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AKTUALITY Z MESTA

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

V apríli sa v obciach Rajeckej kotliny usku-
točnila petícia za obnovenie Rýchlej lekár-
skej pomoci v Rajci. Koľko obyvateľov sa 
do nej zapojilo?
 Tak, ako sme informovali v marcovom čís-
le Rajčana, petíciu sme spustili po tom ako nás 
ministerstvo zdravotníctva nielen telefonicky, 
ale hlavne prostredníctvo médií informovalo, 
že bude tri mesiace sledovať a nakoniec vy-
hodnotí opodstatnenosť lekára v sanitke 
Rýchlej zdravotnej pomoci v Rajci. Dnes,     
26. apríla, sa uskutoční zasadnutie petičného 
výboru, kde zosumarizujeme počet petičných 
hárkov a podpisov a následne by sme chceli 
navštíviť ministerku zdravotníctva, ktorej pred-
ložíme dôvody, prečo by Rýchla lekárska po-
moc v Rajci mala zostať.
 Je smutné, že spoločnosť, ktorá dostala 
oprávnenie a rozhodnutie na poskytovanie 
rýchlej zdravotnej pomoci a aj ministerstvo 
zdravotníctva sa na celú záležitosť dívajú iba 
prostredníctvom financií a nie prostredníc-
tvom toho, že tákáto pomoc je tu potrebná. My 
sa domnievame, že dochádza k porušeniu 
konkrétneho paragrafu vzhľadom na to, že do-
chádza k zníženiu kvality poskytovanej služby,     
a to preto, lebo tu nie je lekár. 

19. apríla sa uskutočnilo mimoriadne mest-
ské zastupiteľstvo, čím sa poslanci zaobe-
rali?
 Mimoriadne mestské zastupiteľstvo zasa-
dlo kvôli možnosti čerpať finančné prostried-
ky z novej výzvy ministerstva životného pros-
tredia. 
 Mesto Rajec chce prostredníctvom tejto 
výzvy získať nenávratné finančné prostriedky 
na nákup zariadení na zvoz a zmenšovanie 
objemu vybraných zložiek komunálnych odpa-
dov, ako sú biologicky rozložiteľné odpady zo 
záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov, 
objemové odpady a drobné stavebné odpady. 
Na nakladanie s týmito odpadmi chceme ob-
starať traktor s čelným nakladačom, bio-rezací 
a miešací voz na biologické odpady, traktoro-
vý náves s nosičom kontajnerov, vaňové kon-
tajnery na objemné a drobné stavebné odpa-
dy. 
 Takýmto spôsobom chceme znižovať vý-
voz odpadu, ktorý zbytočne zaťažuje skládku 
odpadov. V súčasnosti biologicky rozložiteľný 
odpad z kosenia zelene, orezávania stromov a 
kríkov vozíme do kompostoviska, ale nemáme 
technológiu na jeho úpravu. Zmiešavacím vo-
zom by sme vedeli zbierať aj orezané konáre 
po meste. 
 Ľudia v poslednom čase zase nedodržujú 
to, že im mesto vychádza v ústrety a že zriadilo 
stojiská na pokosenú trávu. Obyvatelia sú zno-
va nedisciplinovaní a vkladajú tam nie pokose-
nú trávu, ale už celé kvetináče, celé vrecia      
s odpadom a najnovšie celé stromčeky, či tuje 
a bez problémov orežú celý strom, ako naprí-
klad naposledy ihličnan na Jánošíkovej ulici, 
ktorý tam niekto dokázal celý poskladať. Nie 
sú si vedomí toho, že aj za odpad, ktorý vzniká 
na ich pozemku je zodpovedný občan! Preto 
sme vytvorili kompostovisko, aby tam mohli ľu-
dia doviezť biologicky rozložiteľný odpad, keď 
im to nevyhovuje cez víkend, nie je problém, 
aby si dohodli termín s p. Dubcom, ktorý im ho 
otvorí aj počas týždňa. 

Zhruba pred rokom sme sa rozprávali aj     
o zapojení sa do projektu, prostredníctvom 
ktorého by mohlo Mesto Rajec získať fi-
nančné prostriedky na nákup kompostérov 
do rodinných domov. 
 Takmer rok trvalo rozhodnutie minister-
stva životného prostredia k podaným projek-
tom. 25. apríla nám oznámili, že náš projekt    
s názvom Kompostér do každého rodinného 
domu bol úspešný a už sme dokonca v elektro-
nickom trhovisku vysúťažili dodávateľa. Celý 
projekt je v objeme 106 tisíc eur. Získali sme 
927 kusov kompostérov, z toho 631 kusov bu-
de 1050 litrových a 296 kusov bude 700 litro-
vých. Rozdielne objemy kompostérov sú pod-
ľa toho, kto má akú veľkú záhradu. V kompos-
téroch by obyvatelia mali likvidovať všetok 
svoj biologicky rozložiteľný odpad – trávu, po-
sekané konáre, odpad z kuchyne, lístie, popol 
atď. – skrátka všetko, čo je z domácnosti vhod-
né na kompostovanie a každý si bude likvido-
vať biologicky rozložiteľný odpad sám. V rámci 
propagácie projektu sa budú realizovať pred-
nášky pre dospelých aj pre deti, obyvatelia 
dostanú do schránok letáky, aby sa ľudia nau-
čili správne kompostovať. 
 Predpokladáme, že týmto projektom zní-
žime množstvo biologicky rozložiteľného od-
padu v kontajneroch a rozmiestnením kom-
postérov do domácností, zlikvidujeme po mes-
te dvanásť, už to musím tak nazvať, nie sto-
jísk, ale smetísk. 

V minulom čísle sme sa rozprávali o novom 
cyklochodníku Rajec-Šuja. Popri ceste sa 
už začali nejaké práce.
 Všímavý občan spozoroval, že medzi Raj-
com a Šujou už nemáme po pravej strane 
žiadne stromy. Máme už stavebné povolenie a 
stromy sme vyrezali, aby sme mohli v prípade 
možnosti začať navážať vhodný materiál do 
línie chodníka.
 Vzhľadom na malé nedostatky, na ktoré 
nás pri konzultácií upozornil Vyšší územný ce-
lok Žilina, sme žiadosť na vybudovanie cyklo-
chodníka ešte v apríli stiahli, lebo keby sme 
neboli úspešní, nemohli by sme sa zapojiť do 
ďalšieho kola. Žiadosť sme prerobili, nedos-

tatky sme v priebehu mesiaca odstránili a na-
novo ju podáme v júni. 

 Už sa nám podarilo podpísať aj Zmluvu    
o bezodplatnom prevode medzi Mestom Ra-
jec a Slovenským pozemkovým fondom (SPF) 
na pozemky pod cyklochodník. SPF nám po-
zemky v zmysle znaleckého posudku v hod-
note 16 tisíc eur prevedie bezodplatným pre-
vodom do vlastníctva mesta s podmienkou, že 
Mesto Rajec sa zaväzuje k tomu, že mini-
málne 10 rokov tieto pozemky budú slúžiť ve-
rejnoprospešnému záujmu, a to je cyklochod-
ník Rajec-Šuja.

V Klube dôchodcov sa uskutočnila rekon-
štrukcia. 
 Zatiaľ sme urobili iba opravu podlahy, kto-
rá bola nerovná, vyrovnala sa nivelačnou 
hmotou, položila sa nová podlahová krytina a 
vymaľovali sa priestory. Pri položení vznikli 
malé technické nedostatky, ktoré v rámci rek-
lamácie dodávateľ opravil. 

 V budúcnosti máme naplánované aj za-
teplenie celej budovy, úpravu dvora, záhrady a 
zriadenie fitnescentra pre seniorov. Toto však 
chceme realizovať z cudzích zdrojov, keďže 
tento rok by mala vyjsť výzva z Miestnej akčnej 
skupiny na podporu sociálnych projektov. Či to 
však bude ešte v tomto roku alebo budúci rok, 
uvidíme. V rámci projektu by sme chceli vyrie-
šiť aj správcu, ktorý by sa o seniorov mohol 
starať viac, ako je tomu v súčasnosti. 

Všimla som si, že fontána na námestí mení 
farby.
 Koncom apríla sa uskutočnila obnova fon-
tány. Celá technológia sa vymenila za novú, 
ostenie fontány sa vystlalo bazénovou fóliou 
čo je nielen krajšie, ale hlavne lepšie na údrž-
bu – je odolnejšia voči poveternostným pod-
mienkam a aj čistenie je jednoduchšie, scho-
valo sa čerpadlo do vnútra šachty. Ako novinka 
pribudlo led osvetlenie so svetelnými efektmi  
s ôsmimi základnými farbami a so striedaním 
farieb v 22 rôznych kombináciách. 

Za rozhovor ďakujem Šzá
1x snímka: MsÚ Rajec

RODINNÉ DOMY DOSTANÚ VLASTNÉ KOMPOSTERY

1050 LITROVÉ KOMPOSTÉRY
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 V minulých číslach mesačníka Rajčan 
sme vás informovali o úspešnom projekte 
Školská záhrada pri MŠ Mudrochova, 
Rajec – rozšírenie outdoorových hracích 
prvkov, ktorým sa Materská škola na Mud-
rochovej ulici v Rajci, prostredníctvom Mes-
ta Rajec, zapojila do výzvy Nadácie COOP 
Jednota, zameranej na podporu lokálnych 
komunít. Práve tento projekt v najväčšej 
miere podporili obyvatelia mesta Rajec svo-
jimi hlasmi. 

 Nadácia COOP Jednota poskytla, 
prostredníctvom Mesta Rajec, grant vo 

výške 6 000,00 eur na nákup záhradného 
domčeka pre deti, lanovej pyramídy, dvoch 
hojdačiek na pružine – motoriek a posuvné-
ho zatienenia pieskoviska. Zvyšnú časť cel-
kových nákladov spoje-
ných s realizáciou projek-
tu uhradil žiadateľ – Mes-
to Rajec.
 V mesiaci apríl sa po-
darilo úspešne zrealizo-
vať celý projekt, počasie 
našim aktivitám prialo, a 
tak sa deti (a nielen deti) 
z Materskej školy na 
Mudrochovej ulici v Rajci 
môžu tešiť z novej lano-
vej pyramídy, hojdačiek 
na pružine, domčeka a 
posuvného zatienenia 
pieskoviska.  
 Realizácia projektu 
obnášala zapojenie a 
spoluprácu dodávateľov 

hracích prvkov, zamestnancov mesta, pani 
učiteliek a aj dobrovoľníkov z radov rodičov 
a priateľov školy. Potrebné bolo vykonať 
nielen vlastné osadenie a montáž hracích 
prvkov, ale aj drobné terénne úpravy a čis-
tenia.

 Sme radi, že realizácia projektu prinie-
sla deťom aj pedagógom školy nové mož-
nosti hier a trávenia času v školskej záhrade 
Materskej školy na Mudrochovej ulici. Záro-
veň ďakujeme Nadácii COOP Jednota a 
všetkým, ktorí priložili „ruku k dielu“, za 
podporu a pomoc.

NADÁCIA COOP JEDNOTA PODPORILA MATERSKÚ ŠKOLU NA MUDROCHOVEJ UL.

LANOVÁ PYRAMÍDA
A HOJDAČKY NA PRUŽINE

ZÁHRADNÝ DOMČEK
POĎAKOVANIE DETÍ Z MATERSKEJ ŠKOLY 

NA MUDROCHOVEJ ULICI ZA NOVÉ HRACIE PRVKY

Odd. výstavby a životného prostredia, MsÚ Rajec
5x snímka: archív MsÚ Rajec

 Každý rok upratujeme okolie rieky Rajčanky – priestor od Haškovej 
ulice smerom ku benzínovej pumpe. V sobotu 14. apríla sa nás zišlo    
14 a v tomto „zabudnutom kúte Rajca“ sme vyčistili ďalší úsek. Breh 
rieky sme zbavili náletovej zelene a polámaných konárov, vyhrabali 
uschnutú trávu, vyzbierali odpadky. Konáre sme uložili na kopy, o ktoré 
sa, ako každý rok, postarali pracovníci mesta. Ďakujem aj rodinám Dub-
covej, Kardošovej, Skupinovej, Svetlošákovej a Záňovej a tento rok aj 
združeniu Aktívny PARK Rajec, ktoré sa ku nám pridalo. 

 Zažili sme príjemné pracovné sobotné predpoludnie a stretli nových 
ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť mestu s úpravou verejného priestranstva. 
Pozývame vás ku nám na prechádzku.

Zuzana Žideková
1x snímka: autor

VO ŠTVRTOM VOLEBNOM OBVODE SA OPÄŤ UPRATOVALO

POSÚVNE ZATIENENIE PIESKOVISKA
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 V apríli, keď si pripomíname Deň 
Zeme, sa na celom svete viac upozor-
ňuje na dopady ničenia životného 
prostredia, viac sa zaujímame o eko-
lógiu, viac nás zaujíma separovanie, 
či čistenie nášho prostredia od odpad-
kov. 
 Už niekoľko rokov organizuje 
Mesto Rajec v spolupráci s rajeckými 
školami a s podporou Oblastnej orga-
nizáciou cestovného ruchu Rajecká 
dolina, podujatie venované čistote 
nášho okolia – Rajecký deň Zeme, 
ktorý sa v tomto roku uskutočnil       
27. apríla. Aj v tomto roku sa doň za-
pojili Základná škola na Lipovej ulici, 
Katolícka spojená škola, Gymnázium 
na Javorovej ulici a pridali sa aj niekto-
rí zamestnanci mestského úradu. 

 Žiaci prvého stupňa rajeckých základných škôl si prišli pozrieť do 
veľkej zasadačky mestského úradu zaujímavý dokument o tatranskej 
prírode Život v oblakoch. 
 Žiaci vyšších ročníkov a študenti gymnázia zbierali v našom meste 
a v blízkom okolí, okolo Rajčanky a Čierňanky, odpadky. Každá skupina 
mala presný plán, ktorý úsek bude čistiť. Dostali odpadkové vrecia, 

jednorazové rukavice a každý dostal občerstvenie – pitný režim a malú 
sladkosť. Každý rok dobrovoľníci počas jedného predpoludnia vyzbie-
rajú neuveriteľné množstvo odpadkov. 
 Jedenásť zamestnancov mestského úradu vyčistilo takmer štvorki-
lometrový náučný chodník Okolím Rajeckého hradu od odpadkov, po-
padaných stromov, či krovín. 
 Našu Zem by sme si mali vážiť a hlavne sa o ňu starať neustále, 
nielen počas Dňa Zeme, veď na našej planéte prežijeme celý svoj život. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
2x snímka: archív MsÚ Rajec

 Vylievanie použitého kuchynského oleja 
do kanalizácie výrazne znečisťuje životné 
prostredie, predovšetkým kvalitu povrchových 
a podzemných vôd. Olej sa vylievaním prená-
ša drenážnymi rúrami a poškodzuje chod čis-
tiarní odpadových vôd. Usadeniny oleja navy-
še upchávajú kanalizačné potrubia. 

 Každý rok Slovensko vyprodukuje približ-
ne 30 tisíc ton použitého kuchynského oleja, 
na ktorom sa podieľajú priemyselné odvetvia, 
reštaurácie a domácnosti. Neekologická ma-
nipulácia s použitým olejom predstavuje váž-
ne nebezpečenstvo znečistenia pre: 
- vodu, pretože je ťažšia ako olej, v dôsledku 

znečistenia sa vytvára na jej povrchu olejový 
film. Olej zabraňuje prechodu kyslíka a spô-
sobuje udusenie vodných organizmov a 
rastlín, 

- pôdu, pretože tvorba tenkej olejovej vrstvy 
medzi časticami pôdy a koreňovými systé-
mami rastlín znižuje ich schopnosť asimilo-
vať živiny zo zeme, 

- podzemné vrstvy a podložia vôd. Kontami-
nácia podložia spodných pôd olejmi má vý-
razný vplyv na kvalitu pitnej vody z dlhodo-
bého hľadiska. Jeden liter použitého oleja 
môže znečistiť až 1 milión litrov vody, 

- kanalizačné systémy, pretože upcháva pot-
rubie a usadeniny olejov slúžia ako potrava 
pre hlodavcov, 

- čistiace zariadenia, pretože olej poškodzuje 
pitnú vodu a narúša správny chod čistiarní 
odpadových vôd.

 Napriek snahe čistiarní odpadových vôd, 
sa stále veľké množstvo oleja z domácností 
dostáva do našich riek, jazier a podzemných 
vôd. 

Ktorý olej by sme mali recyklovať?

- kuchynské oleje po vyprážaní alebo fritovaní 
(slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a po-
dobne)

- oleje slúžiace ako nálev potravín (konzervy 
tuniaka, sardiniek, zeleniny konzervovanej   
v oleji atď.)

- rastlinné tuky.

 Všetky tieto oleje musia byť recyklované, 
aby sa zaručila správna a kontrolovaná likvi-
dácia odpadu a ochrana životného prostredia, 
v ktorom žijeme!

Ako zbierať kuchynský jedlý olej

 Praktický a bezpečný zber kuchynského 
jedlého oleja môžete vykonávať špeciálne na-
vrhnutými nádobami na zber kuchynského 
jedlého oleja alebo ho môžete zberať do plas-
tových PET fliaš z nápojov, ktoré sa dajú uzat-
voriť. 

Kde môžeme odovzdať kuchynský olej      
v našom meste?

 Zber použitých jedlých olejov a tukov od 
občanov z rodinných domov sa vykonáva 

súčasne s vrecovým systémom zberu. Musia 
byť v uzatvorených nádobách a vyložené pred 
vchody rodinných domov v čase vrecového 
zberu.

 Z bytových domov sa použité oleje a tuky 
zbierajú v uzatvorených nádobách položením 
vedľa kontajnera na triedený zber plastov 
(kontajnery žltej farby) v termíne vrecového 
systému zberu.

 Na Mudrochovej ulici a na Javorovej 
ulici sú umiestnené veľkokapacitné kontaj-
nery Oliv Box 240 určené výhradne na sepa-
rovaný zber použitého kuchynského oleja       
v PET fľašiach. Vylievanie oleja priamo do 
kontajnera je zakázané!

 Na Zbernom dvore na Fučíkovej ulici.

 Kontrolovaný separovaný zber kuchyn-
ského jedlého oleja je šetrný pre životné pros-
tredie a má priamy vplyv na ekonomiku a 
zlepšovanie životnej úrovne všetkých obyva-
teľov. 

 V súčasnej dobe sa z použitých rastlin-
ných olejov vyrábajú ekologické mazivá a prí-

sady do olejov na priemyselné využitie. Ďalej 
mydlá, odlučovače, lepidlá, prísady do asfaltu 
a živice. Najväčší význam zo zberu oleja sa 
prisudzuje výrobe bionafty, čím sa znižuje 
závislosť na rope. 

 Správny proces zberu a zhodnocovania 
kuchynského oleja zaručuje obranu nášho 
životného prostredia!

Zdroj: PRIMUS, spol. s r. o., Lietavská Lúčka
1x snímka: PRIMUS

Odd. výstavby a životného prostredia MsÚ Rajec

PREČO RECYKLOVAŤ KUCHYNSKÝ JEDLÝ OLEJ?

RAJECKÝ DEŇ ZEME 2018

ZAMESTNANCI MESTSKÉHO ÚRADU
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 24. marca sa v priestoroch Katolíckej spojenej školy uskutočnil       
1. ročník charitatívneho projektu Pôstna polievka, ktorý bol spojený aj   
s veľkonočnými dielňami. Cieľom tohto projektu bolo podporiť sociálny 
program školy. Z dobrovoľných finančných príspevkov škola prispeje do 
konca školského roka na stravovanie a školské pomôcky žiakom zo 
sociálne slabšieho prostredia. 

 Súčasťou projektu boli aj veľkonočné tvorivé dielne, v ktorých sa 
prejavila spolupráca Katolíckej spojenej školy s viacerými organizácia-
mi z Rajca – nezisková organizácia Áno pre život, Farská charita, ro-
dinné centrum Paletka, občianske združenie Tilia. 
 Návštevníci si mohli pochutnať na čerstvo upečenom kváskovom 
chlebe či pôstnom pečive – na tzv. „judášoch“, na výborných koláčikoch 
a, samozrejme, na chutnej pôstnej polievke. Posedenie pri káve, čaji a 
ostatných dobrotách poskytlo príležitosť trochu si oddýchnuť, porozprá-
vať sa, zastaviť sa v zhone vrcholiacich príprav na Veľkú noc. 
 Na veľkonočných dielňach si ľudia mohli pozrieť zdobenie kraslíc, 
výrobu veľkonočnej ozdoby – opletanie ovečky, pletenie košíkov z pe-
digu, pletenie 
korbáčov, výro-
bu voskových 
ozdôb či domá-
cich cestovín – 
tzv. gágorcov, 
výrobu veľko-
nočných poz-
dravov. Pre deti 
boli pripravené 
k a t e c h é z y       
v RC Paletka a 
takisto mohli 
využiť herňu a 
telocvičňu aj na 
hranie. Krásne 
ozdobeným veľkonočným barančekom z chránenej dielne Áno pre život 
neodolala nejedna gazdinka a ich kúpou tiež podporila túto charitatívnu 
akciu. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí prijali pozvanie na prvý ročník tohto cha-
ritatívneho projektu, podporili nás a veríme, že sa stretneme aj ďalší rok.

KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

 Detská improliga v Rajci má už svoju tradíciu. Pod záštitou Mesta 
Rajec pozvalo oddelenie kultúry 4. mája do veľkej zasadačky mest-
ského úradu detské i mládežnícke talenty v divadelnej improvizácii.

 Súťažiaci z Rajca, Kamennej Poruby, Rajeckej Lesnej, Žiliny a spo-
ločné družstvo z Veľkej Čiernej a Rajeckých Teplíc hneď po prvom 
zahrievacom kole rozvili svoju fantáziu. Pri vymýšľaní scénok sa sústre-
dili na obsah, poučenie aj pobavenie, čo je základ dobrej scénky. To 
všetko nie je ľahké, keď na vymyslenie scénky majú súťažiaci len tri 
minúty. Tu sa rozvíja ich pohotovosť, bystrosť a fantázia. Porota dala 
najviac bodov v prvej kategórii družstvu z Kamennej Poruby, v druhej 
kategórií družstvu z Rajeckej Lesnej, ceny za najlepšie herecké výkony 
si odniesli Dorota Uriková, Adela Zacková a Martin Novosad všetci traja 
z Rajeckej Lesnej a Patrik Holička z Kamennej Poruby.
 Ocenenie poroty a obecenstva patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
Improlige. Dávali zo seba všetko pozitívne, keď bolo potrebné i negatív-
ne a dokázali svojimi výkonmi zabaviť ostatných.
 Na záver len interpretujem slová zúčastnených – Ďakujeme a 
tešíme sa na ďalšiu Improligu!

E. Pekná, odd. kultúry MsÚ Rajec
1x snímka: S. Kalma

RAJECKÁ DETSKÁ IMPROLIGA

PROSBA

Nemáte doma FOTOGRAFIE PÔVODNEJ 
VYHLIADKOVEJ VEŽE NA DUBOVEJ?

Nedisponujete informáciami o jej vzniku, 
výstavbe, či v ktorých rokoch bola na Dubovej 

postavená?

Ak áno, doneste nám ich do mestskej knižnice 
(Mestský úrad Rajec, prízemie vľavo). 

Vaše fotografie si naskenujeme a vrátime vám ich.

Za pomoc ďakujeme

MsÚ Rajec

 Aj tento rok sme s deťmi navštívili plaváreň vo Swim klube v Považ-
skej Bystrici, kde sa konal plavecký výcvik. Začal týždeň, ktorého sme 
sa my, predškoláci, tak dlho nevedeli dočkať. Bolo to pre nás veľké dob-
rodružstvo. Každé ráno o siedmej hodine nás čakal autobus s pánom 
vodičom Viktorom Filom pred materskou školou. S ruksakmi na chrb-
toch sme plní očakávania nastupovali do autobusu. Pani kuchárky nám 
zbalili desiatu, zakývali sme rodičom a hurá na plavecký. Po príchode 
do Swim klubu nasledovala rozcvička, deti sa osprchovali a skočili do 
detského bazéna. Tam ich už čakali inštruktorky plávania. Napriek po-
čiatočnému strachu, všetky deti prekonali zábrany, ako aj strach z vody 
a hravo zvládli úlohy, ktoré im inštruktorky zadávali. Predškoláci boli 
veľmi šikovní a rýchlo si osvojili jednoduché plavecké pohyby. Učili sa 
dýchať do vody, ponárať sa pod vodou a loviť poklady, vznášať sa, splý-
vať, skákať do vody a získavať základné plavecké zručnosti. Zo svojich 
plaveckých úspechov mali veľkú radosť. 

 Prišiel posledný deň... Rozlúčili sme sa s pani inštruktorkami pláva-
nia, poďakovali sme a každé dieťa dostalo svoje mokré vysvedčenie za 
statočnosť a super výkon. ĎAKUJEME!

Bc. Erika Albertová, 
Materská škola, Mudrochova ul., Rajec

PREDŠKOLÁCI Z MŠ MUDROCHOVA 
NA PLAVECKOM VÝCVIKU

PÔSTNA POLIEVKA 
A VEĽKONOČNÉ DIELNE V KSŠ
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 Náš výtvarný odbor v súčasnosti navštevuje 143 žiakov. Obozna-
mujú sa s estetikou výtvarného prejavu a pestrou škálou výtvarných 
techník ako kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, keramika ale-
bo fotografovanie. Už tradične pred Vianocami organizujeme obľúbenú 
vianočnú burzu keramických výrobkov. Obchodný dom Tesco v Rajci sa 
každý rok teší vianočnej výzdobe svojich výkladov, ktorú s radosťou re-
alizujú naši žiaci. Spolupracujeme aj s Farnosťou Rajec, v Rímskokato-
líckom kostole sv. Ladislava sme mali v decembri krásnu vianočnú výs-
tavu prác a v marci deti ozdobili priestor kostola dielami s veľkonočnou 
tematikou.
 V prebiehajúcom školskom roku získali naši žiaci popredné umiest-
nenia vo viacerých celoslovenských súťažiach: súťaž Motýlia krása –  
1. miesto Sarah Kalinová (kategória maľba). Súťaž Rodina bez ciga-
riet – 6. miesto Lukáš Úradník. Súťaž Fantazijné zviera – 1. miesto 
Mária Šáleková (v kategórii ZUŠ do 10 rokov), 5. miesto Katarína Šá-
leková, 6. miesto Timotej Huljak (obaja v kategórii ZUŠ od 10 rokov).
 Triedy, v ktorých sa vyučuje sú pre deti miestom, kde môžu tvoriť a 
realizovať svoje vlastné nápady, farebne stvárniť svoje videnie sveta, 
vytvárať svoj vlastný rukopis. Sú skrátka priestorom, kde prebúdzajú 
svoje umelecké sklony.  

Výtvarný odbor ZUŠ Rajec

 Rajeckí violončelisti si už v slovenskom 
hudobnom svete vybudovali významné a ne-
prehliadnuteľné miesto. 24. marca vyvrcholila 
náročná príprava našich mladých violončelis-
tov na 14. ročníku celoslovenskej súťaže Mla-
dý violončelista Slovenska v Kežmarku. Vďa-
ka finančnému zabezpečeniu účastníkov sú-
ťaže zo ZRŠ pri ZUŠ, podpore vedenia základ-
nej umeleckej školy, rodičov – odvoz (páni:    
V. Foltán, J. Vysoký, R. Blažek) a organizač-
nému zabezpečeniu si mohli žiaci z triedy Oľ-
gy Pažickej porovnať úroveň svojho inštru-

mentálneho umenia v konkurencii violončelis-
tov zo Žiliny, Bratislavy, Pezinka, Trenčína, 
Popradu, Kežmarku, Košíc, Raslavíc a Hia-
deľa. 
 Medzinárodná 5-členná porota, ktorej 
predsedom bol K. M. Krawczyk rozhodla nas-
ledovne: 
- 2. kategória – 2. miesto 

Vanesa Uričová. 
- 6. kategória (komorná hra) 

– bez udelenia 1. miesta,  
2. miesto Vanesa Uričová a 
Mária Foltánová, 3. miesto 
Agáta Blažeková a Mikuláš 
Blažek, 3. miesto Terézia 
Verešová a Vanesa Vyso-
ká, čestné uznanie získali 
Lilien Krutáková a Mikuláš 
Blažek. 

 Na umocnenie výkonu 
žiakov a celkovom hudob-
nom zážitku mala veľký po-
diel výborná klavírna kore-
petícia, za ktorú patrí vďaka 
sestre Dominike Juhásovej 
AM. 

 Opäť sa raz potvrdilo, že sa oplatí investo-
vať do vzdelania detí, do ich kultúrneho a ume-
leckého rozvoja a rastu. Nech nadšenie, cieľa-
vedomosť a vzájomná súťaživosť sprevádza 
talentované rajecké deti na umeleckej ceste 
životom!

Oľga Pažická, DiS. art, ZUŠ Rajec
2x snímka: archív ZUŠ

 Biblická olympiáda bola donedávna doménou cirkevných škôl. V mi-
nulom školskom roku sa však začali presadzovať aj naši žiaci, ktorí pos-
túpili z dekanátneho kola a neurobili si hanbu ani v diecéznom kole. 
Keďže pôvodná zostava dievčat 
vzhľadom na náročnosť súťaže ne-
pokračovala, oslovili sme naše pr-
váčky, ktoré sa s vervou pustili do 
náročných tém a ich snaha bola zú-
ročená postupom z dekanátneho 
kola. Dievčatá boli výborne pripra-
vené a vysoký počet bodov, ktoré 
získali, boli predpokladom, že        
v diecéznom kole budú úspešné. 
 Sen sa stal skutočnosťou a družstvo v zložení Monika Brodňanová, 
Adriána Ďurčanská a Natália Zacharová obsadilo v diecéznom kole,     
v náročnej konkurencii, 2. miesto. 
 Poďakovanie si zaslúžia nielen dievčatá, ale aj Mgr. Dana Balgová, 
ktorá im pri príprave pomáhala. Úspech dievčatá veľmi potešil a sú prip-
ravené zúčastniť sa aj v budúcom ročníku biblickej olympiády. Držíme 
im palce!

Ing. Adriana Sojková, Gymnázium, Javorová 5, Rajec
2x snímka: archív gymnázia

ÚSPEŠNÍ RAJECKÍ VIOLONČELISTI

ČINNOSŤ VÝTVARNÉHO ODBORU ZUŠ

4x snímka: archív ZUŠ

ÚSPECH ŽIAČOK GYMNÁZIA NA JAVOROVEJ 
NA BIBLICKEJ OLYMPIÁDE
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 Naša Materská škola na Ul. Obrancov 
mieru v Rajci si v septembri 2018 pripome-
nie svoje 40. jubileum. V čiastočnom pred-
stihu dostala krásny darček. Je ním veľko-
plošné dopravné ihrisko, ktoré vzniklo na 
novej asfaltovej ploche v areáli školy.
 Skutočnosť, že dopravné ihrisko mô-
že už od prvého dňa spĺňať svoj účel je 
výsledkom pozitívneho zmýšľania a kona-
nia viacerých ľudí. Pretože bez ochoty ko-
munikovať, vzájomne si pomáhať, priná-

šať nápady, obetovať svoj čas, premyslieť a realizovať jednotlivé kroky 
by ostalo len víziou budúcnosti. 

V mene kolektívu zamestnancov a všetkých detí patrí poďakovanie:
- zriaďovateľovi materskej školy Mestu Rajec za investíciu finančných 

prostriedkov,
- nadácii Tesco za príležitosť zúčastniť sa grantového programu Vy roz-

hodujete, my pomáhame,
- občanom nakupujúcim v Tesco Rajec za podporu nášho projektu Hra-

vo cestou-necestou“,
- manželom Rybárovcom za osobné a pracovné zainteresovanie,
- rodičom a pedagogickému zamestnancovi za dobrovoľnícku pomoc 

(R. Smieško, S. Smiešková, M. Krajči, J. Bohdal, J.Grofčík, M. Lipka, 
A. Stehlíková).

 A ako plánujeme nové dopravné ihrisko využívať? Vnímame ho ako 
efektívny učebný zdroj pre realizáciu zážitkovej výučby dopravnej vý-
chovy. Už dnes možno povedať, že deti majú za sebou prvé nácviky rie-
šenia elementárnych dopravných situácii v roli chodca a kolobežkára. 

Prínos vidíme aj v rozšírení možností pohybových aktivít. Deti všetkých 
vekových kategórií, t.j. od 3 do 6 rokov, budú mať možnosť jazdiť na 
kolobežkách a odrážadlách. 

 Chceme, aby absolvent našej materskej školy pred vstupom do 
základnej školy bol spôsobilý poznať a dodržiavať základné pravidlá 
správania sa účastníkov cestnej premávky a uvedomoval si riziká ohro-
zenia svojho zdravia pri ich porušovaní. 
 Som presvedčená, že vznik dopravného ihriska je zmysluplný a ten-
to spôsob poskytnutia „pomoci škole a deťom“ si zaslúži ocenenie. 

Jana Demeterová, poverená vedením MŠ
2x snímka: archív MŠ

POMOC ŠKOLE A DEŤOM

 Naša škola na Lipovej ulici je ako úľ. Pri 
vstupe do budovy vás prekvapí čulý pracovný 
ruch na všetkých miestach. Čulo je nielen       
v triedach, ale aj mimo nich (ale o tom nabudú-
ce). Chceme sa vám predstaviť s novými ús-
pechmi, na ktoré sme právom hrdí.

 20. a 21. apríla sa v našej škole konal zá-
pis prvákov. V piatok sa v dvoch triedach ro-
zohrávali partie medzi deťmi a tými, ktorí sle-
dovali ich výkony. V jednej z prvých tried sa 
deti hrali – boli pre nich pripravené aktivity, kde 
si zmerali svoju motorickú zručnosť, svoju hla-
vičku, bystrosť, úsudok. Herňa sa deťom veľmi 
páčila. Veľmi dobre naladené odchádzali do 
ďalšej prvej triedy, kde ich už čakali zapisujúce 
učiteľky (veselé, usmiate, tiež dobre nalade-
né). Tieto dva dni boli farebné – krásne slneč-

né, s explóziou rodičov, ktorí prichádzali k nám 
so svojimi drobcami – našimi budúcimi prvák-
mi. Konečné skóre: 60:57. To znamená, že 
sme zapísali 60 prvákov, z ktorých do prvého 
ročníka nastúpi 57, z toho 33 dievčat a 24 
chlapcov. ĎAKUJEME za prejavenú dôveru.

 Život starších školákov bol o učení sa,       
o súťažiach, o úspechoch a o slzách radosti.   
V krajskom kole geografickej olympiády     
5. miesto získal Martin Lenhart z IX.A. 

 V okresnom kole chemickej olympiády 
sa úspešnými riešiteľkami stali: Mária Žideko-
vá z IX.C a Anna Mária Krajčiová z IX.B.
 Veľmi výrazné ocenenie získala Mária Ži-
deková, ktorá v celoslovenskom kole súťaže 
Objavujeme čaro chémie získala 1. miesto. 
Aj v tejto súťaži sme mali úspešných riešiteľov: 
Dávid Lietavec a Milan Fusko zo VII.A, Patrik 
Poliaček z VIII.B a Mário Škubák z VIII.C.
 V jarnom kole okresnej súťaže GVOBOJ 
zostava školákov: Marek Galia IX.C, Martin 
Lenhart IX.A, Roman Jánoš VIII.C a Karolína 
Vráblová VIII.B obsadila 6. miesto.
 V okresnom kole Čo vieš o hviezdach? 
Peter Kocúr VIII.C získal 4. miesto a Sarah Ka-
linová VII.A 6. miesto.
 V krajskom kole biologickej olympiády  
5. miesto obsadila Mária Žideková z IX.C.

 V okresnom kole matematickej olympi-
dy Nina Zajačková a Natália Vandlíčková zo 
VI.A získali 11.-14. miesto.
 V okresnom kole Pytagoriády sa úspeš-
nými riešiteľmi v kategórii piatakov stali: Lucia 
Kudelová V.A, Pavol Kardoš V.C a Pavol Sú-
keník V.B. V kategórii ôsmakov Karolína Vráb-
lová VIII.B a Roman Jánoš VIII.C.
 V okresnom kole biologickej olympiády 
boli úspešné všetky dievčatá, ktoré reprezen-
tovali našu školu. Vanesa Uríčová VII.A získa-
la 1. miesto, Nina Zajačková VI.A 4. miesto a 
Soňa Ďureková 
VI.B 7. miesto. 
Dievčatá pred-
behli aj študen-
tov gymnázií.
 Č e r e š n i č -
kou na torte sú 
Šachové maj-
strovstvá Slo-
venskej republ-
iky v Liptovskom 
Mikuláši. V kate-
górii do 8 rokov 
1. miesto získa-
la Timea Haáso-
vá z II. B triedy.

 Srdečne všetkým gratulujeme a tešíme 
sa!!! Tešíme sa z budúcich prvákov, z výsled-
kov našich školákov, tešíme sa z podpory rodi-
čov. Ešte sa ozveme a veríme, že bude toho 
viac. Tak nám držte palce! 

Mgr. Jana Paulinyová
3x snímka: archív ZŠ

PRED...                                     DOPRAVNÉ IHRISKO

APRÍLOVÉ VYCHYTÁVKY
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 V jeden krásny slnečný deň, 18. apríla, sme navštívili Lednicko-val-
tický areál na Morave. Celá naša škola sa stretla skoro ráno a vyrazili 
sme na cestu. Cesta bola príjemná, aj keď dlhšia. Ubehla nám však veľ-
mi rýchlo, pretože každý si našiel nejakú činnosť – niektorí spali, niektorí 
sa rozprávali, dokonca sa smiali. 

 Po zvládnutí náročnej cesty sme vystúpili v krásnom mestečku Valti-
ce na južnej Morave, kde sme si mohli obzrieť Valtický zámok. Pred 
vstupom nám požičali papuče, ktoré sme si obuli na svoje topánky. 
Prehliadka trvala približne hodinu. Dá sa povedať, že sme si vychutnali 
každú minútu z prehliadky zámku – historický výťah, svadobné šaty 
Márie Terézie či zámockú kaplnku. V týchto miestnostiach sa filmoval 
najnovší film o Márii Terézii, a tak sme nasávali atmosféru a počúvali 
zaujímavosti z natáčania. Po prehliadke sme mali menší rozchod, po-
čas ktorého sme si prezreli záhrady v okolí. 

 Po obede sme sa presunuli do Ledníc na ďalší zámok v anglickom 
štýle. Tento zámok bol letným sídlom rodiny Lichtenštajnov, Valtice boli 
zimným sídlom. Prehliadka zámku Lednice bola pútava najmä preto, 
lebo nás sprevádzala „grófka zo Šternberku“. Pri zámku sa nachádza 
nádherný tropický skleník. Potom sme išli do parku, cez ktorý sme prešli 
dva kilometre až k Minaretu. My odvážnejší sme vyšli až na vrchol, kde 
nás doviedlo presne 302 schodov. Bol odtiaľ fascinujúci výhľad na tri 
krajiny – Slovensko, Česko a Rakúsko. Minaret bol poslednou časťou 
nášho výletu a išli sme rovno domov. A naše pocity? Myslím, že sme sa 
vracali plní zážitkov zo sídla Lichtenštajnov, v súčasnosti najbohatšej 
rodiny na svete.

D. Mahútová, Gymnázium, Javorová 5, Rajec
1x snímka: archív gymnázia

EXKURZIA VALTICE - LEDNICE

 Seniori Klubu dôchodcov, d. c., hodnotili svoju činnosť za minulý rok 
na výročnej schôdzi 11. apríla, na ktorej sa zúčastnil aj prednosta mest-
ského úradu Ing. Ján Jasenovec, PhD., a traja poslanci mestského zas-
tupiteľstva. 

 Po otvorení členskej schôdze predsedníčkou p. Jandušíkovou, jej 
poslanci mestského zastupiteľstva odovzdali poukaz v hodnote        
500 eur. Je to výťažok z charitatívnej predvianočnej akcie (Rajecká via-
nočná kapustnica a punč), ktorú každoročne poslanci MZ organizujú a 
výťažok venujú vždy niektorej organizácii v meste. V tomto roku túto 
čiastku získali seniori denného centra, aby si zakúpili niečo užitočné pre 
vylepšenie ich činnosti. 
 Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili deti z Materskej 
školy na Mudrochovej ul. pod vedením p. učiteľky Pialovej. Deti svojim 
programom pozdravili seniorov a spestrili tak členskú schôdzu. Potom 
pozdravil seniorov prednosta mestského úradu, ktorý seniorov obozná-
mil s prácami na budovaní náučného chodníka Okolím Rajeckého hra-
du a premietol im vytvorenú prezentáciu z realizácie projektu. Trasa 
chodníka je stredne náročná a nachádza sa na ňom desať informač-
ných tabúľ a môžu ju absolvovať všetky vekové kategórie. 
 Potom pokračovala predsedníčka v hodnotení činnosti za minulý 
rok. Jednotlivé akcie, ako i hospodárenie boli pravidelne vyhodnocova-

né vždy na nasledujúcom spoločnom stretnutí. Stretnutia prebiehali      
v priateľskom duchu a seniori sa ich zúčastňovali v hojnom počte. Pra-
videlne prebiehali blahoželania jubilantom a oslávencom. Prevládala 
veselá nálada, do tanca pravidelne hrala hudobná skupina Kvanto. 
Program schôdzí bol dopĺ-
ňaný kultúrnym progra-
mom detí z oboch mater-
ských škôl, Katolíckej spo-
jenej školy a základnej 
umeleckej školy. Kladne 
zhodnotila aj spoluprácu   
s mestským úradom. Ich 
zástupcovia sa zúčastňo-
vali na spoločných stretnu-
tiach a pomáhali riešiť pot-
reby denného centra. Na 
záver poďakovala všetkým 
členom za aktívnu účasť 
na stretnutiach, ako i sponzorské príspevky od členov, ktoré prispievajú 
ku dobrej činnosti. Veľké poďakovanie patrí hudobnej skupine Kvanto,     
p. Pavlovi Rýpalovi za spracovanie fotodokumentácie a obsluhujúcemu 
personálu, ktorý zabezpečuje služby pri akciách. Ďalej oznámila čle-
nom, že v máji sa uskutoční slávnostná schôdza pri príležitosti 40. vý-
ročia založenia klubu dôchodcov. 

Š. Pecho, Klub dôchodcov, d.c.
3x snímka: P. Rýpal

VÝROČNÁ SCHÔDZA SENIOROV V DENNOM CENTRE

PREDSEDNÍČKA KLUBU DÔCHODCOV VIERA JANDUŠÍKOVÁ 
PREBERÁ Z RÚK POSLANCOV MZ PEŇAŽNÝ POUKAZ
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65 rokov
Tatiana Langová
Ing. Ján Lecák

70 rokov
Júlia Juhászová

Jozef Miškovský

75 rokov
Bohuslav 
Michalides

Milan Kavec

82 rokov
Janka Dubcová

84 rokov
Oľga Najmanová

85 rokov
Mária Koreňová

89 rokov
Pavol 

Čerňanský

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb alebo rodinných príslušníkov

Narodil sa v apríli
Jakub Ďurana

Zosobášili sa v Rajci

Patrícia Kramorišová a Martin Novosad – 14.4.2018

Opustili nás
Katarína Žideková 1979 – 4.4.2018
Helena Slottová 1967 – 12.4.2018

Pavol Mikula 1979 – 12.4.2018
Mária Tordová 1929 – 26.4.2018

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – máj 2018

in
ze

rc
ia

 Už to u nás býva zvykom, dobrá myšlienka spája dobrých ľudí. V so-
botu 14. apríla sa opäť stretla partia skvelých ľudí so srdcom na pravom 
mieste, aby odsunuli povinnosti v práci, v domácnosti a v záhrade kvôli 
práci na školskom dvore. A bolo nás naozaj veľa, dvor bol plný nielen 
rodičov ale aj detí, ktoré boli hnacím motorom pre nás všetkých. Náš 

dvor získal finálnu podobu vďaka kopaniu, betónovaniu, rezaniu, natie-
raniu a maľovaniu. Našu snahu je vidieť z diaľky a je to krásne. Deti si 
budú pestovať zeleninu vo vysunutých záhradkách, prechádzať sa po 
drevenom balančnom chodníku a využívať zrekonštruované konštruk-
cie na hojdanie.
 Drahí rodičia, som na vás pyšná a veľmi vám ĎAKUJEM za va-
še vynaložené úsilie, nápady, povzbudenie!

 Vieme nielen dobre pracovať, ale aj oddychovať, a preto nám vôbec 
neprišlo zvláštne, že nasledujúcu sobotu 21. apríla sme strávili čas opäť 
spolu. Rozhodli sme sa prejsť novovytvorený náučný chodník Okolím 
Rajeckého hradu, a takto spoločne osláviť Deň Zeme. Stretli sme sa pri 
informačnej tabuli pri Čerňanke (bolo nás 44) a začali sme objavovať 
krásy Rajeckej kotliny. Deti boli nadšené a stále vpredu. Využili sme 

všetky miesta na oddych a naberali sme energiu z krásnych výhľadov. 
Rajecký hrad si deti predstavovali teda inak, ale smutné srdiečka pote-
šila „kadibúdka“, tam sa veru vytvorila dlhá rada.
 Deti boli nadšené, spoznali kúsok histórie, fauny, flóry nášho krás-
neho okolia, nadviazali nové priateľstvá. A tak to bolo aj s nami dospelý-
mi – bariéry zmizli a stali sme sa priateľmi. Lúčenie bolo dlhé, ale vieme, 
že to nebola naša posledná akcia. 

 ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa podieľali na vytvorení Náučného 
chodníka – je krásny! 

Bc. Mirka Dubcová, poverená vedením MŠ
2x snímka: archív MŠ

PRÁCA A ODDYCH 
V SPOLOČNOSTI NAŠICH DETÍ

ĎAKUJE

MESTO RAJEC 

Základnej škole na Lipovej ul. v Rajci za výstavu prác žiakov

CHCETE VEDIEŤ 
ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE?

AKTUÁLNE O MESTE  INFORMÁCIE  VO VAŠOM MOBILE 
ALEBO V E-MAILOVEJ SCHRÁNKE

/ sms-info informácie k odberuviac: www.rajec.sk
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 Mužstvá FK Rajec majú za sebou niekoľko zápasov jarnej časti 
prebiehajúcej sezóny. Zatiaľ čo muži a dorastenci sa bijú opäť o pop-
redné priečky, žiaci sa snažia vylepšiť svoje postavenie v druhej polovici 
tabuľky.  

MUŽI

 Príchody: Martin Kordiš (návrat z hosťovania v TJ Partizán Doma-
niža), Patrik Parízek (hosťovanie z TJ Babkov).
 Odchody: Mário Korda (ukončenie hosťovania), Michal Sandanus 
(ukončenie hosťovania).
 Mužom FK Rajec sa zatiaľ v jarnej časti nedarí podľa predstáv. Výs-
ledkovo sa im darí hlavne v domácich zápasoch, no pre tím, ktorý má tie 
najvyššie ambície to nie je dobrá vizitka. Prehry v Zborove nad Bystri-
cou, Strečne a Štiavniku našim futbalistom výrazne skomplikovali plány, 
týkajúce sa postupu do vyššej súťaže. Situácia však stále nie je nezvrá-
titeľná. Na čelo tabuľky sa dostala ŠK Belá, ktorá si vybudovala trojbo-
dový náskok. Zápas s týmto súperom však na našich futbalistov ešte len 
čaká. Odraziť sa do ďalších zápasov by mohli od výkonu v poslednom 
zápase na pôde súpera v Skalitom, v ktorom sa im podarilo zvíťaziť 0:2. 
Tu bolo badať výrazne zlepšený výkon a rozdiel v skóre mohol byť pod-
statne vyšší, niekoľko našich striel však zastavila konštrukcia brány. 

Výsledky mužov FK Rajec v jarnej časti: 

 TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Rajec 1:0; FK Rajec – TJ 
Spartak Vysoká nad Kysucou 2:1. Góly: Martin Kordiš 2 (druhý z 11 m); 
FK Strečno – FK Rajec 4:1. Gól: Martin Kordiš (z 11 m); FK Rajec – TJ 
Višňové 4:1. Góly: Ján Jeťko, Martin Kordiš (z 11 m), Peter Hájek, 
vlastný; ŠK Štiavnik – FK Rajec 3:1. Gól: Martin Kordiš (z 11 m). TJ Slo-
van Skalité – FK Rajec 0:2. Góly: Maroš Miko, Ján Jeťko (z 11 m).

DORASTENCI

 Príchody: Daniel Dolník (hosťovanie z OŠK Kamenná Poruba).
 Dorastenci sú stále v boji o prvé miesto, ktoré sa po jesennej časti 
zdalo byť jasne v rukách Kysuckého Nového Mesta, ktoré však nenas-
túpilo už na 3 zápasy vonku, a tak by malo nasledovať vylúčenie zo 
súťaže. Ak sa tak stane (rozhodnutie by malo padnúť v piatok 4. mája) 
malo by nasledovať anulovanie výsledkov, čo by v praxi znamenalo, že 
Stará Bystrica, ktorá má momentálne náskok na Rajec 2 body by prišla 
o 3 body, keďže na jeseň v zápase s Kysuckým Novým Mestom zvíťa-
zila. To by znamenalo, že Rajec by sa dostal na čelo tabuľky s násko-
kom jedného bodu. 
 Čo sa týka výsledkov dorastu v jarnej časti, nešlo všetko úplne pod-
ľa plánu. Vo vyrovnanom zápase v Strečne s kvalitným súperom prišla 
tesná prehra. Väčší škrt cez rozpočet však prišiel na ihrisku poslednej 
Radole, kde naši dorastenci stratili 2 body po remíze 2:2, keď nepreme-
nili penaltu v poslednej minúte zápasu. Boj o prvé miesto v dorastenec-
kej súťaži bude tak aj naďalej veľmi napínavý. Kľúčové z tohto pohľadu 
budú zápasy v Starej Bystrici a Vysokej nad Kysucou. Práve tieto tímy 

sú priamymi konkurentmi Rajca v boji o titul. Dôležitý však bude každý 
jeden zo siedmych zostávajúcich zápasov. 

Výsledky dorastencov v jarnej časti: 

 OŠK Baník Stráňavy – FK Rajec 0:4. Góly: Patrik Kašuba, Adam 
Bujný, Peter Cúg, Jakub Chupáň; FK Rajec – OŠK Kamenná Poruba 
4:0. Góly: Patrik Kašuba 2, Ján Škorvánek, Peter Cúg; FK Strečno – FK 
Rajec 2:1 Gól: Adam Bujný (z 11 m). TJ Snaha Zborov nad Bystricou – 
FK Rajec 0:6. Góly: Patrik Kašuba a Adam Bujný 2, Daniel Hnáth, Da-
niel Dolník; FK Rajec – TJ Višňové 11:0. Góly: Peter Cúg, Adam Bujný a 
Adam Prieložný 2, Patrik Kašuba, Daniel Hnáth, Daniel Dolník, Ján 
Škorvánek, Martin Šimko; ŠK Radoľa – FK Rajec 2:2 Góly: Daniel 
Dolník, Ján Pekara.

STARŠÍ ŽIACI

 Príchody: Marek Miškovský (striedavý štart z TJ Zbyňov), Leonard 
Pavol Dávidík (návrat po zranení).
 Odchody: Kevin Gajdica (hosťovanie TJ Partizán Kunerad).
 Starší žiaci začali jarnú časť výborne, keď sa im v prvých troch zá-
pasoch podarilo získať 7 bodov, čo je o tri body viac ako počas celej 
jesene. Z toho hneď dvakrát sa im podarilo udržať čisté konto. Najskôr 
zdolali doma béčko Kysuckého Nového Mesta 2:0. Nasledoval životne 
dôležitý zápas v Radoli, kde naši žiaci zvíťazili s prehľadom 0:4. Veľkú 
zásluhu na týchto výsledkoch mali aj hráči, ktorí prišli do mužstva počas 
zimnej prestávky. Ich prínos sa prejavil hlavne v zlepšenej hre obrannej 
a záložnej formácie. Po prvých troch úspešných zápasoch prišla vysoká 
prehra 6:0 v Makove a taktiež prehra 6:3 v Bánovej. Následne však žiaci 
opäť uspeli v dôležitom zápase v Terchovej, kde zvíťazili 0:2. Veľký po-
diel na zlepšených výsledkoch mal taktiež najlepší strelec mužstva Pa-
vol Horník, ktorý zaznamenal v sezóne už 10 gólov. V tabuľke momen-
tálne starším žiakom patrí 12. miesto zo 14 mužstiev, no na deviatu Oš-
čadnicu už strácajú len 4 body. 

MLADŠÍ ŽIACI

 Príchody: Patrik Putera (striedavý štart z TJ Zbyňov).
 Príchodom Patrika Puteru zo Zbyňova sa nám u mladších žiakov 
podarilo aspoň čiastočne vyriešiť brankársku otázku. Touto cestou by 
sme chceli poďakovať taktiež manažérovi TJ Zbyňov Romanovi Uríko-
vi, ktorý sa nám snaží vychádzať maximálne v ústrety a boli by sme radi, 
keby spolupráca medzi týmito dvoma klubmi pokračovala aj v budúc-
nosti. 
 U mladších žiakov sa v jarnej časti prejavilo zlepšenie aj čo sa týka 
výkonnosti, čo sa taktiež odrazilo na výsledkoch. Najlepším výsledkom 
bola výhra v Radoli 3:7 a domáca bezgólová remíza so Zborovom, kde 
sme na jeseň prehrali jasne 6:0. V ostatných zápasoch sa mladším žia-
kom bodovať nepodarilo, ale gólové rozdiely sú podstatne nižšie ako 
počas jesennej časti, čo je pozitívne znamenie.

Robo Michalec
2x snímka: archív FK

MUŽI A DORASTENCI FK RAJEC OPÄŤ BOJUJÚ O ČELO TABUĽKY 

MUŽI PROTI TJ VIŠŇOVÉ

DORASTENCI V ZÁPASE S TJ VIŠŇOVÉ
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 Atletika bude kraľovať počas celého leta, a 
tak hurá do súťaží a výkonov. A zapájajú sa už 
aj najmenší prípravkári alebo už budúci špor-
tovci.

 Bežecká liga Žiliny, 4. apríl: 3 km – Da-
mián Cesnek bežal za 9:38 a skončil na          
3. mieste. 1 km: Sára Kalinová 3:41, Jakub 
Divko 3:46, Sofia Kalinová 3:56.
 ČSOB polmaratón Bratislava, 8. apríla – 
Lukáš Harant 1:37, Janka Koledová 1:51.

 1. kolo SsAZ na dráhe juniorov, dorastu a 
žiactva v Banskej Bystrici, 21. apríla – 400 
m: Damián Cesnek s novým osobákom 54:45, 
800 m: Jakub Divko 2:55, 600 m: Jurko Miha-
lec 2:22.
 1. kolo M-SsAZ v Dubnici nad Váhom 
žiakov a prípravky, 28. apríla – v Dubnici sa na 
tartanovej dráhe pravidelne konajú pre príp-
ravku žiakov a dorastencov súťaže v rámci at-
letiky. Prípravka 600 m: Sofia Kalinová 2:11:38 
a Filipko Demeter 2:43:01. Starší žiaci a žiač-
ky 800 m: Sarah Kalinová 2:51:06 a Miroslav 
Židek 2:25:92.

 Prvýkrát sa na dráhe ocitli aj malí atléti       
z prípravky Janky Koledovej a deti nielen bo-
jovali, ale sa aj veľmi tešili. 
Zažili niečo úplne nové a 
bojovali všetkými silami, 
veď oproti svojim súperom 
boli o 3 až 4 roky mladšie, 
ale energie im ostávalo aj 
na vlastnú zábavku, takže 
si užili celú sobotu.
 Výsledky – 60 m v roz-
behu sa predstavil Matej 
Langa,(12:23) do finále 
však nepostúpil, zato si 
výborne počínal v diaľke. 
150 m:  Andrej Langa 
28:39 a Matej Langa 
33:01. 1000 m: bežali 
Andrej Langa 4:07:83, 
ktorý skončil na piatom 
mieste, ale stále sa môže 
vypracovať, keďže bežal 

prvýkrát a so staršími deťmi, Naďa Šimeková 
4:54:89. Skok do diaľky: Matej Langa 268 cm, 
Langa Andrej 256 cm, Naďa Šimeková 246 cm 
a Filipko Demeter 181 cm. Filipko bežal aj 600 
metrov s o 4 roky staršími deťmi, ale vôbec sa 
nestratil a podal super výkon. Hod kriketovou 
loptičkou si vyskúšala Naďa Šimeková, ktorá 
sa z 30-tich dievčat dostala do finále a 
obsadila krásne 8. miesto (17:74m). 

 Je to výborná skúsenosť aj pre trénera, aj 
pre zverencov a určite budú pokračovať v príp-
rave a pretekoch naďalej.

ŠKP Rajec
3x snímka: archív ŠKP

MLÁDEŽ ŠPORTOVÉHO KLUBU POLÍCIE NA DRÁHE

NAĎA ŠIMEKOVA MATEJ LANGA A FILIP DEMETER
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