa zúčastnili aj 
iných podujatí, na ktorých boli aj vďaka úspeš-
ným umiestneniam viditeľní – patrí tam napr. 
Štiavnický triatlon, Malý štrbský maratón, 
Žiarsky duatlon, Beh Tlstá Ostrá, Beh hre-
beňom Nízkych Tatier, Žilinský Triatlon a 
mnohé ďalšie.

 Každý, samozrejme, určite vie, čo je z hľa-
diska behania pre náš klub vrcholom roka – 
nepochybne je to Rajecký maratón, ktorý si 
našiel svoje pevné miesto medzi najjagavej-
šími slovenskými športovými podujatiami. Je-
ho už 34. ročník sa konal 12. augusta a aj tento 
rok priniesol množstvo noviniek. Tou najväč-
šou bola jednoznačne premiérová úplná uzá-
vierka trasy Rajec – Čičmany pre motorové vo-

zidlá. Až na pár výnimiek bolo toto obmedze-
nie aj skutočne dodržané a bežci si tento „nový 
pocit“ neohrozovania autami nevedeli vyna-
chváliť. Touto cestou ďakujeme všetkým vám, 
ktorí ste sa rozhodli podporiť túto myšlienku a 
rešpektovať ju. Dotiahnuť tento projekt nebolo 
vôbec jednoduché, no vďaka nemu naše po-
dujatie stúplo opäť o niekoľko úrovní vyššie.   
V tomto smere teda treba určite poďakovať aj 
príslušníkom policajného zboru za ich profe-
sionálnu podporu a spoluprácu. Druhou novin-
kou bola polmaratónska súťaž štafiet. 2-4 
členné tímy si zmerali sily na trase Rajec – Ra-
jecká Lesná. Veríme, že o rok bude štafiet as-
poň trikrát toľko, lebo je to skvelá príležitosť, 
ako na vlastnej koži zažiť pocit bežať rajeckou 
dolinou. A to nás privádza hneď k ďalšej my-
šlienke vďaky – ďakujeme všetkým vám, ob-
čanom Rajca, Šuje, Rajeckej Lesnej, Fačkova 
a tiež Čičmian za to, akú atmosféru ste vytvá-
rali svojím povzbudzovaním na bežeckých tra-
sách. Každého pretekára vždy poteší úsmev a 
potlesk, pretože je to ten najprirodzenejší po-

volený doping, aký na trati môže dostať. Vďa-
ka všetkým vám si ho každý mohol z Rajca 
načerpať aj do zásoby. Nemalé ďakujeme by 
sme radi odovzdali aj Mestu Rajec a jeho ve-
deniu, ktoré sa opäť postaralo o hostinné pro-
stredie tohto úžasného podujatia. Táto spolu-
práca je mimoriadne dôležitá a samotný Rajec 
sa tak dostáva do svetového povedomia vďa-
ka množstvu ľudí, ktorí si prídu užívať dokona-
lú kombináciu tradičného jarmoku so špičko-
vým športovým podujatím. Kultúrny program 
počas celého dňa navyše návštevníka motivu-
je, aby si svoj pobyt v našom peknom meste 
predĺžil čo najviac. Ešte raz ďakujeme za vy-
darenú spoluprácu.
 S „ďakujem“ sme ešte neskončili. 34. roč-
ník Rajeckého maratónu priniesol okrem iné-
ho aj absolútny účastnícky rekord v histórii 
tohto podujatia. Na štart sa postavilo totiž cca 
1200 pretekárov z viac ako 10 krajín a hostili 
sme aj slovenskú atletickú špičku, pretože pol-
maratón bol zároveň majstrovstvami Sloven-
ska. O túto masu ľudí sa bolo treba postarať. 
Na prezentácii, pri parkovaní, križovatkách, 
občerstvovačkách, v cieli, na pódiu... Nič z to-
ho by sa neudialo nebyť tímu asi 300 dobro-

voľníkov, ktorí v sebe 
opäť našli chuť a zá-
pal byť toho súčas-
ťou. Všetci odviedli 
skvelú prácu. Bez 
nich by toto podujatie 
nemohlo existovať.
 Spomenúť treba 
určite aj bežecký zá-
ujem Rajčanov. Do-
morodcov na trati 
bolo totiž viac než 
60. Mnohí si aj vďaka 
skvelému počasiu 
vytvorili svoje „oso-
báky“ a máme tu aj 
takých, ktorí sa blysli 
na najvyšších prieč-
kach samotného po-
dujatia. Michal Pek-
ný si napriek zlome-
nej ruke vykorčuľo-
val 3. miesto v abso-

lútnom poradí na inline polmaratóne, „Rajeckí 
basketbalisti“ si uchmatli druhé miesto v štafe-
tách, no najväčšie ovácie získal celkom jedno-
značne Rasťo Kalina. Jeho ďalší maratón a 
ďalší osobák – 02:47:54 – totiž znamenal       
5. miesto v celkovom poradí, úžasné tretie 
miesto v kategórii a zisk v poradí už tretieho 
ocenenia za Najrýchlejšieho Rajčana. Gratu-
lujeme!
 No a napokon nemožno zabudnúť ani na 
mozog celej akcie. Je treba obklopiť sa vždy 
tými najschopnejšími a najšikovnejšími, no 
vždy musí byť jeden, ktorý je šéf. A tak posled-
né ďakujeme patrí riaditeľovi Tatovi Palovi za 
to, že riaditeľuje už 34 rokov a riaditeľuje do-
bre. A nemusí sa tým chváliť. Lebo náš Rajec-
ký maratón sa chváli vo svete sám. Preto, kto 
raz zažije Rajec a túto atmosféru, chce sa sem 
vrátiť znova. A to je pre nás všetkých tá najlep-
šia vizitka a odmena.

-jr-
1x snímka: archív MK

65 rokov
Júlia Pekarová

Ivana Špániková

70 rokov
Pavlína Paulinyová

75 rokov
Mária Blahová
Ján Cibulka

Vincent Halko

80 rokov
Anna Vojtasová

83 rokov
Viktor Hajster

87 rokov
Štefan Višňovský

91 rokov
Pavol Šimko

Narodili sa
Ema Škorvánková – jún

Peter Buday – júl
Sofia Kromková – júl
Marco Kardoš – júl 

Adam Čerňanský – júl 

Zosobášili sa v Rajci
Veronika Šándorová 

a Ján Kasák – 29.7.2017

Terézia Rusnáková 
a Bc. Ľubomír Valient – 19.8.2017

Alexandra Hanusová 
a Jakub Dubravka – 26.8.2017

Opustili nás
Ing. Miroslav Veselý 1956 – 4.7.2017
Bartolomej Rybár 1937 – 11.7.2017

Jozef Králik 1955 – 20.7.2017
Karol Rybár 1927 – 30.7.2017
Ivan Wünsch 1947 – 10.8.2017

Ján Milo 1965 – 12.8.2017
František Ďurčanský 

1949 – 18.8.2017
Emília Fabanová 1936 – 20.8.2017

Anna Daubnerová 1929 – 20.8.2017
Ing. Stanislav Golier 

1963 – 30.8.2017

Srdečne blahoželáme!

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

VÍŤAZ RAJECKÉHO MARATÓNU 2017 - TIBOR SAHAJDA, TJ OBALSERVIS KOŠICE
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 Kordovánky Junior – majsterky Európy v kategórii VF mix. Kordo-
vánky Junior – majsterky Európy v kategórii mini mix. Oliver Kubačák – 
majster Európy v kategórii sólo baton. Kordovánky Senior – vicemaj-
sterky Európy v kategórii VF pom-pom. Petra Cibulková – vicemajsterka 
Európy sólo baton. Kordovánky kadet – 2. vicemajsterky Európy v kate-
górii VF mix.

 Šestnásta sezóna priniesla Kordovánkam veľa cenných kovov. Po 
tvrdých prípravách a tréningoch začali s ich získavaním už v máji, kedy 
sa konali MSR. Zo Spišskej Novej Vsi si doniesli celkovo 5 zlatých,        

2 strieborné a 1 bronzovú medailu. Nasle-
dovali ďalšie medzinárodné súťaže v Brati-
slave a Malackách a s nimi prišla ďalšia 
„žatva“: 12-krát zlato, 4-krát striebro a 3-
krát bronz. Ani to však úspešné dievčatá 
nezastavilo. Choreografie ďalej zlepšovali 
a cibrili, aby sa dokonale pripravené vybrali 
na tohtoročné Majstrovstvá Európy. Očaká-
vania boli veľké a talianska Giulianova ich 
privítala krásnym prímorským prostredím, 
ale aj obrovskými horúčavami. Medzi viac 
ako 4000 mažoretkami naše dievčatá tento 
rok zažiarili v nových klubových súpravách 
hneď na otváracom ceremoniáli. Potom pri-
šli problémy – organizátorom sa nepodarilo 
dostatočne pripra-
viť súťažný areál, 
čo viedlo k obrov-
skému zdržaniu, až 
4,5 hodiny čakania 
na horúcom slnku. 
Aj toto Kordovánky 

zvládli a už sa mohli pustiť do súťažného zá-
polenia. Tí, čo boli s nimi vedia, aké ťažké pod-
mienky museli dievčatá prekonať a zvládnuť. 
Svoje choreografie predvádzali v takmer 40 
stupňovej horúčave. Snáď nikdy doteraz neboli 
také vďačné za pitný režim, ktorý nám každo-
ročne poskytuje firma Kofola. Prvou reprezen-
tantkou v kategórií sólo pom-pom kadet bola 
Linda Miškolciová, ktorá sa umiestnila na krás-
nom 6. mieste a tým sa zaradila medzi európsku 
špičku. Mini mix Junior si so svojou choreogra-
fiou  Marionety vybojovali titul majstra Európy a 
tým si potvrdili ich víťaznú šnúru. Majsterka Slovenska Petra Cibulková 
dosiahla vrchol svojej tanečnej kariéry a z ME v Gulianove si odniesla 
striebornú medailu. V kategórií sólo baton man Kordovánky po prvýkrát 
reprezentoval Oliver Kubačák, ktorý získal titul majstra Európy. Sólistov 

uzatvára Barbora Riz-
manová s jej 5. mies-
tom v kategórií sólo 
p o m - p o m  s e n i o r . 
Spomedzi veľkých for-
máci í  Kordovánky 
predviedli 3 choreo-
grafie a všetky boli 
ocenené titulom. V ka-
tegórií veľký mix kadet 
si malé „Tučniačiky“ 
vytancovali 3. miesto 
spolu s titulom II. vice-
majster Európy. Kate-
góriu veľký mix junior ovládla Kordovánska „Armáda“ a na čele s gene-
rálom si odpochodovali po prvé miesto a titul majster Európy. Finálnu 
choreografiu odpálili „Rockerky“ až tak, že vypadla elektrina, no po ma-
lej prestávke, keď sa technické problémy vyriešili, Kordovánky vystúpili 
znova. Prvý aj druhý pokus vyvolal obrovské ovácie nielen z domáceho 
fanklubu. V takmer vyrovnanej konkurencii si Kordovánky v kategórií 
veľká formácia pom-pom vybojovali 2. miesto a titul I. vicemajster Euró-
py a tým sa postarali o to, aby žiadna tanečnica nešla domov bez me-
daily. 
 Spolu ich na rajeckom námestí zacinkotalo až 77. Veľká vďaka patrí 
trénerkám a vedúcej súboru, rodičom, fanúšikom, Mestu Rajec za pod-
poru aj finančné zabezpečenie cesty na ME a firme Kofola, a.s., za „zá-
chranu života“ vo forme našej vody Rajec. Kordovánky opäť úspešne 
reprezentovali Slovensko, svoje mesto, školu, rodičov. Úspech je krás-

ny, keď sa prežíva srdcom a horúce slzy šťastia stekajú k perám, na kto-
rých je úsmev. A preto si spievajme: „Od Tatier k Dunaju Kordovánky 
spievajú, že na nás nemajú aj keď sa hnevajú...“

Text a 2x snímka: Kordovánky

KORDOVÁNKY OČARILI EURÓPU

PETRA CIBULKOVÁ



Mestské noviny Rajčan, mesačník, 60. ročník. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: 
Mestský úrad Rajec – oddelenie kultúry, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: . Grafické spracovanie: Z. Ščasná. mesacnikrajcan@rajec.net
Redakcia si vyhradzuje právo krátiť príspevky. Uverejnené názory sa nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. 
Tlač: MsKS Rajec. Registrované Okresným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09 Cena: 0,50 €

inzercia

in
ze

rcia

inzercia

inzercia


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12

