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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Na septembrovom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva sa okrem iného poslanci za-
oberali prekrytím športovej haly novou kry-
tinou. Prečo?
 Na jednom z tohtoročných rokovaní mest-
ského zastupiteľstva poslanci riešili aj proble-
matiku nedostavanej športovej haly. Na roko-
vaní skonštatovali, že hlavne pôvodná mede-
ná strešná krytina bola postupne rozkradnutá. 
A aj napriek tomu, že páchatelia boli na zákla-
de šetrenia štátnej polície zistení, škoda nebo-
la nikdy nahradená. 
 V súčasnosti do športovej haly na mno-
hých miestach cez strechu zateká. A pretože 
nechceme, aby hala chátrala, za-
oberali sme sa možnosťou opravy 
strešnej krytiny. Poslanci dali 
mestskému úradu za úlohu spra-
covať cenové ponuky na nové pre-
krytie športovej haly. Keď budeme 
mať cenové ponuky oddelenie výs-
tavby určí, kedy sa začnú práce na 
oprave strechy. 

Chystá sa oprava panelovej ces-
ty na Nádražnej ulici (popred 
predajňu Koruna), kedy sa zač-
nú práce?
 Už niekoľko rokov sa dožadujú 
obyvatelia, nielen Nádražnej ulice, opravy 
tejto panelovej cesty. Panely sú tu osadené už 
viac ako 25 rokov a za ten čas sa tu robili rôzne 
úpravy a hlavne počas rozkopových prác boli 
panely viackrát vybraté a znova uložené – už 
nie sú v rovine a viaceré sú polámané. 

 Pretože je táto cesta silne frekventovaná – 
množstvo obyvateľov chodí tadiaľto do centra, 
ľudia ju využívajú na prechod na autobusové 
nástupište či vlakovú stanicu, naplánovali sme 
opravu cesty na tento rok. S prácami začneme 
počas októbra.

Na Nádražnej ulici idete rekonštruovať aj 
stĺpy verejného osvetlenia.
 Stĺpy na verejné osvetlenie na Nádražnej 
ulici hlavne v úseku od kultúrneho domu po bý-
valé výrobné družstvo Rajčanka sú z veľkej 
časti betónové a sú v dezolátnom stave, preto-
že betón je zvetraný a rozpadáva sa. 
 Nové verejné osvetlenie (nadstavce so 
svietidlami), ktoré sme na tieto stĺpy umiestnili 
minulý rok už na nich nedržia. Preto sme sa 
rozhodli, že tam musíme vykonať nevyhnutnú 
rekonštrukciu, aby nedošlo k úrazu. Keďže     
v rozpočte máme vyčlenené finančné pro-
striedky na miestne komunikácie, rozhodli 

sme sa, že z nich popri rekonštrukcii verejného 
osvetlenia zrekonštruujeme aj chodník popred 
bývalý Korasan na Nádražnej ulici – od kri-
žovatky od kultúrneho domu po železničnú 
stanicu.

Už niekoľko týždňov sa preberá        
v niektorých printových médiách 
rozhodnutie Rady školy pri Základ-
nej umeleckej škole v Rajci, ktorá 
podľa zákona volí riaditeľa školy. 
Rada školy do tejto funkcie opäť, po 
tretíkrát, vybrala PaedDr. Mariána 
Remeniusa. Zástupcami rodičov       
v rade školy sa spochybňuje správ-
nosť tohto rozhodnutia. Čo si myslíte 
o situácii v ZUŠ Rajec?
 Myslím si, že problém v základnej 
umeleckej škole zveličujú zástupcovia 
rady školy, ktorí zastupujú rodičov, ktorí 

trvajú na tom, že doterajší riaditeľ základnej 
umeleckej školy PaedDr. Remenius nespĺňa 
kvalifikačné predpoklady. 
 Pri otváraní obálok s uchádzačmi o funk-
ciu riaditeľa ZUŠ Rajec sme do výberového 
konania posunuli dvoch kandidátov – pani 

Kyškovú a pána Remeniusa. Rada školy vy-
brala, lebo len ona je oprávnená vybrať, na 
základe výberového konania za riaditeľa ZUŠ 
Rajec PaedDr. Remeniusa. Na základe tohto 
rozhodnutia som ja, ako primátor mesta, vydal 
menovací dekrét zvolenému riaditeľovi školy. 
A aj napriek tomu niektorí rodičia stále spo-
chybňujú novozvoleného riaditeľa, že nie je 
oprávnený vykonávať túto pozíciu. 

 Touto situáciou sme sa zaoberali aj na os-
tatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Tým, ktorí sú nespokojní s týmto rozhodnutím 
nič nebráni, aby podnikli kroky a spochybnili 
jeho menovanie! Ale nie iba slovami, ale aj roz-
hodnutím relevantného orgánu Slovenskej re-
publiky. Ak majú podozrenie, že je menovanie 
v rozpore so zákonom, nech rozhodne prísluš-
ný orgán, že menovanie bolo v rozpore so zá-
konom. 
 Reči o tom, že základná umelecká škola 
upadá ja považujem za neopodstatnené. Nie-
len podľa môjho názoru, ale aj názoru iných, 
Základná umelecká škola v Rajci napreduje, 
jej kvalita má stúpajúcu tendenciu, žiaci ume-
leckej školy získavajú významné ocenenia a 
dosahujú výborné výsledky. Ak však niektorým 
rodičom alebo učiteľom nebolo v niečom vyho-
vené, tak robia všetko preto, aby školu očier-
ňovali.

Za rozhovor ďakuje Šzá
2x foto: Šzá
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DOHĽAD NAD PRIECHODMI PRE CHODCOV PRI ŠKOLÁCH

 Príslušníci Mestskej polície Rajec začiatkom septembra, po ukon-
čení letných prázdnin, zvýšili v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 
7.50 hod. hliadkovú činnosť nad priechodmi pre chodcov pri školách      
z dôvodu bezpečného nástupu žiakov do škôl.

NEPOVOLENÁ SKLÁDKA

 Dňa 3.9.2016 v čase o 20.30 hod. pri vykonávaní hliadkovej činnosti 
bola hliadkou MsP zistená nepovolená skládka na Športovej ulici (ma-
trace, gauč, kreslo). Objasňovaním bolo hliadkou MsP zistené, že uve-
dené veci na nepovolenej skládke patria S.G. Vec bola vyriešená na 
mieste. 

ODCHYT TÚLAVÉHO PSA

 Dňa 19.9.2016 v čase o17.00 hod. bol na útvar MsP privedený pes 
rasy nemecký ovčiak, čiernej farby. Pes sa pohyboval v okolí areálu 
benzínovej pumpy v smere na Žilinu. Psíka priviedol W.K. z Poľska, kto-
rý videl psíka behať po ceste. Psík bol dočasne umiestnený v koterci 
mestského úradu. 24.9.2016 bol psík odovzdaný majiteľovi. Majiteľ psa 
bol upovedomený o podmienkach držania psov podľa Zákona č. 282    
z roku 2002 a následne riešený hliadkou MsP v zmysle zákona. 

Pracujeme pre vašu bezpečnosť!

Mgr. Peter Šimkovič, poverený riadením MsP Rajec
1x foto: archív MsP

 8. septembra 2016 sa poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Rajci zišli na svojom ďalšom 
riadnom zasadnutí. 
 V úvode rokovania predniesla hlavná kon-
trolórka mesta Ing. Sekáčová, správu o kon-
trole plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na os-
tatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, 
ako aj o uzneseniach doposiaľ nesplnených.
 V zmysle zákona poslanci obdržali Moni-
torovaciu správu o plnení programového roz-
počtu a výsledkov hospodárenia Mesta Rajec 
za I. polrok 2016, ktorú predniesla vedúca fi-
nančného oddelenia T. Záborská. Následne 
primátor odovzdal slovo hlavnej kontrolórke 
mesta, ktorá poslancom predniesla odborné 
stanovisko k tejto monitorovacej správe. Po 
krátkej diskusii poslanci zobrali na vedomie 
odborné stanovisko hlavnej kontrolórky, ako aj 
hospodárenie mesta za I. polrok 2016. Monito-
rovaciu správu jednomyseľne schválili.
 Následne sa mestské zastupiteľstvo za-
oberalo návrhom zmeny rozpočtu a programo-
vého rozpočtu Mesta Rajec na rok 2016. Navr-
hovanú zmenu schválilo.

 Taktiež bol prijatý návrh Dodatku č. 2            
k VZN č. 1/2011 o zvláštnom užívaní ciest, 
miestnych komunikácií a verejných priestran-
stiev, ako aj návrh Dodatku č. 2 k VZN            
č. 9/2015 o určení výšky finančných prostried-
kov určených na mzdy a prevádzku žiaka 
ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa školského zariade-
nia zriadených na území mesta Rajec.
 Ing. Jasenovec, PhD., prednosta MsÚ, in-
formoval poslancov o tom, že Mesto Rajec má 
záujem podať žiadosť o poskytnutie finančné-
ho príspevku na mikroprojekt s názvom: Náuč-
ný chodník – Okolím Rajeckého hradu v rámci 
Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 
2014-2020 prioritnej osi 1 Ochrana a rozvoj 
prírodného a kultúrneho dedičstva cezhranič-
ného územia a prioritnej osi 3 Rozvoj cezhra-
ničného a celoživotného vzdelávania s termí-
nom podania žiadostí do 9.9.2016. Zámerom 
projektu je spropagovanie okolia Rajca s vyu-
žitím miestnych prírodných daností prostred-
níctvom jestvujúceho turistického chodníka 
vedúceho od vstupu do kúpaliska Veronika na 
kopec Dubová do obce Jasenové a späť. Po 

krátkej diskusii poslanci MZ schválili zapojenie 
sa do uvedeného programu.
 Hlavná kontrolórka mesta predniesla po-
slancom aj Správu o výsledku kontrol uskutoč-
nených hlavnou kontrolórkou za obdobie júl až 
august 2016, ktorú MZ zobralo na vedomie.
 V interpeláciách predniesli poslanci rôzne 
požiadavky a pripomienky občanov, ktorými 
sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia MsÚ.  
V diskusii sa poslanci zaoberali situáciou        
v ZUŠ, konkrétne výberovým konaním na fun-
kciu riaditeľa ZUŠ. Primátor prítomných po-
drobne oboznámil s jednotlivými krokmi, ktoré 
boli uskutočnené pri výbere riaditeľa ZUŠ.
 Na MsÚ v Rajci bola doručená žiadosť 
troch poslancov, ktorí požadovali, aby bol na 
rokovanie MZ prizvaný štatutár Agroregiónu 
Rajec, a.s., pretože sa mestom šíril smrad pri 
aplikovaní hnojiva. Primátor informoval po-
slancov o riešení danej situácie, bol oslovený 
štatutár Agroregiónu, a.s., ktorý k predmetné-
mu stavu podal vysvetlenie a ospravedlnenie.

Alena Uríková, 
vedúca oddelenia správneho MsÚ Rajec

 Už po šiestykrát Mestské kultúrne stredisko Rajec v spolupráci        
s občianskym združením Diakonie Broumov z Českej republiky usku-
točnilo charitatívnu zbierku použitého šatstva, domácich potrieb, obuvi 
a hračiek. Použité, nepotrebné a zachovalé veci mohli obyvatelia do-
niesť od pondelka 3. októbra do piatka 7. októbra do klubovne MsKS 
Rajec. 

 Vyzberané šatstvo, obuv, hračky a domáce potreby OZ Diakonie 
Broumov poskytne občanom z okraja spoločnosti, ktorí sa ocitli v sociál-
nej núdzi nielen v Čechách, ale i v zahraničí. 
 Časť zbierky – pánske oblečenie a obuv, prikrývky a deky – putovali 
aj do Kláštora pod Znievom (okres Martin) do Útulku Dobrého Pastiera. 
Ide o jedno z najväčších zariadení na Slovensku poskytujúcich sociálne 
služby chudobným. Vznikol s podporou Biskupského úradu v Banskej 
Bystrici. Približne pred štyrmi rokmi ho zriadilo občianske združenie Do-
brý pastier, ktorého štatutárom, ale aj duchovným otcom je farár Vla-
dimír Maslák. Koncom roku 2015 žilo v zariadení Dobrý Pastier 216 
osôb (prevažne mužov, ženy sú v osobitnom zariadení mimo obce).
 Toto zariadenie 
pomohlo aj Mestu 
Rajec a preto sme 
sa rozhodli podpo-
riť ich časťou zbier-
ky.

 Aj keď sa zbier-
ka uskutočnila už 
po šiestykrát, zno-
va sa potvrdilo, že 
obyvateľom Rajca 
a okolitých obcí nie 
je ľahostajné so-
ciálne cítenie voči 
ľuďom v núdzi a 
zbierka bola opäť úspešná. Za všetko hovorí množstvo vriec s pomo-
cou, ktoré putovali pre ľudí v krízovej životnej situácii.

 Za pomoc vám všetkým ďakujeme!

Text a foto: Z. Ščasná, MsKS Rajec

ZO SEPTEMBROVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Z ČINNOSTI MSP 
ZA MESIAC SEPTEMBER

DOBROČINNÁ ZBIERKA POPUTUJE 
V TOMTO ROKU NA DVE MIESTA
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 Uschli už slzičky na líčkach a najmenší drobci si už zvykajú na 
skutočnosť, že časť dňa budú ich mamami pani učiteľky. Spolu s novými 
kamarátmi spoznali už prostredie svojej triedy, areálu materskej školy, 
či jej najbližšieho okolia. 
Starší škôlkari sa po práz-
dninách stretli nielen so svo-
jimi „starými“ kamarátmi a 
pani učiteľkami, ale aj nový-
mi deťmi, ktoré pribudli do 
ich kolektívov .
 Začiatok školského roka 
sme v Materskej škole na 
Mudrochovej ulici začali 
prevádzkou v piatich trie-
dach a rozšíril sa aj kolektív 
zamestnancov o tri pani učiteľky, jednu pani upratovačku a jednu pani 
kuchárku. 
 Milé prekvapenie pripravili našim deťom zamestnanci Supermar-
ketu TESCO. Každé dieťa dostalo darček v podobe plyšovej hračky.  

Mária Kamenská, riaditeľka MŠ
1x foto: archív MŠ

 Školské lavice ožili, ale tiež aj štadióny a ihriská, kde naše deti a štu-
denti zvádzajú medzi sebou súboje o najlepšie výsledky a umiestnenia. 
Ku koncu prázdnin a počas septembra absolvovali tieto preteky:

 Majstrovstvá SR v biatlone (4. septembra), kde Damián Cesnek 
na 3 km trati v streleckej položke v ľahu trafil tri terče a v streleckej 
položke v stoji trafil 4 terče a stal sa majstrom Slovenskej republiky    
v pretekoch s hromadným štartom. Pretekov sa zúčastnil aj Jurko Miha-
lec v kategórii najmladších žiakov a obsadil 16. miesto.

 Majstrovstvá SR 
starších žiakov v atle-
tike – v sobotu 18. sep-
tembra skončil Damián 
Cesnek na 1500 m trati 
na treťom mieste s ča-
som 4:23,9 s. V nedeľu 
19. septembra sa Da-
mián Cesnek umiestnil 

na 800 m trati na dru-
hom mieste s časom 
2:04,5 s.
 Na základe umies-
tnenia sa Damián no-
minoval na medzištát-
ne stretnutie v Trnave, 
kde bude v sobotu    
24. septembra repre-
zentovať Slovensko na 
1000 m trati.

REPREZENTÁCIA DOSPELÝCH

 Od júna až do septembra bola bohatá úroda medailí a výborných 
výsledkov aj čo sa týka dospelých.
 Zdenko Koleda obsadil na pretekoch viaceré umiestnenia: 
Majstrovstvá Slovenska v behu do vrchu Kláštor pod Znievom 3. mie-
sto, vyhral svoju kategóriu v MTB Medvedí okruh ako najlepší Rajčan a 
v absolútnom poradí bol tretí. Opäť si vychutnal Beh na Poludňový 
Grúň, kde obsadil 2. miesto, taktiež na Žilinskej lige sa umiestnil na    
2. mieste (3 km – 10:01 s). Rajecký maratón: Zdenko dobehol ako 
desiaty muž, piaty v kategórii a druhý Rajčan časom 2:58:59. Rajecký 
polmaratón: Jozef Židek 1:23:46, Lukáš Harant 1:42:33, Janka Kole-
dová 1:55:21. 
 Víkend 27. a 28. augusta sa bežalo vo svete – v Talianskom meste 
Susa to boli Majstrovstvá sveta v behu do vrchu veteránov, kde 
Zdenko Koleda obsadil 7. miesto v kategórii ako druhý Slovák a Janka 
Koledová 13. miesto a zo Sloveniek skončila prvá. Majstrovstiev sveta 
sa zúčastnili bežci zo 17 krajín z celého sveta. Trať bola náročná, beža-
lo sa len do vrchu. Muži bežali 11,5 km a ženy 6,5 km. Keďže počasie 
bolo naozaj krásne a letné, o to bol beh náročnejší, ale zážitok o to sil-
nejší. Slovensko malo veľké zastúpenie z Dubnice nad Váhom – odkiaľ 
prišiel plný autobus. Pán Bakyta, ktorý túto výpravu zorganizoval si 
domov odnášal aj štafetovú vlajku pre budúcoročné Majstrovstvá sveta, 
ktoré sa podujali Dubničania zorganizovať na Slovensku. Jozef Židek 
bežal svoj prvý maratón v Anglicku na ostrove Guernsey Channel 
Islands. Náročný kopcovitý maratón zvládol s veľmi pekným časom 
3:09 hod. Takže máme ďalšieho maratónca. 
 Zátopková desiatka (10. septembra) – Zdenko Koleda 3. miesto 
absolútne a druhé v kategórii v čase 36 min a 41 s. Janka Koledová      
3. miesto v kategórii nad 35 r. 50:16. 11. septembra Mošovský duatlon 
(beh 5 km – bicykel 20 km – beh 2,5 km) – Zdenko Koleda 1. miesto 
absolútne poradie 3. miesto, Janka Koledová 3. miesto nad 40 r. Janka 
Koledová bežala 17. septembra Žilinský polmaratón za 1:54. 

 Tešíme sa opäť na výsledky mládeže, ktorej sa začína pekne dariť.

skp
2x foto: archív ŠKP

 Vďaka podpore Nadácie VÚB mohli deti a mladí ľudia v krízových 
životných situáciách slobodne vyjadriť svoje pocity a ventilovať napätie. 

 Nezisková organizácia Áno pre život realizovala v mesiacoch jún – 
október 2016 projekt zameraný na využívanie arteterapie v pomoci 
deťom a mladým ľuďom v krízových životných situáciách. Projekt bol 
realizovaný v komunitnom centre organizácie a do jeho aktivít boli za-
pojené deti a mládež dočasne ubytované v zariadení núdzového býva-
nia: deti zanedbávané, týrané alebo ktoré boli svedkami domáceho ná-
silia a taktiež deti z Rajeckého regiónu – z „vonkajšieho prostredia“ s in-
dikáciami problémového správania. 
 Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie príležitostí pre slobodné 
sebavyjadrenie detí, diagnostika problémov a harmonizácia detí. „Arte-

terapia našla uplatnenie 
aj v podpore sebaúcty de-
tí, ktoré žijú v málo pod-
netnom prostredí alebo 
ktoré sú sekundárnymi 
obeťami domáceho nási-
lia“, uviedla Eva Mihalco-
vá, lektorka arteterapie. 
 V rámci projektu sme 
pravidelne realizovali ar-
teterapeutické stretnutia  

v skupinke 4 až 6 detí. Po každom stretnutí bol v spolupráci so psycho-
logičkou uskutočnený rozbor diel. Následne sme s deťmi pracovali na 
zmiernení negatívnych dôsledkov z preži-
tých kríz. Vďaka projektu absolvovala ďal-
šia zamestnankyňa organizácie akredito-
vaný odborný výcvik arteterapia. „Artetera-
pia nám pri našej práci otvára vnútorný svet 
dieťaťa a prináša nám možnosti porozu-
mieť mu. To je najlepšia cesta ako mu mô-
žeme následne pomôcť pri prekonávaní je-
ho problémov a ťažkostí,“ uviedla Daniela Augustínová, vedúca zaria-
denia núdzového bývania.

 Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998 za účelom pomoci tehot-
ným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Organizácia zís-
kala za svoju činnosť v oblasti sociálnej práce a inklúzie zraniteľných skupín obyvateľ-
stva ocenenie v rámci programu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu.

Tento projekt sa uskutočnil 
vďaka podpore Nadácie VÚB. 

Zuzana Dobešová, Áno pre život n.o.; 2x foto: archív Áno pre život

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE,
STREDISKO RAJEC

JURKO V PRETEKU

DAMIÁN NA STUPNI V BIATLONE

ZAČIATOK MÁME ZA SEBOU

VŠETKY DETI POTREBUJÚ POROZUMENIE
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 Dňa 7. septembra 2016 bola udelená po desiatykrát za vynikajúcu 
cezhraničnú spoluprácu Cena CENTROPE. Cenu udeľuje Radnica me-
sta Viedeň a za účasti veľvyslancov a čelných predstaviteľov Viedne ju 
odovzdáva primátor Viedne pán Dr. Michael Häupl. Cena CENTROPE 
sa zameriava na výskum a vzdelávanie, regionálny rozvoj, infraštruktú-
ru, kultúru a public relations. Motto ceny je: Hľadajú sa jednotlivci, 

ktorí sa v rámci svojej práce (napr. pri 
zastupovaní svojej inštitúcie) zaslúžili    
o výnimočnú myšlienku a iniciatívu     
v oblasti cezhraničnej spolupráce       
v oblasti tohto regiónu.
 V tomto roku bol na Cenu CEN-
TROPE nominovaný za Slovenskú re-
publiku, ako víťaz celoslovenského 
kola PaedDr. Marián Remenius, ria-
diteľ ZUŠ v Rajci. Na takom význam-
nom mieste, ako je viedenská radnica, 
bola tento rok ocenená aj Rajecká hu-
dobná jar a jej neúnavný propagátor     
v celom regióne CENTROPE (Rakús-
ko, Slovensko, Česko a Maďarsko) ria-
diteľ ZUŠ v Rajci. Odovzdávania ceny 
sa zúčastnili všetci víťazi národných kôl 

a ocenenia prebrali z rúk primátora Viedne. Celkovým víťazom sa stal 
víťaz národného kola z Maďarska. V roku 2012 získal túto významnú 
cenu svetoznámy operný spevák Peter Dvorský. Aj keď je Rajec malé 
mesto a na mape Európy je iba malá bodka, na kultúrnej mape Sloven-
ska a centrálnej Európy má svoje miesto a vynikajúci zvuk. A to práve 
vďaka neúnavnej práci pána riaditeľa PaedDr. Mariána Remeniusa a tí-
mu jeho spolupracovníkov!
 Dovoľte mi, aby som pánovi riaditeľovi poblahoželala k oceneniu je-
ho práce a poďakovala mu za propagáciu nášho mesta a Slovenska.

Anna Tordová, členka Rady školy pri ZUŠ v Rajci

 K jesenným akciám v našom meste pribu-
dol už takmer tradičný Rajecký pivný festi-
val. V tomto roku bola malá zmena a festival 
sa konal priamo v Rajeckej pivárni na Nádraž-
nej ulici. Počas desiatich dní (od 9. do 18. 
septembra) ste si mohli vychutnať 10 druhov 
piva z rôznych pivovarov: Pivovar 
Simeon uvaril originálne festiva-
lové pivo pre Rajeckú piváreň, 
počas prvých troch dní ste mohli 
ochutnať aj tankové pivo z Plzne, 
a samozrejme, nechýbalo ani pi-
vo z Mníchovského Október-
festu.

 Súčasťou podujatia boli aj hu-
dobné vystúpenia. V popoludňaj-
ších hodinách ste si počas víken-
dov mohli vychutnať zaujímavé 
koncerty. V piatok 9. septembra 

vystúpila hudobná skupina TA-BAK, v sobotu 
zaspieval Lukáš Fodrek, v nedeľu nás zabavi-
la Ďurčanská päťka. O týždeň sme víkend 
začali piatkovým koncertom (16. septembra) 
skupiny Duo Karpatia, v sobotu to roztočila ob-
ľúbená rajecká kapela Farizeo a v nedeľu sme 

sa s festivalom rozlúčili spolu s Fatranskou 
muzikou.
 Počas pivného festivalu nám prialo aj po-
časie – leto sa s nami lúčilo nádherným teplým 
počasím, ktoré prilákalo množstvo návštev-
níkov – priaznivcov dobrého piva. 

 Rajecký pivný festival 2016 pripravila Ra-
jecká piváreň v spolupráci s Mestským kultúr-
nym strediskom Rajec.

Šzá
2x foto: archív Rajeckej pivárne

75 rokov
Jozef Pekara

85 rokov
Anton Pekara

Teofil Bírik

89 rokov
Štefan Smieško

91 rokov
Johana Žideková

92 rokov
Magdaléna Golierová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Zosobášili sa

Katarína Tužinčinová a Marián Baránek – 3.9.2016
Mgr. Katarína Tužinčinová a Martin Ligas – 10.9.2016
Mgr. Soňa Prieložná a Peter Čerňanský – 16.9.2016

Jana Gažúrová a Miloš Jozefček – 17.9.2016

Opustili nás
Paulína Kavcová, rod. Jasenovcová 1937 – 3.9.2016

Oľga Fraštiová, rod. Kotríková 1934 – 5.9.2016
Daniela Zvrškovcová, rod. Vanáková 1956 – 8.9.2016

Anna Lednická, rod. Macáková 1948 – 8.9.2016
Ján Majbík 1949 – 11.9.2016

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – október 2016

Na hrobe kytica, kahanček svieti,
spomienka manžela a tvojich detí. 

Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, 
buď naším anjelom na zemi nás chráň.

Hoci si odišla nie si medzi nami,
navždy ostaneš v srdciach tých, 

čo ťa milovali.

SPOMIENKA

Dňa 28.10.2016 si pripomenieme 
1. smutné výročie, čo nás opustila 
naša drahá manželka, mamička, 

starká, prastarká 
Jožka FRAŠTIOVÁ.

PIVNÝ FESTIVAL UŽ PO TRETÍKRÁT

RAJECKÁ HUDOBNÁ JAR 
BOLA OCENENÁ VO VIEDNI 

Foto: archív ZUŠ

Foto: archív ZUŠ
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 Po úspechoch na Majstrovstvách Slovenska v Malac-
kách sme mali o tréningy postarané. Získali sme 13 nomi-
nácií na MAJSTROVSTVÁ EURÓPY v Púchove a aj na 
MAJSTROVSTVÁ SVETA v chorvátskom Poreči. Vďaka 
tomu sme pokračovali v tréningoch a súťažná sezóna sa 
pre nás ešte len rozbiehala.

 Začiatok letných prázdnin bol pre nás časom skorých 
budíkov, vylepšovania posledných detailov a najintenzív-
nejších tréningov. Taktiež bol plný odhodlania, motivácie, 
radosti a smiechu. Aj napriek prestavbe telocvične v Zá-
kladnej škole na Lipovej ulici, v ktorej bežne trénujeme 
sme prípravu zvládli. Vďaka dievčatám, ktoré flexibilne 
všetko prispôsobili tréningom, aj vďaka riaditeľovi Katolíc-
kej spojenej školy a Mestu Rajec, ktorí nám poskytli svoje 
priestory vždy, keď sme ich potrebovali – teda každý deň.  
 V Púchove sme všetko získané zúročili. Najcennejší 
kov – ZLATO si vytancovali naše kadetky v kategórii mini 
mix a domov sa vrátili s titulom MAJSTER EURÓPY. V ka-
tegórii mini mix junior naše dievčatá získali bronzovú medailu. Vo veľ-
kých formáciách sa nám taktiež darilo, kadetky si vysúťažili v kategórii 
VF MIX strieborné medaily. Seniorky so svojimi veľkými formáciami 
vybojovali dve bronzové umiestnenia v kategóriách VF MIX a VF POM-
POM. Medaily, ktoré nám viseli na krku boli pre nás veľmi veľkým pote-
šením. Už vtedy sme si sľúbili, že do MAJSTROVSTIEV SVETA vychy-
táme posledné muchy a pôjdeme pripravené na maximum.

 Štyri týždne oddychu prešli rýchlo ako voda a pre nás opäť začali 
nepríjemné ranné budíky a príjemné spoločné tréningy. Vládla medzi 
nami veselá nálada aj napriek ťažkým hodinám stráveným v telocvični a 
blížiacim sa odchodom do Chorvátska. Keď prišiel deň D naložilo sa do 
dvoch autobusov 41 mažoretiek, 6 tréneriek, vedúca Zuzka a rodičia. 
Spolu teda 81 Rajčanov, ktorí boli plní očakávania. V Poreči nás privíta-
lo pekné slnečné počasie, teplé more a veľká športová hala Žatika. Tá 

sa na štyri dni 
zmenila na srdce 
mažoretkového 
života a strelo sa  
v nej v iac ako 
4500 tanečn íc     
z celého sveta. 
 Aj tu sme dali 
do tanca všetko a 
podarilo sa nám 
získať 3 striebor-
né a 3 bronzové 
medaily. Kadetky 
si vo veľkej formá-
cii mix opäť vybo-
jovali striebornú 
pozíciu. Ich téma 
folklór na každej 
s ú ť a ž i  z o ž a l a 

takmer nekonečný potlesk a ani v Žatike to nebolo inak. V kategórii mini 
mix kadet sa podarilo dievčatám vytancovať strieborné medaily a v mini 
mix junior bronzové. Seniorky vo svo-
jich veľkých formáciách opäť získali 
dve tretie miesta a na krku im viseli po 
dve bronzové medaily. 
 Výnimočná gratulácia patrí našej 
sólistke Viktórii „Bielko“ Bielikovej, 
ktorá si vo veľmi silnej konkurencii 
„vyboxovala“ nádherné druhé miesto 
a doniesla si striebornú medailu. Viki 
porazila dievčatá, ktoré majú na tré-
ning neporovnateľné podmienky, 
gymnastické haly, zrkadlovky a osob-
ných trénerov. 

SVETOVÝ ÚSPECH KORDOVÁNOK
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Na obidve súťaže nás prišli povzbudiť nadšení rodičia, príbuzní a kama-
ráti, z ktorých sa postupne vytvára veľký fanklub. Je pekné vidieť, ako sa 
spoznávajú a vznikajú nové priateľstvá, ktoré mali na začiatku spoločný 
len vzťah k mažoretkovému športu. Týmto by sme sa im chceli zo srdca 
poďakovať za podporu a to nie iba vo forme potlesku na súťažiach. Tí, 
ktorí sa zúčastnili čo i len na jednej súťaži pochopili, čo všetko to obná-
ša. Príprava nekončí v telocvični. Všetky súťažiace mažoretky treba pri-
praviť, učesať, namaľovať, pomôcť dôkladne rozcvičiť a upokojiť aj psy-
chiku, predsa len sú to nervy. 
 Ďalšie veľké poďakovanie patrí našej Zuzke, ktorá už 15 rokov ve-
die svoje Kordovánky. A práve vďaka nej sme výnimočné. Vytvorila veľ-

kú rodinu, ktorá drží spolu v dobrom aj v zlom. Spolu sa smejeme aj pla-
čeme a emócia je to neopísateľná, keďže je nás čím ďalej viac. 

 Každá mažoretka, či už zo Slovenska, alebo spoza hraníc vie, že 
keď prídu Kordovánky na pódium môže očakávať niečo špeciálne. Ne-
máme podmienky na tréningy ani zďaleka také, ako naše súperky z kraj-
ských miest, no napriek tomu sa im dokážeme vyrovnať, alebo dokonca 
ich aj poraziť. Porota aj celá hala vidí, že na pódiu vždy necháme kus se-
ba a úsmev na perách nie je natrénovaný, ale úprimný. 

AH
14x foto: archív Kordovánok
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 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov sa ko-
nala v dňoch 2. až 4. októbra vo veľkej zasa-
dačke mestského úradu. Zorganizoval ju Slo-
venský zväz záhradkárov – Pridomový zá-
hradkár v Rajci v spolupráci s Mestským kul-
túrnym strediskom Rajec. Výstavu otvoril 
predseda ZO SZZ PZ v Rajci Ing. Ľubor Žucha 
za prítomnosti, predsedu OV SZZ v Žiline Ing. 
Jozefa Čerňanského, podpredsedu OV SZZ   
v Žiline Ing. Štefana Jantoščiaka, organizáto-
rov a ostatnej verejnosti. Prítomní v príhovo-
roch vyzdvihli užitočnosť organizovania výsta-
vy pre rozvoj drobného záhradkárstva v rajec-
kom regióne.
 Návštevníci výstavy, ktorých v knihe náv-
štev bolo zapísaných 1040, mali aj tento rok 
možnosť pozrieť si veľa zaujímavých exponá-
tov. Skladba bola daná klimatickými podmien-
kami, ktoré boli špecifické aj tento rok. Nesko-
ré jarné mrazy zapríčinili neúrodu nielen veľ-
kého, ale čiastočne aj malého ovocia. Minulo-
ročná nadpriemerná úroda jabĺk, hrušiek aj 
sliviek mala vplyv na menšiu násadu kvetných 
púčikov. Tieto však boli tiež poškodené už 
nerozvinuté. Kvety sa síce nakoniec rozvili, ale 
boli zdeformované, čo neveštilo nič dobrého. 
Plody, ak vôbec nejaké narástli, boli tak isto 
poškodené, napadnuté červivosťou a hubový-
mi chorobami. Ešte pred dozretím takmer 
všetky opadli. Z malého ovocia zamrzli skoro 
všetky čierne ríbezle a egreše, červených rí-
bezlí sa trochu urodilo hlavne na chránenej-
ších miestach. Malín a jahôd bolo dostatok. 
Hrozno prežilo zimu veľmi dobre, chystala sa 
krásna úroda, no jarný mráz úplne spálil mladé 
výhonky. Nová násada zo spiacich púčikov bo-
la pochopiteľne slabšia.

 Oproti ovociu sa zelenine darilo veľmi 
dobre. Koncom mája a v júni bolo síce v Rajci a 
okolí veľmi suché počasie, čo brzdilo rast 
priesad a rastliniek zo semena, ale v ďalšom 
období už viac-menej pravidelne pršiavalo až 
do jesene a zelenina začala mohutne rásť. Ne-
dočkavci, ktorí zavčasu sadili zemiaky alebo 
siali teplomilné rastliny, mali problémy s ne-
skorými mrazmi a ich rastliny predčasne vyklí-
čené boli poškodené. Vo všeobecnosti však 
bola úroda oproti minulým rokom takmer všet-
kého nadpriemerná až na mrkvu a paradajok 
vonku. Prispel k tomu aj rapídny úbytok sliz-
niakov vo väčšine lokalít.

 Z ostatných komodít sa neurodili opäť kvôli 
mrazu vlašské orechy, kiwi a skôr kvitnúce od-
rody muchovníkov. Kvetom, ozdobným kríkom 
a stromom sa darilo veľmi dobre. Milovníci 
trávnikov si tiež prišli na svoje, veď kosiť muse-
li častejšie ako po iné roky. Najviac zo všet-
kých rastlín sa darilo burine, ktorú bolo treba 
priebežne likvidovať.

 33 organizovaných aj neorganizovaných 
záhradkárov vystavovalo 300 vzoriek svojich 
vlastných výpestkov ovocia, zeleniny, kvetov a 
iných rastlín či plodov. 
 Tieto boli naaranžované na piatich stolora-
diach s menovkami pestovateľa a výpestku. 
Bočné steny a pódium boli obsadené výtvar-
nými a inými prácami detí z rajeckých mater-
ských a základných škôl – MŠ na Mudrochovej 
ulici, MŠ na Ulici Obrancov mieru, ZŠ na Lipo-
vej ulici a Katolíckej spojenej školy. Práce detí 
boli rôznorodé, nápadité, obdivuhodné, v tom 
sa zhodli všetci návštevníci výstavy.

 Hodno ten ie 
výpestkov mala 
na starosti 5-člen-
ná komisia v zlo-
žení Ing. Štefan 
Jantoščiak, ktorý 
bol zároveň aj jej 
p r e d s e d o m , 
PaedDr. Mária Žu-
chová, Lenka Byt-
čiančinová, Ing. 
Emil Zafka, Fran-
tišek Rybár. Komi-
sii trvalo dve hodi-
ny, kým sa zhodla 
na víťazných vý-
pestkoch podľa 
stanovených hod-
notiacich kritérií. 
Odmeny dostali 

napokon nasledovní pestovatelia: Miroslav 
Peško za najkrajšie jablko odrody Rubinola, 
Margita Veselá za najkrajšiu hrušku odrody 
Konferencia, Helena Chupáňová za lieskové 
orechy, Milan Rybárik za hrozno Muškát, Má-
ria Najmanová za papriku, František Rybár za 
mrkvu, Ing. Jozefa Blažeková za kaleráb Gi-
gant, Antónia Matejková za kvet Netýkavka, 
Ing. Ľubor Žucha za cudzokrajnú rastlinu Aká-
cia, Ing. Emil Zafka za jablkovicu 2015, Miro-
slav Martinka za tekvicu Goliáš.

 Aj tento rok prebiehala minisúťaž počas 
výstavy. Záujemcovia, ktorých bolo 114, mali 

odpovedať na šesť otázok týkajúcich sa väčši-
nou vystavovaných exponátov. Pozorní súťa-
žiaci sa mohli ľahko vysporiadať s prvými piati-
mi otázkami, takže o víťazovi rozhodla nako-
niec šiesta otázka. Vyhodnotených s najspráv-
nejšími odpoveďami bolo 22 a celkovým víťa-
zom sa stala a finančnú odmenu si odniesla 
Anna Matejková z Rajca.
 Otázky a správne odpovede v minisúťaži 
boli nasledovné: 1. Ako sa volá toto ovocie? – 
dulovec, 2. Napíš názov priloženého ovocia – 
kiwi drobné, 3. Uveď názov rastliny a jej využi-
tie – ľan, výroba plátna, 4. Napíš názov tejto 
liečivej rastliny a jej liečivé účinky – šalvia, lieči 
zápal hrdla a i., 5. Ako sa volá táto zelenina? – 
zemiak fialový, Bergerac, 6. Koľko semienok 
sa nachádza v sáčku? – 622.
 Výstava ovocia, zeleniny a kvetov organi-
zovaná každý rok rajeckými pridomovými zá-
hradkármi má nezastupiteľnú, špecifickú úlo-
hu medzi akciami organizovanými pre verej-
nosť. V prvom rade je studnicou informácií pre 
školákov, začínajúcich alebo menej skúse-
ných záhradkárov, ktorí sa na nej dozvedia, čo 
všetko, ako a v akej kvalite sa dá dopestovať   
v Rajci a okolí. Na základe toho nemusia strá-

cať drahocenný čas so skúšaním niečoho, čo 
už je odskúšané. V druhom rade je to pritiah-
nutie a aktivovanie nových, nerozhodných ľudí 
do radov záhradkárov, aby tak využili vo svoj 
prospech prebytočný čas strávený nepotreb-
nými aktivitami. No a nakoniec pomáha výsta-
va stretnúť sa skúseným záhradkárom, ktorí si 
tak isto majú čo povedať o svojich pestovateľ-
ských úspechoch, o nových odrodách rastlín, 
o nových technológiách pestovania. Nezainte-
resovaní tu mohli stretnúť svojich starých, dáv-
no videných priateľov a známych. 
 Ak sa niekto na výstave nedozvedel to, čo 
by potreboval vedieť ohľadom záhradkárstva, 
prípadne by sa chcel stať členom pridomových 
záhradkárov, môže sa informovať na tel. č. 
0949 223 218.

Ing. Ľubor Žucha, predseda ZO SZZ
4x foto: Ľ. Žucha

ZÁHRADKÁRI MALI OPÄŤ ČO VYSTAVOVAŤ
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 Po dobrom vstupe do sezóny sa naši futbalisti na úspešné výsledky 
pokúsili nadviazať aj v ďalších zápasoch. 

OŠK Rudina – FK Rajec 2:2 (0:1) 
Góly: 61. A 87. Dávid Čičala - 20. Hájek, 59.Kordiš 

 V ťažkom zápase v Rudine sa naši futbalisti po úvodnom tlaku do-
mácich dostali do vedenia zásluhou presného priameho kopu Petra Há-
jeka. Na začiatku druhého polčasu nás potom výrazne podržal Matej 
Fraštia, ktorý zneškodnil pokutový kop aj následnú dorážku domácich. 
Keď Martin Kordiš zvýšil v 59. minúte na 2:0 v prospech Rajca, verili 
sme, že zápas dotiahneme do úspešného konca. Domácim sa však po-
darilo vyrovnať po dvoch rohových kopoch, pri ktorých sa presadil Dávid 
Čičala. 

FK Rajec – TJ Tatran Bytčica 4:0 (2:0)
Góly: 12. Rybár, 20. a 72. Erik Kašuba, 62. Martin Kordiš (11 m)

 V súboji s posledným tímom tabuľky sa neočakávalo nič iné ako ví-
ťazstvo Rajca. Očakávaný scenár sa začal napĺňať v 12. minúte, keď 
peknou strelou otvoril skóre Dominik Rybár. O chvíľu na to si po úspeš-
nej dorážke otvoril strelecký účet, po návrate do Rajca, Erik Kašuba. 
Hostia sa v priebehu celého zápasu dostali len k jednej nebezpečnej 
strele, ktorú ale zneškodnil Maťo Fraštia, a tak bola otázkou len výška 
skóre. V druhom polčase pridal gól z pokutového kopu, ktorý sám vybo-
joval Martin Kordiš. A po peknej akcii Ivana Osiku skóroval po druhý 
raz v zápase Erik Kašuba. 

ŠK Belá – FK Rajec 4:3 (1:2)
Góly: 3. a 55. Mintách, 48. Laščiak, 84. Ripel – 6. Kordiš (11 m), 

15. Kašuba, 58. Drahno

 Ťažký zápas v Belej sa nezačal pre naše mužstvo vôbec dobre. Už      
v 3. minúte sa totiž domáci po nedorozumení v našej obrane dostali do 
vedenia zásluhou Petra Mintácha. Odpoveď však prišla pomerne rý-
chlo, keď bol v pokutovom území faulovaný Dominik Rybár a Martin 
Kordiš v 6. minúte vyrovnal z pokutového kopu. V 15. minúte sme sa po-
tom dostali do vedenia krásnou ďalekonosnou strelou Erika Kašubu. 
Jeden z rozhodujúcich momentov zápasu sa odohral v poslednej minú-
te prvého polčasu, keď Martin Kordiš nevyužil šancu, aby sme súperovi 
odskočili na rozdiel dvoch gólov. Ten potom nastúpil do druhého polča-
su výrazne aktívnejšie a dvoma gólmi Tomáš Laščiak a Peter Mintách 
otočili skóre tohto bláznivého zápasu. Aj na tieto góly domácich sme do-
kázali nájsť odpoveď, keď v 58. minúte vyrovnal na 3:3 Michal Drahno  
z rohového kopu. Zápas následne mohol zlomiť nový hráč v drese Raj-
ca, Ján Jeťko, no ten svoju strelu nanešťastie poslal len do žrde, od kto-
rej sa odrazila aj do druhej žrde a následne pred bránu, kde ju ale Martin 
Kordiš nedokázal presne umiestniť a jeho dorážka letela vedľa. Za toto 
zaváhanie prišiel trest v 84. minúte, keď domáci opäť vyhrávali zásluhou 
Pavla Ripela, tentoraz 4:3. Naše góly, ktoré padli v 87. a 89. minúte ne-
boli uznané pre údajné postavenie strelcov mimo hry. Neujal sa ani po-
kus Dominika Rybára v záverečných sekundách, a tak sme si na svoje 
konto v Belej pripísali prvú prehru v sezóne. 

FK Rajec – TJ Fatran Varín 4:1 (1:0)
Góly: 2. Jeťko, 66. Očko (11 m), 72. a 90. Kordiš – 88. Lopušan

 V ďalšom domácom zápase sme privítali súpera z Varína, proti kto-
rému sme sa chceli opäť vrátiť na víťaznú vlnu. K naplneniu tohto cieľa 
nás nasmeroval už v 2. minúte Ján Jeťko, keď sa najlepšie zorientoval 
v skrumáži v pokutovom území. Na 2:0 mohol zvýšiť v 22. minúte po 
faule na Laca Persona v pokutovom území Martin Kordiš, no potvrdilo 
sa, že aj majster tesár sa utne a tentoraz penaltu nepremenil. Ďalšia 
penaltová príležitosť prišla v 66. minúte, keď bol faulovaný Braňo Očko 
a keďže pravidelný exekútor Martin Kordiš prvú jedenástku nepremenil 
bola tu otázka kto to na seba vezme. V tom všetkých prekvapil faulova-
ný Braňo Očko, ktorý si loptu suverénne zobral a pokutový kop preme-
nil. Tento moment nám vlial potrebný pokoj a zápas sa dohrával v našej 
réžii. Martin Kordiš odčinil svoje penaltové zaváhanie ďalšími dvoma 
gólmi, keď najskôr prekonal brankára hlavičkou z hranice šestnástky a 
následne zužitkoval nezištnú prihrávku Jána Jeťka. 

TJ Slovan Rudinská – FK Rajec 0:9 (0:4) 
Góly: 5., 76. a 79. Jeťko, 25. a 40. Person, 34. Rybár, 

49., 57. a 58. Kordiš

 Na pôde nováčika z Rudinskej naši futbalisti jednoznačne domino-
val, čo jasne dokumentuje aj výsledok zápasu. Po tri góly zaznamenali 
útočníci Martin Kordiš a Ján Jeťko. Dva góly zaznamenal Ladislav Per-
son a jeden pridal Dominik Rybár. 

 Po 8.kole patrí našim mužom v tabuľke V. ligy 4. miesto so štvorbo-
dovou stratou na vedúcu dvojicu Strečno, Terchová.

DORAST

 Výsledky rajeckého dorastu v uplynulom období: 

 TJ Fatran Varín – FK Rajec 0:2, góly: Bujný 2. TJ Slovan Skalité – 
FK Rajec 1:5, góly: Vereš 2, Bujný, Baraník, Chupáň. FK Rajec – ŠK 
Radoľa 8:0, góly: Dubeň 4, Baraník 2, Vereš 2. ŠK Čierne – FK Rajec 
3:1, gól: Čmelo. OŠK Baník Stráňavy – FK Rajec 1:5, góly: Baraník 2, 
Cúg, Chupáň, Kašuba. FK Rajec – Kysucké Nové Mesto B 4:3, góly: 
Kašuba 2, Chupáň, Vereš. TJ Slovan Podvysoká – FK Rajec 2:7, góly: 
Kašuba 2, Vereš 2, Chupáň 2, Baraník.

 Dorastu patrí po 8. kole druhé miesto so stratou jedného bodu na 
vedúci tím OŠK Nededza, na ktorej pôde sa predstavia v sobotu 8. októ-
bra. 

ŽIACI

 Starší žiaci v III. lige U15 zaznamenali v ôsmych zápasoch 4 víťaz-
stvá, jednu remízu a 3 prehry, čo momentálne stačí na 5. miesto v ta-
buľke. Strelecky tím ťahá hlavne dvojica Michal Hudek (7 gólov) a Kamil 
Náležinský (6 gólov). 
 Rovnakú zápasovú bilanciu ako ich starší kolegovia teda 4 víťaz-
stvá, jedna remíza aj tri prehry majú aj naši mladší žiaci, ktorým patrí   
7. miesto vo vyrovnanej tabuľke III. ligy mladších žiakov U13. Najlepší-
mi strelcami sú Danka Golierová (7 gólov) a Patrik Majoroš (4 góly). 

Robo Michalec 
1x foto: archív FK
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 Mesiac september, respektíve úvod októbra, znamená v bežeckom 
svete akýsi pomyselný vrchol sezóny. Míňajú sa posledné pekné dni a 
bežec potrebuje čím ďalej viac vrstiev oblečenia. Navyše času, kedy stí-
ha ísť bežať za svetla, je stále menej. Členovia Maratón klubu Rajec 
podávali pekné výkony aj na začiatku školského roka doma i v zahra-
ničí, navštívili množstvo podujatí a pre viacerých bol vrcholom ročnej 
tréningovej snahy Medzinárodný maratón mieru v úvode októbra. Po-
zrime sa na to najlepšie z našej kuchyne.

 Záver augusta patril Cross triatlonu v Liptovskom Trnovci.      
0,5 km plávanie, za tým svižný 14,5 km bicykel a záverečný 5 km beh – 
takýto netradične rýchly závod perfektne sadol Jančimu Zmrhalovi, 
ktorý si s časom 1:03:31 vybojoval úžasné 3. miesto v absolútnom pora-
dí. 10. septembra sa Janko Vanák odhodlal na Handlovský hasičský 
duatlon. Oplatilo sa, veď výkon 1:54:31 mu zaručil 3. miesto v celkovom 
poradí a dokonca 1. miesto v kategórii nad 40 rokov. O týždeň neskôr sa 
konal druhý ročník Žilinského mestského polmaratónu. Žilinčania si 
zatiaľ len veľmi pomaly zvykajú na svoje prvé polmaratónske podujatie, 
preto ich popri trati nebolo vidieť veľa. Na kratšom, 10,5 km, úseku sa 
bol otestovať Jožko Straňanek. Čas 0:43:32 mu priniesol 5. miesto cel-
kovo a krásne striebro v rámci kategórie. V ten istý deň bola Domča Va-
náková na Snežnickom MTB maratóne, kde v ťažkých podmienkach, 
v množstve blata a vody poriadne potrápila svoj bicykel, no odmena      
v podobe 2. miesta bola zaslúžená. 24. septembra si ďalšie krásne 
ocenenie domov priniesol Janko Piala. Memoriál vdp. Jána Laktiša – 
10 km beh – zvládol v čase 0:36:22 a na trati tak nenašiel rýchlejšieho 
konkurenta. Bratislava v tento deň organizovala ďalší ročník mimoriad-
ne populárneho behu Telekom Night run. Z Rajca sme mali zastúpenie 
v podobe Lukáša Janíka. Tomu nočný beh maximálne zapasoval, na 
10 km trati si výrazne zlepšil svoj osobák a čas 0:37:02 mu priniesol 
spomedzi konkurencie viac ako 3600 pretekárov sympatické umiestne-
nie v 30-ke najrýchlejších.
 A tak sme sa prebojovali až k úvodu októbra, ktorý v bežeckom sve-
te patrí už 93. rokov najstaršiemu maratónskemu podujatiu v Európe. 
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je nádherné podujatie        
s úžasnou atmosférou, ktoré sa odohráva v srdci Košíc a bezprostred-
nej blízkosti Dómu sv. Alžbety. To, že tieto preteky patria medzi najobľú-
benejšie aj v našom klube, jasne potvrdzuje takmer 50 členná výprava  

z Rajca, ktorá v so-
botu 1. októbra na-
skákala do vlaku. 
Dobrá nálada každé-
ho povzbudila v tom 
zabehnúť si v nedeľu 
vrchol tohtoročnej 
sezóny. Štart o 9:00 
pritiahol na trať viac 
ako 12 000 účastní-
kov a masívnu divác-
ku kulisu posilnenú 
priamym TV prenosom. Rajčania obsadili najpočetnejšie disciplínu pol-
maratónu. Najlepšie sa darilo Jančimu Zmrhalovi. V Košiciach mu po-
časie prialo, a tak sa mohol tešiť zo zúročenia početných tréningov v po-
dobe času 1:21:04 a úžasného celkového umiestnenia na 27. priečke. 
Krásny výkon podal opäť aj Janko Piala. Jeho čas 1:23:18 mu priniesol 
35. miesto. Na maratón sa postavilo 5 našich zástupcov. Štyria z nich sa 
dlho držali spolu, no v závere sa prejavila väčšia vôľa a odhodlanie 
hlavne u Jožka Očka, ktorý do cieľa dobehol s časom 3:24:15. Úplne 
osobitnú časť maratónskeho príbehu tvorí Rasťo Kalina, ktorý išiel 
opäť suverénne, opäť si vylepšil svoj osobák a opäť sa tešil zo skvelého 
umiestnenia – čas 2:51:13, celkovo 35. miesto a 8. miesto v kategórii. 
Gratulujeme! Fantastický výkon predviedol aj Mišo Pekný na inline 
polmaratónskej trati. Celú trať sa držal na úplnom čele pretekov, ale      
o víťazstve rozhodol tak, ako sme na to zvyknutí napr. na cyklistických 
pretekoch, až záverečný špurt. Michal s jedinou stratenou sekundou na 
víťaza (00:37:26) skončil na úžasnom piatom mieste.
 Zdá sa, že to máme za sebou, no nie je tomu celkom tak. Samozrej-
me, aj v októbri a novembri nás čakajú ešte ďalšie preteky, no pomaly už 
začneme bilancovať, čo všetko sme zažili počas sezóny 2016 a hlavne, 
už teraz začíname tréningovú prípravu na rok 2017.

-jr-
2x foto: archív MK
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BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

POČETNÁ (NO NIE ÚPLNÁ) POLMARATOÓNSKA KOŠICKÁ VÝPRAVA
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 1. októbra sa žiačky zo Základnej ume-
leckej školy v Rajci z violončelovej triedy Oľgy 
Pažickej a z husľovej triedy Zuzany Kolenovej 
zúčastnili v Bratislave na Hviezdoslavovom 

námestí nácviku skladby od Beatles Let It Be 
so sláčikovým orchestrom VIRTUOSO. Ná-
cvik našich žiačok s členmi orchestra Virtuoso 
prebiehal pod dirigentským vedením Igora Do-
hoviča. Vytvorený orchester so žiakmi základ-
ných umeleckých škôl z celého Slovenska na-
študoval skladbu Let It Be spoločne aj so sku-
pinou Petra Cmoríka (5 násobný Zlatý slávik). 
Tento song bol v rámci Medzinárodného DŇA 

HUDBY streamovaný do celého sveta. Z na-
šej ZUŠ sa zúčastnili žiačky: Mária Foltáno-
vá, Vanesa Vysoká, Terézia Verešová, Va-
nesa Uríčová, Tamara Slottová, Simona Mi-

halcová, Mária Žide-
ková, Paulína Uríko-
vá. Pedagogický do-
zor zabezpečovala 
učiteľka ZUŠ Monika 
Polťáková. Hlavným 
cieľom tohto podujatia 
bolo vytvoriť najväčší 
mládežnícky sláčikový 
orchester na svete. 
Nácvik skladby Let It 
Be bol pre naše žiačky 
veľkým prínosom a zá-
roveň motiváciou pre 
súborovú a orchestrál-
nu hru. 
 O tomto úžasnom 

koncert informovali aj niektoré televízie. Re-
portáž na TA3 si môžete pozrieť po zadaní 
linku: http://www.ta3.com/clanok/1091870/ti-
nedzersky-orchester-virtuoso-patril-medzi-
najvacsie-na-svete.html (rajecké dievčatá sú 
v žltých tričkách).

 Ďakujeme riaditeľstvu Základnej umelec-
kej školy v Rajci a Združeniu rodičov školy pri 

ZUŠ Rajec, že nám umožnili zúčastniť sa tejto 
skvelej akcie. Veľká vďaka patrí rodičom na-
šich žiačok pánom Vladimírovi Foltánovi a Jo-
zefovi Vysokému za zabezpečenie dopravy.

Oľga Pažická, ZUŠ Rajec
3x foto: V. Foltán

ÚSPEŠNÝ KONCERT V BRATISLAVE 

111 TÍNEDŽEROV VYTVORILO V HLAVNOM MESTE JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH ORCHESTROV NA SVETE
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