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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA

Niekoľko mesiacov avizovaná firma na 
výrobu mliečnych výrobkov začala robiť 
nábor na prijatie zamestnancov. Máte 
nejaké bližšie informácie?
 Firma B. S. Výroba, ktorá chce v našom 
meste začať výrobu výrobkov z mlieka, za-
čala robiť nábor prostredníctvom mestské-
ho rozhlasu, ako postupovať pri záujme o 
pracovné pozície v tejto firme. V tomto čísle 
mesačníka má firma navyše aj svoj inzerát. 
 Keďže má firma doterajšiu prevádzku    
v Bánovej v Žiline, chce si vybrať niekoľkých 
zamestnancov, aby sa zaučili v existujúcej 
prevádzke v Bánovej a aby zaučení pra-
covníci potom zaučili ostatných zamestnan-
cov v rajeckej prevádzke. Rajecká prevádz-
ka by sa mala otvoriť pravdepodobne v de-
cembri alebo v januári. 
 Táto firma má v pláne zamestnať približ-
ne 50 ľudí – zatiaľ vo výrobe mliečnych 
výrobkov a následne by sa mala výroba roz-
šíriť aj o mäsové výrobky. Je možné, že fir-
ma bude postupne zamestnávať aj admini-
stratívnych pracovníkov.

V tomto roku sme sa tiež rozprávali         
o možnosti výmeny verejného osvetle-
nia za novšie, výkonnejšie a hlavne ús-

pornejšie. Budeme mať v meste nové os-
vetlenie?
 Mesto Rajec v auguste podalo žiadosť 
na Ministerstvo hospodárstva SR na získa-
nie prostriedkov z grantového systému.     
V súčasnosti na ministerstve prebieha pro-
ces kontroly a hodnotenia žiadostí a kaž-
dým dňom čakáme výsledok, či naše mesto 
bude alebo nebude úspešné.
 V rámci tohto projektu by malo prísť k vý-
mene všetkých osvetľovacích bodov v me-
ste, ktorých je v Rajci v súčasnosti viac ako 
500, za nové úsporné led osvetlenie a malo 
by dôjsť aj k rekonštrukcii rozvádzačov. Ak 
by sme boli pri získaní grantu úspešní, tak 
by sa svietidlá vymenili ešte do konca tohto 
roka. 

V našom mestskom múzeu začal reštau-
rátorský a archeologický výskum. 
 V januári tohto roku Mesto Rajec podalo 
na ministerstvo kultúry žiadosť o dotáciu na 
realizáciu archeologického výskumu, reš-
taurátorského výskumu a na statické za-
bezpečenie havarijného stavu krovovej 
konštrukcie budovy mestského múzea – 
bývalého Pivovarníckeho domu. Budova je 
zapísaná v ústrednom zozname pamiatko-
vého fondu ako kultúrna pamiatka a krajský 
pamiatkový úrad preto nariadil archeologic-
ký výskum pivničných priestorov a reštaurá-
torský výskum interiéru a exteriéru pred za-
čatím akýchkoľvek rekonštrukčných prác. 
 Dňa 7.8.2015 bola medzi Mestom Rajec 
a ministerstvom kultúry podpísaná zmluva 
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 
vo výške 9 000 € s DPH určených len na 
vyššie spomínané výskumy. Momentálne 
prebiehajú oba výskumy. Na základe vý-
sledkov výskumných prác môžeme potom 
začať so statickým zabezpečením krovovej 
konštrukcie, ktorá je porušená preťaženou 
váhou strešnej krytiny.

Niekoľkokrát sme sa rozprávali aj o zria-
dení Špeciálno-pedagogického centra 
priamo v Rajci. Je už zariadenie otvore-
né?
 Špeciálno-pedagogické centrum začalo 
svoju činnosť od septembra a začali spolu-
pracovať so základnými školami a mater-
skými školami z rajeckého regiónu. 
 Podľa mojich informácií by už od októ-

bra mali pôsobiť priamo v zrekonštruova-
nom dome pri Katolíckej spojenej škole. 
Centrum bude zabezpečovať svoju činnosť 
tak, aby rodičia nemuseli dochádzať do 
Žiliny. 

Na cintoríne za Domom smútku sa urobil 
nový chodník medzi hrobmi na novej 
časti cintorína.
 Ľudom, ktorí majú pochovaných svojich 
príbuzných a blízkych v novej časti cintorí-
na, pri návšteve hrobov v daždivom počasí 
hrozilo pošmyknutie. Preto požiadali mest-
ský úrad o vybudovania nového chodníka.
 Mesto Rajec na základe tohto podnetu 
počas septembra vybudovalo nový chod-
ník, ktorý prechádza stredom cintorína (po-
kračuje od schodov za Domom smútku až 
dohora) a pribudlo tu aj nové verejné osve-
tlenie. 

 Niekoľkí obyvatelia nášho mesta vyslo-
vili požiadavku vybudovať v tejto časti cinto-
rína i priečny chodník Takouto možnosťou 
sa zaoberáme a budúci rok plánujeme vy-
riešiť aj tento problém na novej časti cin-
torína. 

Za rozhovor ďakuje Šzá
1x foto: Šzá

Na začiatku roka, v januári, sme aj na stránkach nášho časopisu blahoželali 
ku krásnemu životnému jubileu najstaršej občianke nášho mesta Anne Vráblovej, 

ktorá sa v decembri 2014 dožila sto rokov.

S hlbokým smútkom vám oznamujeme, že pani Anna VRÁBLOVÁ 
nás v piatok 11. septembra 2015 navždy opustila. 

Posledná rozlúčka sa uskutočnila 17. septembra na rajeckom cintoríne.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. Česť jej pamiatke!

ODIŠLA NAJSTARŠIA OBČIANKA NÁŠHO MESTA

Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko RajecFoto: S. Kalma

V MÚZEU PREBIEHA ARCHEOLOGICKÝ A REŠTAURÁTORSKÝ VÝSKUM

CHODNÍK V NOVEJ ČASTI CINTORÍNA
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Pán Šimkovič mohli by ste sa občanom 
mesta predstaviť?
 Od 1.6.1998 do 30.3.2015 som pracoval 
v Mestskej polícii vo Vrútkach. Počas týchto 
rokov som vystriedal viaceré pozície, v kto-
rých som si osvojil celé spektrum metód, po-
stupov a foriem práce, ktoré som využíval 
pri riadení činnosti mestskej polície. V prie-
behu praxe som absolvoval viaceré vzdelá-
vacie programy, v ktorých som získal naprí-
klad certifikáty na správne a priestupkové 
konanie, osvedčenie o absolvovaní akredi-
tovaného vzdelávacieho programu Mediá-
cia – odborná príprava mediátora a podob-
ne. Tieto certifikáty a osvedčenie budem 
využívať v pracovnom pomere, napríklad    
v oblasti prevencie na znížení kriminality 
detí a mládeže formou preventívnych pro-
gramov i v ďalších oblastiach pôsobenia 
mestskej polície. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre prácu     
v Rajci?
 Rozhodol som sa reagovať na pracovnú 
pozíciu náčelníka mestskej polície, pretože 
v tejto oblasti môžem využiť svoje dlhoroč-
né znalosti a schopnosti. Z predchádzajú-
ceho zamestnania na mestskej polícií vo 
funkcií náčelníka mám viacročné skúsenos-
ti, a to v oblasti organizovania, plánovania a 
riadenia. Zároveň sa chcem poďakovať ve-
deniu mesta a poslancom mesta za preja-
venú dôveru. Svojou prácou, dlhoročnými 
skúsenosťami s činnosťou mestskej polície 
mám záujem prispieť k rozvoju Mestskej po-
lície Rajec a bezpečnosti mesta.   

Kde ste doteraz vo svojej profesijnej ka-
riére pôsobili?
 Ako som už spomenul, moje predošlé 
pôsobisko bolo vo Vrútkach a predtým som 
ešte pôsobil v štruktúrach ozbrojených síl   
v Martine. 

Aj keď ste vo funkcii len krátko, určite 
máte za sebou už prvé skúsenosti v no-
vej práci. Prekvapilo Vás niečo?
 Každé mesto, každá obec má svoje 
špecifiká a sú diametrálne odlišné v rámci 
pôsobnosti v danej lokalite, preto aj činnosť 
a zameranie mestskej polície – obecnej po-
lície je špecifické. Mestská polícia plní úlo-
hy, ktoré jej určuje zákon o mestskej polícií, 
VZN mesta a plní aj úlohy, ktoré jej určí 
vedenie mesta. V tejto súvislosti som sa 
preto v prvom rade zameral na zistenie sta-
vu na útvare MsP, oboznámenia sa s jej čin-
nosťou a inštitúciami, ktoré sa v meste na-
chádzajú. Mojim pozitívnym prekvapením 
je napríklad nové vozidlo MsP, ktoré ideálne 
vyhovuje pre obsah plnenia úloh hliadkova-
cej činnosti, aj časť vybavenia, ktoré je        
v práci polície využívané. Negatívne pre-
kvapenia nateraz nepoznám, skôr vidím 
možnosti a progres v obsahu právomocí prí-
slušníkov, ktoré boli doteraz uplatňované a 
na ktoré chcem nadviazať a ďalej ich roz-
víjať. 
 Pri tejto príležitosti by som sa chcel po-
ďakovať bývalému náčelníkovi MsP Ing. Já-
novi Jasenovcovi, PhD. za jeho doterajšiu 
vykonanú prácu. 

Ako nový náčelník MsP určite chystáte 
nejaké zmeny. Čo bude Vašou prioritou, 
na čo sa chcete predovšetkým zamerať?
 Vo svojej práci chcem nadviazať na skú-
senosti z predchádzajúceho pôsobiska      
v Mestskej polícií vo Vrútkach. Úlohy a pro-
jekty, ktoré sa osvedčili v práci v Mestskej 
polícií v Rajci je potrebné aj naďalej rozvíjať. 

Čo sa týka zmien v mestskej polícií, tie je 
potrebné konzultovať s vedením mesta       
v rámci rozpočtových pravidiel. 
 Prioritu vo svojej práci vidím predovšet-
kým v činnosti mestskej polície v zabezpe-
čení verejného poriadku a stavu bezpeč-
nosti v meste, nakoľko bezpečnosť obča-
nov a verejný poriadok je jedným z prvora-
dých faktorov života spoločnosti. 
 Preto je potrebné pokračovať v preven-
čných aktivitách. Aktívne zapájanie sa do 
projektov prevencie kriminality s možnos-
ťou získania finančných prostriedkov na 
rozšírenie kamerového systému v nadväz-
nosti na vybudovanie chránenej dielne pre 
občanov so zdravotným postihnutím. Ďal-
šou z priorít je zvyšovanie úrovne profesio-
nalizácie príslušníkov mestskej polície, kto-
rá je potrebná z hľadiska prvého kontaktu   
s občanmi a návštevníkmi mesta, ktorí sa 
obracajú na mestskú políciu s problémami a 
so žiadosťami o pomoc. Pri svojej činnosti 
mestská polícia spolupracuje s bezpečnos-
tnými zložkami a s inštitúciami v meste a 
vytvára tak neoddeliteľnú súčasť preventív-
neho charakteru v rámci zabezpečenia 
ochrany majetku mesta a občanov. Mojím 
cieľom je podpora občana mesta a jeho an-
gažovanosť vo veci spoločnej ochrany ma-
jetku, a tak prehĺbiť dôveru medzi občanom 
a mestskou políciou. Mojou prioritou je aj 
pravidelné informovanie občanov o práci 
mestskej polície prostredníctvom mesační-
ka Rajčan a webovej stránky mesta, ktorá je 
neoddeliteľnou súčasťou šírenia informácií 
o činnosti mestskej polície. 
 Mojím hlavným cieľom v otázke bezpeč-
nosti mesta je dosiahnutie stavu vymožiteľ-
nosti práva v prospech objektívneho a spra-
vodlivého prístupu ku všetkým občanom 
bez rozdielu a v prospech nás všetkých. 

Za rozhovor ďakuje Z. Ščasná, MsKS Rajec
1x foto: Šzá

 Mestské kultúrne stredisko Rajec v spo-
lupráci s Občianskym združením Diakonie 
Broumov z Českej republiky aj v tomto roku 
už po piatykrát uskutočnilo charitatívnu 
zbierku použitého šatstva, domácich po-
trieb, obuvi a hračiek. Použité a pre nich ne-
potrebné veci mohli obyvatelia odovzdať od 
pondelka 5. októbra do piatka 9. októbra. 
 Vyzberané šatstvo, obuv, hračky a do-
máce potreby poskytne OZ Diakonie Brou-
mov občanom z okraja spoločnosti, ktorí sa 

ocitli v sociálnej núdzi nielen v Čechách, ale 
i v zahraničí. 
 Opäť sa potvrdilo, že obyvateľom Rajca 
a okolitých obcí nie je ľahostajné sociálne 
cítenie voči ľuďom v núdzi a zbierka bola 
znova úspešná. Za všetko hovorí množstvo 
vriec s pomocou pre ľudí v krízovej životnej 
situácii. 

 Za pomoc vám všetkým ďakujeme!

Text a foto: Z. Ščasná, MsKS Rajec

PREDSTAVUJEME VÁM NOVÉHO NÁČELNÍKA MESTSKEJ POLÍCIE

DOBROČINNÁ ZBIERKA AJ V TOMTO ROKU ÚSPEŠNÁ!

Počas letných mesiacov sa uskutočnilo výberové konanie na funkciu náčelníka Mestskej 
polície (MsP) v Rajci. Výberovou komisiou bol vybraný a poslancami mestského zas-
tupiteľstva zvolený nový náčelník MsP, ktorým sa stal Mgr. Peter Šimkovič. Nový 
náčelník do funkcie nastúpil 1. septembra 2015 a pri tejto príležitosti sme ho požiadali     
o krátky rozhovor.
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NÁJDENÝ BICYKEL

 Dňa 8.9.2015 v čase o 14.40 hod. našla hliadka mestskej polície 
(MsP) na Partizánskej ul., pred prevádzkou Kaviareň na sídlisku 
Juh, horský bicykel bielej farby uzamknutý o dopravnú značku. 
 Majiteľ bol zistený, následne mu bol bicykel odovzdaný s upo-
zornením na jeho uzamykanie do stojana alebo na iné zariadenie 
určené pre tento účel. 

LEŽIACA OSOBA NA CHODNÍKU 

 Dňa 10.9.2015 v čase o13.05 hod. počas výkonu služby našla 
hliadka MsP na Moyzesovej ul. ležiacu osobu na chodníku. 
 Hliadka osobu stotožnila, poskytla jej prvú pomoc a následne te-
lefonicky privolala Rýchlu zdravotnú pomoc. Išlo o Antona Ch. z Raj-
ca. 

NÁJDENÝ TÚLAVÝ PES

Dňa 14.9.2015 v čase o14.41 hod. bol na útvar MsP telefonicky na-
hlásený voľne sa pohybujúci pes rasy nemecký ovčiak, čiernohne-
dej farby. Pes sa pohyboval v areáli Základnej školy na Lipovej ul. a 
na verejnom priestranstve v okolí ZŠ bez vôdzky. 

 Overením čísla na obojku v centrálnej evidencie psov a možné-
ho čipovania bola zistená majiteľka psa, ktorá bola upovedomená   
o podmienkach držania psov podľa Zákona č. 282 z roku 2002 a 
následne riešená hliadkou MsP v zmysle zákona. 

NÁJDENÉ DOKLADY S PEŇAŽENKOU

 Dňa18.9.2015 v čase o 08.30 hod. bola na útvar MsP prinesená 
peňaženka s dokladom totožnosti. Hliadka MsP vyhľadala majiteľa, 
avšak nepodarilo sa jej ho zastihnúť na adrese trvalého pobytu. 
 Následne bola peňaženka s dokladom totožnosti odovzdaná na 
útvar Obvodného oddelenia Policajného zboru Rajec (OOPZ). 

SPOLOČNÉ PÁTRANIE OOPZ RAJEC S MsP RAJEC 

 Dňa 19.9.2015 v čase od 22.00 hod. do 24.00 hod. bolo vyko-
nané súčinné pátranie policajných zložiek MsP s OOPZ na území 
mesta Rajec. 
 Spoločná činnosť hliadok bola zameraná na kontrolu hľadaných 
osôb, kontrolu hľadaných motorových vozidiel, kontrolu dodržiava-
nia záverečných hodín v reštauračných zariadeniach a na kontrolu 
podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám. Zistené po-
rušenia v prevádzkach a ďalšie porušenia zákonov boli riešené       
v zmysle príslušnej legislatívy.  

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE

 Na Strelnici v Kamennej Porube sa 23. septembra v čase od 
12.30 do 15.30 hod. uskutočnili cvičné streľby príslušníkov Mest-
skej polície Rajec v zmysle Zákona č. 190/2003 Z.z. o zbraniach a 

strelive.
 Príslušníci mestskej 
polície sa oboznámili    
s pravidlami na strelnici 
a so základnými pravi-
dlami pri zaobchádzaní 
so zbraňou, hlavne čo 
sa týka bezpečného na-
bíjania, vybíjania, pre-
bíjania zbrane a pohybu 
s nabitou zbraňou. 

 Jednou a neoddeliteľnou úrovňou profesionalizácie príslušníka 
mestskej polície je vedieť zaobchádzať so svojou zbraňou, a preto 
výsledok cvičných strelieb môžeme hodnotiť ako pozitívny.

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, náčelník MsP Rajec
4x foto: archív MsP

 Klub dôchodcov – denné centrum Rajec zorganizoval ďalšie 
stretnutie svojich členov vo štvrtok 17. septembra. V priestoroch 
klubu sa zišli v hojnom počte. Po uvítacom prejave predseda klubu 
oznámil členom smutnú správu, že nás opustila bývalá členka       
p. Vráblová, s ktorou sme na fašiangovom stretnutí oslavovali jej 
100 rokov. Krátkou tichou spomienkou sme si uctili jej pamiatku.

 Nasledovalo krátke hodnotenie činnosti a hospodárenia klubu. 
Predseda zablahoželal všetkým jubilantom a oslávencom všetko 
najlepšie. Ďalej bolo podané chutné občerstvenie, ktoré pripravila 
jedáleň Rajka (p. Kolárová) a cukráreň Júlia. Členovia klubu veľmi 
kladne hodnotili, že klub umožňuje stretnutia aj seniorom, ktorí sú 
imobilný tak, že zabezpečí ich dovoz na podujatie a odvoz naspäť 
domov. Vedenie klubu touto cestou ďakuje Mestskému úradu Rajec 
za poskytnutie dopravného prostriedku pre tento účel. Členovia veľ-
mi radi prichádzajú na tieto akcie. 
 Na stretnutí bolo veľmi veselo, členom vyhrávala hudobná sku-
pina KVANTO. Niektorí tancovali, ostatní živo besedovali a pospe-
vovali si s hudobníkmi. Vo večerných hodinách sa spokojní rozchá-
dzali do svojich domovov. 

Štefan Pecho, predseda KD – denné centrum Rajec
1x foto: P. Rýpal

CVIČNÉ STREĽBY PRÍSLUŠNÍKOV MsP 

STRETNUTIE SENIOROV
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 Rajecké kultúrne leto bolo plné podujatí, 
o ktorých sme písali v minulom čísle. 
 Mestské kultúrne stredisko Rajec neza-
háľa ani počas ďalších mesiacov a tohto-
ročnú jeseň sme mohli privítať ďalším kul-
túrnym podujatím Rajecký pivný festival, 
ktorý sa v našom meste uskutočnil už po 
druhýkrát. Od piatku 11. septembra do ne-
dele 20. septembra sme mali možnosť 
ochutnať na jednom mieste deväť druhov 
pív, okrem iných aj pivo z Mníchovského 
Oktoberfestu – Paulaner München.

 Prvé tri dni sme strávili spoločne na ra-
jeckom námestí pod stanmi, potom už fes-
tival pokračoval v Rajeckej pivárni. 
 V tomto roku bolo ku nám počasie láska-
vejšie a okrem krátkej piatkovej prehánky 

svietilo aj slniečko, 
aj keď už bolo troš-
ku chladnejšie. Pri 
spoločných stret-
nutiach pri zlatis-
tom moku nás do-
brou hudbou zaba-
vili hudobné 
s k u p i n y 
Quo Machi-
n e ,  C C A , 
F a r i z e o , 
Z á l e s á c i , 
Rabaka, Ta-

bak, Lukáš Fodrek a Duo Carpatia. 
Nezabudli sme ani na tombolu a 
každý deň ste mohli získať niektorú 
z hodnotných cien. 

Postarané bolo aj o občerstvenie a mohli 
ste si zakúpiť chutné langoše či iné pochúť-
ky.

 Rajecký pivný festival aj v tomto roku 
zorganizovali Mestské kultúrne stredisko 
Rajec a Rajecká piváreň. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom podporili 
toto podujatie, nemôžeme zabud-
núť na firmu ANAY, ktorej by sme 
sa chceli poďakovať za sponzor-
ský príspevok a poďakovanie patrí 
aj Maratón klubu Rajec za zapo-
žičanie stanov.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
Foto: 2x Šzá, 1x E. Pekná

 V našom meste sa nachádza sedem školských zariadení – dve 
materské školy, dve základné školy, dve stredné školy a jedna zá-
kladná umelecká škola.

 Do Materskej školy na Mudrochovej ul. chodí v tomto škol-
skom roku 83 detí (39 chlapcov, 44 dievčat) umiestnených v štyroch 
triedach, z tohto počtu je 29 predškolákov (9 chlapcov, 20 dievčat)   
v dvoch triedach. Vyučuje tu osem pedagogických pracovníkov.

 Materskú školu na ul. Obrancov mieru navštevuje 87 detí    
(46 chlapcov, 41 dievčat) v štyroch triedach, do tejto MŠ chodí 30 
predškolákov (23 chlapcov, 7 dievčat) takisto v dvoch triedach. Aj    
v tejto MŠ vyučuje osem pedagógov.

 Do Základnej školy na Lipovej ul. nastúpilo 516 žiakov, z toho 

261 chlapcov a 255 dievčat v 25 triedach. O všetkých žiakov sa 
stará 44 pedagógov. 
 I. stupeň navštevuje 189 žiakov v desiatich triedach (101 chlap-
cov, 88 dievčat). Od 1. septembra nastúpilo do školských lavíc      
47 prvákov (24 chlapcov, 23 dievčat) rozdelených do troch tried. 
 II. stupeň: 327 žiakov v pätnástich triedach (160 chlapcov, 167 
dievčat). 

 Katolícku spojenú školu navštevuje 305 žiakov v dvoch ško-
lách. 
 Cirkevná základná škola sv. J. Vianneyho: 273 žiakov      
(136 chlapcov a 137 dievčat). I. stupeň: 99 žiakov (53 chlapcov,     
46 dievčat). Do prvého ročníka nastúpilo 27 žiakov v dvoch trie-
dach. II. stupeň: 174 (83 chlapcov, 91 dievčat). Vyučuje tu 30 peda-
gógov – 6 na prvom stupni a 24 na druhom stupni.
 Gymnázium A. Škrábika: do dvoch tried chodí 32 študentov 
(15 chlapcov, 17 dievčat). Ani v tomto školskom roku prvý ročník ne-
otvorili. O žiakov sa stará 14 vyučujúcich.

 V Gymnáziu na Javorovej ul. študuje 94 študentov – 29 chlap-
cov, 65 dievčat v piatich triedach. Prvý ročník začalo navštevovať  
17 študentov v jednej triede. Na gymnáziu vyučuje 16 pedagógov.

 Základná umelecká škola aj v tomto roku otvorila svoje brány 
nielen pre žiakov z Rajca, ale aj z blízkeho okolia – navštevuje ju 
501 žiakov (163 chlapcov, 338 dievčat) v 28 triedach. Žiaci navšte-
vujú štyri odbory – výtvarný (160 žiakov), hudobný (271), tanečný 
(62) a literárno-dramatický odbor (8). V škole vyučuje 28 pedagó-
gov.

Z. Ščasná, MsKS Rajec
Pozn.: Údaje poskytli vedenia škôl dotknutých školských zariadení

NA RAJECKÝCH ŠKOLÁCH ZAČAL NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

Ilustračné foto: internet

RAJECKÝ PIVNÝ FESTIVAL POKRAČOVAL AJ V TOMTO ROKU

Skupina FARIZEO

Skupina CCA
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 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov sa 
uskutočnila v dňoch 27. až 29. septembra 
vo veľkej zasadačke mestského úradu. Zre-
alizoval ju Slovenský zväz záhradkárov – 
Pridomový záhradkár Rajec v spolupráci    
s Mestským kultúrnym strediskom Rajec.
 Výstavu otvoril predseda ZO v Rajci  
Ing. Ľubor Žucha za prítomnosti primátora 
mesta Ing. Jána Rybárika, predsedu OV 
SZZ v Žiline Ing. Jozefa Čerňanského, pod-
predsedu OV SZZ v Žiline Ing. Štefana Jan-
toščiaka, organizátorov a ostatnej verejnos-
ti. Prítomní v príhovoroch vyzdvihli užitoč-
nosť organizovania výstavy pre rozvoj drob-
ného záhradkárstva v rajeckom regióne.

 Návštevníkov výstavy, ktorých bolo po-
dľa knihy návštev 1028, privítal hneď pri 
vstupe nápis, zostavený z miniatúrnych ja-
bĺčok. Pripomenulo to mnohým záhradká-
rom, že malých jabĺčok sa tento rok veru 
urodilo neúrekom. Čo to spôsobilo? Predo-
všetkým to bola veľká násada kvetných pú-
čikov, z ktorých vyrástli nádherné, zdravé 
kvety. Potom to boli dobré opeľovacie po-
mery s nedostatočným prirodzeným opa-
dom rastúcich plôdikov. Ďalším príspevkom 
bolo dlhotrvajúce sucho od jari do jesene    
s obmedzeným prúdením živín. Všetky tieto 
faktory spôsobili nadmernú úrodu menších 
plodov na viacerých neošetrených stromoch. 
Na výstavu však priniesli záhradkári tie naj-
krajšie jablká, hrušky a iné ovocie, ktoré sa 
im podarilo dopestovať. Vôbec nebolo poz-
nať, s akými sezónnymi problémami zápa-
sili. Špeciálne viniču sa veľmi darilo, pre-
tože má rád veľa slnka a choroby, ako múč-
natka, sa prejavili menej ako po iné roky.
 Zelenina to mala tento rok ešte ťažšie 
ako ovocie. Vo všeobecnosti má menší ko-
reňový systém oproti ovocným stromom a 
kríkom, preto nedostatok zrážok brzdil jej 
rast. Kto sa ale obetoval a zavlažoval rast-
linky po troške skoro každý deň, dopestoval 
krásnu úrodu. V závislosti od zloženia pôdy 
väčšinou nebolo potrebné zavlažovať cibu-
ľu, cesnak, mrkvu, petržlen, paštrnák, mak, 
ostatné áno. Špecifické boli zemiaky, ktoré 
by pri plošnom zavlažovaní mohli dostať 
pleseň na list. Preto bola ich úroda v jedno-
tlivých lokalitách rozdielna. V ľahkých pô-
dach narástli zemiakové hľuzy malé, v ťaž-

kých pôdach aj nadpriemerné. Samozrejme 
na výstave sa nachádzali tie najkrajšie kús-

ky nielen zemiakov, ale aj 
ostatnej zeleniny.

 43 záhradkárov vysta-
vovalo 371 vzoriek svojich 
vlastných výpestkov ovocia, 
zeleniny, kvetov a iných rast-
lín či plodov. Tieto boli na-
aranžované na piatich sto-
loradiach s menovkami pes-
tovateľa a výpestku. Bočné 
steny a pódium boli obsade-
né výtvarnými a inými práca-
mi detí z Materskej školy na 
Mudrochovej ul., Materskej 
školy na ul. Obrancov mieru, 
Základnej školy na Lipovej 

ulici a Katolíckej spojenej školy. Práce detí 
boli rôznorodé, nápadité, obdivuhodné,      
v tom sa zhodli všetci návštevníci výstavy.
 Hodnotenie výpestkov mala na starosti 
päťčlenná komisia v zložení Ing. Štefan 
Jantoščiak, ktorý bol zároveň aj jej predse-
dom, Miroslav Peško, Anna Pekarová, Má-
ria Cinková a Ing. Jozefa Blažeková. Ko-
misii trvalo pomerne dlho, kým sa zhodla na 
víťazných výpestkoch podľa stanovených 
hodnotiacich kritérií. Odmeny dostali napo-
kon nasledovní pestovatelia – František Ry-
bár za najkrajšie jablko odrody Rubín, Miro-
slav Peško za najkrajšiu hrušku odrody 
Marillatova, Helena Chupáňová za vlašské 
orechy, Ing. Ľubor Žucha za slivky Tophit, 
Vladimír Villín za papriku, Dominik Jarina za 
ružičkový kel, Jana Paulínyová za begóniu, 
Antónia Matejková za zmes liečivých bylín, 
Pavol Koleda za citrón, Helena Pekná za fi-
gu, Zuzana Lenhartová ako nečlen za ba-
klažán.

 Aj tento rok počas výstavy prebiehala 
minisúťaž. Záujemcovia, ktorých bolo 46, 
mali odpovedať na šesť otázok týkajúcich 
sa väčšinou vystavovaných exponátov. Po-
zorní návštevníci sa ľahko vysporiadali s pr-
vými piatimi otázkami, takže o víťazovi roz-
hodla nakoniec, ako každý rok, šiesta otáz-
ka. Víťazom sa stala a finančnú odmenu si 
odniesla Simona Kurucová. 
 Otázky a správne odpovede v minisúťa-
ži boli nasledovné: 1. Uveďte názov odrody 
hrozna – Muškát biely, 2. Uveďte presný ná-
zov odrody hrušky – Madame Verté, 3. Kto-

ré ovocie má semená na povrchu plodu? – 
jahoda, 4. Ako sa volá rastlina, ktorá sa roz-
množuje týmito semenami? – kôpor, 5. Na-
píšte názov liečivej rastliny – Echinacea 
purpurová, 6. Koľko semienok obsahuje tá-
to paprika? – 173.

 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov rajec-
kých pridomových záhradkárov opäť potvr-
dila svoje miesto medzi akciami organizo-
vanými pre verejnosť. Vystavovať svoje vý-
pestky mohli pritom aj neorganizovaní zá-
hradkári, ktorých bolo desať. Každoročným 
prínosom výstavy je to, že si viacero ľudí 
uvedomí dôležitosť svojpomocného vypes-
tovania zdraviu prospešných domácich plo-
dín, na rozdiel od problémových kupova-
ných, ktoré sú chemicky ošetrované a kon-
zervované. Problémom ale začína byť, že 
takmer bez výnimky tvoria členskú základ-
ňu záhradkári stredného a staršieho veku. 
V budúcnosti sa teda môže stať, že nebude 
mať kto vyvíjať aktivity typu výstava, ukážky 
rezu, informačné prednášky, spoločenské 
podujatia a podobne. Toto by sme chceli 
zmeniť, a preto radi privítame medzi sebou 
aj zástupcov mladej generácie. Kontakt na 
nás je 0949 223 218.

Ing. Ľubor Žucha, predseda ZO SZZ
5x foto: archív záhradkárov

ZÁHRADKÁRI PRIPRAVILI NÁDHERNÚ VÝSTAVU
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Voľno v škole podporuje digitálnu 
demenciu u detí

 Väčšina detí prázdninovala doma, roz-
ptýlená tabletom či smartfónom. Mrhali ča-
som a svojím prirodzeným pohybovým nada-
ním. Prišli tak nielen o pekné zážitky, ale         
i o spomienky, o ktoré by sa delili ešte aj v do-
spelosti.  

Stop, je tu nová vlna, ktorá osviežila deti 
a potešila uvedomelých rodičov

 Pre skupinu účastníkov kurzu Prázdnino-
vej atletiky ROSLY to bolo inak. Nezabudnu-
teľné prázdniny – aj takto opisovali Prázd-
ninovú atletiku ROSLY mladí atléti. Deti na-
dobudli silu, rýchlosť, vytrvalosť a nové ka-
marátstva hrou a zábavou. 
 Hlavným cieľom bolo vybudovať u deti 
pozitívny vzťah k športovaniu, konkrétne – 
zdravý a duševný vývin, rozvoj rýchlosti a sily, 
vytrvalostné schopnosti a ohybnosť, preven-
ciu proti obezite, pohybovú všestrannosť, tí-
movú spoluprácu, nové kamarátstva, zmysel 
pre fair-play a mnoho ďalšieho…

Čo sa to vlastne dialo, keď sú z toho 
všetci takí nadšení?

 Tréningové jednotky boli postavené tak, 
že nezáležalo na aktuálnej športovej forme 
detí. Vyblázniť sa mohli všetci bez ohľadu na 
kondíciu. Tréningy prebiehali na atletickom 
ovále pri Základnej škole na Lipovej ulici. Do-
brodružstvo zažili tiež na vysokohorskej tu-

ristike a spoločnom cyklis-
tickom výlete. Kurz ukonči-
la päť hodinová opekača 
plná aktivít a srandy, kde 
prebehlo hromadné vyhod-
notenie pri ohni. Porovna-
nie vstupných a výstup-
ných testov ukázalo zlep-
šenie v každej pohybovej 
aktivite. Za úspešné dvoj-
mesačné absolvovanie boli 
udelené diplomy. 

Kto stojí za touto 
pozitívnou inšpiráciu? 
 Vďaka dvom mladým 
aktivistom – Patrik Hole-
ša (tréner) a Roman Sly-
ško (zakladateľ) z tímu 

ROSLY sa ciele naplnili. 
 Z rozsahových dôvo-

dov nebudeme v tomto článku 
uvádzať, čo všetko projekt ROSLY zahŕňa. 
Málinko iba naznačíme a prezradíme vám 
„pikošku“. Väčšina ľudí žije v tom, že názov 
ROSLY je odvodený od počiatočných písmen 
mena a priezviska zakladateľa (ROman SLY-
ško). To je však, len polovičná pravda. Dohro-
mady názov tvorí akronym charakteru znač-
ky ROSLY (Radosť-Otvorenosť-Sila-Láska-
Y je symbol McGregorovej teórie vedenia ľu-
dí). Viac o ROSLY sa dozviete po redesigne 
webu na , zatiaľ tam nájdete www.rosly.sk
blog. Čoskoro tam pribudnú prekvapenia. 

 Prázdninová atletika ROSLY síce už 
skončila, ale pokračuje sa ďalej trochu inou 
formou. Absolventi kurzu mali možnosť stať 
sa pridruženými členmi ROSLY klubu. Všetci 
to využili a plus zavolali svojich kamarátov. 
Pre ROSLY klub to znamenalo za dva dni 40 
nových pridružených členov. Deti majú okrem 
iných výhod možnosť chodiť na krúžok Hravá 
atletika ROSLY, ktorý sa koná v podobnom 
duchu ako prázdninová atletika. 
 Atletickým trénerom zostáva Patrik Hole-
ša, ktorý je medzi deťmi obľúbený. Patrik je 
okrem iného známy tým, že používa interak-
tívne a overené tréningové metódy, pomocou 

ktorých koučuje formou hry a zábavy. Do RO-
SLY klubu je možné dostať sa len na základe 
pozvania. Limit na krúžku Hravá atletika RO-
SLY je aktuálne plný. To však neznamená, že 
nemôžeš skúsiť šťastie a informovať sa na 
podmienky prijatia. Kontakt na trénera – tel: 
0902 313 959, e-mail  .p.holesa@rosly.sk

 Na záver ROSLY tím ďakuje obom zá-
kladným školám v Rajci a škole v Rajeckých 
Tepliciach za ústretovosť pri realizácií Práz-
dninovej atletiky ROSLY. A samozrejme aj ro-
dičom za to, že milujú svoje deti. 

Referencie rodičov absolventov Prázdni-
novej atletiky ROSLY na trénera Patrika

„Ahoj Paťo, chcem ti poďakovať za včerajšiu 
atletiku, Oliverko prišiel domov živý a nad-
šený, a to si videl, aký unavený prišiel na tré-
ning, dokonca ho bolela hlava. Máš na neho 
dobrý vplyv, dúfam, že aj na ostatné deti, len 
tak ďalej, držím ti palce.“

Kubačaková  

„Patrik Holeša, veľmi pekne ďakujeme za 
krásne prežitie prázdnin. Pre deti to zname-
nalo veľa a pomohlo im to ...a hlavne ste vy-
mýšľali výborný program a získali ste si ich 
srdiečka. Preto by sme veľmi uvítali a mali by 
sme záujem pokračovať v začatom. Miloško 
by rád ďalej trénoval. Takže máme záujem. 
Radi by sme vedeli podmienky ďalšieho po-
kračovania kurzu“. 

Fusková  

„Patrik, odviedli ste úžasnú prácu, bol to pek-
ný projekt. Veľmi si to vážime, budeme radi, 
ak budete pokračovať. Patrik sa teší, že bude 
opäť trénovať pod vaším vedením. Ešte raz 
ďakujeme a prajeme veľa síl a nadšenia do 
atletiky s deťmi. Môžete rátať s našou podpo-
rou i pomocou“. 

Poljačkovci

Dôležité: V tomto článku boli uvedené len struč-
né informácie o Prázdninovej atletike ROSLY. 

Účelom nebolo poňať kurz komplexne.
 

Autor: redakcia www.rosly.sk

 24. septembra sa študenti z Gymnázia na Javorovej ulici v Rajci 
zúčastnili dejepisnej exkurzie. 

 Naším cieľom bolo mesto Brno s jeho dominantou – hradom 
Špilberg. Ako to už býva, niektorých história pevnosti nadchla, no    
i tí, ktorých takého veci nezaujímajú, spozorneli pri prehliadke tu-
najších podzemných priestorov, nazývaných kazematy. Slúžili ako 
väzenské priestory. Boli v nich neľudské podmienky a z historiek 
pani sprievodkyne liezol mráz po chrbte. Keď si už všetci mysleli, že 
si vydýchneme, dostali sme sa do kapucínskej hrobky. Bolo tu veľmi 
veľa prirodzene mumifikovaných tiel a medzi nimi aj barón Trenck, 
krutý veliteľ pandúrov, väznený na Špilbergu a pochovaný v tejto 
hrobke. Po tomto jedinečnom zážitku sme mali možnosť spoznať 
krásy Brna. 
 Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v dedine Slavkov. Nachá-
dza sa tu obrovská mohyla venovaná pamiatke slávnej bitky troch 
cisárov. Z  exkurzie sme si priniesli nielen množstvo zážitkov, ale aj 
nových vedomostí.  

Simona Vysoká, študentka II.A triedy
1x foto: archív gymnázia

GYMNAZISTI Z JAVOROVEJ V BRNE

SPOLOČENSKÝ ŠOK – 22 DETÍ V RAJCI PREŽILO LETO ZMYSLUPLNÝM SPÔSOBOM
Foto: archív ROSLY
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Úspechy žiakov výtvarného odboru 
ZUŠ v Rajci

 V celoslovenskej súťaži v kresbe Mesto 
budúcnosti cena poroty získala Margaréta 
Macková, v celoslovenskej súťaži v malých 
grafických formách Novoročenky získali 
čestné uznanie Paula Večeríková, Sofia 
Stupňanová, v celoslovenskej súťaži v kres-
be Panelák budúcnosti získala 3. miesto Pe-
tra Kasmanová. Medzinárodná súťaž v ploš-
ných technikách Detská mapa sveta s témou 
Moje miesto v tomto svete – zo slovenského 
kola mohli postúpiť do medzinárodného kola 
iba práce šiestich žiakov z toho sú tri práce    
z našej školy! 1. miesto: Tamara Husárová,  
2. miesto: Gabriela Brezániová, 2. miesto: 
Sofia Stupňanová. Práce budú vystavené po-
čas medzinárodnej kartografickej konferen-
cie v Rio de Janeiro v Brazílii, kde sa koná 
medzinárodné kolo súťaže. Medzinárodná 
súťaž Zlatý drak 2015, téma Stopy – cena 
poroty: kolektívna práca, kolekcia fotografií: 
Vratko Šimek, Tamara Husárová, Paula Ve-
čeríková, Čestné uznanie v technike kresba a 
maľba: Alžbeta Šáleková. Celoslovenská sú-
ťaž Krídla fantázie – cena poroty: Katarína 
Šáleková, Richard Večerík. Celoslovenská 
súťaž Maľujeme a fotografujeme s Primale-
xom, téma Moje obľúbené zvieratko maľuje: 
cenu poroty získala Martina Trsťanová.

Mgr. J. Mimrová – Dorčíková, 
pedagóg výtvarného odboru

Trieda dychových a bicích nástrojov

 Žiaci z triedy Juraja Hodasa pracovali ce-

lý školský rok svedomito, o čom svedčia aj 
umiestnenia na súťažiach, ktoré dosiahli. 
 14. novembra sa žiaci Michal Kozárik a 
Filip Brodňan zúčastnili na Súťaži v hre na dy-
chové plechové nástroje v Trenčíne. Michal 
Kozárik sa umiestnil vo veľmi silnej medziná-
rodnej konkurencií 20 žiakov na 3. miestne. 
2. decembra sa žiaci Filip Brodňan a Michal 
Kozárik zúčastnili na celoslovenskej súťaži   
v sólovej hre na dychové nástroje Dni M. Ru-
ppeldta v Bratislave. Filip Brodňan získal 
Čestné uznanie a Michal Kozárik sa umiestnil 
na 1. mieste. V dňoch 24.-26. apríla sa v Ban-
skej Bystrici konal 23. ročník Detského Hu-
dobného festivalu J. Cikkera v hre na dycho-
vé nástroje. Žiaci Michal Kozárik a Filip Brod-
ňan vzorne reprezentovali ZUŠ Rajec a aj 
mesto Rajec. Vo veľmi silnej konkurencií sa 
Filip Brodňan neprebojoval do 2. kola. Michal 
Kozárik sa vo svojej kategórií umiestnil bra-
vúrne a získal Zlaté pásmo a cenu za najlep-
šiu interpretáciu slovenskej skladby. 14. mája 
sa na našej škole uskutočnila súťaž Rajecká 
hudobná jar, kde účinkovali dvaja žiaci a to 
Michal Kozárik, ten získal Cenu Riaditeľa 
ZUŠ a Martin Lenhart, ktorý po super výkone 
na bicích nástrojoch získal Cenu Hudobného 
centra v Bratislave. Žiaci sa pravidelne zú-
častňujú koncertov našej školy a pôsobia aj   
v iných zoskupeniach aj mimo našej ZUŠ na 
Slovensku a v zahraničí. 

 Žiaci z triedy Antona Gamboša získali tiež 
radu ocenení. Katarína Škubová – žiačka 3. 
ročníka v hre na saxofóne, na súťaži Dni Milo-
ša Ruppeldta v Bratislave (2.12.2014) zís-
kala vo svojej kategórii zo 16-tich súťažiacich 
1. miesto. 14. mája na súťaži RHJ v Rajci – 

získala Cenu hudobného centra v Bratislave 
a následne hrala na koncerte víťazov RHJ     
v 2. kategórii. Elena Mazáková – žiačka       
3. roč. v hre na saxofóne, na súťaži Dni M. 
Ruppeldta v Bratislave získala vo svojej ka-
tegórii 2. miesto a ocenenie za najlepšie pre-
vedenú súťažnú skladbu. Po úspešných prijí-
macích skúškach s najväčším počtom získa-
ných bodov bude pokračovať v budúcom 
školskom roku v štúdiu na konzervatóriu. Do-
minika Mičechová – žiačka 2. ročníka v hre 
na saxofóne, na súťaži RHJ získala vo svojej 
kategórii za svoj predvedený výkon čestné 
uznanie. V triede pracuje na veľmi dobrej 
úrovni aj dychové kvarteto zložené zo žiačok 
E. Mazáková, K. Škubová, V. Bollová a p. uč. 
Gamboš. Menované žiačky účinkovali i v dy-
chovej sekcii dychového orchestra, ktorú vie-
dol p. uč. Hodas.

Naši mladí violončelisti stále medzi 
najlepšími na Slovensku

 29. apríla sa violončelistky z triedy Oľgy 
Pažickej zúčastnili 3. ročníka Celoslovenskej 
súťaže v hre na sláčikových nástrojoch v Dol-
nom Kubíne. V hre na violončele sa zúčast-
nilo 18 súťažiacich. V 1. kat. Zlaté pásmo zís-
kala Klárka Kavcová, v 2 .kat. Strieborné pás-
mo získala Mária Foltánová, v 3. kat. získala 
Terézia Slyšková Bronzové pásmo. Violonče-
listky podporila vynikajúcim klavírnym sprie-
vodom Mgr. art. Mária Škorvánková.

ZUŠ Rajec

 Potreba znalosti cudzích jazykov je v súčasnosti neoddeliteľnou 
súčasťou úspešného zaradenia sa ľudí do spoločnosti. Základná ško-
la na Lipovej ulici v Rajci reaguje na požiadavky trhu práce flexibilne a 
efektívne. Jednou z aktivít je tvorba nadnárodných projektov pod-
porujúcich rozvíjanie komunikácie žiakov v anglickom jazyku v progra-
me Erasmus+. 
 Cieľom programu Európskej únie pre vzdelávanie Erasmus+ je 
zvýšiť kvalitu výučby a učenia v školách a poskytnúť priestor peda-
gogickým zamestnancom rozvíjať svoje odborné schopnosti a spolu-
pracovať s partnermi v Európe. 

 Schválením projektu pod názvom Prezentácia regiónu Rajeckej 
doliny pomocou využívania nových technológií na tvorbu mate-
riálov v anglickom jazyku a využívaním inovatívnych metód na 

získanie potrebných zručností pre komunikáciu v anglickom ja-
zyku získala škola grant na vzdelávací pobyt dvoch učiteľov anglické-
ho jazyka. Partnerskou školou v rámci programu je Homerton College, 
Bell Educatioal Services Ltd. v Cambridge. 
 Učiteľky absolvovali 
kurzy týkajúce sa meto-
dológie výučby CLILu a 
využívania nových tech-
nológií vo výučbe v obdo-
bí od 26. júla do 8. augus-
ta 2015. Kurzy boli na vy-
sokej úrovni. Medzi lek-
tormi pôsobili autori mno-
hých učebníc o výučbe 
angličtiny a gramatiky.    
S novými metódami a ino-
vatívnymi prístupmi oboz-
námili kolegov a postupne sa stanú súčasťou výučby v našej škole. 
Jednotlivé témy a úlohy potrebné na tvorbu materiálov budú žiakom 
predstavované a zadávané nenásilnou formou. Zavedením nových 
technológií, ktoré sú pri výučbe vysoko motivačné, zvýšime záujem 
detí o učenie sa anglického jazyka a jeho využívanie pri komunikácii 
so žiakmi z iných krajín. Absolventky vzdelávania získali kontakty a 
prísľub spolupráce s učiteľmi z iných krajín akými sú Taliansko, Poľ-
sko, Španielsko, Bulharsko a Ukrajina. O aktivitách spojených so za-
vádzaním inovatívnych metód a s výsledkami práce žiakov vás bude-
me priebežne informovať v ďalších číslach Rajčana.

Mgr. Marcela Orlinská, Mgr. Alena Muchová,
ZŠ Lipová, Rajec
2x foto: archív ZŠ

ÚSPECHY ZUŠ-KY

Žiaci Základnej umeleckej školy v Rajci sa v školskom roku 2014/2015 zúčastnili niekoľkých súťaží, na ktorých boli aj veľmi úspešní!

PROGRAM ERASMUS+
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 Bežecká sezóna 2015 sa pomaly blíži k svojmu záveru. „Kra-
ťasy“ sme postupne vymenili za dlhé oblečenie a asi najnepríjem-
nejšou vecou, s ktorou sa treba vyrovnať, je, že máloktorý tréning 
stíhame ešte za denného svetla. Všetko to však vyvažuje radosť     
z behu, preto trénovať rozhodne neprestávame ani v tomto období.

 September a úvod októbra boli opäť pestré aj na rôzne bežecké 
podujatia a Maratón klub Rajec na nich nechýbal. 5. septembra si 
Ondro Veselovský vybehol Ponickými kiarmi. 3,23 km časovku do 
vrchu zdolal za 0:12:06 a prinieslo mu to 5. miesto v celkovom po-
radí. O týždeň neskôr sa naši triatlonisti vybrali na juh Slovenska do 
Kuchyne, kde sa konal Prestigio kros triatlon, ktorý bol zároveň 
medzinárodnými Majstrovstvami SR v tejto disciplíne. Chalani sta-
točne bojovali a pomohli nášmu klubu k zisku parádnej striebornej 
priečky v slovenskom poháre v triatlone. Spomedzi 32 klubov sme 
teda druhým najlepším krostriatlonovým tímom na Slovensku pre 
rok 2015!
 V ten istý deň, 12. septembra, sa konali aj ďalšie zaujímavé 
podujatia, napr. jubilejný 30. ročník Zátopkovej desiatky. 10 km 
beh na dráhe v Žiline absolvovali viacerí naši bežci. Najlepšie sa da-
rilo Paťovi Holešovi, ktorý s časom 0:37:54,2 obsadil šieste miesto  
v kategórii. Hneď za ním dobehol Mišo Tabak. O pár kilometrov 
ďalej, v rodnej dedine Jánošíka, sa konal pretek Terchová v pohy-
be, kam si išli zabehnúť chlapci Uhlárikovci. Peťo zdolal 9,5 km trať 
za 0:42:21 a tešil sa zo striebra vo svojej kategórii, tato Palo tú istú 
trať zabehol za 0:47:40 a na stupni víťazov mu patrilo tretie miesto   
v kategórii. Aby toho Peťo nemal cez víkend málo, v nedeľu,         
13. septembra, sa vybral na pretek Skalka inline race a oplatilo sa 
mu. 6 km pretek na korčuliach zvládol za 0:12:03, čo mu vyslúžilo 
opäť krásne strieborné miesto.
 Nasledujúci víkend, 19. septembra, sme za pretekmi nemuseli 
cestovať vôbec ďaleko. V Žiline sa totiž konal prvý ročník Žilinské-
ho mestského polmaratónu, ktorý 
sa bežal uličkami námestí, pokračoval 
popri Váhu a opäť sa vracal do mesta. 
Početnú, približne 20 člennú výpravu 
bolo na 10 a 20 km trati dobre vidieť, 
pretože sme sa všetci držali vo vyš-
ších priečkach. Na polmaratóne si naj-
rýchlejšie počínal Mišo Tabak, ktorý 
ho zabehol za 1:27:48 a vyslúžil si     
5. miesto v celkovom poradí. Vlado 
Rybár išiel trošku pomalšie a čas 
1:28:56 mu zaistil krásne 2. miesto     
v kategórii nad 40 rokov (celkovo 13.). 
Na 10 km okruhu išiel perfektne Paťo 
Holeša, čas 0:39:38 preňho znamenal 
3. miesto v celkovom poradí. 5. – 8. 
miesto patrilo tiež Rajčanom, v tes-
nom závese za sebou dobehli Palo Mišo, Lukáš Janík, Lukáš Pekný 
a Janči Stehlík. Vratko Šimek sa na 10 km trati ukázal ako najrých-
lejší junior a s časom 0:44:09 vyhral svoju kategóriu. Jeho otec, Jan-
ko Šimek, zasa s časom 0:47:24 obsadil bronzovú priečku vo svojej 

kategórii. O deň neskôr, 20. septembra, sa Peťo Uhlárik zúčastnil 
na MSR v inline maratóne v Spišskej novej Vsi. Výborným výko-
nom 1:43:43 sa tešil zo zisku striebornej priečky. 26. septembra sa 
Jarko Stupňan vybral na Mošovský duatlon. 5 – 20 – 2,5 km trať    
v behu a na bicykli zvládol za 1:16:37, za čo mu patrí 3. miesto v ka-
tegórii. Vratko Šimek spolu s otcom bežali v ten istý deň Cendron-
ský beh v Rastislaviciach. Vraťo na 5 km trati jednoznačne domino-
val a s časom 0:19:44 sa stal absolútnym víťazom.

 Takto sme sa prehupli už do októbra, kde nás hneď v jeho úvode 
čakalo pre mnohých jedno z najkrajších podujatí – Medzinárodný 
maratón mieru. Do metropoly východu, Košíc, cestovalo už v so-
botu cca 35 rajeckých maratóncov. V silnej a radostnej partii sme si 
užili mesto, boli na sv. omši v Dóme sv. Alžbety a sústredili sa na ne-
deľné výkony. 
 V inline polmaratóne sme mali jediného zástupcu. Peťo Uhlárik 
korčuľoval s časom 0:40:30, čo mu v konkurencii viac ako 250 pre-
tekárov stačilo na pekné 20. miesto. V polmaratóne si počínal naj-
lepšie Vlado Rybár, ktorý zabehol krásnu košickú trať za 01:26:39 a 
obsadil tak úctyhodnú 65. priečku. V obrovskej konkurencii viac ako 

2 900 pretekárov sa nestratil ani Palo 
Mišo, ktorý dobehol za 01:28:33 a zme-
stil sa ešte do prvej stovky najrýchlej-
ších. Zo žien dominovala na polke 
Domča Vanáková. Čas 01:38:29 jej vy-
slúžil krásne 20. miesto vo svojej kate-
górii. Maratónsku disciplínu si zvolili 
traja naši bežci a všetci dopadli vynika-
júco, pretože si spravili nové „osobá-
ky“. Jožko Očko sa polepšil o takmer   
9 minút, výsledný čas 3:21:47. Svoj pr-
vý maratón v živote si zabehol Mišo 
Hulinko a hneď so skvelým výkonom – 
3:14:08. Už štandardne vynikajúco 
bežal Mišo Tabak, jeho čas 3:01:35 mu 
zaručil 76. miesto, patrí teda bezpečne 
do stovky najrýchlejších maratóncov 

Košíc. Pozitívne naladení sme po športovom zážitku obsadili tak-
mer celý vagón a za veselej vravy a s novými zážitkami a bežeckými 
skúsenosťami sa vybrali naspäť domov.
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BEŽECKÉ ZVESTI 
MARATÓN KLUBU RAJEC

IBA MALÁ ČASŤ Z POČETNEJ VÝPRAVY NA MMM V KOŠICIACH 2015

-jr-
2x foto: archív MK Rajec

KUBO A JOJO RYBÁROVCI SPOLU DOBIEHAJÚ DO CIEĽA 
MMM V KOŠICIACH UŽÍVAJÚC SI SKVELÚ ATMOSFÉRU
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RAJECKÉ ÁČKO

 Rajeckí futbalisti odohrali v rámci V. ligy v uplynulom období ďal-
šie štyri zápasy. V prvom z nich sa na našom ihrisku predstavil no-
váčik súťaže z Varína. 

FK RAJEC – TJ FATRAN VARÍN 0:1 (0:1)
Gól: 3. Lopúšan

 Domáci v tomto zápase opäť inkasovali rýchly gól, o ktorý sa už 
v tretej minúte postaral Martin Lopúšan. Žiaľ, rovnako ako v prvom 
zápase sezóny proti Predmieru nedokázali na rýchly zásah súpera 
odpovedať. Hoci domáci boli aktívnejším mužstvom vyloženú šan-
cu na vyrovnanie si vypracovať nedokázali. Tú najväčšiu spálil po 
Rybárovom prieniku Robo Židek.

FK TERCHOVÁ – FK RAJEC 4:1 (0:0) 
Góly: 48. a 85. Grülling, 51. Hanuliak, 67. Papala – 75. Kiš 

 Ďalší zápas Rajec odohral na pôde lídra súťaže v Terchovej. Do 
vedenia mohol Rajčanov poslať Rybár, no vo veľkej šanci trafil len 
brankára Opálku. Podobne pochodil pri štandardnej situácií v pr-
vom polčase aj Kiš. Následne sa dvakrát vytiahol Matej Fraštia, keď 
zneškodnil dve gólové šance domácich. Terchová dobre vstúpila do 
druhého polčasu keď sa v rozmedzí 48. až 51. minúte presadili 
Rastislav Grülling a Vladimír Hanuliak. Keď Martin Papala v 67. mi-
núte upravil na 3:0 zdalo sa byť o zápase rozhodnuté. Znížiť mohol 
Ladislav Person, no svojou ďalekonosnou strelou opečiatkoval len 
brvno. Iskierku nádeje pre Rajec napokon vykresal Tomáš Kiš, keď 
sa v 75. minúte presadil zo štandardnej situácie. Kto vie, ako by sa 
zápas vyvíjal, keby hlavný rozhodca nariadil penaltu po jasnom ne-
dovolenom zákroku na Tomáša Hollého, čo sa však nestalo. Nao-
pak, domáci Grülling sa presadil aj druhýkrát v zápase a uzavrel na 
konečných 4:1. 

FK RAJEC – TJ SNAHA ZBOROV NAD BYSTRICOU 5:2 (1:1) 
Góly: 14. Person, 61. a 79. Kiš, 72. Kordiš, 73. Židek – 21. Ko-

cifaj, 83. Vidoslavljevič  

 Po Varíne sa v Rajci predstavil aj ďalší nováčik súťaže zo Zbo-
rova nad Bystricou. Tento zápas však lepšie vyšiel domácim. Otvo-
riť gólový účet zápasu mohol už v 3. minúte Tomáš Kiš, no jeho stre-
lu zastavilo brvno. Skóre zápasu otvoril peknou umiestnenou stre-
lou v 14. minúte Ladislav Person. Kiš mohol následne skóre navýšiť, 
no v ďalších dvoch veľkých šanciach ho vychytal hosťujúci brankár. 
Trest za nevyužité šance prišiel v 21. minúte, keď z nenazdania 
vyrovnal Adrián Kocifaj. O zápase rozhodlo silných 20 minút Rajca  
v druhom polčase, keď dokázali domáci streliť štyri góly. Najskôr sa 

v 61. minúte konečne, hoci na dvakrát presadil Kiš. V 72. minúte vy-
užil prečíslenie Martin Kordiš a už o minútu na to zasadil hosťom 
ďalší úder Robo Židek. Galapredstavenie domácich uzavrel v 79. 
minúte gólom na 5:1 opäť Tomáš Kiš. Hostia korigovali už len z po-
kutového kopu, ktorý premenil Davor Vidosavljevič.       

ŠK ŠTIAVNIK – FK RAJEC 2:1 (1:1) 
Góly: 25. Pobiják, 59. Lulák – 42. Person

 Ďalšiu možnosť na zisk bodov mal Rajec v Štiavniku. Začal do-
bre, v úvode stretnutia bol aktívnejším mužstvom, no Kiš či Dubo-
van svoje šance nepremenili. Domáci sa dostali do vedenia, keď 
využili nedorozumenie hráčov Rajca v strede ihriska, po ktorom sa 
Peter Pobiják rútil sám na bránu. V 31. minúte fauloval v pokutovom 
území Šimun a domáci mali možnosť zvýšiť z pokutového kopu. Pe-
naltu Ivana Luláka ako aj následnú dorážku však zneškodnil Matej 
Fraštia. V 42. minúte sklepol Tomáš Kiš loptu pre Laca Persona, kto-
rý vyslal nechytateľnú strelu do horných častí brány a vyrovnal na 
1:1. V druhom polčase Rajec hrozil nebezpečnými štandardkami. 
Štiavnik sa mohol dostať do vedenia po parádnom voleji Luláka, no 
ešte lepší zákrok predviedol opäť Fraštia. V 59. minúte však prišla 
ďalšia chyba Rajca v strede ihriska, ktorú využil Ivan Lulák na stre-
lenie rozhodujúceho gólu zápasu. Rajec sa snažil o vyrovnanie, no 
domáci si tesné vedenie do konca zápasu udržali.       

 Áčku patrí po šiestich zápasoch dvanáste miesto so šiestimi 
bodmi. 

DORASTENCI

 Viac sa darí dorastencom, ktorí pokračujú vo víťaznom ťažení, 
sú stále bez prehry a momentálne vedú IV. ligu dorastu s dvojbodo-
vým vedením pred druhým Strečnom. 

Výsledky dorastencov: 
 FK Rajec – ŠK Radoľa 4:0 (Tepličanec 2, Baraník, Ďurian –      
11 m); FK Rajec – MŠK Kysucké Nové Mesto 1:1 (Pekný); FK Rajec 
– TJ Tatran Oščadnica 4:2 (Rolinec 2, Baraník, Uhlárik); FK Ter-
chová – FK Rajec 2:4 (Čmelo, Rolinec, Vereš, Baraník); FK Rajec – 
TJ Snaha Zborov nad Bystricou 2:1 (Pekný 2); TJ Slovan Podvy-
soká – FK Rajec 0:4 (Vereš 2, Baraník, Ďurian).

RAJECKÉ BÉČKO

 Rajecké béčko odohralo zatiaľ 6 zápasov. S dvoma výhrami a 
štyrmi prehrami mu patrí v tabuľke III. triedy Obfz Žilina 7. miesto. 
 Zápasy: FK Rajec B – Teplička nad Váhom C 0:2; FK Rajec B – 
TJ Babkov 4:2 (Hulín, Rolinec, Kordiš – 11 m, Nemček); TJ ŠK 
Podhorie – FK Rajec B 5:1 (Nemček); FK Ďurčiná – FK Rajec B 7:1 
(Kotrík).

FUTBALOVÁ SEZÓNA POKRAČUJE

ZÁPAS S TERCHOVOU

ZÁPAS SO ŠTIAVNIKOM

Robo Michalec 
2x foto: S. Kalma
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inzercia

70 rokov
Elena Dolníková
Anna Suľová

75 rokov
Alojzia Ďurišová

Kristína Chládková

84 rokov
Anton Pekara

Teofil Bírik

88 rokov
Štefan Smieško

90 rokov
Johana Žideková

91 rokov
Magdaléna Golierová

96 rokov
Anna Kantoráková

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa v septembri
Filip Galko

Jakub Kubala

Zosobášili sa

Romana Súkeníková a Miroslav Hubený
Zuzana Turzová a Jozef Pekara

Opustili nás
Blažena Habrunová 1953 – 4.9.2015

Agnesa Peknušiaková 1953 – 5.9.2015
Anna Vráblová 1914 – 11.9.2015

Anna Štaffenová 1958 – 20.9.2015
Rudolf Chreno 1942 – 25.9.2015

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – október 2015
 Nádherné nebeské divadlo 
sa odohralo v pondelok 28. sep-
tembra nad ránom – čiastočné 
zatmenie Mesiaca, ktoré sme 
videli aj na území nášho mesta, 
pretože poveternostné pod-
mienky boli veľmi priaznivé. 
 Zatmenie Mesiaca sme 
mohli pozorovať zhruba od tre-
tej hodiny nad ránom do pol-
siedmej ráno. Maximálna fáza 

zatmenia nastala niekedy pred piatou hodinou rannou. Pri úplnom 
zatmení sa Mesiac javil ako červenkastý a nad západným obzorom 
ste mohli vidieť nielen mliečnu dráhu, ale aj iné planéty – smerom na 
východ Venušu, Jupiter či Mars.

 Zatmenie vzniká pri prechode Mesiaca zemským tieňom, keď je 
na opačnej strane oblohy ako Slnko. Za farebný vzhľad Mesiaca 
môže zemská atmosféra, ktorá slnečné lúče láme, rozkladá a roz-
ptyľuje. Najviac sa láme dlhovlnná (červená) časť bieleho spektra, 
ktorá dopadá na mesačný povrch.

Šzá,
2x foto: archív MsKS Rajec

CHCETE VEDIEŤ 
?ČO SA DEJE V NAŠOM MESTE

AKTUÁLNE  O MESTEINFORMÁCIE
VO VAŠOM MOBILE 

ALEBO V E-MAILOVEJ SCHRÁNKE
www.rajec.sk / sms-info informácie k odberuviac: 

ČIASTOČNÉ ZATMENIE MESIACA 

ĎAKUJE

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

SZZ Pridomový záhradkár Rajec
za výstavu Ovocia zeleniny a kvetov

 a obom materským a základným školám v Rajci, 
ktoré na túto výstavu prispeli prácami žiakov

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVY
VO VÝSTAVNEJ SIENI RADNICE V RAJCI 

šlabikáre zo zbierky Štefana Peteju

3.11. - 30.11.2015

EMA MÁ MAMU. 
MAMA MÁ EMU.

PRÁCE ŽIAKOV MATERSKEJ ŠKOLY 
NA MUDROCHOVEJ UL.

F

13.10. – 2.11.2015

MESIAC OKOLO PIATEJ HODINY

MESIAC OKOLO POLSIEDMEJ HODINY
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