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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

nu a bezpeènos� obyvate¾ov?Blíži sa letná sezóna. Poèas nieko¾kých 
rokov mohli obyvatelia mesta využíva� 
z¾avnené permanentky na vstup na ra-
jecké kúpalisko Veronika. V minulom ro-
ku sme obèanov informovali, že kúpalis-
ko svoj dlh už splatilo a preto bolo menej 
permanentiek na predaj. Znamená to, že 
Rajèani od tohto roka už nebudú môc� 
využi� z¾avnené vstupné na kúpalisko?

Už na nieko¾kých ostatných zasadnu-
tiach mestského zastupite¾stva sa rie-
šila zlá finanèná situácia v Domove vïa-
ky – nedostatoèné príspevky zo štátu èi 
zmena v odmeòovaní zdravotných ses-

tier. Ako zabezpeèí-
te chod organizácie?

Cenzuálne spolumajite¾stvo Rajec vyu-
žíva nieko¾ko rokov pozemok vo vlast-
níctve mesta a prišlo so zámerom o jeho 
následné odkúpenie. Nakoniec však od 
tohto zámeru odstúpilo. Preèo?

Obec dopláca aj na tých 
klientov, ktorí majú ešte žijú-
cich príbuzných? 

Zaèiatkom mája sa uskutoènila prvá zá-
bava na ihrisku. Podgurážení návštev-
níci tohto podujatia až do skorého rána 
rušili noèný pokoj obyvate¾ov sídliska 
Sever. Nebude mestská polícia poèas ta-
kýchto podujatí dohliada� viac na ochra-

Ku každému podujatiu, ktoré sa koná na 
území mesta, vydáva Mesto Rajec rozhod-
nutie o tom, èi sa môže podujatie uskutoè-
ni� a organizátorovi stanoví presné pod-
mienky, za akých sa podujatie môže kona�. 
Následne je mestská polícia oboznámená  
o jeho konaní.

Nemám informácie o tom, že bol takýto 
problém s návštevníkmi podujatia. Mestská Aby sme vyšli v ústrety obèanom mesta 
polícia však bude upozornená nato, že sa Rajec na rokovaní s majite¾mi kúpaliska Ve-
objavili takéto s�ažnosti a treba sa viac ronika sme sa dohodli na množstevnom od-
sústredi� na túto èas� mesta, keï sa tu budú bere vstupeniek, na základe ktorého nám 
kona� aj iné podujatia èi zábavy.poskytnú z¾avu na vstup na kúpalisko pre 

Rajèanov. Z¾ava na vstup však nebude     
40 % – ako bolo tomu do minulého roka, ale 
z¾ava bude predstavova� 30 % zo vstupného.

Kto bude ma� záujem, bude si môc�, po 
zaèatí letnej sezóny na kúpalisku, zakúpi� 

režime. Súèasne poslanci MZ schválili, že z¾avnené permanentky v pokladni mesta.
Mesto Rajec bude poskytova� Domovu 
vïaky približne 10 tisíc eur navyše z vlast-
ných finanèných prostriedkov,tak, aby chod Áno, je pravda, že 
zariadenia nebol ohrozený. situácia v Domove 

vïaky je ve¾mi vážna. 
Zhruba od konca minulého roka je pro-Táto situácia vznikla 

blém aj so zákonmi, ktoré prijala Národná preto, lebo v zmysle 
rada SR a ktoré sa týkajú navýšenia platov nového zákona došlo 
lekárov a zdravotných sestier. Najväèší k zmene financovania 
problém je v tom, že ministerstvá nevedia takýchto zariadení. 
zauja� záväzné stanovisko k tomu, èi sa Ekonomicky op-
tieto zákony týkajú aj sestier v zariadeniach, rávnené náklady na 
ktoré nie sú napojené na zdravotné pois�ov-jedného klienta Do-
ne, ako je napríklad aj Domov vïaky. mova vïaky predsta-

vujú 690 eur na jeden 
Keïže Domov vïaky nie je zdravotníc-mesiac. V zmysle no-

ke zariadenie mali sme množstvo rokovaní vého zákona by sme 
s pani riadite¾kou, kde sme sa jej snažili mali dosta� zo štát-
vysvetli�, že nemôže ma� v našom zariade-neho rozpoètu na jed-
ní 5 zdravotných sestier a financova� ich ného obyvate¾a 330 eur mesaène, rozdiel 
ako zdravotné sestry pokia¾ nie sme zdra-(360 eur) by si mal klient doplati� zo svojho 

dôchodku.
Avšak tým, ktorí majú niž-

šie dôchodky a nemôžu si do-
Cenzuálne spolumajite¾stvo Rajec od plati� rozdiel v plnej výške, 

zámeru o odkúpenie pozemku neodstúpilo. musí zostatkovú sumu dopla-
Iba sa rozhodlo, že pozemok neodkúpi   ti�  o b ec . Situácia je preto taká 
v tomto roku, pretože ešte majú platnú ná- vážna, lebo v Domove vïaky 
jomnú zmluvu na roky 2013 aj 2014 a zdala máme takýchto klientov mno-
sa im privysoká aj cena. ho. 

Cenzuálne spolumajite¾stvo Rajec uží-
va oproti schválenej nájomnej zmluve ove¾a 
viac metrov štvorcových pozemku, preto sa 
Mesto Rajec rozhodlo zmluvu s nimi vypo-
veda�. Na financovaní ekonomic-

Je potrebné vzh¾adom na zistený sku- ky oprávnených nákladov by 
toèný stav pristúpi� k podpisu novej nájom- sa mali podie¾a� aj príbuzní 
nej zmluvy. klientov, ale v zariadení je ve¾a 

klientov bez príbuzných. votnícke zariadenie. Domov vïaky je zaria-
Vzh¾adom na vážny finanèný stav v Do- denie urèené na opatrovanie. Preto musela 

move vïaky sa Mesto Rajec viackrát s touto pani riadite¾ka pristúpi� k tomu, že na ne-
situáciou zaoberalo na rokovaniach mest- vyhnutné zdravotné úkony si nechala jednu 
ského zastupite¾stva. MZ uložilo pani ria- zdravotnú sestru a ostatné budú vykonáva� 
dite¾ke, aby túto situáciu nepodceòovala a len èinnos� ošetrovate¾ky.
aby riadila zariadenie v èo najúspornejšom 

PERMANENTKY NA KÚPALISKO 
BUDÚ AJ V TOMTO ROKU

PERMANENTKY NA KÚPALISKO 
BUDÚ AJ V TOMTO ROKU

Foto: Šzá

Foto: Emit, s.r.o.

Za rozhovor ïakuje Šzá
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Ochotnícke divadlo Kožkár, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúr-
nom stredisku Rajec, už nieko¾kokrát prekvapilo svojich priaznivcov 
naštudovaním rôznych hier – èi už to bol Jááánošííík od Stanislava 

sa mohli prenies� nielen na hradby Rajeckého a Lietavského hradu, Štepku, Živý Betlehem alebo Stároèné šepoty múzea, kde zahrali   
ale aj na brehy Rajèanky. Predstavenie trvalo asi 40 minút a na kon-3 strašidelné povesti. 
ci si herci vyslúžili zaslúžený potlesk. Spokojný odchádzal aj autor 
povesti, ktorý bol nadšený nielen z divadelného spracovania jeho 
diela, ale aj z hereckých výkonov hercov. 

Úèinkovali: gróf Rajecký – Ján Rybár, kapitán Kavec – Lukáš 
Pekný, dráb – Peter Pekný, páter Dominik – vdp. Pavol Gera, Suòo-
ga – Ján Špánik, Barborka – Gabriela Zafková, rozprávaèka – Elena 
Muchová, komparzista a tieòohra – Tomáš Martinec.

Pri príležitosti Dòa múzeí naštudovali a preniesli do divadelnej 
podoby poves� Barborka z Rajeckého hradu, ktorú napísal spiso-
vate¾ Gejza Sádecký. Poves� hovorí o kedysi známom Rajeckom 
hrade, ktorého pozostatky sa našli zaèiatkom 20. storoèia. Autor 
zachoval vo svojej povesti všetky známe miesta v našom okolí, tak 
ako ich poznáme i dnes, ale príbeh povesti sa nezakladá na pravde 

– pochádza z jeho fan-
tázie. Na dvoch predstaveniach, ktoré sa uskutoènili 18. mája v rad-

Poves�  rozpráva       nici sa zúèastnilo asi 180 divákov, ktorí po zhliadnutí povesti ešte 
o grófskej dcére Barbor- zdarma absolvovali veèernú prehliadku v mestskom múzeu.
ke Rajeckej a hradnom 
kapitánovi Tomášom Rajecký hrad
Kavcovi, ktorým skríži 
plány na sobáš syn kas- Rajecký hrad uvádzaný v prameòoch od roku 1299 postavili 
telána Lietavského hra- synovia Kazimíra z bíòskej vetvy Huntovcov-Poznanovcov niekedy 
du Suòoga. Krásny prí- v 13. storoèí. Historici (P. Engel a J. Lukaèka) sa opierajú o skut-
beh konèí tragicky smr- oènos�, že im majetok, a teda aj hrad okolo roku 1297 násilne zobral 
�ou kapitána Tomáša. Matúš Èák Trenèiansky. Panstvo mal v držbe až do svojej smrti v ro-

Divadelníci pod režisérskym vedením Evy Peknej sa svojej úlo- ku 1321. Ako ostatné Èákové majetky aj Rajec následne pripadol 
hy zhostili zodpovedne, hrané scénky doplnili tieòohrou, a tak sme krá¾ovi a ako krá¾ovský hrad zostal v správe krá¾ovských kastelánov 

do roku 1392, keï sa nakrátko stal záložným majet-
kom Kaplaiovcov. Už v roku 1397 však krá¾ Žigmund 
Luxemburský získal Rajec naspä� a dal ho zbúra�. 
Odvtedy zostal opustený a jeho majetky boli prièle-
nené k lietavskému panstvu.

Na možnos� stotožnenia hradu Rajec s nezná-
mou lokalitou so zvyškami opevnenia nad Jaseno-
vým upozornil O. Šedo. Poèas archeologického 
prieskumu sa mu tu podarilo objavi� zvyšky kamen-
nej architektúry a nálezmi èrepov potvrdil existenciu 
opevnenia v priebehu 13. až 15. storoèia. Pre stavbu 
hradu využili skalnú vyvýšeninu v severnom klesajú-
com a �ažko dostupnom ostrom skalnom hrebeni 
Dubovej, oddelenú od juhu prírodným sedlom. 

Výsledky archeologickej sondáže preukázali, že 
valy boli navàšené zo zmesi drobného kameòa a ze-
miny, prièom pod¾a obsahu nájdených uhlíkov niesli 
zjavne aj palisádu. Na základe zvyškov obvodového 
opevnenia sa možno domnieva�, že celkové rozme-
ry hradu dosahovali približne 120 x 60 m. (Zdroj: M. 
Planèek a M. Bóna: Encyklopédia slovenských hra-
dov. Bratislava: Slovart 2007). 

Z pozostatkov hradu je postavená veža Far-
ského kostola sv. Ladislava v Rajci.

Šzá
Foto: S. Kalma 

BARBORKA Z RAJECKÉHO HRADU OŽILA

Aktéri predstavenia – zadný rad z¾ava: JÁN RYBÁR, autor povesti PaedDr. GEJZA SÁDECKÝ, CSc., 
LUKÁŠ PEKNÝ, PETER PEKNÝ, vdp. PAVOL GERA, JÁN ŠPÁNIK. 

Predný rad z¾ava: GABRIELA ZAFKOVÁ, ELENA MUCHOVÁ, TOMÁŠ MARTINEC A EVA PEKNÁ
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Ïalšie kolo sú�ažnej prehliadky divadelnej improvizácie v Rajci 
– Detská improliga sa konala 31. mája. Akciu pripravilo Mestské 
kultúrne stredisko Rajec v spolupráci s Krajským kultúrnym stre-

kych troch minút prípravy a troch minút hrania. Pä�èlenná porota diskom v Žiline. 
hodnotila nápaditos� a podanie tém poètom bodov od 1 do 5. Vyhrali 
tie družstvá, ktoré získali najviac bodov.

V dvoch kategóriách, v ktorých sú�ažili deti z Rajca a Kamennej 
Poruby, získali najviac bodov tieto družstvá:
I. kategória (deti od 5 do 13 rokov)

1. miesto: Žnun (Èili divadlo pri MsKS Rajec), 2. miesto: Modro-
oké žabky (ZŠ Lipová, Rajec), 3. miesto: Bunch 2 (Èili divadlo pri 
MsKS Rajec). Najlepší dievèenský herecký výkon: Martina Hronèe-
ková (ZŠ Lipová, Rajec), najlepší chlapèenský herecký výkon: Da-
mián Cesnek (Èili divadlo pri MsKS Rajec).

II. kategória (deti od 14 rokov vyššie)
1. miesto: Koko je... (ZŠ Lipová, Rajec), 2. miesto: Homelesáci 

(KSŠ Rajec – Gymnázium A. Škrábika), 3. miesto: Smajlík (Kamen-
ná Poruba). Najlepší dievèenský herecký výkon: Sandra Lasoková 
(ZŠ Lipová, Rajec), najlepší chlapèenský herecký výkon: Ambróz 
Hájnik (KSŠ Rajec – Gymnázium A. Škrábika).

Priebeh Improligy v Rajci zhodnotil Jozef Abafi slovami – „Úro-
veò Improligy je výborná. Mohli sme vidie� aj nieko¾ko hereckých Od 15. hodiny to v priestore ve¾kej zasadaèky mestského úradu 
talentov. Treba však zapracova� viac na pointe scénok a viac ich vibrovalo napätím a oèakávaním, èi sa družstvám tentoraz opä� 
prepracova�“.podarí zahra� improvizáciu na vybranú tému so všetkým, èo do nej 

patrí. Kreativita a fantázia úèinkujúcich sa musela zmesti� do krát-

Lenka Špániková (Katolícka spojená škola 
Rajec – Gymnázium A. Škrábika) a Klára 
Deketová (CZŠ R. Zaymusa Žilina).

notené nepostupové recitaèné sú�aže.Sú�ažná prehliadka v prednese duchov-
Škrábikov Rajec Všetci sú�ažiaci získali pamätný list a nej poézie a prózy –  je 

25 z nich bolo ocenených vecnými ce-venovaná rajeckému rodákovi ThDr. An-
17. mája nami.drejovi Škrábikovi.  sa uskutoènil 

už jeho XIII. roèník, na ktorom sa stretlo 69 
I. kategóriasú�ažiacich z 15 základných škôl a osem-

Poézia: 1. miesto: Nelli Horváthová roèných gymnázií z Rajca, Žiliny, Kamennej 
(ZŠ Lipová, Rajec), 2. miesto: Mária Ži-Poruby, Rajeckej Lesnej, Ïurèinej, Teplièky 
deková (ZŠ Lipová, Rajec), 3. miesto: nad Váhom, Domaniže a Považskej Bystri-
Zuzana Zbýòovcová (ZŠ Rajecká Les-ce. Sú�ažiaci sú�ažili v štyroch kategóriách 
ná).(od 2. po 9. triedu ZŠ a zodpovedajúce roè-

Próza: 1. miesto: Jakub Valek (Spo-níky osemroèných gymnázií), zvláš� poézia 
jená škola Krá¾ovnej pokoja Žilina – ZŠ a zvláš� próza. 

sv. Cyrila a Metoda), 2. miesto: 
Timea Remišová (ZŠ Stred, Po- IV. kategória
važská Bystrica), 3. miesto: Simo- Poézia: 1. miesto: Kristína Biela (ZŠ Li-
na Kobelová (ZŠ Lichardova, Ži- pová, Rajec), 2. miesto: Veronika Verešová 
lina). (ZŠ Kamenná Poruba), 3. miesto: Dominika 

¼udviková (Katolícka spojená škola Rajec – 
II. kategória Gymnázium A. Škrábika) a Daniela Martin-

Poézia: 1. miesto: Erika Šuste- ková (Gymnázium Varšavská cesta, Žilina).
ková (ZŠ Rajecká Lesná), 2. mies- Próza: 1. miesto: Lenka Záòová (ZŠ Ka-
to: Eliška Guttenová (CZŠ R. Zay- menná Poruba), 2. miesto: Viktória Krutáko-
musa Žilina), 3. miesto: Martin He- vá (Spojená škola Krá¾ovnej pokoja Žilina – 
gedüš (ZŠ Lichardova, Žilina). ZŠ sv. Cyrila a Metoda), 3. miesto: Sandra 

Próza: 1. miesto: Šimon Pekar Lasoková (ZŠ Lipová, Rajec).
(ZŠ Stred, Považská Bystrica),    
2. miesto: Ivan Sádecký (ZŠ Do- Mestské kultúrne stredisko Rajec ïa-

maniža), 3. miesto: Ivona Pekná (ZŠ Rajec- kuje všetkým sú�ažiacim, pedagógom a èle-Sú�až pre množstvo sú�ažiacich prebie-
ká Lesná). nom poroty – RNDr. Ružene Rybárikovej, hala na dvoch miestach súèasne – III. a IV. 

Mgr. Anne Bušíkovej, Mgr. Alojzii Kròa-kategória sú�ažila vo ve¾kej zasadaèke 
III. kategória novej, Mgr. Márii Striššovej, Anne Bièanovej mestského úradu a I. a II. kategória v radni-

Poézia: 1. miesto nebolo udelené,  a  P ae dD r.  Gejzovi Sádeckému, CSc.ci. Výkony sú�ažiacich, ktoré hodnotili dve 
2. miesto: Filip Gutten (CZŠ R. Zaymusa Ži- Ïakuje Žilinskému samosprávnemu trojèlenné odborné poroty, boli na ve¾mi vy-
lina), 3. miesto: Viktória Vysoká (ZŠ Rajec- kraju – Mgr. Petrovi Kubicovi, riadite¾ovi od-sokej úrovni – predviedli svoje nadanie a cit 
ká Lesná). boru kultúry a komunikácie s verejnos�ou za pre prednes poézie a prózy. 

Próza: 1. miesto: Nela Krekáèová (ZŠ vecné ceny pre sú�ažiacich a firme Kofola, Prehliadka si za trinás� rokov svojej 
Stred, Považská Bystrica), 2. miesto: Mária a.s. Rajecká Lesná za nápoje pre sú�ažia-existencie získala meno nielen v Rajeckej 
Vranovská (ZŠ Lipová, Rajec), 3. miesto: cich. doline, ale zaradila sa medzi najvyššie hod-

RAJEC – MESTO IMPROVIZÁCIE

Eva Pekná
1x foto: S. Kalma

ÏALŠÍ ROÈNÍK ŠKRÁBIKOVHO RAJCA

Šzá

Foto: E. Pekná

Foto: E. Pekná
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Už dvadsa� rokov usporadúva Základná Cenu za najlepšiu interpretáciu diela 
umelecká škola v Rajci kultúrne podujatie, slovenského autora získali:
ktoré je svojou výnimoènos�ou ojedinelé     1. kategória: Pavol Bohdan Zápotoèný 
v rámci celého Slovenska. Najskôr sme or- (klavír), ZUŠ Martin
ganizovali 17. roèníkov Prehliadky sloven- 2. kategória: Joanna Martynus (altsaxo-
skej hudobnej tvorby pre deti a mládež a  fón), ZUŠ Rasibórz (Po¾sko)
10. mája sa v Rajci uskutoènil 3. roèník Me- 3. kategória: Jozef Fupšo (husle), ZUŠ 
dzinárodnej interpretaènej sú�aže v sloven- Bytèa
skej tvorbe Rajecká hudobná jar. 4. kategória: Mária Reháková (prieèna 

flauta), ZUŠ J. Kresánka Bratislava
Najskôr pár nadšencov pre slovenskú 5. kategória: Hus¾ové trio a klavír, ZUŠ 

hudbu zaèalo pred rokmi tvori� nesú�ažné J. Kresánka Bratislava
stretnutie žiakov a pedagógov. Pred piatimi Titul laureáta (najlepší výkon sú�aže): 

ré premiérovali ví�azi Rajeckej hudobnej jari rokmi sme sa rozhodli, že zmeníme drama- Hus¾ové trio a klavír, ZUŠ J. Kresánka Bra-
zo Slovenska a zo zahranièia. turgiu a dáme Prehliadke slovenskej hu- tislava

dobnej tvorby pre deti a mládež v Rajci nový Ostatné ocenenia nájdete na našej we-
V tomto roku bolo premiérovaných dva-šat v podobe sú�ažného prvku. Bol to jubi- bovej stránke:  .

nás� diel. Boli to diela pre klavír, trúbku, kon-lejný 15. roèník a zaèali sme tvori� novú tra-
trabas, zobcovú flautu, prieènu flautu, duo díciu za podpory ministerstva školstva. Za V tomto roku sa sú�aže zúèastnilo 120 
huslí, akordeón, violu, altsaxofón, všetko vo sú�ažiacich a celkovo 180 úèastníkov.
vynikajúcom naštudovaní ví�azov medziná-Žiaci domácej ZUŠ Rajec sa v medziná-
rodnej interpretaènej sú�aže. Autormi diel rodnej konkurencii vôbec nestratili, získali 
boli Jana Kmi�ová, Ivan Buffa, Pavol Krška, dovedna 9 ocenení. Èo nás ve¾mi teší a zá-
Michal Pa¾ko, Peter Duchnický, František roveò zaväzuje.
Kadera, Ví�azoslav Kubièka, Marián Za-Boli by sme radi, keby sa Rajecká hu-
varský, Daniel Chudovský, Matúš Uhliarik, dobná jar vyprofilovala ako sú�ažné stret-
Želislava Sojak Subotiæ, Peter Dan Feren-nutie mladých talentovaných umelcov zo 
èík.Slovenska, ale aj zo zahranièia, propagujú-

cich súèasnú slovenskú hudbu. Okrem sú-
Nako¾ko na Slovensku nikto neorgani-�ažiacich zo slovenských ZUŠ sa zúèastnili 

zuje špeciálnu interpretaènú sú�až pôvod-aj žiaci z Po¾ska, Èeskej republiky zo ZUŠ 
nej slovenskej hudby pre všetky nástroje, Krnov, Morava Zlín, Valašské Klobouky a 
spev aj komorné zoskupenia, patrí nám Slavièín. Pre výhercov jednotlivých kategó-
prvenstvo a veríme, že sa nám bude v našej rií okrem vecných cien vytvoria slovenskí rok sme sa posunuli zase ïalej a okrem 
priekopníckej práci naïalej dari� aspoò tak, hudobní skladatelia nové diela, ktoré budú ministerstva školstva, ktoré bolo vyhlasova-
ako doposia¾. Už teraz pripravujeme nový premiérova� na budúci rok na Koncerte ví-te¾om sú�aže, sa finanène podie¾alo na or-
roèník Rajeckej hudobnej jari, ktorý sa us-�azov. Koncert minuloroèných ví�azov Ra-ganizácií aj ministerstvo kultúry. Po úspeš-
kutoèní v Rajci v máji 2013 a Koncert ví�a-jeckej hudobnej jari sa uskutoènil 3. júna     ných 17 roèníkoch Prehliadky slovenskej 
zov s premiérami diel slovenských autorov, v Bratislave v Mirbachovom paláci a 4. júna hudobnej tvorby vzniká nová tradícia v po-
ktorý pripravujeme na jún budúceho roka.vo Viedni v koncertnej sále na Wasagasse  dobe medzinárodnej interpretaènej sú�aže 

v tesnej blízkosti slávneho Burgteathra.v slovenskej tvorbe. Vïaka vyhranenej kon-
PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ RajecZa nieko¾ko rokov na našu objednávku cepcii sa nám podarilo zauja� aj iného 

3x foto: archív ZUŠvzniklo 40 pôvodných slovenských diel, kto-partnera a nadviazali sme spoluprácu s Hu-
dobným centrom v Bratislave a jednou        
z cien je aj cena Hudobného centra za ob-
javnú dramaturgiu.

Nieèo bližšie o sú�aži. Sú�až je prísne 
anonymná, takže odborná porota, zastúpe-
ná výhradne hudobnými skladate¾mi v me-
dzinárodnom zložení, do poslednej chvíle 
netuší, kto bude úèinkova�, z akej je školy a 
kto je jeho pedagóg. Dozvie sa to až pri 
odovzdávaní ocenení. Na tohtoroènom 2. 
roèníku porota zasadla v zložení, predseda 
Mgr. art. Viliam Gräffinger (SR) a èlenovia 
Mgr. art. Ví�azoslav Kubièka (SR) a doc. 
MgA. Jan Grossmann (ÈR).

Rozde¾ovali pä� sád ocenení. Hlavným 
je v každej kategórii Cena za najlepšiu 
interpretáciu diela slovenského autora, 
ïalej je to Cena Hudobného centra, Cena 
Mesta Rajec, Cena riadite¾a ZUŠ Rajec, 
Èestné uznanie a Titul laureáta celej 
sú�aže. Sú�ažiaci boli zoradení do piatich 
kategórii, poslednou kategóriou boli komor-
né súbory. 

www.mzusrajec.sk

DVADSA� ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY V RAJCI
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sme z chaty Limby príjemne prekvape-My, žiaci štvrtého roèníka, sme     
ní. Ubytovali sme sa. V utorok bol prvý 30. apríla vyrazili autobusom do Níz-
výlet do Bystrianskej jaskyne. Poh¾ad kych Tatier. Cestou sme sa zastavili aj 
na spiaceho netopiera bol pekný.         vo Vlkolinci, kde sme videli život ro¾ní-
V stredu sme odišli na celý deò do Èier-kov v dávnej minulosti.
neho Balogu. Vo štvrtok sme navštívili Keï sme dorazili do cie¾a cesty, boli 
Tále. V piatok sme išli domov, ale ešte 
sme sa zastavili v Banskom múzeu       
v štôlni Andrej a na výstave diel a vecí    
z II. svetovej vojny. Po veèeroch sme 
pracovali – vyrábali logá izieb, robili pro-
jekty, na jednom výlete sme zmokli, vo 
štvrtok sme mali diskotéku. Domov sa 
nám nechcelo, mali sme sa super.

Ïakujeme všetkým uèite¾om, spon-
zorom a pani zdravotníèke, že sa o nás 
tak dobre starali. 

17. mája sa uskutoènil XIII. roèník recitaènej 
sú�aže v prednese duchovnej poézie a prózy Škrá-
bikov Rajec. Zúèastnení sú�ažiaci boli rozdelení do 
štyroch kategórií a recitátorov hodnotila odborná 
porota, ktorej úlohou bolo vybra� spomedzi všet-
kých sú�ažiacich tých najlepších. Ich úloha nebola 
¾ahká, keïže sa na sú�aži zúèastnilo mnoho výbor-
ných recitátorov. Po dlhom rozhodovaní sa im to 
podarilo a v každej kategórií ocenili troch naj-
lepších. Z nášho Gymnázia Andreja Škrábika v Raj-
ci sa na stupni ví�azov umiestnili Lenka Špániková 
(zo sekundy) v III. kategórii v prednese prózy a 
Dominika ¼udvíková (z kvarty) v IV. kategórii          
v prednese poézie. Obidve študentky sa umiestnili 
na peknom 3. mieste. Výherkyniam srdeène blaho-
želáme!

Dominika ¼udvíková, kvarta 
Katolícka spojená škola v Rajci

V minulom èísle Rajèana sme písali o jazykovej 
recitaènej sú�aží Jazykový kvet, na ktorej sa zú-
èastnili tri žiaèky sexty Gymnázia A. Škrábika. Jed-
na z nich, Kristína Lašútová, postúpila do krajského 
finálového kola, ktoré sa uskutoènilo 27. apríla       
v Krajskej knižnici v Žiline. Po prednese svojej 
ukážky si odniesla diplom za 3. miesto v kategórií 
poézie a prózy v anglickom jazyku. Srdeène jej bla-
hoželáme a tešíme sa o rok na tretí roèník sú�aže.

Katolícka spojená škola v Rajci

si výstavu pozrelo 3 282 návštevníkov a do Rajec sa poèas mája stal mestom svetovej Poïakovanie patrí všetkým zainteresova-
hlasovania sa zapojilo 300 z nich. Rozhodli    n fotografie. Študenti z odboru foto, zaèínajúci, ým osobám, odbornej porote zo Žiliny a Bra-
o tom, že najviac hlasov – 87 a prvé miesto zís-amatérski aj profesionálni fotografi sa prezen- tislavy, organizátorovi podujatia obèianskemu 
ka Marek Bjalorit z Oravskej Lesnej. Na tovali svojimi dielami v radnici. Do sú�aže bolo združeniu Arcus Rajec v zastúpení štatutár-

prihlásených takmer 170 èiernobielych a fa- nou zástupkyòou Mgr. Zuzanou Žilinèíkovou, 
rebných fotografií rôznych rozmerov od auto- spoluorganizátorovi Matici slovenskej v Žiline 
rov z celého Slovenska, ale i zahranièia. v zastúpení riadite¾om PaedDr. Branislavom 

Kohútom, Žilinskému samosprávnemu kraju  
Porotcovské stolièky na 10. roèníku Euro v zastúpení predsedom Ing. Jurajom Blaná-

Fotoraj Slovakia 2012 obsadila renomovaná rom a jeho kolegyniam Marte Hucíkovej a Zu-
porota. Svetový fotograf Karol Kállay, PhDr. zane Tichákovej a Mestu Rajec v zastúpení 
Marián Pauer z Bratislavy a umelec Ivan Kelly primátorom Ing. Jánom Rybárikom. Rovnako 
Köhler zo Žiliny. patrí poïakovanie mediálnym partnerom a to 

Porota rozhodla, že prvé miesto získa za mesaèníku Rajèan, týždenníkom Žilinský ve-
fotografiu Catharsis Miroslav Pfliegel zo Žili- èerník, MY – Žilinské noviny, MY – Noviny 
ny. Druhé miesto si odniesli za kolekciu foto- Stredného Považia, MY – Oravské noviny, Rá-
grafií Marián Moravèík z Liptovského Mikuláša diu Frontinus a L-Rádiu a Televízii Patriot. 
a Jaroslav Ševèík z Považskej Bystrice za Poïakovanie patrí aj sponzorovi – majite-
snímku Nassa verzus Naša. Tretie miesta boli ¾ovi predne FIT Viliamovi Peknému z Rajca, 
rovnako udelené dve – za snímky Snehodážï, dievèenskému hudobnému triu V. Mihalcovej, 
V daždi a Zima pod lampou Milan Perfecký     M. Hudekovej a ¼. Veselej za kultúrny prog-
z Bratislavy a za snímky Mesto vo vatièke 1, 2, ram, pracovníkom Mestského kultúrneho stre-
3 Martin Ševèík z Považskej Bystrice. Èestné diska Rajec za ochotu sprevádza� návštevní-
uznanie za snímku s atypickým názvom Haba- kov výstavy poèas celého mesiaca a v nepos-
kuky si prevzal Miroslav Pfliegel ml. zo Žiliny. lednom rade všetkým úèastníkom zo Sloven-
Tohtoroèná porota udelila Ocenenie Fotoob- ska, Èiech a Španielska, ktorí sa zaslúžili       
jav roka 2012 Jakubovi Kupkovièovi zo Žiliny a o kultúrne spestrenie svetového formátu v na-
to za sériu troch fotografií s názvom Bez náz- šom meste. Podujatie sa konalo s finanènou 
vu. Cenu primátora mesta Rajec Ing. Jána Ry- podporou Žilinského samosprávneho kraja.
bárika získal ví�az sú�aže Miroslav Pfliegel zo V rámci exkurzie si výstavu fotografií prišli 

ïalších miestach skonèili – ¼ubica Planèová   Žiliny a to za fotografiu Mystický les. pozrie� aj žiaci z rajeckých škôl a okolitých 
z Partizánskeho žijúca v Španielsku, Alexan-Okrem odbornej poroty hodnotila fotogra- obcí. Fotografie si môžete pozrie� aj na web-
dra Pavelová z Rajca žijúca v Španielsku a fie aj verejnos� prostredníctvom internetu ale- stránke mesta  .
Branislav Žaškovský z Rajca.bo osobne pri návšteve výstavy. Na facebooku 

www.rajec.sk

V RAJCI VYHODNOTILI NAJLEPŠÍCH FOTOGRAFOV SLOVENSKA

ABSOLÚTNY VÍ�AZ MIROSLAV PFLIEGEL 
ZO ŽILINY (na foto vpravo) PREBERÁ OCENENIE

Peter Pekarík, hlavný organizátor

Foto: Mediaagent

ÚSPEŠNÉ RECITÁTORKY

VYHODNOTILI JAZYKOVÝ KVET

UÈÍ NÁS PRÍRODAUÈÍ NÁS PRÍRODAUÈÍ NÁS PRÍRODA

Štvrtáci  zo Školy v prírode

Foto: archív ZŠ Lipová

Foto: archív ZŠ Lipová
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Okrem týchto pracovných aktivít sa ry-
bári zhostili i príjemnejších èinností, keï sa 
16. apríla zaèala pstruhová sezóna a každý 

cesty na rybník Košiare v dåžke 800 metrov. z nich si po dlhej zimnej prestávke mohol Intenzívnejšia èinnos� Rybárskej orga-
Do prác na úprave cesty boli okrem našich ulovi� vytúžené pstruhy.nizácie v Rajci zaèala prípravou na výroènú 
èlenov, ktorí vykonávali hlavne manuálne èlenskú schôdzu, ktorá sa konala vo Ve¾kej 
práce, zapojení i pracovníci na �ažkých me-zasadaèke Mestského úradu v Rajci 18. fe-
chanizmoch, ktoré sponzorsky poskytla fir-bruára s úèas�ou nadpoloviènej (64%) väè-
ma Dolkam a. s. Šuja. Na tomto mieste šiny èlenov. Výbor zorganizoval aj školenie 
chceme poïakova� hlavne Ing. Jozefovi nových èlenov z radov detí i dospelých. 
Ma�a�ovi, Vladimírovi Frnkovi, Mariánovi Všetci zúèastnení sa následne podrobili 
Hollému, Františkovi Maòákovi, Miroslavovi skúškam, ktoré úspešne zvládli.
Plevovi, ale i všetkým našim èlenom, ktorí 
sa na úprave cesty podie¾ali.V jarných mesiacoch sa vykonávali výlo-

Nemenej efektívna bola aj brigáda, kto-vy pstruhových násad v odchovných poto-
rá sa uskutoènila 12. mája. Aktívne sa jej zú-koch, ktoré boli napúš�ané do lovných tokov 
èastnilo 35 našich èlenov vybavených mo-– prevažne Rajèianky. Naši èlenovia sa tiež 
torovými kosaèkami, pílami, hrab¾ami, se-zúèastnili èistenia toku Rajèianka cez mesto Lovná sezóna na našom rybníku Košia-
kerami ako i malotraktorom. Poèas dòa sa Rajec v úseku dlhom 3 kilometre, ako i èiste- re sa zaèala 15. mája, kedy sme na rybníku 
vykonali rôzne práce – kosenie hrádze a nia toku Èeròanka za kúpaliskom Veronika. napoèítali viac ako 350 loviacich. Úlovky bo-

Dòa brehov rybníka, hrabanie a odvoz trávy, op-Èistenie sa vykonávalo pri príležitosti li uspokojivé a výnimkou neboli ani kapre    
Zeme rava a rozvoz lavièiek okolo rybníka, zber a  v spolupráci s rajeckými školami. Od- o hmotnosti 2 až 3 kilogramy.

odvoz odpadkov, zrezanie a odstránenie voz odpadu zabezpeèil MsÚ Rajec. Prekrásne prostredie nášho rybníka 
krovín, ktoré bránili lovu rýb, náter zábradlia Hlavná pozornos� pri brigádnickej èin- však znehodnocujú nezodpovední jednot-
a oce¾ového prístrešku.nosti bola zameraná na úpravu prístupovej livci z radov rybárov ale i ostatných obèa-

nov, ktorí odhadzujú odpadky okolo seba èi 
do kríkov a tento odpad musia potom upra-
tova� èlenovia nášho združenia. Urèite by 
sme ich sily vedeli využíva� lepšie èi už pri 
skráš¾ovaní nášho rybníka alebo Domu 
rybárov.

Pekne upravenú cestu hyzdia tiež kopy 
domového, stavebného èi dielenského od-
padu, ktorý nezodpovední obèania vyváža-
jú na jej okraj a vytvárajú tak nepovolené 
skládky. Všetkých nezodpovedných zneèis-
�ovate¾ov si budú lepšie všíma� nielen naši 
èlenovia, ale i príslušníci mestskej polície a 
urèite ich postihne „spravodlivá odmena“.

Výbor ObO SRZ Rajec

AKTIVITY RAJECKÝCH RYBÁROV

Pri tejto príleži-
tosti si deti zo IV. trie-
dy pod vedením ši-
kovných p. uèiteliek Environmentálna výchova v materskej škole je dlhodobý a kom-
a praktikantky vyho-plexný proces, ktorého výsledky sú vidite¾né až po nieko¾kých ro-
tovili pojmovú mapu koch. Ak chceme dosiahnu�, aby deti boli schopné chráni� prírodu 
s názvom Planéta srdcom, musia jej najprv porozumie�.
Zem. Objasnili si 
pojmy èistý a zne-Materská škola na ul. Obrancov mieru už nieko¾ko rokov aktívne 
èistený vzduch èi spolupracuje so Školou ochrany prírody Malá Fatra vo Varíne. Aj 
èista a zneèistená tento rok pri príleži-
voda. H¾adali mož-tosti Dòa Zeme prip-
nosti ozdravenia na-ravili jej zamestnanci 
šej planéty a uvedo-pre deti z predškol-
mili si potrebu ochra-ských tried zaujíma-
ny prírody. vú aktivitu pod náz-

vom Príbeh strýca Ig-
Našim cie¾om je, náca. Deti boli pros-

aby sa deti dokázali tredníctvom tohto 
vnútorne stotožni�    príbehu pútavou for-
s prírodou, dokázali mou zainteresované 
precíti� jej rozma-do vylepšenia ži-
nitos� a krehkos�, votného prostredia 
aby porozumeli prírode: pre strýca Ignáca a 

jeho zvieratká. Deti manipulovali s obrázkovým materiálom a imito-
Podaj mi ruku ¾udské mláïa, krásou �a prevediem,

vali rôzne èinnosti pri oèis�ovaní záhrady strýca Ignáca (pleli burinu, 
aby si poznalo planétu š�astia  kolísku svoju ZEM.

pestovali vlastné ovocie a zeleninu, imitovali èinnos� atómovej 
Edita Pekaríková, uèite¾ka MŠ Obr. mieru Rajecelektrárne fúkaním veterníkov...). Celá akcia bola vydarená a deti    

2x foto: archív MŠs nadšením spolupracovali.

Foto: archív SRZ

Foto: archív SRZ

PRÍBEH STRÝCA IGNÁCA
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Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Jubilanti jún 2012Jubilanti jún 2012

Opustili nás
Mária Pekarová rod. Burdiaková 1930 – 9. 5. 2012 
Mária Pechová rod. Paulinyová 1934 – 18. 5. 2012

Ján Fuka 1950 – 23. 5. 2012
Magdaléna Lednická 1940 – 24. 5. 2012 

Anton Cinko 1933 – 27. 5. 2012 

Opustili nás

Prešiel rok a my sme mali opä� dôvod na príjemné stretnutie v kru-
hu svojich priate¾ov. �ažko je èloveku ži�, ak nemá pred sebou nieèo 
radostné, keï sa neteší zo života. Pre nás dôchodcov je ve¾kým pov-
zbudením každé pekné slovo. 

Krásnym programom nás prišli poteši� detièky z Materskej školy 
na ul. Obrancov mieru pod vedením p. uèite¾ky Gajdošovej, ktoré svo-
jim milým programom vyèarili úsmev, ale ja slzu na tvárach našich 
dôchodkýò. Srdeène sme medzi sebou privítali aj primátora mesta  
Ing. Jána Rybárika, ktorý symbolicky – kyticou kvetov, zablahoželal 
všetkým matkám k ich sviatku, poprial im hlavne pevné zdravie a ve¾a 
príjemne strávených chví¾ v kruhu svojich blízkych.

Po dobrom obede sme sa dobre zabavili a pri hudbe zatancovali a 
ani sme si neuvedomili, že nám tie rôèky akosi pribúdajú.

O príjemné chvíle sa nemalou mierou prièinili aj štedrí sponzori, 
ktorí nám finanèné prispeli na túto akciu. Sú to primátor mesta Ing. Ján 
Rybárik a Ing. Jozef Ma�a�a z Dolkam Šuja, a.s. za ich ochotu pomá-
ha� im vyslovujeme srdeèné poïakovanie. Ako prejav našej vïaènosti 
sme pri tejto príležitosti odovzdali p. primátorovi Ïakovný list.

Matka v živote každého z nás znamená ve¾a a preto je dôležité ve-
nova� jej takú pozornos� aká jej právom patrí. S pocitom lásky, vïaky a 
zados�uèinenia sme naše zasadnutie ukonèili. Zaželali sme si ve¾a 
zdravia, š�astia a síl, aby sa dni našej jesene stali pestrejšími, krajšími 
a plnohodnotnejšími.

za pomoci spevu a milých žartov 
vztýèil pri Klube dôchodcov. Ná-
lada bola ako vždy vynikajúca. 
Po namáhavej práci si všetci 
spoloène posedeli pri poháriku 
hriateho a pospomínali si na tra-Muži, èlenovia z Klubu dôchodcov – 

30. apríla dície a zvyky v našom meste.Denného centra Rajec, prekvapili 
ženy z klubu a postavili im máj. Ženy vrcho-

30. mája bolo podujatie veno-lec mája krásne vyzdobili a muži potom máj 
vané Dòu matiek spojené aj s vá-
¾aním mája. Podujatia sa zúèast-
nilo okolo 70 èlenov klubu. Na 
úvod sa všetkým prítomným pri-
hovoril predseda Štefan Pecho. 
Krásnym kultúrnym programom 
potešili, nielen všetky mamy, žia-
ci zo Základnej školy na Lipovej 
ulici a z Materskej školy na Mudrochovej zabávali a s úsmevom na tvári nakoniec 
ulici. Po chutnom obede nasledovalo trochu odišli do svojich domovov.

Anna Brezániová„pracovných povinností“ a na rad prišlo vá-
2x foto: Pavol Rýpal¾anie mája. Pri speve a tanci sa všetci dobre 

65 rokov
Ladislav Kavec

80 rokov
Emília Pekarová

82 rokov 85 rokov
Ivan Dubec Ružena Huljaková
Anton Vitko Štefan Vandlièek

83 rokov 88 rokov
František Györök Emil Štolba

Justíne Tužinèinová Mária Ïuranová

Zosobášili sa

Ing. Michal Gonda a JUDr. Mária Langová
Miloš Baránek a Beáta Koledová

Zosobášili sa

JEDNOTA DÔCHODCOV 
OSLÁVILA DEÒ MATIEK

Rozália Mikolková, predsedníèka JS Rajec

Foto: Pavol Rýpal

PREKVAPILI 
ŽENY MÁJOM
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(55:37), 3. Peter Uhlárik (1:05:22) – obaja   tón v tomto roku a opä� vo vyrovnanom èase Už 2. roèník Cross Duatlonu pod Dubo-
z domáceho klubu. 3:31:54. Janko Uhlárik: 3:57:34 a Janka Ko-vou sa uskutoènil 1. mája. Obnovený èi vy-

Ženy: 1. M. Stanovièová (1:40:31), 2. D. ledová Ž. za 4:10:10. Naša úžasná skupina novený duatlon pod vedením Jána Kavca si 
Vanáková (1:43:51), 3. M. Repková Jožko a Maria Pekný, Pavol a Ivka Stehlí-získava èoraz viac nadšencov. Na prete-
(1:44:17). kovci a naše polovièky Jarka Uhláriková, koch sa zišlo 60 pretekárov z celého Slo-

Muži aj ženy mali tra� rovnako nároènú – Zdenko Koleda a priate¾ka Janka Uhlárika venska – Košice, Prievidza, Púchov, Nová 
beh 6 km, bicykel 15 km a beh 3 km a Elenka, zabehli síce len 4 km, ale zato na Dubnica, Rajec èi Žilina. Samozrejme ne-
domáce pole bežcov ju zvládlo na výbornú. tridsiatom piatom kilometri nás súperi pre-chýbala žilinská bežecká a najmä Sloven-

 , Poradie domácich pretekárov:Tomáš Jurkoviè 1. Z. brali do závereèného naj�ažšieho úseku. ská triatlonová hviezda 
 absolútnym ví�azom pre rok Koleda (1:18:13), 2. P. Prokopoviè Bolo to v ïalekom svete emotívne a ve¾mi ktorý sa stal

2012 (1:25:01), 3. P. Uhlárik (1:34:29), 4. J. Kavec pekné. Ïakujeme.v novom tra�ovom rekorde 1:14:42. 
Druhý skonèil Pavol Sivák (1:36:27), 5. L. Pekný (1:39:14), 6. D. Vaná- zo Žiliny s èasom 

12. mája:tretí Beh do Choèa,  1:17:04 a  bol domáci pre-
Zde- Ján Piala 1:00:48tekár, minuloroèný ví�az 

no Koleda (1:18:13) – ví�az 
Polmaratón SNP Martin kategórie nad 40rokov.

21 075 m, 19. mája: Peter Slneèné poèasie, dobrá 
Prokopoviè s osobným rekor-nálada, kvalitne pripravená 
dom a skalpom Zdena Koledu bežecká aj cyklistická tra� a 
zdolal tra� v èase 1:23:09.     samozrejme celý servis, ktorý 
Z. Koleda 1:23:23, L. Pekný pripravil Janko team zanechal 
1:33:09, P. Uhlárik 1:33:58. v nás rados� a dobrú náladu. 
Chlapci sa pekne naháòali.Od skorého rána sa varil 

výborný guláš, hrala hudba a 
Beh Jozefa Gabèíka  na prezentácii mali èo robi�, 

10,7 km, 26. mája: Na tomto aby stíhali. Prvé odštartovali 
behu sa každoroène stretáva detské preteky s vysokou ú-
ve¾ká skupina rajeckých bež-èas�ou. Svoju skupinu privie-
cov, ale aj výborná slovenská dol aj Ing. ¼uboš Cesnek, 
a zahranièná špièka. 133 bež-nastúpili deti z domáceho klu-
cov sa rozbehlo z Poluvsia od bu, ale aj s okolitých miest a 
rodného domu Jozefa Gab-obcí. 
èíka do Žiliny – areálu vojen-

Výsledky deti do 14 rokov: (beh 2 km, ských kasárni 5. pluku špeciálneho urèenia ková (1:43:51), 7. J. Slota (1:45:45), 8. J. 
bicykel 2 km a beh 1 km): Jozefa Gabèíka, ktorí tento beh aj pripra-Koledová Ž. (1:46:31), 9. J. Uhlárik Pretek vyhral 

vujú. (1:49:48).Vratko Šimek (16:31), druhý skonèil Da-
Hobby pretek muži: (beh 3,3 km, bicy- Poh¾ad bol pekný nielen na tých najrých-mián Cesnek (17:31) a tretí Janko Pekara 

kel 7,5 km a beh 1,5 km): lejších a ženy, ale obdiv a uznanie si vyslúžil  1. J Šimek (53:32), (19:43) – všetci z Maratón klubu Rajec. Naj-
i 5. pluk špeciálneho urèenia, ktorí bežali 2. V. Hromada (58:04), 3. Jarosl. Stupòan väèší boj sa oèakával medzi Vratkom a Da-
spolu pod vlajkou a jeden z nich v kanadách (58:05).miánom. Vratko však niè nenechal na náho-
a plnej po¾nej.Kompletné výsledky a fotografie z tohto du a v prvom behu si urobil náskok, s ktorým 

Rajèanov na preteku bežalo 19 z toho   preteku nájdete na našej stránke prišiel až do cie¾a. Damián, ktorý sa v zimnej 
3 ženy – D. Vanáková, M. Bieliková a B. Ži- .sezóne stal krá¾om biatlonu a vyhral zimné 
deková. Najlepší Rajèan bol Zdeno Koleda, kolo Slovenského pohára na bežkách si 

Žilinská hodinovka na dráhe, 9. mája: ktorý sa po dlhej prestávke opä� rozbieha, svoje sily tiež dobre rozložil, a do cie¾a pri-
najmladším Vratko Šimek. Celkovo Zdeno na 400 metrovom okruhu žilinskej dráhy si šiel so svojím ví�azným zdvihom rúk.

Dievèatá do 14 rokov: (beh 1,5 km, bi- dobehol na 14. mieste za 41:34, za ním odkrútili hodinu naši maratónci: M. Drlièka 
cykel 1,5 km a beh 1,5 km): Patrik Holeša (43:44), Jaroslav Stupòan 14 133 m, L. Pekný 13 912 m, P. Uhlárik    1. Patrícia Ry-

(46:00), Lukáš Pekný (46:29), Jozef Stra-13 800 m, M. Kasman 13 207 m, Vratko Ši-bárová (21:29), 2. Viktória Hromadová 
nianek (46:48), Pavol Uhlárik (47:02) a ïal-mek 12 804 m, J. Uhlárik 12 388 m.(21:30), 3. Júlia Rybárová (22:12).

Juniori do 18 rokov: (beh 3,3 km, bicy- ší. Výsledky nájdete na bežeckej stránke 
12. mája:kel 3,3 km a beh 3,3 km): Volkswagen maratón Praha,  . 1. Jakub Vanèo, 

Pavol Uhlárik v Prahe zabehol už tretí mara-Nová Dubnica (46:40), 2. Michal Pekný Za maratón klub Rajec jkž

www.rajeckymaraton.sk

www.beh.szm.sk

DRUHÝ ROÈNÍK CROSS DUATLONU POD DUBOVOU NESKLAMAL

PROSBA
Nemáte doma zaujímavé FOTOGRAFIE RAJCA, 
REMESELNÍKOV, PÔVODNÝCH REM. DOMOV, 

ULÍC, RAJÈANKY, TURBÍNY, HASIÈOV... 
èi niektorého RAJECKÉHO RODÁKA?

POMÔŽTE NÁM OBOHATI� ARCHÍVNU ZBIERKU 
MESTSKÉHO MÚZEA V RAJCI

Fotografie vám po zoskenovaní vrátime alebo (ak nám ich darujete)
ich založíme do zbierok Mestského múzea v Rajci

i

vás pozýva na výstavu 

Prác žiakov Základnej umeleckej školy v Rajci
spojenú s výstavou 

Po¾ovníckeho združenia Mladý háj

11.6. – 2.7.2012

Výstavná sieò Radnice v Rajci

h

j

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC

Foto: archív MK
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Aktuálna sezóna 2011/2012 sa stala úspešnou pre obe naše druž-
stvá. Družstvo A obsadilo 4. miesto a družstvo B sa umiestilo na 5. mies-
te vo svojich sú�ažiach.

Chlapci z „Béèka“ ukonèili posledné 22. kolo v piatok 23. marca na 
pôde Diviny-Lúky B ví�azstvom 3:15. Bola to dobrá odplata, lebo v je-
sennej èasti zví�azili na našich stoloch 10:8. Zápas sa vyvíjal na našej 
strane v zlej psychickej koncentrácii hráèov, pretože po prvých dvoch 
štvorhrách bol stav 1:1. Pokraèovali ïalšie kolá dvojhier, v ktorých sa 
naši borci riadne skoncentrovali a zápas dotiahli do ví�azného konca, 
kde sa preukázali úderové prejavy èopov, sklápania, topshinov, udrža-
nie hry pri stole a nad stolom a herná istota. K ví�azstvu dopomohla aj 
posila z Jasenového – Ivan Dávidík, ktorý nastúpil od 2. kola druhej po-
lovice sú�aže. Posledné ví�azstvo nám zaruèilo v koneènom poradí           
5. prieèku v 7. lige Juh so 47 bodmi, kde sme odsunuli svojho športové-
ho rivala K¾aèe A, ktorý skonèil za nami na 7. mieste so stratou jedného 
bodu. O získanie tohto titulu sa prièinili títo hráèi, ktorí zároveò súperili 
medzi sebou o najlepšiu úspešnos� v sú�aži:

                                            stretnutia  zápasy výhry  prehry          sety     % úspešnosti

  1. Marián Macák 12 48 47   1 141:24 97,92
A 8:10, Ružomberok SCP A – Rado¾a A 5:13, Liptovské Sliaèe A – Martin 

  2. Radoslav Macák 13 47 26 21   91:81 55,32
Medokýš A 13:5, Zákopèie A – Žilina C 13:5. 

  3. Jozef Smieško ml. 15 53 28 25   92:99 52,83
22. kola: Krušetnica A – Novo� A 12:6, Ružomberok C – Námestovo 

  4. Branislav Fuèík 11 38 20 18   73:73 52,63
A 8:10, Liptovské Sliaèe A – Rado¾a a 7:14, Ružomberok SCP A – Martin 

  5. Tomáš Smieško 14 56 24 32   88:112 42,86
Medokýš A 9:9, Kysucký Lieskovec A – Žilina C 5:13.

  6. Róbert Augustín   2   7   6   1   18:8 85,71
  7. Ivan Dávidík   9 35 29   6   92:35 82:86

Krajská sú�až stolného tenisu 3. ligy – muži
  8. Roman Smieško   2   8   5   3   16:11 62,50

por. mužstvo                        stretnutia    výhry remízy prehry          skóre        body  9. Vladimír Vavrík   3 12   4   8   23:25 33,33
  1. Námestovo A 22 22 0   0 274:122 6610. Ján Vanák   2   8   2   6   12:18 25,00
  2. Ružomberok C 22 19 1   2 261:135 6111. Ján Šejnoha   8 27   5 22   24:66 18,52
  3. Rado¾a A 22 14 1   7 237:159 5112. Ján Knapec   2   5   0   5     0:15   0,00
  4. STK Rajec A 22 10 5   7 221:175 47
  5. Zákopèie A 22 10 5   7 211:185 47Výsledky 22. kola: 20. marca: Belá A – Rosina B 2:16. 21. marca: Žilina 
  6. Žilina C 22 12 0 10 202:194 46PaP A – Višòové D 3:15; Nededza C – Žilina Energodata H 1:17.            
  7. Krušetnica A 22   8 6   8 202:194 4423. marca: Terchová A – Jablonové A 13:5; K¾aèe A – Maršová-Rašov 10:8.
  8. Novo� A 22   9 4   9 197:199 44
  9. Liptovské Sliaèe A 22   6 3 13 174:222 37Okresná sú�až stolného tenisu Žilina:7. liga Juh – muži
10. Martin Medokýš A 22   3 1 18 149:247 29
11. Kysucký Lieskovec A 22   2 2 18 129:267 28por. mužstvo                        stretnutia    výhry remízy prehry          skóre        body

12. Ružomberok SCP A 22   2 2 16 119:277 26  1. Žilina Energodata H 22 21 0   1 315:81 64
Družstvo Námestovo A postupuje do 2. ligy SR Žilinský a Bansko-  2. Rosina B 22 18 1   3 286:110 59

bystrický kraj a do 4. ligy zostupujú Liptovské Sliaèe A, Martin Medokýš   3. Višòové D 22 18 0   4 260:136 58
A, Kysucký Lieskovec A a Ružomberok SCP A.  4. Maršová-Rašov A 22 13 1   8 215:181 49

  5. STK Rajec B 22 11 3   8 223:173 47
Aktuálna úspešnos� hráèov Družstva A:  6. Terchová A 22 12 1   9 191:205 47

  7. K¾aèe A 22 10 4   8 191:205 46                                             stretnutia  zápasy výhry  prehry          sety     % úspešnosti
  8. Divina-Lúky B 22   7 2 13 173:223 38 1. ¼ubomír Hauer 21 84 61 23 206:102 72,62
  9. Jablonové A 22   6 3 13 169:227 37 2. Jozef Kavec 21 84 58 26 202:112 69,05
10. Nededza C 22   6 1 15 153:243 35 3. Peter Kavec 21 84 35 49 147:185 41,67
11. Žilina PaP A 22   2 0 20 113:283 26 4. Jozef Smieško st. 18 72 21 51 110:171 29,17
12. Belá A 22   0 0 22   87:309 22 5. Radoslav Macák   2   8   0   8     2:24   0,00

Ví�az Energodata Žilina H postupuje do 6. ligy Okresnej sú�aže stol-
ného tenisu Žilina. Zostupujúci nie je nikto. Rebríèek úspešnosti našich hráèov v 3. lige SR:

  5. miesto ¼ubomír Hauer 72,62 %
V Kysuckom Lieskovci a Zákopèí absolvovali stolní tenisti z rajec-   7. miesto Jozef Kavec 69,05 %

kého DRUŽSTVO A závereèné 21. a 22. kolo, ktoré sa konali 21. apríla. 34. miesto Peter Kavec 41,67 %
Bojovali o 4. až 8. miesto v tabu¾ke, ktoré zaruèovali nezostúpenie do 41. miesto Jozef Smieško st. 29,17 %
nižšej 4. ligy sú�aže. Keïže najstarší hráè zo súèasného 5-èlenného tí- 79. miesto Radoslav Macák   0,00 %
mu – Jozef Smieško st. sa nemohol pre pracovné povinnosti súbojov 
zúèastni�, predpokladalo sa, že boj o udržanie sa v 3. lige bude ve¾mi Pri hodnotení sú�ažného roèníka 2011/2012 treba objektívne poïa-
nároèný. Z oboch stretnutí sa podarilo prinies� do tabu¾ky 4 body. kova� všetkým hráèom za dosiahnuté celkové umiestnenia a vzornú 

Výsledky našich zápasov: Kysucký Lieskovec A – STK Rajec A 9:9. reprezentáciu mesta Rajec. Naše úspechy neboli dosiahnuté náhodne, 
Body Rajca – Jozef Kavec 4,5; ¼ubomír Hauer 3,5; Peter Kavec 0,5; ale nároènou celoroènou prípravou, dobrou priate¾skou atmosférou      
Radoslav Macák 0,5. Zákopèie A – STK Rajec 9:9. Body Rajca: Jozef v družstve a celkovou starostlivos�ou zo strany vedenia klubu. Úspešné 
Kavec 2,5; ¼ubomír Hauer 3,5; Peter Kavec 2,5; Radoslav Macák 0,5. zakonèenie sezóny v STK Rajec sa vydarilo.

Posledné majstrovské zápasy boli ve¾mi fyzicky, ale i psychicky 
vyèerpávajúce. Môžeme poveda�, že to bola dráma o každú loptièku.   Ve¾kou pomocou v úspešnej èinnosti nášho klubu je aj spolupráca   
V zápasoch bolo množstvo okamihov, kedy nám pomáhalo športové s Mestským úradom v Rajci na èele s primátorom mesta Ing. Jánom 
š�astie, súperom sme toho ve¾a nedovolili a výborne sme zvládli našu Rybárikom a s poslancami mestského zastupite¾stva. Komisii pre škol-
hraciu taktiku. Po pomalšom rozbehu v jednotlivých zápasoch sme sa   stvo, kultúru a šport pri MZ ïakujeme za finanèný príspevok a celému 
s nimi úspešne popasovali a získali sme pre naše družstvo 4. miesto. vedeniu Základnej školy na Lipovej ulici za poskytnutie priestorov 

telocviène. Všetkým patrí ve¾ká vïaka.
Ostatné výsledky 3. ligy SR

Jozef Kavec, Stolnotenisový klub Rajec21. kolo: Ružomberok C – Novo� A 11:7, Krušetnica A – Námestovo 

SKVELÁ SEZÓNA 
RAJECKÝCH STOLNOTENISTOV

SKVELÁ SEZÓNA 
RAJECKÝCH STOLNOTENISTOV
SKVELÁ SEZÓNA 
RAJECKÝCH STOLNOTENISTOV

Foto: archív STK
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RAJECKÉRAJECKÉRAJECKÉRAJECKÉ
LADISLAVSKÉHODYHODYHODYHODY

Námestie SNP

Kostol sv. Ladislava

Námestie SNP

popcornpopcorn

tabaktabak

popcornpopcornpopcorn

tabaktabaktabak

hudobná skupina

country folková skupina

zraz cykloveteránov a 

dychová hudba

taneèný odbor ZUŠ

15.00 hod.15.00 hod.

9.30 hod.9.30 hod.

11.00 hod.11.00 hod.

14.00 hod.14.00 hod.

15.00 hod.15.00 hod.

15.30 hod.15.30 hod.

17.30 hod.17.30 hod.

18.00 hod.18.00 hod.

Koncert 
populárnej hudby
Koncert 
populárnej hudby
Koncert 
populárnej hudby
Koncert 
populárnej hudby
Koncert 
populárnej hudby
Základná umelecká škola Rajec

22. júna22. júna22. júna22. júna

nede¾a

piatok

KordovánkyKordovánky

POLLUXPOLLUX

hodová svätá omšahodová svätá omša

kordovánkykordovánkykordovánky

POLLUXPOLLUXPOLLUX

hodová svätá omšahodová svätá omšahodová svätá omša

– školský dvor CZŠ pri pošte

MAŽORETKY

na námestí

hudobná skupina

24. júna24. júna24. júna24. júna

straňankastraňanka

salveosalveo

RAJECKÁ HODOMOTOJAZDARAJECKÁ HODOMOTOJAZDA
straňankastraňankastraňanka

SalveoSalveoSalveo

RAJECKÁ HODOMOTOJAZDARAJECKÁ HODOMOTOJAZDARAJECKÁ HODOMOTOJAZDA

HODOvá zábavaHODOvá zábavaHODOvá zábava

príchod cykloveteránov z vyhliadkovej jazdypríchod cykloveteránov z vyhliadkovej jazdypríchod cykloveteránov z vyhliadkovej jazdy

Jazda na koňochJazda na koňochJazda na koňoch

zábavno-súťažné popoludnie pre detizábavno-súťažné popoludnie pre detizábavno-súťažné popoludnie pre deti

štart vyhliadkovej jazdyštart vyhliadkovej jazdyštart vyhliadkovej jazdy

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC v spolupráci s:
Klub priate¾ov motoveteránov v Rajci a eRko – hnutie kres�anských spoloèenstiev detí v Rajci

O HUDBU, ZÁBAVU A OBÈERSTVENIE BUDE POSTARANÉ, DOBRÚ NÁLADU SI PRINESTE SO SEBOU
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