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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Koncom júna sa začala búrať budova býva-
lej židovskej synagógy. Čo na tomto mieste 
vznikne? 
 Po zbúraní budovy bývalej synagógy by 
na pozemku malo vzniknúť parkovisko a mož-
no aj polyfunkčný objekt, tak predstavil zámer 
investor. 
 Predpokladám, že v najbližšej dobe sa 
začnú práce už aj na rekonštrukcii vedľa sto-
jacej bývalej výrobnej haly, ktorá by mala byť 
prebudovaná na polyfunkčný dom, kde vznik-
nú priestory pre obchod a služby a aj nájomné 
byty. 

Prokurátor sa ohradil proti Všeobecne zá-
väznému nariadeniu č. 63/2005 o deratizá-
cii a dezinsekcii. Prečo?
 Do minulého roka sme jeden až dvakrát 
ročne vydali rozhodnutie o povinnosti derati-
zácie a všetci správcovia budov a kanalizácie, 
či vlastníci budov na základe tohto rozhodnu-
tia museli postupovať – pravidelne sme derati-
zovali všetky budovy a verejné priestranstvá.
 Jeden pán zo Slovenska napáda všetky 
všeobecne záväzné nariadenia vo všetkých 
slovenských mestách a obciach, ktoré nie sú  
v súlade so zákonom, napr. po nejakej zmene 
legislatívy. 
 Zmenou legislatívy sa pred časom odňala 
mestám a obciam právomoc rozhodovať o de-

ratizácii a dezinsekcii a túto právomoc zákon 
presunul iba na regionálne úrady verejného 
zdravotníctva. 
 Spomínaný pán VZN o deratizácii a dezin-
sekcii napadol celoplošne po celom Sloven-
sku vo viacerých mestách a obciach. Prokurá-
tor nás preto vyzval, aby sme zrušili VZN mes-
ta Rajec o deratizácii a dezinsekcii z roku 
2005, lebo je v rozpore zo zákonom. Poslanci 
mestského zastupiteľstva ho preto na svojom 
májovom zasadnutí zrušili.
 
 V prípade, že budeme chcieť robiť derati-

záciu a dezinsekciu v spo-
ločných priestoroch, na ve-
rejných priestranstvách a    
u jednotlivých správcoch, 
aby sa nám nepremnožili 
hlodavce, myši a potkany 
budeme o to musieť naj-
skôr požiadať Regionálny 
úrad verejného zdravotníc-
tva. Ten rozhodne či našej 
žiadosti vyhovie alebo ne-
vyhovie. Nemusí byť ani ta-
ký flexibilný, aby o deratizá-
cii rozhodol obratom. 
 Právom môžeme mať 
obavu z toho, že sa nám tu 
budú množiť hlodavce a my 
o tom nebudeme môcť roz-
hodnúť, lebo toto rozhodo-
vacie právo nám zákon 
zobral. 

Poslanci MZ sa na májovom zasadnutí zao-
berali rôznymi aktivitami v rámci progra-
movacieho obdobia. Na čo sa môžeme te-
šiť?
 Dlhodobo sa zaoberáme možnosťami vy-
užitia športovej haly aj na iné účely ako bola 
pôvodne naplánovaná. Zadali sme požiadav-
ku na vypracovanie projektu využitia rozosta-
vanej športovej haly vysokoškolákom a v naj-
bližších dňoch by sme mali dostať vizualizá-
ciu možného využitia športovej haly. 

 MZ sa zaoberalo aj vlastnými aktivitami    
v rámci programovacieho obdobia ako využiť 
finančné prostriedky z eurofondov. 

 Hovorili sme o tom, že sa musíme pripraviť 
na jednotlivé výzvy, ktoré budú: o nadstavbe 
Domova vďaky, prípadne využitie jeho podkro-
via, o vybudovaní cyklotrasy Rajec-Šuja, o do-
vybavení Zberného dvora na Fučíkovej ulici,      
o rekonštrukcii športovej haly či jej dobudova-
ní, o rekonštrukcii telocvične Základnej školy 
na Lipovej ulici, o využití eurofondov na rekon-
štrukciu hospodárskeho pavilónu v Materskej 
škole na Mudrochovej ulici. 
 Na všetky tieto plánované aktivity budeme 
mať už pripravené projektové dokumentácie a 
keď vyjde výzva na predkladanie projektov, 
budeme sa uchádzať o finančné prostriedky. 

Mesto aj v tomto roku ponúka občanom 
možnosť zakúpiť si zľavnené permanentky 
na kúpalisko Veronika. Je zľava v takej istej 
úrovni ako aj v minulosti?
 Áno, zľava zo vstupného je na tej istej 
úrovni ako bola aj minulý rok. 
 Mesto však nemôže ovplyvniť cenu vstup-
ného pokiaľ sa majitelia kúpaliska rozhodnú 
navýšiť vstupné. Vtedy sa automaticky zdvih-
ne aj cena permanentky. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x foto: S. Kalma

NEMÁTE KDE ULOŽIŤ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRADY?

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO V KRIVÍNE

KAŽDÚ SOBOTU OD 9. DO 13.
JE PRE VÁS OTVORENÉRAJECKÉ KOMPOSTOVISKO 

BUDUJE SA NOVÝ POLYFUNKČNÝ DOM

BÚRANIE NIEKDAJŠEJ ŽIDOVSKEJ SYNAGÓGY

VYUŽITE RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO V KRIVÍNE
NEMÁTE KDE ULOŽIŤ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD ZO ZÁHRADY?

Využite kde môžete každú sobotu  , RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO V KRIVÍNE
bezplatne odovzdať trávu, lístie, konáre, kvety, zvyšky z pestovania plodín, 
piliny, drevnú štiepku či akýkoľvek iný biologicky rozložiteľný odpad (zelený 
odpad zo záhrad, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, 

zhnité ovocie a zelenina, hobliny, drevný popol, ostatný biologicky rozložiteľný odpad vhodný na 

štiepkovanie – konáre z orezu stromov, drevo bez povrchovej úpravy a bez kovových častí).

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO JE PRE VÁS OTVORENÉ  (na konci Krivína v pravo) 
KAŽDÚ SOBOTU OD 9. DO 13. hodiny.

Ak chcete navštíviť Kompostovisko v pondelok až v piatok môžete sa osobne dohodnúť 
na Mestskom úrade, oddelenie výstavby a životného prostredia č. dverí 6 

alebo telefonicky na tel. č. 041/ 507 65 12.

Pri odovzdávaní odpadu sa preukážte preukazom totožnosti!
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 Väčšina z vás si už pravdepodobne vši-
mla, že príslušníci mestskej polície jazdia na 
novom vozidle. 
 Dôvodov pre takéto riešenie bol viacero, 
výrazným bol zlý technický stav pôvodného 
vozidla. V ostatných rokoch bolo potrebné ne-
ustále investovať do údržby a odstraňovania 
porúch. Posledné vynútené opravy vyžadovali 
také finančné prostriedky, ktoré hlboko pre-
siahli rentabilitu a efektívnosť prevádzky vo-

zidla (odhadom autorizovaného servisu viac 
ako 4 000 €). Situácia vyvrcholila až do takej 
miery, že vozidlo prestávalo byť nielen spoľa-
hlivé, ale aj dostatočne bezpečné pre prácu 
hliadok MsP. Neostávalo teda nič iné len ro-
zumne vybrať nové vozidlo, ktoré by spĺňalo 
súčasné požiadavky a potreby mestskej polí-
cie a bolo by aj cenovo primerané pre náš roz-
počet. 
 Zo súčasnej ponuky automobilového trhu 
sme zistili, že takéto požiadavky spĺňa vozidlo 
Dácia Duster. Pre toto vozidlo sme sa rozhodli 
z viacerých dôvodov – bezkonkurenčne naj-
lacnejšie vozidlo na trhu vo svojej triede, tech-
nické parametre vozidla, prevádzkové nákla-
dy a účelnosť jeho využitia. Tieto kritéria vozi-
dlo jednoznačne spĺňa, ba dokáže niekedy aj 
viac než porovnateľné vozidlá v tejto triede, 
ale cenovo podstatne drahšie. Jednou z pred-
ností je to, že vozidlo je v prevedení s LPG, čo 
umožňuje jazdiť na plyn. Týmto riešením pri-
spejeme nielen k čistejšiemu prostrediu          
v meste, ale dokážeme tiež výrazne ušetriť na 
pohonných hmotách. Pokiaľ by sme vzali do 
úvahy dĺžku používania prechádzajúceho 
vozidla 11 rokov, tak za celé toto obdobie mô-
žeme ušetriť na benzíne zhruba toľko, čo stojí 
obstarávacia cena vozidla s jeho základnou 
výbavou. Prevedenie vozidla je SUV, čo 
umožňuje jazdiť aj v sťažených podmienkach 
mimo ciest. Samostatnou kapitolou pre takéto 
jazdenia bolo vykonávanie kontrol zamera-
ných na čierne skládky. Vo väčšine prípadov 
sa v niektorých intravilánových častiach mesta 
vozidlo nedostalo tam, kam bolo treba. Rovna-
ké problémy nastávali v zimnom období na 
úsekoch ciest, kde sa zimná údržba vykonáva 
sporadicky – hliadka musela kontrolu vykoná-
vať dlhšie a samozrejme vo väčšine prípadov 
bez vozidla. Čo je tiež dôležité, že vozidlo do-
káže prekonávať aj iné drobné prekážky po 
meste. Prechod cez také prekážky akými je 

priečny vstup cez obrubník, či nespevnená 
plocha výrazne napomáhala páchateľom naj-
mä v situáciách, keď využíval takéto úseky      
v snahe uniknúť. Okrem toho je vo vozidle ge-
nerácia bezpečnostných prvkov, ktoré dokážu 
hliadku omnoho lepšie ochrániť v kritických si-
tuáciách na ceste než v tom pôvodnom. Vozi-
dlo je tiež vybavené radou doplnkov, ktoré zvy-
šujú spoľahlivosť a prevádzkové úspory. Do-
plňujúcu výbavu tvoria výstražné svetlá 

„majáky“ novej gene-
rácie, ktoré dokážu 
výrazne svietiť i pri 
dennom svetle (čo pri 
súčasných bol pravý 
opak). Ich tenké pre-
vedenie tiež prispeje 
k úspore pohonných 
hmôt nakoľko nebu-
dú mať taký odpor 
vzduchu ako tie pred-
chádzajúce. Samo-
zrejmosťou výstraž-
ných svetiel je aj 
funkcia zvukovej sig-
nalizácie, prípadne 
využitie hlasu operá-
tora. Posledným dô-
ležitým doplnkom je 
ťažné zariadenie, 

ktoré bude využívané po zapojení prívesného 
vozíka na prepravu materiálu na dopravné ih-
risko, prípadne na dovoz materiálu v krízových 
situáciách a na odchytených psov. Do súčas-
nosti sme odchyteného psa prepravovali, vo 
väčšine prípadov, v kufri vozidla. Toto riešenie 
však nespĺňalo hygienické normy a stanovené 
postupy odchytu. Týmto odbúrame riziká spo-
jené s možným prenosom infekčných ochore-
ní túlavých zvierat a hlavne sa zvýši bezpeč-
nosť hliadok. 
 Bolo by možné o prednostiach nového vo-
zidla písať obšírnejšie, avšak podstatný účel 
využitia je bezpečnosť nás všetkých – obča-
nov mesta. Pre tento účel je potrebné vytvárať 
aj primerané technické podmienky tým, ktorí 

kontrolu vykonávajú. Kúpou nového vozidla 
nie je to, aby sa policajti „vyvážali po Rajci“ na 
lepšom aute, ako to niektorí „zasvätení odbor-
níci na bezpečnosť“ v našom meste nazývajú. 
Musím zdôrazniť, že každý pohyb hliadky je 
monitorovaný prostredníctvom personálneho 
GPS lokalizátora. Tento prístroj v pravidelných 
30 sekundových intervaloch vysiela správu    
o polohe vozidla, ktorá je následne zazname-
naná. Zariadenie umožňuje spätne zistiť pr-
esný čas, kde sa hliadka nachádzala, akou 
rýchlosťou v danom momente išla, koľko sa 
kde zdržala a koľko kilometrov prešla na 
vozidle alebo peši. Týmto spôsobom dokážem 
objektívne posúdiť napríklad to, ako často je 
daná ulica, či vybraný objekt v meste počas 
mesiaca kontrolovaný. Dáta sú uchovávané 
dlhodobo, takže spätná kontrola je možná aj s 
niekoľkomesačným odstupom, či rokom od 
zavedenia monitoringu. Mimo to je pre každú 
hliadku a zmenu daný presný počet kilome-
trov, čo zabezpečuje rovnomerné vyťaženie 
vozidla. Vždy každý mesiac je jednotlivým 
príslušníkom spätne vyhodnotená ich činnosť, 
súčasťou ktorej je aj koľko času strávil v „teré-
ne“, aký počet kontrol a kde ich vykonal, koľko 
kontrol peši a koľko na vozidle atď. 
 Je preto nemysliteľné, aby mestskí poli-
cajti nepoužívali vozidlo na účel kontroly me-
sta v rámci ochrany majetku nás všetkých. Ako 
príklad bežného dňa si môžete na obrázku 
pozrieť, kde všade sa policajti každú zmenu 
dostanú. Možno to na prvý pohľad laicky vy-
zerá ako „vyvážanie“, ale realita je úplne iná. 

 Pevne verím, že väčšina občanov túto 
zmenu privíta a pochopí účelnosť vynalože-
ných prostriedkov. Pre tých ostatných, ktorí 
majú pocit zlej investície môžem povedať len 
to, že som nepriamo prispel výraznou úsporou 
finančných prostriedkov na nové vozidlo sú-
bežným výkon dvoch funkcií. Som presvedče-
ný, že nové vozidlo bude využité k obojstran-
nej spokojnosti nás všetkých. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
poverený náčelník MsP Rajec

2x foto: archív MsP

NOVÉ VOZIDLO MESTSKEJ POLÍCIE

MAPA RAJCA S VYZNAČENÝMI TRASAMI VYKONANÉHO HLIADKOVANIA DŇA 29.6.2015

NOVÝ AUTOMOBIL MESTSKEJ POLÍCIE V RAJCI
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ROJ VČIEL NA SÍDLISKU SEVER

 Dňa 1.6.2015 o 13.30 hod. bola požiadaná hliadka mestskej polície 
o pomoc pri odchyte roja včiel na Javorovej ulici. V súčinnosti s hasič-
ským záchranným zborom a majiteľom boli včely premiestnené do pre-
pravného zariadenia.    

OSOBNÉ MOTOROVÉ VOZIDLO ZAPARKOVANÉ NA NÁMESTÍ

 Dňa 4.6.2015 o 07.39 hod. bolo zistené parkujúce osobné motorové 
vozidlo v strede námestia. Vodičom vozidla bol J.Š., bytom Žilina. Prie-
stupok bol riešený blokovou pokutou. Následne ten istý vodič s iným 
motorovým vozidlom o 09.17 hod. zaparkoval opakovane na námestí 
pred bustou F. Ďurčanského. Vodič bol opakovane riešený na útvare 
Obvodného oddelenia Policajného zboru Rajec blokovou pokutou.   

POŠKODENÉ SCHODISKO NA BYTOVOM DOME

 Dňa 11.6.2015 o 00:08 hod. bola poškodená časť bočného scho-
diska obytného domu na Hollého ulici (bývalá Medika). Páchateľ bol na 
mieste zaistený hliadkou OO PZ Rajec. Šetrením bolo zistené, že vodič 
(F.P. z Rajca) jazdil vysokou rýchlosťou po parkovisku, čo aj bolo hlav-
nou príčinou dopravnej nehody. Udalosť je riešená Dopravným inšpek-
torátom v Žiline. 

PENA VO FONTÁNE

 Dňa 18.6.2015 o 14.04 hod. prijala hliadka MsP informáciu o pene 
vo fontáne. Hliadka okamžite preverila kamerový záznam, z ktorého 
identifikovala možného páchateľa. Následne preverila miestne poho-
stinstvá na námestí a zaistila podozrivého M.R. z Rajca. Podozrivý sa 
na mieste k činu priznal. Priestupok bol riešený blokovou pokutou. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Ing. Ján Jasenovec, PhD., poverený náčelník MsP Rajec
1x foto: KK

 Pred časom sme vás informovali o stave 
separácie odpadu v Rajci. Štatistické čísla 
poukazujú na značné rezervy, ktoré sú u nás 
všetkých. Separovanie predstavuje dôležitú 
zložku nášho života, a tak ako moderná doba 
priniesla nové druhy obalov, tieto so sebou pri-
nášajú aj potrebu nových prístupov a systé-
mových riešení. 
 Je preto nemysliteľné, aby sme my ostatní, 
sídliaci v budove mestského úradu, ostali mi-
mo tohto diania. Pre tento účel sme na chod-
bách mestského úradu vytvorili miesta pre se-
parovanie jednotlivých zložiek odpadu s dô-
razom na papier a lepenku, sklo, plasty, kovy a 
viacvrstvové kombinované obaly (tetrapaky). 
Jednotlivé separačné nádoby sú výrazne oz-
načené podľa ich určenia s možnosťou využi-
tia nielen pracovníkmi úradu a organizáciami 
sídliacimi v budove, ale aj všetkými návštev-
níkmi. 

 Pevne verím, že takto spoločne prispeje-
me k čistejšej prírode. Je to len kvapka v mori, 
avšak bez kvapiek to more nevznikne...    

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec

1x foto: archív MsÚ

V BUDOVE MESTSKÉHO 
ÚRADU SEPARUJEME 

ODPAD PO NOVOM

 Netreba azda zdôrazňovať, že ak sa chce 
občan dostať tam, kam potrebuje pri vybavo-
vaní si svojich záležitostí, je potrebné ho 
správne nasmerovať. 

 Vzhľadom na to, že budova mestského 
úradu je využívaná rôznymi organizáciami, 
orientovanie sa po budove býva o to viac zlo-
žitejšie. Viacerým azda príde takto upravená 
orientácia nepotrebná, nakoľko časť miest-
nych občanov sa dokáže po budove orien-
tovať bez problémov. Nie všetci sa však vedia 
dostať priamo tam, kam potrebujú a neraz aj 
niekoľko krát za deň je potrebné nasmerovať 
občanov na úrad práce z časti mestského úra-
du a naopak. Pracovníci mestského kultúrne-
ho strediska by mohli o podobnom probléme 
veľa rozprávať, pretože viacero občanov po-
čas dňa hľadá organizácie na vyšších pos-
chodiach a keď nevedia kde majú ísť, obracajú 
sa práve na nich. Okrem toho nie je nič výni-
močné, že počas roka dochádza k zmenám 

užívateľov niektorých 
kancelárií, čím sa orien-
tácia len sťažuje. 
 Pôvodný orientač-
ný systém už mal svoj 
„zenit“ dávno za sebou, 
a tak bol najvyšší čas 
pristúpiť k novému rie-
šeniu orientačných ta-
búľ. Tieto sú zhotovené 
z kompozitného mate-
riál bond (sendvičový 
materiál zložený z Al 
vrstvy/plastu/Al vrstvy). 
Farebné prevedenie     
v kombinácií s tlačou 
písmen je kontrastné a 
malo by upútať pozor-
nosť návštevníka. Náz-

vy jednotlivých oddelení sú natlačené na sa-
mostatnej čírej fólii s možnosťou jednoduchej 
výmeny v prípade zmeny oddelení či uživate-
ľov priestorov mestského úradu. Tabuľe sú 
umiestnené vždy vo vyššej pozícií tak, aby 
slúžili hlavne pre orientáciu a neboli dostupné 
vandalom. V spodnej časti vstupného vestibu-
lu sa nachádza hlavná orientačná tabuľa, na 
ktorej je schematicky rozdelená časť budovy  
s prvým a aj druhým poschodím. Rovnaký 
princíp členenia jednotlivých miestností je na 
každom poschodí, vždy po pravej, ako aj ľavej 
strane. 

 Dúfame, že tieto orientačné tabule vás jed-
noducho nasmerujú tam, kde budete potrebo-
vať a prispejú tak k rýchlejšiemu vybavovaniu 
si toho, čo potrebujete.    

Ing. Ján Jasenovec, PhD.,
prednosta MsÚ Rajec

1x foto: archív MsÚ

NOVÉ ORIENTAČNÉ TABULE 
V BUDOVE MESTSKÉHO ÚRADU 

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

ZNEČISTENÁ FONTÁNA
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 Tradícia konania kultúrneho leta v našom 
meste má niekoľko ročnú tradíciu. Ani v tomto 
roku sme nezabudli pripraviť zaujíma-
vé podujatia počas letných prázdni-
nových a dovolenkových dní. 

 Rajecké kultúrne leto začína už 
tradične Rajeckými ladislavskými 
hodmi. Aj v tomto roku hody pripravilo 
Mestské kultúrne stredisko Rajec      
v spolupráci s Mestom Rajec, Rím-
skokatolíckou cirkvou, Farnosťou Ra-
jec a so zoskupením !n-Spirit. 

 Hody začali dvojdňovým poduja-
tím (19.-20. júna) na našom námestí – 
gospelovým festivalom Heaven, ktorý 
v spolupráci s Farnosťou Rajec pri-
pravila skupina HopeRise. 
 Mestské kultúrne stredisko Rajec 
a Základná umelecká škola Rajec 
pripravili Koncert populárnej hudby 
(23. júna), ktorý sa pre nepriaznivé počasie 
namiesto plánovaného námestia konal v kul-
túrnom dome. 
 V stredu (24. júna) sa uskutočnil futbalový 
turnaj medzi rajeckými škola Školy do toho!  
o pohár dekana farnosti. 
 Ďalší hudobný koncert na nás čakal        
v piatok (26. júna) – predstavil sa nám vynika-
júci Veľký dychový orchester ZUŠ Morava zo 
Zlína (ČR) spoločne so zlínskymi mažoret-
kami. 

 V sobotu a v nedeľu (27.-28. júna) na nás 
čakali Farmárske dni, ktoré malo „pod pal-

com“ zoskupenie !n-Spirit. Mohli 
sme si zakúpiť pravé slovenské vý-
robky (syry, med, trdelníky, rôzne 
pečivo, košíky, drevené výrobky a 
mnoho iného), pozrieť si prácu re-
meselníkov a farmárov, poobzerať 
živé úžitkové zvieratá, či traktor. 
Počas oboch dní sme sa mohli do-
bre najesť, napiť a zabaviť sa pri 
výbornom kultúrnom programe. 
 V sobotu, 27. júna, v záhrade 
za Pastoračným centrom bolo pre 

všetky deti pripra-
vené Detské po-
poludnie pod hla-
vičkou farského 
úradu, kde na ne čakalo mnoho 
prekvapení. 
 Takmer dvojtýždňové hodo-
vanie Rajeckých ladislav-
ských hodov 2015 vyvrcholilo 
v nedeľu 28. júna pod vedením 
Mestského kultúrneho stredis-
ka Rajec. Od 9. hodiny na nás 
čakal už 5. ročník Rajeckej ho-
domotojazdy. Mohli ste si po-
obzerať krásne historické mo-
tocykle a automobily, zahrala 
nám country kapela Zálesáci. 
O 10. hodine odštartovala vy-

hliadková jazda z Rajca. Veteráni pokračovali 
do Ilavy, na letisko Slávnica, kde mohli absol-

vovať vyhliadkový let a cez Púchov sa 
opäť vrátili do Rajca na naše námestie. 
Tu na nich čakalo občerstvenie a odov-
zdávanie ocenení. Od 14. hodiny za-
čalo na námestí Hodové veselenie. 
Najskôr nám zahrala hudobná skupina 
Sírius, niekoľkokrát sa nám predstavilo 
tanečné zoskupenie z Lotyšska so 
svojimi tancami, zaspievala nám vyni-
kajúca Martina Žovincová s Jurajom 
Knapcom. Vyvrcholením dňa bol dvoj-
hodinový koncert výbornej kapely Plo-
štín Punk. Počas celého dňa sme sa 
mohli zabávať, nakupovať alebo sa 
dobre najesť a napiť na pokračujúcich 
Farmárskych dňoch. Aj keď nám poča-
sie v nedeľu veľmi neprialo, množstvo 

divákov na námestí hovorilo o tom, že sme pri-
pravili opäť vynikajúci program.
 Po hodoch sme sa mohli v piatok 3. júla 
zabaviť na 7. RajRockFeste. Roztancovali 
nás skupiny Farizeo, CCA, Wasted Strings a 
ťahák večera Smola a Hrušky.

 Rajecké kultúrne leto bude pokračovať 
koncertom folklórnej skupiny z Oščadnice 
Kysucký prameň (12.7.), Country nedeľou 
so skupinou Tornádo (26.7.), celodenným 
podujatím Veľký rajecký deň (8.8.), súčasťou 
ktorého je Rajecký jarmok a Rajecký maratón 
a druhým ročníkom výstavy psov Rajecký 
krásavec (22.8.).

Z. Ščasná, MsKS Rajec; 3x foto: Šzá

 Ochotnícke divadlo Kožkár, ktoré pôsobí pri Mestskom kultúrnom 
stredisku Rajec naštudovalo počas svojej pôsobnosti už sedem diva-
delných hier. 
 Po vystúpení v rámci Noci múzeí a galérii, kde vystúpili s povesťou  
z pera Gejzu Sádeckého Barborka z Rajeckého hradu, sa rozhodli „op-
rášiť“ aj rozprávku Tretia sudba (na motívy rozprávky H. Ch. Andersena 
– Slávik) a ponúkli jej divadelné naštudovanie obciam v okolí. Počas 
dvoch nedeľných popoludní (24. a 31. mája) hrali naši ochotníci vo Fač-
kove, v Rajeckej Lesnej, v Konskej a v Kamennej Porube.

 Po lete budú pracovať na doštudovaní divadelnej hry Jozefa Gre-
gora Tajovského Ženský zákon, ktorý plánujeme divákom ponúknuť po-
čas zimy. 
 Prajeme všetkým ochotníkom, aby si počas leta oddýchli a nazbie-
rali sily nielen na prácu, ale aj na ďalšie divadelné predstavenia. 

E. Pekná, MsKS Rajec

KOŽKÁR VYSTUPOVAL AJ V OKOLITÝCH OBCIACH
Foto: archív MsKS

RAJECKÉ KULTÚRNE LETO UŽ ZAČALO

ZUŠ MORAVA ZO ZLÍNA

RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA

SÚBOR Z LOTYŠSKA
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 Medzi základné povinnosti OSBD pri sprá-
ve patrí zabezpečovať plnenia spojené s uží-
vaním bytov a nebytových priestorov v byto-
vých domoch a zabezpečovať ich každodennú 
plynulú a bezpečnú prevádzku.
 Medzi hlavné a zároveň aj finančne najná-
ročnejšie služby, ktoré pre užívateľov bytov 
zabezpečujeme, patrí dodávka tepla a vody. 
Našou úlohou je stanoviť pre každý byt vždy 
také preddavky, aby vlastníci, či nájomníci by-
tov nemali nedoplatky, ale ani zbytočne vyso-
ké preplatky a preto vždy po ročnom vyúčto-
vaní skutočných nákladov prehodnocujeme 
preddavky na nasledujúci rok vo všetkých po-
ložkách. 

 Spolu s ročným vyúčtovaním za rok 2014 
sme našim zákazníkom doručili nový rozpis 
preddavkov platný od 1.7.2015. Mnohých       
z nich možno zaskočila jeho vyššia suma, 
nakoľko z vyúčtovania za rok 2014 mali pre-
platok. Aj v súvislosti s tým, že dodávateľ tepla 
v Rajci, BINEKO, spol. s r. o., pre rok 2015 zní-
žil cenu tepla, mohol sa vám zdať zvýšený 

preddavok na teplo nelogický. Základom pre 
jeho určenie však nebola len cena dodávateľa, 
ale aj spotreba tepla v predchádzajúcom ka-
lendárnom roku, očakávaná spotreba v budú-
com období, klimatické podmienky a rezerva 
súvisiaca s nepredvídanými okolnosťami.
 Pre stanovenie preddavku na teplo na vy-
kurovanie sme vykonali porovnanie tzv. den-
nostupňov za obdobie 1-3/2014 a 1-3/2015, 
kde sme zistili nárast o cca 21 %. O zvýšenej 
spotrebe tepla svedčia aj praktické skúsenosti 

niektorých užívateľov bytov, ktorí za rok 2015 
už zaznamenali na pomerových rozdeľova-
čoch nákladov vykurovania rovnaký počet die-
likov, ako za celý rok 2014! Z týchto dôvodov 
sme v novom rozpise preddavky na teplo na 
vykurovanie upravili podľa vašich skutočných 
nákladov za rok 2014 s navýšením o 20 %.

 Na výšku nového mesačného rozpisu 
preddavkov majú vplyv aj iné položky. Bola do-
plnená položka „Poplatok za rozpočítanie ná-
kladov na dodávku tepla a vody“, ktorá zahŕňa 
skutočný náklad na rozpočítanie podľa vyúčto-
vania za rok 2014 a položka  „Zrážková voda“
bola upravená podľa skutočných nákladov za 
rok 2014. Zároveň mohli byť podľa rozhodnu-
tia vlastníkov bytov zmenené aj iné položky, 
ktoré ovplyvnili výšku vášho rozpisu. 
 Treba zdôrazniť, že preddavky, ktoré za 
byt v správe OSBD vlastníci uhrádzajú sú sú-
stredené na samostatnom účte bytového do-
mu v banke a OSBD okrem poplatku za výkon 
správy nemá žiadny prospech na výške jed-
notlivých položiek. Musíme však dbať na to, 
aby na účte bytového domu bolo dostatočné 
množstvo finančných prostriedkov na úhradu 

všetkých pohľadávok spojených so zabezpe-
čovaním každodennej prevádzky bytového 
domu a tým aj komfortu vášho bývania.

Bc. Milan Piliar, 
predseda predstavenstva OSBD Žilina

1x ilustračné foto: internet

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina (OSBD) spravuje v Rajci a jeho okolí 
47 bytových domov s 883 bytmi, v ktorých žije približne 2350 obyvateľov

PREČO PLATÍTE VYŠŠIE PREDDAVKY ZA TEPLO

GRAF – PREHĽAD MERNEJ SPOTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE PRE BYTOVÉ DOMY V RAJCI 
ZA OBDOBIE 1-3/2014 A 1-3/2015 PREPOČÍTANÝ PODĽA DENNOSTUPŇOV

 Už viackrát sme písali o úspechoch našej 
žiačky Nelli Horváthovej (V.A) v recitačných 
súťažiach. To, čo sa jej však podarilo tento 
školský rok, v histórii našej školy nemá ob-
dobu.
 Najskôr sa v januári v Žiline zúčastnila 
okresného kola v prednese slovenskej po-
vesti Šaliansky Maťko a obsadila 1. miesto. 
Vo februári v krajskom kole tejto súťaže 
obsadila 2. miesto. V marci sa zúčastnila 
okresného kola najprestížnejšej sloven-
skej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Ku-
bín v Žiline a obsadila 1. miesto. V tej istej 
súťaži v krajskom kole 27. apríla v Martine 
opäť vyhrala a postúpila do celoslovenskej 
nesúťažnej prehliadky v Dolnom Kubíne, 
ktorú absolvovala 18. júna. Svojím jedineč-
ným výkonom úspešne reprezentovala na-
šu školu aj naše mesto.
 Okrem toho sa zúčastnila aj recitačnej 

súťaže v cudzom jazyku pod názvom Jazyko-
vý kvet. Aj v tejto súťaži na všetkých úrovniach 
– v okresnom, krajskom a napokon v celoslo-
venskom kole v Nitre obsadila 1. miesto.  Tento veľký talent nepochybne zdedila po 

svojej mame, ktorá sa venuje herectvu a svoju 
dcéru na každom kroku všemožne podporuje 
a vedie k umeleckému prednesu a umeniu vô-
bec. Na rozvoji jej talentu majú však zásluhu aj 
naši učitelia (na I. stupni p. učiteľky Mgr. Jana 
Paulinyová a Mgr. Marcela Orlinská, na II. 
stupni Mgr. Vladislava Hojová), ktorí ju podpo-
rujú, motivujú, sprevádzajú na súťažiach a zá-
roveň vytvárajú podmienky, aby čo najlepšie 
Nelli skĺbila svoju záľubu so školskými povin-
nosťami. Aj touto cestou našej žiačke ešte raz 
blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj v na-
sledujúcom školskom roku.

ZŠ Lipová 2, Rajec

1x foto: archív ZŠ

NEVŠEDNÝ TALENT

NELLI HORVÁTHOVÁ (prvá zľava) 
NA KRAJSKOM KOLE HK V MARTINE
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 Aj posledné týždne tohto školského roku 
sa niesli v znamení rôznych súťaží a naši žiaci 
v nich dosiahli vynikajúce výsledky.

 Vo výtvarnej výchove pod vedením p. uči-
teľky Mgr. Ľudmily Holtákovej získali niekoľko 
významných ocenení v okresných, celoslo-
venských i medzinárodných súťažiach. V ok-
resnom kole súťaže Európa v škole v II. kate-
górii obsadili naši žiaci všetky tri miesta v pora-
dí: Marko Veselý (VI.B), Simona Kurucová, 
Denis Baránek (V.C). V III. kategórii na 2. mie-
ste skončila Juliana Trsťanová (IX.A) a na      
3. mieste Andrej Klacko (IX.D). V celosloven-
skom kole tejto súťaže porota v II. kategórii 
ocenila už len 6 najlepších prác a medzi nimi aj 
prácu Marka Veselého. V celoslovenskom ko-
le súťaže Dúha 3. miesto získala Natália Cho-
vancová (VI.A) a čestné uznanie Miriam Da-
nišková (VI.A). Cenu výstavy získali Kristína 
Balážová (VII.C), Anna Sudorová (VII.C), Si-
mona Mičechová (VI.B), Monika Zacharová 
(VII.C) a Tatiana Súkeníková (VI.B). Práca 
Miriam Daniškovej bola vybratá na upútavku a 
propagáciu tejto súťaže. V 43. ročníku medzi-
národnej súťaže Lidice, do ktorej prišlo 25 000 
výkresov zo 71 krajín sveta, čestné uznanie 
získali Barbora Vy-
soká (VI.A) a Ale-
x a n d r a  V e s e l á 
(VIII.A). Aj tu dostala 
osobité ocenenie 
Patrícia Molnárová 
(VII.C), ktorej prácu 
vybrali ako upútavku 
na kalendár tejto 
súťaže. Nakoniec 
ocenenie za svoju 
prácu v okresnej sú-
ťaži Vesmír očami 
detí získal aj Patrik 
Novosad (VII.B).
 Výborné výsled-
ky dosiahli naši žiaci 
aj v oblasti športu.   
V apríli sa zúčastnili 

v Martine krajského 
kola súťaže COCA-
COLA cup v zložení 
Vladimír Komorovský, 
Kamil  Náležinský, 
Tomáš Kuruc (VII.B), 
Jozef Bohdal, Peter 
Cúg, Adrián Fapšo 
(VIII.A), Samuel Hu-
lín, Michal Škatuliak 
(VIII.C), Jakub Škatu-
liak (IX. A), Martin Ku-
ruc (IX.B), Andrej Ve-
reš, Patrik Benko, Da-
niel Hnáth, Matúš Ho-
das, Kristián Pekara 
( I X . D )  a  o b s a d i l i        
2. miesto. V máji sa naši žiaci zúčastnili tra-
dičného Behu do strečnianskych hradných 
schodov a dosiahli nasledovné umiestnenie: 
6. miesto Vratko Šimek (IX.A), 9. miesto Ján 
Majchrák (VI.A), 12. miesto Jakub Škatuliak 
(IX.A). V júni sa v Žiline konal Beh olympij-
ského dňa a naši bežci vo svojich kategóriách 

obsadi l i  popredné 
miesta. Vratko Šimek 
(IX.A) skončil prvý, 
D a m i á n  C e s n e k 
(VIII.A) tretí a Viktória 
Bieliková (VI.C) dru-
há. 24. júna sa konal 
Putovný pohár deka-
na rajeckej farnosti  
v malom futbale a 
chlapci v zložení Jozef 
Bohdal, Peter Cúg, 
Adrián Fapšo (VIII.A), 
J a k u b  Š k a t u l i a k 
(IX.A), Andrej Vereš, 
Patrik Benko, Daniel 
Hnáth, Matúš Hodas a 

Kristián Pekara (IX.D) obsadili 1. miesto.
 V máji sa uskutočnilo okresné kolo Biolo-
gickej olympiády kategórie D a na 2. mieste 
skončili hneď dve naše žiačky, a to Mária Ži-
deková a Henrieta Janigová (VI.C), 7. miesto 
obsadila Nela Fraštiová (VII.A).
 O tom, že naši žiaci dosiahli vynikajúce ús-
pechy v priebehu celého školského roku, 
svedčí aj to, že trinásti z nich boli pozvaní na 
slávnostné vyhodnotenie súťaží do OC Mirage 
v Žiline. Zúčastnili sa ho víťazi okresných kôl 
olympiád v biológii a geografii, víťazi recitačnej 
súťaže Šaliansky Maťko a najlepší autori vý-
tvarných prác. Žiaci dostali diplomy a darčeko-
vé poukazy. Najväčšou odmenou pre nich bolo 
premietanie najnovšieho filmu Jurský park.    
O ich konkrétnom umiestnení sme písali v ča-
sopise Rajčan počas celého školského roku.

 Na záver sa chceme ešte raz poďakovať 
našim žiakom a ich učiteľom za vzornú repre-
zentáciu a zviditeľnenie našej školy a mesta 
po celom Slovensku, ale i v zahraničí. 

ZŠ Lipová 2, Rajec

2x foto: archív ZŠ

 Hodiny nácvikov a mimoriadne skúšky predchádzali tomuto krás-
nemu oceneniu, ktoré si vyspieval detský zbor Škovránok na celoštát-
nej súťaži detských speváckych zborov Mládež spieva v Prievidzi.        
V stredu 27. mája dopoludnia sme sa vydali na cestu do tohto mesta 
spevu, ktorú sme si spríjemnili zastávkou v ZOO Bojnice. Po príchode 
do Prievidze sme absolvovali akustickú skúšku v súťažnej sále Kultúr-
neho a spoločenského strediska. Celkom unavení sme ešte pešo zvlá-
dli cestu na internát, kde sme boli ubytovaní. Po večeri nás čakal fanta-
stický koncert detského zboru Jitro z Hradce Králové, ktorý patrí k jed-
nému z najlepších detských speváckych zborov sveta. Keďže sme si 
vylosovali číslo jedna v poradí súťaže, ponáhľali sme sa do postelí, aby 
sme boli čo najlepšie pripravení na súťažný výkon.
 Vo štvrtok 28. mája sme si zmerali svoje spevácke kvality s ďalšími 
deviatimi detskými zbormi, ktoré pricestovali ako víťazi krajských kôl     
z Trenčína, Hlohovca, Košíc, Komárna, Štúrova a ďalších miest Sloven-
ska. Počuť tieto zbory bolo veľmi cennou skúsenosťou. Po dobrom obe-
de nasledoval hodnotiaci seminár pre dirigentov a workshop pre deti, 
kde sme sa dozvedeli všelijaké užitočné informácie či rady. Po závereč-
nom galakoncerte, na ktorom po jednej skladbe zaspieval každý zbor, 
prišlo vyhlásenie výsledkov. Informácia, že náš zbor sa ocitol v zlatom 
pásme, sprevádzal búrlivý potlesk, výkriky i slzy dojatia detí. 

 Prišli sme, videli sme a zvíťazili sme, čím sme sa zaradili medzi naj-
lepšie detské zbory Slovenska. Tento pocit je silný, no zaväzujúci záro-

veň. Verím, že sa nám terajší úspech podarí obhájiť aj o dva roky, kedy 
sa bude konať ďalší ročník zborovej súťaže Mládež spieva a že detský 
zbor Škovránok bude stále naberať na kvalite.

PaedDr. Eva Kyšková, 
dirigentka DZ Škovránok pri ZUŠ Rajec

1x foto: archív ZUŠ

STÁLE MEDZI NAJLEPŠÍMI

DRUŽSTVO ZŠ NA TURNAJI COCA-COLA CUP V MARTINE

NAJLEPŠÍ BEŽCI ZŠ
NA BEHU OLYMPIJSKÉHO DŇA V ŽILINE

ŠKOVRÁNOK SI VYSPIEVAL ZLATO



 V stredu 24. mája sa v priestoroch Mestského úradu v Rajci konala 
konferencia študentov Gymnázia na Javorovej ulici v Rajci. Táto uda-
losť bola vyvrcholením projektu Po stopách osobností Rajeckej doliny, 
ktorý bol podporený grantovým programom odboru školstva a športu 
Žilinského samosprávneho kraja.
 Projekt bol zameraný na osobnosti Rajeckej doliny – Jozefa Gab-
číka, Juraja Slotu, Andreja Škrábika, Rudolfa Pribiša, Vladimíra Kom-
pánka a bratov Cyrila Gabriela, Romualda a Jozefa Zaymusovcov. Cie-
ľom projektu bolo získať čo najviac informácií o menovaných osobnos-
tiach, ale takých, ktoré nemožno bežne nájsť na internete. To zname-
nalo, že 19 študentov – „stopárov“ pod vedením Mgr. Dany Balgovej a 
Mgr. Evy Rovňanovej od marca navštívilo knižnice, matriky, farské úra-
dy, Maticu slovenskú, štátny archív, ale aj príbuzných, pamätníkov a 
priateľov spomínaných osobností. Získaný materiál pretavili do inšpiru-
júcich prezentácií, ktoré uviedli práve na konferencii. Samotná príprava 

a realizácia konferencie bola tiež v rukách študentov – od prípravy a roz-
poslania pozvánok, cez objednanie miestnosti, moderovanie až po za-
bezpečenie zvuku či bufetu.
 Veľmi zaujímavým výstupom projektu bolo aj umelecké spracovanie 
získaných informácií. Študenti sa s touto výzvou popasovali výborne a 

výsledkom je Almanach – brožúra študentských umeleckých prác. Ok-
rem básní, úvah, životopisov osobností tu nájdeme zaujímavé koláže   
z fotografií, maľby, komiks, pohľadnicu, portréty... Každý si môže náš al-
manach prelistovať v mestskej knižnici.

 Takáto forma projektového vyučovania je časovo aj organizačne ná-
ročná, ale výsledky, skúsenosti, zážitky a vzťahy, ktoré sa vytvoria – to 
všetko stojí za to. Z tohto miesta dovoľte spomenúť a poďakovať sa 
všetkým „stopárom“ (ako sme si študentov pracovne nazvali), ktorí sa 
na projekte podieľali: Marcel Ačko, Denisa Mahútová, Tomáš Valenta, 
Petra Juríčková, Katarína Ursíková, Dorota Bubelíniová, Erika Juríčko-
vá, Dominika Mičechová, Simona Vysoká, Pavol Hartiník, Ľubomír Hla-
váč, Lenka Jasenovcová, Magdaléna Mičechová, Veronika Buchová, 
Monika Sedláková, Mariana Straňanková, Soňa Školová, Daniela Haš-
šová, Lucia Gschwandtnerová, Jana Slaboňová, Mária Zápotočná, Ka-
tarína Bieliková, Marek Kromka, Roman Urík.

Autor: Eva Rovňanová

2x foto: archív gymnázia
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 15. júna usporiadalo Gymnázium v Rajci  
2. ročník vedomostnej súťaže Rajecký expert.
 
 24 ôsmakov zo základných škôl z Rajca, 
Rajeckých Teplíc, Rajeckej Lesnej, Kamennej 
Poruby a Domaniže si zmeralo sily v štyroch 
oblastiach: Angličtina prevažne vážne, Tajom-
stvá prírody, Historický svetobežník a Olympij-
ské kruhy. Účastníkov privítala p. riaditeľka 
Melišová a po úvodných pokynoch mali žiaci 

60 minút na riešenie pripravených 
úloh. Otázky neboli jednoduché, ale 
ôsmaci sa ich zhostili bravúrne. Po 
namáhavej časti sa všetci občerstvili a 
strávili príjemné chvíle zábavnými 
športovými súťažami v areáli školy a 
prehliadkou školy. Učitelia, ktorí spre-
vádzali svojich žiakov si v čase súťaže 
prezreli školu a v družnom rozhovore  
s kolegami z gymnázia diskutovali      
o problémoch, ktoré trápia základné    
i stredné školy.
 Víťazov jednotlivých kategórií sme 

odmenili vecnými cenami a 
majú právo nosiť tričko s lo-
gom súťaže, ktoré im pripo-
menie príjemne strávené 
chvíle. Najúspešnejšia škola 
si pochutila na sladkej torte.

VÍŤAZI KATEGÓRIÍ

 Angličtina prevažne vážne: Teré-
zia Slyšková, ZŠ Lipová, Rajec.
 Tajomstvá prírody: Tomáš Czán, 
ZŠ Rajecké Teplice.
 Historický svetobežník: Vladimír 
Knapec, ZŠ Rajecké Teplice.
 Olympijské kruhy: Martina Novo-
sadová, ZŠ Rajecká Lesná.
 Absolútnym víťazom súťaže sa 
stala Terézia Slyšková zo ZŠ Lipo-

vá, Rajec a najúspešnejšou školou ZŠ Ka-
menná Poruba v zložení Veronika Langová, 
Lukáš Langa, Bianka Turská a Patrik Vereš.

 Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť sú-
ťaživosť detí v rajeckom regióne, prehĺbiť spo-
luprácu gymnázia a základných škôl a upevniť 
priateľské vzťahy. Veríme, že sa touto súťažou 
naše gymnázium viac zviditeľnilo v očiach detí 
z rajeckej doliny a náš cieľ, budovanie gymná-
zia ako centra vzdelanosti rajeckého regiónu 
sa v krátkej budúcnosti naplní. 

Ing. Adriana Sojková, Gymnázium Rajec

„STOPÁRI“ Z GYMNÁZIA NA JAVOROVEJ

RAJECKÝ EXPERT

VÍŤAZI JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÍ

VÍŤAZNÉ DRUŽSTVO
2x foto: archív gymnázia
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 V roku 2015 prebehol 6. ročník medzinárodnej interpretačnej súťa-
že Rajecká hudobná jar, ktorý sa konal 14. mája v Kultúrnom dome     
a v priestoroch Základnej umeleckej školy v Rajci.
 Súťaže sa zúčastnilo 175 osôb (súťažiacich, korepetítori, pedagó-
govia, odborná porota a realizačný štáb). Súťažilo 105 súťažiacich zo 
Slovenska a Česka vo všetkých hudobných nástrojoch, speve a komor-
ných zoskupeniach v piatich kategóriách – 1. kategória: 1. – 2. ročník   
1. časti I. stupňa ZUŠ. 2. kategória: 3. – 4. ročník 1. časti I. st. ZUŠ. 3. ka-
tegória: 5. – 7. ročník 2. časti I. st. ZUŠ. 4. kategória: 1. – 4. ročník II. st. 
ZUŠ. 5. kategória: komorné súbory do 10 členov. 

 V každej z piatich kategórií sa súťažilo o kolekciu štyroch cien. 1. a 
hlavnou cenou bola Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského 
autora, 2. Cena Hudobného centra za objavnú dramaturgiu, 3. Cena 
mesta Rajec za originálny prejav interpreta, 4. Cena riaditeľa ZUŠ Ra-
jec za najsympatickejší prejav. Zo všetkých účastníkov získal ešte naj-
úspešnejší účastník celej súťaže titul Laureáta. 
 Víťazi v každej kategórii získali ceny a výrazní ocenení interpreti, po 
dohode s odbornou porotou, získali umelecké diela a autorské skladby 
popredných slovenských hudobných skladateľov, ktoré budú premiéro-
vať v budúcom roku v Bratislave a v Rakúsku. Odborná porota bola zlo-
žená výhradne z hudobných skladateľov. V tomto roku to boli Mgr. art. 
Víťazoslav Kubička, doc., MgA. Jan Grossmann (ČR), Mgr. art. Miloš 
Betko, ArtD., Mgr. art. Ivan Buffa, ArtD. (predseda Spolku slovenských 
skladateľov a držiteľ Krištáľového krídla za rok 2013) a predseda poroty 
Nuno Figueiras (Portugalsko).

Výsledková listina:
 I. kategória – 1. Anna Lugovkina, SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica, 
2. Lukáš Kachnič, SZUŠ R. Tatára, Banská Bystrica, 3. Barbora Čierni-
ková, ZUŠ, Exnárová, Bratislava, Ajna Marosz, ZUŠ L. Árvaya, Žilina, 
čestné uznanie: Dominika Mičechová, ZUŠ Rajec.
 II. kategória – 1. Pavol Bohdan Zápotočný, ZUŠ Martin, 2. Katarína 
Škubová, ZUŠ Rajec, 3. Andrea Holá, ZUŠ L. Árvaya, Žilina, 4. Ivana 
Kavecká, ZUŠ Rajec, čestné uznanie: Mária Foltánová a Kvetoslava 
Lenhartová, obe zo ZUŠ Rajec.
 III. kategoria – 1. Natália Hatalová, ZUŠ Ľ. Fullu, Ružomberok,       
2. Martin Lenhart, ZUŠ Rajec, 3. Václav Kučera, ZUŠ Morava, Zlín,      
4. Terézia Slyšková, ZUŠ Rajec, čestné uznanie: Lívia Glembová, 
SZUŠ Jánoš, Ružomberok, Terézia Dolníková, ZUŠ Košice.

 IV. kategória – 1. Laura Nagyová, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava,      
2. Mária Lacková, SZUŠ Jánoš, Ružomberok, 3. Elena Lukešová, ZUŠ 
J. Kresánka, Bratislava, 4. Michal Kozárik, ZUŠ Rajec, čestné uznanie: 
Barbora Greiplová, ZUŠ Slezská, Ostrava. 
 V. kategória – 1. Noneto (vcellové), SZUŠ R. Tatára, Banská Bystri-
ca, Kvarteto priečnych fláut, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, 2. Husľové 
duo ZUŠ Ľ. Árvaya, Žilina, Duo (flauta, gitara) ZUŠ J. Kresánka, Brati-
slava, 3. Okteto (vcellové) SZUŠ R. Tatára Banská Bystrica, Husľové 
kvarteto, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, 4. Husľový súbor, ZUŠ I. Ballu, Dol-
ný Kubín, Súbor (zobcová flauta, gitary), SZUŠ Stella, Považská Bystri-
ca, čestné uznanie: Husľové trio, ZUŠ I. Ballu, Dolný Kubín, Kvarteto 
sláčikové, ZUŠ Valašské Klobouky. 
 Absolútnym víťazom a titul Laureáta získala Anna Lugovkina zo 
SZUŠ R. Tatára v Banskej Bystrici. 

 Hlavným cieľom interpretačnej súťaže Rajecká hudobná jar je šíre-
nie pôvodnej slovenskej tvorby medzi deťmi a mládežou, čo znamená 
nielen výchovu k profesionálnej hudobnej dráhe u jednotlivcov, ale pre-
dovšetkým k získaniu budúcich poslucháčov tzv. vážnej hudby a vytvá-
ranie vzťahu k pôvodnej slovenskej tvorbe. Ako jediná súťaž na Sloven-
sku sa venuje pôvodnej slovenskej tvorbe a na našu objednávku pre ví-
ťazov vznikajú nové pôvodné diela, ktoré sa ďalej šíria. Slovenská hud-
ba je náš najväčší hudobný poklad, v nej uchovávame pre budúce ge-
nerácie hudobný odkaz našich predkov a aj našich súčasníkov. Tu je 
príklad na záchranu slovenskej identity v európskom priestore. 

KONCERT VÍŤAZOV RAJECKEJ HUDOBNEJ JARI V SLOVENSKEJ FILHARMÓNII

 Minuloroční víťazi, medzi nimi aj naši traja žiaci, Mária Foltánová 
violončelo, Katarína Škubová saxofón a Michal Kozárik trúbka, vystúpili 
17. júna v Slovenskej filharmónii (SF). Sú to vôbec prví žiaci ZUŠ Rajec, 
ktorí hrali v SF a naviac premiérovali diela slovenských skladateľov 
skomponovaných práve pre nich. V Bratislave odznelo 10 nových pô-
vodných slovenských diel v zaplnenej Malej sále SF s kapacitou 200 
miest za účasti samotných skladateľov. Doteraz tak vzniklo na objed-
návku ZUŠ Rajec a Rajeckej hudobnej jari dovedna viac ako 80 pôvod-
ných slovenských diel pre deti a mládež a viac ako 20 ich premiérovali 
práve žiaci našej ZUŠ Rajec. Bolo to tu v Rajci, v Bratislave a vo Viedni. 
Rajec a Rajecká hudobná jar sa stali synonymom slovenskej hudby      
v rámci celého Slovenska. Na čo som veľmi hrdý.

PaedDr. Marián Remenius, riaditeľ ZUŠ Rajec

2x foto: archív ZUŠ

 Všetci poznáme Dcéry kresťanskej lásky, 
naše rehoľné sestry v Rajci. Stretávame ich 
všade tam, kde treba nenápadne a v skrytosti 
pomôcť. Vždy majú pre každého z nás otvore-
né srdce a 26. mája nám otvorili aj dvere.
 My, žiaci Katolíckej spojenej školy, sme 
boli v ich dome. Všetko „dýchalo“ poriadkom, 
pokojom, úsmevom a dobrosrdečnosťou. 

Spoznali sme život sv. Vincenta, sv. Lujzy,    
sv. Kataríny Labouré aj Medailu Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie. Prezradili nám aj 
to, o čo ich ľudia najviac prosia. Zo spoločen-
skej miestnosti sme sa presunuli do kuchyne, 
kde sme sa dozvedeli, aké „ingrediencie“ sa 
pridávajú do služby. Aj my sme si vybrali. V ka-
plnke nám sestrička vysvetlila ako prosiť a 

zverovať svoje tajomstvá Panne Márii a mno-
ho ďalších zaujímavých vecí. 
 No čas rýchlo plynul a nás striedali ďalšie 
triedy. Ešte milý úsmev, sladkosť, obrázok a 
povzbudenie. Už teraz sa tešíme na ďalší deň 
otvorených dverí a za všetky deti z KSŠ vám, 
milé sestričky, patrí veľké ĎAKUJEM.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ U NAŠICH VINCENTIEK

Mgr. J. Rybáriková, KSŠ

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR – 6. ROČNÍK
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SPOLOČENSKÁ 
RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb 
a rodinných príslušníkov

Narodili sa v júni
Aneta Kubalová
Naomi Nováková

Zosobášili sa

Michal Meliš a Ľubomíra Bôtošová

Zdenko Gondáš a Eva Očková

Opustili nás
Ján Ulčák 1936 – 11.6.2015

Jozef Slotta 1919 – 11.6.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – júl 2015

Jubilanti – august 2015

 V Kronike mesta Rajec v kapitole O ho-
rách, sa nachádza verný odpis listiny, ktorú dal 
v roku 1607 vyhotoviť sám majiteľ Bytče – pa-
latín Uhorska Juraj Thurzo. Odpis z originálu 
historicky dôležitého dokumentu urobil v roku 
1774 prísažný Trenčianskej stolice Imrich 
Akay. Dôvodom vzniku dokumentu písaného 
po latinsky boli vážne historické udalosti, ktoré 
prinútili palatína k vydaniu listiny s nasledujú-
cim obsahom:

 „My, gróf Juraj Thurzo, rodom z Betlano-
viec, pán Oravy a súčasne aj jej župan, ďalej 
komorník Uhorského kráľovstva a radca 
vznešeného cisársko-kráľovského Majestátu, 
pred svedkami na pamäť dávame a slávnost-
ne vyhlasujeme: Za oných čias, na samom za-
čiatku Bocskayovej vzbury, občania nášho 
mesta, zvaného Rajec, bývajúci v Trenčian-
skej stolici, z akejsi nerozvážnosti a nedomy-
slenej zaslepenosti sa pridali k zločinným sed-
mohradským a z hajduckých miest vzbúren-
com Štefana Bocskaya, podrobili sa veleniu 
zlopovestného Bieleho Styča, hrozného plie-
niteľa, a zjavne boli Rajčania aj vodcami vzbú-
rencov cez hory z Turčianskej do Trenčianskej 
stolice. 
 Pri vpáde do nášho kraja aj samotné mes-
to Bytču a celé jej okolie plameňmi požiarov 
vzbúrenci v sutiny obrátili, mesto vypálili a v ru-
inách zanechali. Ich vražednou rukou a kru-
tosťou ohňa duše úbohých ľudí vo veľkom 
množstve zahynuli. Ba napadli aj susedné 
osady a dediny, a neváhali spôsobiť ohromné 
škody na životoch a majetkoch. Obyvatelia 
Rajca pre svoju vierolomnosť a spáchanú zra-
du na kráľovi, na nás, aj na celej uhorskej kraji-
ne, spôsobili sebe samým i svojmu mestu stra-
šnú hanebnosť a za vykonané zločiny ich oča-
kával spravodlivý trest. A keďže sám vzneše-
ný cisár milostivý kráľ svojím významným roz-
hodnutím slávnostne dal po celej ríši i jedno-
tlivcom vyhlásiť, že kedysi zlej povesti Štefa-
novi Bocskayovi láskavo všetky zločiny odpu-
stil, vzal ho na milosť a zároveň aj prikázal, aby 
Bocskayove zločiny navždy upadli do zabud-
nutia a neboli nikdy a nikým trestané, vtedy 

tiež aj my, prosbami a orodovaniami istých 
osôb, sme boli naklonení a pohnutí k tomu, 
aby všetky tie škody a bezprávia, ktoré nám ta-
kým nečestným spôsobom boli vykonali, ob-
čanom mesta Rajca z ľudskej láskavosti sme 
odpustili a celkom na ne navždy zabudli. 
 Otvorene teda vyhlasujeme, že obyvate-
ľom mesta Rajec skutočne odpúšťame a že 
sme ochotní, my všetci poškodení, na všetko 
spáchané zlo zabudnúť, ale len s tou podmien-
kou, že obyvatelia mesta Rajec vybudujú na 
svojom námestí 40 nádherných domov a že 
nikde inde okrem svojho námestia nebudú ob-
chodovať a konať trhy. Toto rozhodnutie sme  
s vážnou prísnosťou pre Rajčanov ustanovili, 
ale zároveň aj k nemu s veľkým dôrazom pri-
kazujeme, aby v prítomnosti i v dňoch budú-
cich ani len náhodou a bez zlého úmyslu, nech 
by aj od nás mal darovanú väčšiu moc, pou-
žijúc zlosti a nečestnosti svojho jazyka, sa ne-
odvážil oným rajeckým občanom ich priestu-
pok odpadnutia k vzbúrencom na oči vyhadzo-
vať, alebo ich hrubo urážať a hanebne ponižo-
vať. 
 Preto, kto by bol pri takomto nezodpoved-
nom čine prichytený a usvedčený, bude po-
vinný ako pokutu zaplatiť 40 zlatých uhor-
ských. Tak sa má totiž tento náš príkaz dôstoj-
ne navonok prejaviť, zodpovedne vždy a vša-
de zachovávať a jeho prestúpenie bez milosti 
a odvolania prísne trestať. Keby sa predsa len 
ktosi našiel, že by sa nášmu rozhodnutiu a na-
riadeniu v ničom nemienil podrobiť a bol by od-
hodlaný občanom mesta Rajca, ktorí sa stali 
nám vernými a oddanými, škodiť, vtedy im bu-
de ochranou i záštitou táto naša listina, ktorá 
im vždy a pred kýmkoľvek a kdekoľvek uchráni 
česť, pravdu, spravodlivosť a dobré meno. 
Aby sme ešte viac vážnosti dodali tomuto náš-
mu rozhodnutiu, ako aj viac sily a dôležitosti 
priznali tejto našej listine, opatrili sme ju svojou 
pečaťou i vlastnoručným podpisom, a súčas-
ne sme rozhodli, aby bola s naším súhlasom 
daná mešťanom mesta Rajec na ochranu a 
zábezpeku ich bezpečnosti, práv, cti, vážnosti 
a majetku.“ 

Dané v našej Bytči dňa 8. septembra 1607.
 Miesto pečate

Gróf Juraj Thurzo, vlastnou rukou

 P.S. Pred svedkami vyhlasujem a sa os-
vedčujem, že tento mnou zhotovený odpis sa 
vo všetkom a po všetkých stránkach zhoduje      
s originálom listiny grófa Juraja Thurzu.

V Rajci dňa 27. marca 1774
Imrich Akay, v. r., prísažný Trenčianskej stolice. 

Z latinskej pôvodiny preložil Ján Košecký

Poznámka prekladateľa: 
 Sama história, oná jasnozrivá svedkyňa ve-
kov, nám dáva odpoveď na nepríjemne pálčivú 
otázku, prečo Rajčania pomáhali Bielemu Styčo-
vi dobyť a vyplieniť Bytču a jej okolie. Boli donúte-
ní krutou hrozbou Bieleho Styča, ktorý obyvate-
ľom Rajca dal smrteľné ultimátum: „Ak nepôjdete 
s nami, vyplienime vaše mesto! Mesto vám pod-
pálime a obyvateľstvo vyvraždíme!“ Ako sa v da-
nom momente strašnej hrozby mohli zachovať 
Rajčania? Odpoveď na ich počínanie dala histó-
ria.

Ján Košecký

65 rokov
Vladimír Gardian
Jozef Kubačák

70 rokov
Mária Baďurová

65 rokov
Mgr. Dušan Šebán

Juraj Dubravka

70 rokov
Jozef Cibulka

Irena Pekarová
Jozefa Kašjaková

Františka Hodasová

80 rokov
Ján Tóth

81 rokov
Emil Zafka

Ladislav Fraštia

83 rokov
Gizela Paulinyová

86 rokov
Mária Višňovská

Ing. Marián Chlapečka a Monika Veselá

PALATÍN THURZO OMILOSŤUJE RAJČANOV

PALATÍN JURAJ THURZO

Foto: internet
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 Otázka, na ktorú máme odpoveď. Je toho naozaj dosť! 
 Ale najprv malé zamyslenie. Asi už všetci viete, že Kordovánky ús-
pešne reprezentujú naše mesto. Športový klub má takmer 50 členiek vo 
veku od 6 do 25 rokov. Keď tak rátame – tak je to viac ako 100 rodičov a 
starých rodičov. Kde sú? Čo robia? Majú iné neodkladné povinnosti? 
Prečo neprídu privítať svoje dcéry a vnučky, keď prichádzajú zo súťa-
že? S medailami na krku a víťaznými pohármi v rukách hľadajú svojich 
najbližších, aby im odovzdali kus radosti z výhry. Ako rady by sa o ňu 
podelili hneď pri príchode do Rajca. 
 Aj preto patrí srdečná vďaka vernému fanklubu mamičiek a otcov, 
ktorí už skoro pravidelne chodia s mažoretkami na súťaže alebo ich 
čakajú na námestí. Vytvoria neopísateľnú atmosféru spolupatričnosti 
detí a rodičov na športovom podujatí. Veď čo je viac ako pochvala a pod-
pora od najmilšieho človeka! Možno sa časom niečo zmení.
 Tak, a teraz trošku o dianí v živote Kordovánok. 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA SABINOV (5. – 7. júna)

 Najdôležitejšie zápolenie pre 
všetky mažoretky. Ide vlastne    
o postup na Majstrovstvá Euró-
py, ktoré budú tento rok v augu-
ste v Brne. Celý rok práce – vý-
ber a nastrihanie hudby, tvorba 
choreografií, návrhy kostýmov, 
ich výroba od prvého zastrihnu-
tia až po posledné flitre. K tomu 
hodiny a hodiny tréningov, cesto-
vanie do zrkadlovky, víkendové 
sústredenia, niekedy plno elánu, 
inokedy únava, aby bolo všetko 
čo najlepšie. A potom zrazu, v je-
den víkend to príde. Výsledky 
zápolenia hovoria za všetko. 
Kordovánky súťažili s 12 choreo-
grafiami v troch vekových kate-
góriách. Ziskom 3 strieborných a 
4 bronzových medailí spečatili 
svoje celoročné úsilie. Naše naj-

mladšie mažoretky kadetky preukázali, že sú nádejou nielen rajeckého 
mažoretkového športu. Taktiež juniorky svojím výkonom dosiahli až na 
medailové pozície. Celkovo si Kordovánky v tvrdej konkurencii vybojo-
vali 8 nominácií na Majstrovstvá Európy. Tvrdé tréningy, práca vedúcej 
a tréneriek, láska a čas venovaný tomuto náročnému športu priniesol 
svoje ovocie.

PREŠPORSKÝ POHÁR BRATISLAVA (20. júna)

 Medzinárodná nepostupová súťaž v Bratislave má už svoju tradíciu. 
Kordovánky ukázali, že ich športové vystúpenia patria medzi absolútnu 
špičku na Slovensku. Vybojovali 3 zlaté, 3 strieborné a 3 bronzové me-
daily. Dostali aj cenu VIP poroty za celkovo najlepšiu choreografiu v ka-

tegórii Pom-Pom, a tak si s deviatimi súťažnými 
choreografiami odniesli neuveriteľných 10 oce-
není. 

 Všetky tieto úspechy ocenili aj predstavite-
lia mesta. Na neformálnom stretnutí primátor 
Ján Rybárik poďakoval trénerkám a mažoret-
kám za ich prácu a prisľúbil pomoc samosprá-
vy. Vedenie ZŠ Lipová vyjadrilo spokojnosť      
s doterajšou činnosťou a úspechmi Kordová-
nok a prehodnotilo možnosti zlepšenia ich tré-
ningových podmienok. Srdečná vďaka za taký-
to prístup a podporu. 
 Kordovánky čakajú ešte intenzívne trénin-
gy a doladenie choreografií na letnom sústre-
dení. Držme im palce, dodajme pozitívnu ener-
giu alebo venujme modlitbičku, aby ich úprimná 
snaha dosiahla úspechu. 

inzercia

KORDOVÁNKY! – ČO JE?

B.R.
g

3x foto: archív Kordovánok

STRETNUTIE S PRIMÁTOROM
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FK Strečno – FK Rajec 2:2 (1:0) 
Góly:45. Osika (vlastný) 84. Trhančík – 65. Dubovan, 68. Židek

 Na našich futbalistov čakali posledné zápasy tejto sezóny. Áčko sa 
po výhre doma s druhým tímom tabuľky z Bánovej predstavilo na pôde 
štvrtého Strečna. V prípade víťazstva si mohli naši futbalisti zabezpečiť 
istotu tretieho miesta. Rajec sa mohol ujať vedenia, no proti bola zdvih-
nutá zástavka čiarového rozhodcu avizujúca postavenie mimo hry. Prvý 
gól aj napriek tomu zaznamenal Rajec, avšak bol to zásah do vlastnej 
brány. Lopta sa od Ivana Osiku, ktorý sa snažil zabrániť gólu nešťastne 
odrazila za chrbát Mateja Fraštiu. Rajeckí futbalisti sa však nevzdali a 
zápas gólmi Ladislava Dubovana a Roba Žideka otočili. V záverečných 
minútach však vyrovnal na konečných 2:2 kapitán domácich Dušan Tr-
hančík. 

FK Rajec – OFK Kotešová 3:1 (1:1). 
Góly: 21. a 82. Židek, 64. Rybár – 30. Kendy

 V poslednom domácom zápase privítal Rajec na svojom ihrisku po-
sledný tím tabuľky z Kotešovej. V úvode zneškodnil domáci brankár veľ-
kú šancu hostí. Prvý gól zaznamenal po skvelej prihrávke Tomáša Kiša  

Robo Židek. Hosťom sa však po ojedinelej štandardnej situácií podarilo 
vyrovnať. Oba tímy bojovali s počasím, teplota sa počas zápasu vyšpl-
hala až na 30 stupňov. Druhý polčas ukázal, že s týmto počasím sa lep-
šie vysporiadali domáci futbalisti. V druhom dejstve totiž rozhodli o svo-
jom víťazstve. O góly sa postarali Dominik Rybár a druhý gól v zápase 
zaznamenal opäť Robo Židek. Hoci sa hostia snažili s výsledkom ešte 
niečo urobiť, domáca pozorná obrana ich už do žiadnej príležitosti ne-
pustila. 

ŠK Čierne – FK Rajec 6:1 (3:0) 
Góly: 36., 37., 72. Baláž (prvý z 11 m), 23. Válek, 74. Jurčík, 

90. Šulgan – 60. Židek

 Posledný zápas odohral Rajec v Čiernom a hoci na začiatku to vyze-
ralo, že to budú naši futbalisti, ktorí budú na ihrisku dominovať, výsledok 
hovorí o opaku. Rozhodli o tom hlavne nepremenené šance Rajca, tri 
góly domáceho kanoniera Baláža, no nemalý podiel na výsledku mal aj 
hlavný rozhodca Uhorskai. Jediný gól Rajca v tomto zápase zazname-

nal Židek. 

 Aj napriek tejto vysokej pre-
hre Rajec ukončil súťaž na    
3. mieste so ziskom 44 bodov.

 Dorastenci bojovali o pos-
tup zo štvrtej ligy takmer do kon-
ca súťaže. Rozhodujúci zápas 
prišiel v 25. kole, keď doma pri-
vítali vedúci Štiavnik, ktorý mu-
seli poraziť aspoň o dva góly. 
Zápas sa však skončil nešťast-
nou remízou 2:2. Na konečnom 
druhom mieste už nič nezme-
nila ani výhra 2:1 v poslednom 
kole v Skalitom. 

 Rajecké béčko obsadilo     
v III. triede ObFZ Žilina s bilan-
ciou 5 víťazstiev, 4 remízy a       
9 prehier 8. miesto.

R. Michalec
1x foto: archív FK

 A 19-ty MTB Medvedí okruh je za nami. 
Rekordná účasť 121 cyklistických nadšencov 
len potvrdila čoraz väčšiu obľúbenosť tohto 
podujatia. Slnkom zaliata dolina od samého 
rána vítala domácich, ale aj zahraničných 
návštevníkov, ktorí prišli pretekať, pomáhať, 
povzbudzovať, prípadne niečo dobré uvariť či 
ugrilovať.
 Kto raz vstúpi do tejto doliny jednoznačne 
si ju zamiluje. Jej ticho a zvláštny pokoj pôso-
bia blahodárne na dušu a myseľ človeka. 
Pravdaže teraz sa do tohto ticha miešali stov-
ky hlasov, povzbudzovania, smiechu a oča-
kávania dobrých výkonov.

 Presne o jedenástej hodine odštartoval 
riaditeľ preteku, Jaroslav Stupňan, bikerov, 
ktorí sa v dlhom pelotóne valili dolinou a po-
stupne prechádzali Lhotnú, Lučivnú, Mladý 
háj, Mrchavú dolinu, Starý háj až na Úplaz, 
Sedlo pod Hnilickou Kyčerou, Mraznicu, Zad-
nú Oselnú opäť k Palovej chate, kde bol cieľ. 
Táto trať mužov meria 22 km. Ženy a juniori 

sa tradične odpojili v Uhliskách a smerovali 
dolinou Široká dlhým zjazdom do cieľa. 
 Minulý rok padali rekordy na malej aj veľ-
kej trati, teraz to boli defekty, ktoré vniesli tro-
chu smútku a 
rozčarovania do 
duše pretekára, 
ale šport je v tom-
to neúprosný a 
zmarí  c iele aj 
tých najlepších.

 Absolútnym 
víťazom sa stal 
poľský cyklista 
Rafal Nogowcyk 
(57 :18) ,  k torý 
obhájil minulo-
ročné víťazstvo. 
Medzi ženami na 
11 km trati prven-
s t v o  o b h á j i l a 
Katka Dolinajová 

z RC teamu Divina (32:55). Nestarnúci Zden-
ko Koleda opäť ukázal svoje kvality a časom 
1:03:39 si vybojoval vo svojej kategórii

FUTBALISTI SKONČILI TRETÍ

FK RAJEC: horný rad zľava: PETER PAULINY (lekár), MATEJ PANÁK, MATEJ FRAŠTIA, IVAN OSIKA, JÁN JANÍK, LADISLAV 
PERSON, JÁN MAJEROV, JÁN PAULINI, MARTIN KORDIŠ, MICHAL DRAHNO (hrajúci tréner), BRANISLAV JANŽO (masér), 
RÓBERT MICHALEC (vedúci mužstva). Dolný rad zľava: DOMINIK RYBÁR, MICHAL KOTRÍK, JOZEF PEKARA, LADISLAV 

DUBOVAN, RÓBERT ŽIDEK, MARTIN MAZÁK, MICHAL MIKO, BRANISLAV OČKO, TOMÁŠ KIŠ

CROSS COUNTRY MTB MEDVEDÍ OKRUH

Pokračovanie na s. 13
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 Že to členom klubu behá, potvrdzuje aj mesiac jún. Svoju prípravu 
na blížiaci sa Rajecký maratón obohacujú zaujímavými pretekmi. Ako 
sa im darilo?

 20. júna sa Šimekovci vybrali na Kysucký maratón. Janko Šimek 
si zvolil polmaratón a skončil piaty v kategórii. Vratko, jeho syn, sa po-
stavil na štart 3 km minimaratónu, kde dosiahol striebornú priečku.
 O deň neskôr pokračoval Slovenský pohár v triatlone. Do Košíc 
šiel pretekať Janko Kavec. Olympijske vzdialenosti – plávanie1500 m, 
bicykel 40 km a beh 10 km zvládol za 2:42:11 a získal fantastické 3. mie-
sto v kategórii.
 23. júna sa konal Beh olympijského dňa. Na programe bol 1 km. 
Vratko Šimek poriadne zašprintoval a čas 02:56,6 mu zaručil druhé 
miesto celkovo a víťazstvo v kategórii juniorov. S iba trojsekundovou 
stratou prišiel za Vratkom Peťo Uhlárik a získal bronz celkovo a strie-
bro v kategórii. Ani Zdeno Koleda nezostal nikomu nič dlžný. Čas 
03:08,8 mu priniesol 3. miesto v kategórii.
 Obzvlášť nabitý bol posledný víkend júna a členovia Maratón klubu 
sa rozpŕchli doslova po celom Slovensku. Niektorí sa išli prebehnúť do 
Turčeka, kde náš odchovanec, Ondro Veselovský, preniesol kus ra-
jeckých organizačných skúseností a pocit rodinnej atmosféry a zorgani-
zoval už druhý ročník Behu okolo priehrady. Rajčania ho podporili 
najlepšie ako mohli – skvelými výkonmi. Janči Stehlík prebehol 15 km 
náročný kopcovitý terén za 1:02:29 a vyslúžil si tak úžasné druhé miesto 
v celkovom poradí a dokonca víťazstvo vo svojej kategórii. Podobne do-
bre si počínal aj Lukáš Pekný – čas 1:04:38 – celkovo štvrtý a v kate-
górii dokonca bronzový. Hneď za ním, zo stratou približne pol minúty, 
dobehol riaditeľ preteku, Ondro. Ďalší úspech tu zaznamenal Tomáš 
Valenta, ktorý sa stal víťazom svojej kategórie a tiež Miro Taldík, ktorý 
si z týchto pretekov odniesol bronz vo svojej kategórii.
 Ďalšia časť pretekárov išla na obnovený pretek Beh do vrchu 
Fačkov – Kľak. Opäť skvelo bežal Zdenko Koleda, ktorý 8,5 km a pre-
výšenie 810 m zvládol bravúrne za 00:42:55, čo mu prinieslo 3. miesto 
celkovo a taktiež víťazstvo vo svojej kategórii. Janči Piala uzatvoril 
desiatku najrýchlejších a s časom 00:48:02 bol nielen desiaty, ale tiež 
piaty v kategórii. Peťo Uhlárik sa krásne rozbehol v rámci juniorov. Čas 
00:54:43 mu priniesol striebro. Marcelka Bieliková to z domu nemala 
ďaleko. Čas 01:08:35 pre ňu znamená druhé miesto v kategórii.
 Branto Michalec sa vybral do Tatier na podujatie Nonstop beh 
hrebeňom Nízkych Tatier. Mimoriadne náročné, 49 km preteky s mno-
honásobnými prevýšeniami absolvoval ako prípravu na augustový beh 
na Mont Blanc. Podal naozaj krásny výkon a jeho výsledný čas je 
6:07:48, ale na „tata“ Pala stráca ešte viac ako pol hodinu (5:32:44), tak-

že je na budúci rok správne namotivovaný ho minimálne dotiahnuť.
 No, a aby toho nebolo na tento víkend málo, Janko Kavec zašiel na 
Majstrovstvá Slovenska v triatlone do Ďaňovej, kde po plávaní 1500 
m, 40 km bicyklovaní a 10 km behu prišiel do cieľa za 2:31:20 a odniesol 
si krásne 8. miesto v kategórii.

 Na záver vás chceme už tridsiaty druhýkrát pozvať na najkrajší, naj-
ťažší a najsrdečnejší Rajecký maratón. Prípravy vrcholia a 8. augusta 
budeme v Rajci sviatkovať behom a krásnymi výkonmi s medzinárod-
nou účasťou, pretože aj tento rok očakávame pretekárov z viac ako 15 
krajín sveta. Chýbať samozrejme nebudú ani favoriti čiernej pleti. Štar-
tovka sa každým dňom poriadne zväčšuje, takže je isté, že opäť preko-
náme účastnícky rekord a naším mestom a rajeckou dolinou pobeží 
viac ako 1100 pretekárov. Takýto sviatok si preto určite nemôžete ne-
chať ujsť. A čo tak postaviť sa na štart a zdolať tieto krásne preteky? ☺ 
Prihlášky hľadajte na  .www.rajeckymaraton.sk

-jr- 
1x foto: archív MK

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

3. miesto. Druhým najlepším Rajčanom bol 
Tomáš Stránsky (1:09:55) Spinning Rajec. 
Výborný výkon podal v kategórii nad 50 rokov 
Marián Bucha z Kľačí (1:09:55) a za juniorov 
Pavol Januš (27:24) pretekajúci za CYS 
Žilina, ktorý zvíťazil na krátkej trati. Damián 
Cesnek mal 8 rokov, keď išiel prvýkrát Med-
vedí okruh, vtedy mu to trvalo 2 hodiny teraz 
to bolo víťazstvo v žiakoch do 14 rokov za 
32:28. Druhý bol Filip Kasman z Kamennej 
Poruby (42:40) a tretí Marko Veselý z Rajca 
(44:26), ktorý bol zároveň aj najmladším pre-
tekárom. Najstarší pretekár 68 ročný Pavol 
Šálek z Rajca zvládol veľký Medvedí okruh 
za 2:19:04. Na trati opäť nechýbali dvaja 
verní, ktorí majú všetky ročníky Medvedieho 
okruhu – Ľubomír Pekara (1:11:31) a Pavol 
Uhlárik (1:24:14).
 Pri výbornom guláši, grilovaných klobás-
kach, kofole či pivku sa rozvíjali debaty o pre-
teku, trati, víťazoch, tréningoch či ďalších cie-
ľoch. 
 Mnohých potešila štedrá tombola, a tak 
sa ešte dlho niesla dolinou vrava a rozhovory.

 Naša vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli  
k hladkému priebehu podujatia, a pravidelne 
prichádzajú pomôcť. Medzi nich patrí aj nie-
koľko dobrovoľníkov, ktorí nepatria do Mara-
tón klubu Rajec, ale majú tu svoju úlohu a 
miesto. Bez nich by to jednoducho nešlo. Ob-
javom bola sympatická komentátorka Kika 
Cesneková, ale aj mnohé milé zákutia a ús-
mevy nás všetkých pri Palovej chate.

 Nezabúdame ani na sponzorov Medve-
dieho okruhu: Kofola, Tulip, ANAJ, s.r.o., 
Mesto Rajec, TIC Žilina, Betonárska výroba 
Miroslav Jurický, CISS Milan Cibulka, HGM – 
Žilina, s.r.o., ROT, s.r.o., a mnohí ďalší, ktorí 
podporili víťazov a celé toto podujatie.  

 Už dnes sa tešíme na okrúhly 20. ročník 
tohto preteku pripravovaného srdcom, jeho 
nezabudnuteľnú atmosféru, kvalitných prete-
károv a skvelých priateľov.
 Výsledky aj fotografie z preteku nájdete 
na stránke . www.rajeckymaraton.sk

(priatelia MO)

2x foto: autor

JANČI STEHLÍK BEŽÍ ZA VÍŤAZSTVOM NA BEHU OKOLO PRIEHRADY

NAJSTARŠÍ A NAJMLADŠÍ ÚČASTNÍK:
PAVOL ŠÁLEK A MARKO VESELÝ

Dokončenie zo s. 12
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 Prelom zimného (16. marca) a začiatok 
jarného (21. marca) obdobia znamenal pre 
obe naše stolnotenisové družstvá koniec sú-
ťažného ročníka 2014/2015 v stolnom tenise.
 Tento ročník sa vyznačoval veľmi veľkou 
hernou bojovnosťou všetkých zúčastnených 
hráčov v každom majstrovskom zápase doma 
či vonku, ktorá pretrvávala až do posledného 
kola. Bojovnosť našich chlapcov musela zájsť 
až na dno svojich fyzických, ale aj psychických 
síl, pretože za každý vyhratý zápas zinkasova-
li štyri body, čo znamenalo udržanie sa v súťa-
ži a snaha uniknúť o vlások zostupu do nižších 
stolnotenisových líg. Od 18. do 22. kola zahrali 
naši hráči sériu tri a pol hodinových majstrov-
ských stretnutí, v ktorých sa napokon prejavila 
výborná výkonnosť oboch našich mužstiev a 
získali právo štartu v doterajších ligových sú-
ťažiach aj v nasledujúcom ročníku. 

 Rád by som sa poďakoval všetkým chala-
nom, ktorí chodia vo svojom voľnom čase dva-
krát do týždňa trénovať a tešia sa z každého 
úspechu, ktorý dosiahli. Musíme pripomenúť, 
že súťaž družstiev mužov nie je individuálny 
šport, ale tímový, pretože prehra každého hrá-
ča v každom kole (hrajú sa štyri kolá) v maj-
strovskom stretnutí je poznačená negatívnym 
výsledkom – prehra s bodovým ohodnotením 
1 (remíza 2 body, víťazstvo 4 body).

 Zostava Rajčanov, ktorá sa zúčastňovala 
ligových zápasov a tréningových procesov 
bola v zložení: Jozef Smieško, st., Róbert Au-
gustín, Jozef Kavec, Peter Kavec, Jozef Smie-
ško, ml., Branislav Fučík, Ivan Dávidík, Tomáš 
Smieško, Radoslav Macák, Marián Macák, 
Ján Šejnoha, Ján Vanák, Vladimír Komorov-
ský, Ján Knapec, Roman Smieško, Juraj Ja-
senovec a Vladimír Vavrík.

STK Rajec A

 Áčkari hrali v uplynulej sezóne v 6. lige, 
muži, OSST Žilina. Posledné 22. kolo maj-
strovských stolnotenisových zápasov odohrali 
na domácej pôde, kde privítali hráčov z byt-
čianskeho klubu. Boli to náročné zápasy, išlo  
o kvalitného a skúseného súpera a naši hráči 
sa zo všetkých síl snažili. Aj keď naši hráči       
v mnohých setoch i zápasoch mali súpera na 

lopate, išlo naozaj len o šťastie. Zápas STK 
Rajec A proti Bytči skončil s výsledkom 8:10. 
 Napriek tomu sme boli na svojich chlapcov 
pyšní, pretože sa naozaj postarali o krásny 
stolnotenisový zážitok. Naše družstvo nastú-
pilo v zložení – J. Kavec 4,5; P. Kavec 2,5;       
I. Dávidík 1; R. Augustín 0 a jedna víťazná 
štvorhra. 

 Výsledky: 19. kolo Kláštor pod Znievom A 
– STK Rajec A 9:9, 20. kolo STK Rajec A – Ži-
lina C 10:8, 21. kolo Strečno A – STK Rajec A 
9:9.

Zápasová bilancia, umiestnenie a úspeš-
nosť rajeckých hráčov A družstva, 
z celkového počtu 99 hráčov 4. ligy

Výsledková tabuľka 4. ligy 

 Postup do 3. ligy si vybojovala STO Valča B. 
Do nižšej 5. ligy zostúpili MKSŠ Kysucké Nové 
Mesto A a TJ Medokýš Martin B. 

STK Rajec B

 Béčkari súťažili v tomto ročníku v 4. lige, 
západ, muži, KSST Žilina. 22. kolo odohrali za 

bohatej diváckej 
účasti  s druž-
stvom TJ Tatran 
Krásno nad Ky-
sucou B. Zápas 
skončil výsled-
kom Krásno nad 
Kysucou B – Ra-
jec B 12:6 (body 
z a  R a j e c :  J . 
Smieško ml. 2,  
B .  F u č í k  2 ,        
R .  M a c á k  1 ,       
J. Knapec 1).

 V ý s l e d k y  
19. kola: STK 
Rajec B – Stará 
Bystrica A 9:9, 

20. kolo: Divina-Lúky A – STK Rajec B 13:5, 
21. kolo STK Rajec B – Rosina B 10:8.
 V uplynulej sezóne skončili na 9. mieste so 
šiestimi výhrami, piatimi remízami a jedenásti-
mi prehrami.

Dosiahnuté výsledky jednotlivcov 
rajeckého B družstva

Úspešnosť rajeckých hráčov v 6. lige, 
z celkového počtu 94 hráčov

 Od 100 do 33 % odohratých zápasov:      
4. miesto Róbert Augustín 82,61 % úspešnosť, 
9. m. Ivan Dávidík 74,07 %, 40. m. Branislav 
Fučík 30,91 %, 51. m. Ján Knapec 19,44 %, 
52. m. Jozef Smieško ml. 14.75 %.
 Od 33 do 0 % odohraných zápasov: 9. m. 
Marián Macák 50 %, 29. m. Radoslav Macák 
4,55 %, 32. m. Tomáš Smieško 0,00 %.

Výsledková tabuľka 6. ligy 

 Postup do 5. ligy si vybojovala Stará By-
strica A, do 7. ligy zostúpil TJ Energetik Teplá-
reň Žilina A.

 Aj napriek ukončeniu sezóny obe družstvá 
trénujú ďalej a zúčastňujú sa prípravných zá-
pasov ďalšej sezóny. Nový súťažný ročník 
2015/2016 sa otvára v prvom októbrovom týž-
dni.

 Hráči stolnotenisového klubu a VV STK 
Rajec ďakujú všetkým novým a verným divá-
kom za podporu v domácich stretnutiach, čo si 
náš stolný tenis určite zaslúži!

 Ďalšie veľké poďakovanie patrí primátoro-
vi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi, poslancom 
mestského zastupiteľstva i celému vedeniu 
Základnej školy na Lipovej ulici – riaditeľovi 
PaedDr. Marianovi Paprskárovi a jeho zástup-
covi Mgr. Petrovi Hanusovi za podporu, bez 
ktorej by úspešná reprezentácia mesta nebola 
možná. 
 Zároveň chceme zdôrazniť: Žiadny šport 
bez pomoci mesta nikdy nefunguje! Ďakuje-
me!

Jozef Kavec, 
Stolnotenisový klub Rajec

1x foto: archív STK

ČO NOVÉHO V STOLNOM TENISE



RAJČAN 7-8/2015

inzercia



Mestské noviny Rajčan, mesačník, 58. ročník. Sídlo vydavateľa: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, IČO 00 321 575. Adresa redakcie, inzercia: 
Mestské kultúrne stredisko Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: 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 Okres-
ným úradom v Žiline pod číslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09                                                                                                         Cena 0,50 €


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16

