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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTA
Na sídlisku Sever sa plánuje sprejazdniť 
Javorová ulica pred gymnáziom a pribud-
núť tam majú aj parkovacie miesta. Bude 
sa to realizovať v tomto roku? 
 Na sídlisku Sever sprejazdníme Javorovú 
ulicu. Upraví sa chodník pred gymnáziom a 
vznikne tu jednosmerná cesta a niekoľko šik-
mých parkovacích miest. 
 Na tomto projekte už pracujeme a predpo-
kladám, že v priebehu dvoch mesiacov začne-
me na parkovisku a ceste aj pracovať.

Pribudnú parkovacie miesta aj v iných lo-
kalitách mesta?
 Okrem Javorovej ulice máme vytypova-
ných aj niekoľko ďalších lokalít. Jednou z nich 
je napríklad parkovisko na Ulici 1. mája pri by-
tovke, kde evidujeme žiadosť o vytvorenie par-
kovacích miest. 

V zmysle zákona je potrebné zbierať a vy-
tvoriť podmienky pre zber použitých ras-
tlinných olejov z domácností – doteraz sme 
ich mohli bezplatne odovzdať v zbernom 
dvore. Ako sa to bude riešiť v našom mes-
te?
 Ideme zakúpiť uzamykateľné kontajnery, 
do ktorých obyvatelia vhodia uzatvorenú fľašu 
s použitým rastlinným olejom z domácnosti. 
 Bude trvať niekoľko týždňov, kým nám ob-
jednané kontajnery doručia, potom budú 

umiestnené na sídlisku Sever, aj na sídlisku 
Juh. O konkrétnych miestach budeme obyva-
teľov informovať aj na stránkach Rajčana. 

Pred Veľkou nocou dostali rodinné domy 
do schránok informačné letáčiky o tom, čo 
môžu a čo nemôžu ukladať do vytvorených 
stojísk na pokosenú trávu. 
 Pred veľkonočnými sviatkami sme roz-
niesli do schránok informáciu o tom, ako fun-
guje využívanie stojísk na trávu, čo tam patrí a 

čo nie. 
 Prešiel týždeň a zase 
sú tam nahádzané oreza-
né čečiny, drevené kúsky 
a iné! Stačí, aby tam boli 
konáre, aj keď len 15 cm 
kúsky, ktoré sú ešte aj za-
pletené v tráve a nevidno 
ich a spôsobia to, že taký-
to kúsok konára prepichne 
hadicu, ktorou sa tráva vy-
sáva. Nová hadica stojí 
300 až 500 eur! 
 Upozorňujem obča-
nov, že ak táto nediscipli-
novanosť bude pokračo-
vať, zrušíme prevádzko-
vanie stojísk na pokosenú 
trávu, lebo nemáme finan-
čné prostriedky na to, aby 
sme každý mesiac kupo-
vali novú hadicu! 

Ako pokračujú práce na náučnom chodní-
ku?
 Projekt sme rozdelili do dvoch častí. Prvá 
časť projektu s názvom Náučný chodník oko-
lím Rajeckého hradu je už schválená a začína-
me na ňom pracovať. V prvej etape sa vytvorí 
náučný chodník venovaný histórii a prírodným 
pomerom Rajca. Bude začínať na námestí a 
pokračovať bude až k hradisku Rajeckého 
hradu. Súčasťou projektu bude archeologický 
workshop a spoločné stretnutia s poľským 
partnerským mestom Czechowice-Dziedzice.
 Už sme podali žiadosť aj na druhú časť 
projektu s názvom Poľsko-Slovenské cesty 
dedičstva, ktorý tiež budeme realizovať s poľ-
ským mestom Czechowice-Dziedzice. Najza-
ujímavejšou súčasťou projektu je to, že na 
Dubovej chceme postaviť vyhliadkovú vežu. 
Náučné tabule sa doplnia o ďalšie tematické 
bloky venované starým remeslám, na tabu-
liach pribudnú QR kódy, ktoré zabezpečia in-
teraktívny vstup. Cez QR kódy si budú môcť 
návštevníci vyhľadať ďalšie informácie naprí-
klad, kde sa nachádzajú a kam majú pokra-
čovať, budú môcť získať informácie v iných 
mutáciách jazyka, na konci chodníka môžu 
cez aplikáciu vyjadriť svoj názor. Aplikácia 
nám umožní získať prehľad aj o tom, koľko 
ľudí chodník navštívilo a iné. V rámci projektu 
sa v oboch mestách uskutočnia rôzne work-
shopy, tvorivé dielne a výlety po okolí. Ak bu-
deme v projekte úspešní, s prípravnou fázou 
začneme ešte koncom tohto roka a v budúcom 
roku by sa uskutočnila samotná realizácia. 

Po meste sú rôzne rozkopávky, v niekto-
rých častiach mesta sú už vyznačené trasy. 

Čo sa ide robiť?
 Slovak Telekom začal s prácami, aby zvý-
šil prenos dát a pokladá po meste optické 
káble. V našom meste bude umiestnených päť 
bodov – staničiek, ktoré budú vzájomne pre-
pojené s ústredňou na pošte. V týchto piatich 
bodoch bude umiestnená optická sieť. Dnes je 
optická sieť iba na pošte. Z optiky potom idú 
metalické káble, ktoré pri presune dát znižujú 
rýchlosť, čím väčšia vzdialenosť, tým je pre-
nos pomalší. Optické ústredne sa umiestnia 
do rôznych lokalít mesta, takže trasa cez me-
talický kábel sa skráti čo znamená, že väčšina 
užívateľov z Rajca bude mať rýchlejší prístup 
na internet a zrýchli sa prenos dát pre TV. 

V mestskom úrade pribudli ďalšie kamery. 
Prečo?
 Na chodbách mestského úradu pribudli 
kamery kvôli bezpečnosti vzhľadom k tomu, 
že pred časom sme zaznamenali krádeže vo 
verejných budovách okolitých obcí, nedávno 
to bolo v Mestskom úrade v Rajeckých Tepli-
ciach.
 Máme rozpracované aj ďalšie projekty a 
ak budeme úspešní, pribudnú nové kamery aj 
na iných najkritickejších miestach v meste.

Máte pre Rajčanov nejaké novinky?
 Mesto Rajec v súčinnosti so Žilinskou uni-
verzitou bude spoločne riešiť projekt ohľadom 
bezpečnosti a skúšania možnosti lokálnej 
siete na prenos dát, ktorá bude mať dosah      
5 km v okruhu. 
 Tento projekt zabezpečuje Žilinská univer-
zita s firmou Huawei a prínosom pre nás bude 
to, že dostaneme zadarmo celú technológiu – 
ústredňu na prenos mobilných dát, počítač, 
vysielačky / mobilné telefóny s vlastnou sie-
ťou, kamery... Celé to bude fungovať ako lo-
kálna sieť nezávislá na ostatných sieťach. 
Technológiu bude niekoľko rokov testovať 
rajecká mestská polícia a Žilinská univerzita ju 
bude vyhodnocovať a následne spracovávať 
výstupy pre potreby spoločnosti Huawei. 
Za rozhovor ďakuje 

Šzá
2x foto: archív MsÚ Rajec

JAVOROVÁ ULICA SA SPREJAZDNÍ

JAVOROVÁ ULICA

KONTAJNER NA ZBER 
POUŽITÉHO RASTLINNÉHO OLEJA
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 V apríli boli opäť po meste vytvorené 
STOJISKÁ vyhradené LEN NA POKOSENÚ 
TRÁVU.
 Po minuloročnej skúsenosti chceme po-
kračovať v odvoze takto pokosenej trávy a 
vyvážať ju na kompostovisko do Krivína. Pri 
odvoze sme limitovaní schopnosťou vozidla 
odsať tento biologický odpad. Akýkoľvek iný 
materiál uložený do tohto priestoru – KONÁ-
RE, PLASTOVÉ VRECIA S BIOLOGICKÝM 
ODPADOM... – SEM NEPATRIA! Za týmto 
účelom sme vytvorili možnosť dovozu koná-
rov a objemnejšieho biologicky rozložiteľného 
odpadu DO KOMPOSTOVISKA, kde ho ob-
čania môžu odovzdať bezplatne. 
 Sme radi, že za sledované obdobie vyu-
žilo kompostovisko skoro 1000 občanov. Za-
čiatok tohtoročnej sezóny ukazuje, že veľa     
z vás opäť túto možnosť využíva, veď počas 
poslednej aprílovej soboty doviezlo svoj bio-
logický odpad na kompostovisko 35 občanov. 

 Mrzí nás, že v tom istom čase sa našli aj 
nezodpovední občania, ktorí vyviezli z poho-
dlnosti konáre vedľa stojiska na trávu a do veľ-
koobjemového kontajnera. Takíto jednotlivci 
výrazne predražujú spôsob nakladania s bio-
logickým odpadom, čo má priamy vplyv na 
výšku poplatku za komunálny odpad. V prípa-
de, že sa na stojiskách bude tvoriť doslova 
smetisko rôzneho odpadu, tieto stojiská bude-
me nútení zrušiť, pretože nemáme technické 
možnosti, a ani financie, na iné riešenie. 

 Preto vás žiadame, aby ste na likvidáciu 
objemného biologického odpadu využívali 
KOMPOSTOVISKO v Krivíne, ktoré je otvo-
rené KAŽDÚ SOBOTU v čase OD 9. DO 13. 
HODINY.  

MsÚ Rajec
6x foto: archív MsÚ Rajec

SEPARÁCIA BIOLOGICKÉHO ODPADU V MESTE RAJEC

 V ostatnom čase došlo v Žilinskom okrese k viacerým vniknutiam do 
verejných budov, počas ktorých došlo ku krádežiam finančnej hotovosti, 
cenín, ako aj poškodeniu objektov. Na základe zistených poznatkov      
a v reakcii na tieto bezpečnostné riziká sme zvýšili ochranu budovy 
Mestského úradu Rajec monitoringom jeho vnútorných priestorov. V sú-
časnosti dokážeme v reálnom čase, ako aj zo záznamu mať prehľad     
o dianí na všetkých chodbových vstupoch do jednotlivých oddelení. Ka-
merový systém dokáže snímať priestor aj v úplnej tme, čím monitoro-
vanie zvyšuje jeho účinnosť. 

 Druhá časť zlepšovania monitoringu nastane v nesledujúcich me-
siacoch, kedy budeme realizovať projekt so Žilinskou univerzitou a 
firmou HUAWEI. Špičková technológia v oblasti bezpečnosti bude vyu-
žitá mestskou políciou pre vlastnú komunikáciu, spracovanie dát z ka-
merových záznamov a vo vlastnej sieti bude možné využívať viacero 
bezpečnostných informácií online z iných častí mesta tam, kde sa bude 
hliadka nachádzať. 
 Projekt je jedinečný nielen jeho kvalitatívnymi parametrami, ale aj 
tým, že v európskom regióne je táto technológia najbližšie Rajcu až       
v nemeckom Dortmunde. Celý projekt je v gescii Žilinskej univerzity, 
ktorá bude znášať všetky náklady na prevádzku siete spolu s uvedenou 
firmou. Mesto bude mať túto technológiu v užívaní mestskej polície bez-
platne ako testovacie zariadenie. Výstupy z projektu budeme spoločne 
využívať s Fakultou bezpečnostného inžinierstva, kde sa pripravujú 

budúci bezpečnostní manažéri. O ďalších podrobnostiach projektu vás 
budeme počas jeho realizácie informovať. 

 Veríme, že tieto opatrenia zvýšia bezpečnosť v našom meste a 
uľahčia prácu našim policajtom.

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

NOVÉ KAMERY V MESTSKOM ÚRADE A V MESTE
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 Už desať rokov máme v našom meste krásnu tradíciu, a tou je oce-
ňovanie dosiahnutých športových výsledkov nielen jednotlivcov, ale aj 
jednotlivých klubov. V posledný aprílový piatok (28. apríla) sa vo veľkej 
zasadačke mestského úradu uskutočnilo slávnostné odovzdávanie 
ocenení Najlepší športovec mesta Rajec za rok 2016. Podujatie kaž-
doročne organizuje Mesto Rajec a Komisia pre školstvo, kultúru a šport 
pri mestskom zastupiteľstve (Komisia ŠKŠ) v Rajci. 
 Do hlasovania sa v tomto roku zapojilo osem športových klubov. 
Spomedzi nominovaných športovcov vybrala Komisia ŠKŠ najlepšieho 
športovca za uplynulý rok, najlepší športový kolektív, mladé športové 
talenty, najlepšieho trénera, ocenenia za dlhoročnú športovú činnosť. 
Najlepšieho športovca klubu si spomedzi seba navrhli samotné špor-
tové kluby. 
 Otvorenie športovej slávnosti spestrili svojim programom členovia 
hudobnej skupiny THE SPRINGS zo Základnej umeleckej školy v Rajci 
pod vedením Jaroslava Jankecha. 

 Z rúk zástupcu primátora mesta Mgr. Petra Hanusa a predsedu Ko-
misie ŠKŠ Mgr. Michala Šupku si ocenenie Najlepší športovec mesta 
Rajec za rok 2016 prevzala mažoretka Viktória Bieliková. Viktória je   
z klubu Kordovánok a je úradujúcou Vicemajsterkou sveta za rok 2016 v 

ka tegó r i i  só l o 
junior pom-pom. 
V roku 2016 pri-
niesla do Rajca    
z  medzinárod-
ných súťaží spolu 
21 medailí, z toho 
11 bronzových,     
3 strieborné a ne-
u v e r i t e ľ n ý c h        
7  z l a t ých .  Je j 
najväčším úspe-
chom je zisk strie-
bra na Majstrov-
stvách sveta a ti-

tul Vicemajsterka sveta. Viktória je mladá, ambiciózna športovkyňa, 
ktorej skvelé výkony oceňujú porotcovia na všetkých podujatiach. Po 
rokoch súťaženia v kolektíve sa v tomto roku presadila ako výnimočná 
sólistka. Jej prejav a gymnastické prevedenie je bezchybné o čom sved-
čia aj jej úspechy. Veríme, že v tomto trende bude naďalej pokračovať    
a reprezentovať mesto Rajec na mnohých medzinárodných súťažiach.

 Najlepším športovým kolektívom sa stal Futbalový klub – muži. 
Na druhom mieste sa umiestnili dva kolektívy mažoretky Kordovánky a 
Maratón klub. Tretie miesto udelené nebolo.

 Ocenenie Najlepší športovec klubu si prevzali: Stolnotenisový 
klub – Jozef Kavec, mažoretky Kordovánky – Magdaléna Mičechová, 
Maratón klub – Rastislav Kalina, Šachový klub – Daniel Turanec, 

Futbalový klub – Martin Kordiš, Klub malého futbalu – Maroš Zadňan, 
Športový klub polície, stredisko Rajec – Damián Cesnek, Tanečný 
súbor Salveo ZUŠ – Júlia Rybárová.

 Ocenenie Mladý športový talent získali – šachista Filip Balvan, 
mažoretka Ema Ondrušová, atléti Juraj Michalec a Miroslav Židek, 
futbalisti Samuel Majoroš, Samuel Petráš, Andrej Bujný a tanečníčky 

Gabriela Lednická a 
Karolína Ďurčanská.

 Na začiatku cesty 
všetkých úspešných 
športovcov stoja ich tré-
neri. Ocenenie Najlep-
ší tréner získali Michal 
Drahno, Patrik Holeša, 
Ing. Ľuboš Cesnek, Pe-
tra Cibulková, Patrícia 
Rybárová, Bc. Veronika 
Mlynárová

 Nezabudli sme ani 
na športovcov, ktorí 

svojou dlhoročnou prácou prispeli k rozvoju rajeckého športu. Ocene-
nie za dlhoročnú športovú činnosť si prevzali Zuzana Rizmanová, 
Ing. Ladislav Pekara, Zdeno Koleda a Peter Kumančík.

 Slávnosť svojim vystúpením ukončili mažoretky Kordovánky, ktoré 
na Majstrovstvách sveta 2016 získali šesť medailových umiestnení.
 Všetkým športovcom, a nielen tým oceneným, prajeme aj v roku 
2017 čo najviac športových úspechov!

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ 
5x foto: S. Kalma

NAJLEPŠÍM ŠPORTOVCOM ZA UPLYNULÝ ROK SA STALA VIKTÓRIA BIELIKOVÁ

VIKTÓRIA BIELIKOVÁ

NAJLEPŠIE KOLEKTÍVY (zľava): PREDSEDA KOMISIE ŠKŠ MICHAL ŠUPKA,
FUTBALOVÝ KLUB – MARTIN KORDIŠ, MARATÓN KLUB – PAVOL UHLÁRIK, 

KORDOVÁNKY – ZUZANA RIZMANOVÁ, ZÁSTUPCA PRIMÁTORA PETER HANUS 

OCENENÍ ŠPORTOVCI JEDNOTLIVÝCH KLUBOV

JEDEN Z OCENENÝCH TRÉNEROV:
MICHAL DRAHNO (v strede)

Zľava: PREDSEDA KOMISIE ŠKŠ MICHAL ŠUPKA, OCENENÍ ZA DLHOROČNÚ 
ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ – PETER KUMANČÍK, ZDENO KOLEDA, LADISLAV 

PEKARA, ZUZANA RIZMANOVÁ A ZÁSTUPCA PRIMÁTORA PETER HANUS

,
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 V apríli sa na celom svete slávi ekologicky motivovaný sviatok, 
upozorňujúci na dopady ničenia životného prostredia. 22. apríl je Dňom 
Zeme a práve vtedy sa väčšmi zaujímame o ekológiu, viac nás zaujíma 
separovanie, či čistenie nášho prostredia od odpadkov. 

 Už niekoľko rokov organizuje Mesto Rajec v spolupráci s rajeckými 
školami a s podporou Oblastnej organizáciou cestovného ruchu Rajec-
ká dolina, podujatie venované čistote nášho okolia. Do Dňa Zeme sa 
zapojila Základná škola na Lipovej ulici, Katolícka spojená škola, Gym-
názium na Javorovej ulici a pridali sa aj niektorí zamestnanci mestského 
úradu. Rajecký deň Zeme 2017 sa v našom meste uskutočnil 21. aprí-
la. Toto podujatie nás má všetkých upozorniť na dôležitosť ochrany 
životného prostredia.
 Prváčikovia zo základných škôl mali individuálny program na svo-
jich školách. Druháci, tretiaci a štvrtáci si prišli pozrieť do veľkej zasa-
dačky mestského úradu zaujímavý dokument o tatranskej prírode. Uči-
teľky jednotlivých tried pre svojich žiakov pripravili aj ďalší individuálny 
program, napríklad návštevu zberného dvora.
 Žiaci vyšších ročníkov a študenti gymnázia zbierali v našom meste 
a v blízkom okolí, okolo Rajčanky a Čierňanky odpadky. Každá skupina 
m a l a  p r e s n ý 
plán, ktorý úsek 
bude čistiť. Do-
stali odpadkové 
vrecia, jednora-
zové rukavice a 
každý žiak či štu-
dent dostal ob-
čerstvenie – pit-
ný režim a malú 
sladkosť. Každý 
rok dobrovoľníci 
počas jedného 
predpoludnia vy-
zbierajú množ-
stvo odpadkov. 
Ani tento rok ne-
bola núdza o plastové fľaše, sklo, plechovky, obaly z farieb, stavebný 
odpad... Niekoľko desiatok vriec odpadu sa doviezlo do Zberného 
dvora na Fučíkovej ulici, kde sa vytriedil.

 Našu Zem by sme si mali vážiť a hlavne sa o ňu starať po celý čas 
nielen počas Dňa Zeme, veď na našej planéte prežijeme celý svoj život. 

Z. Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec
1x snímka: archív MsÚ Rajec

 Opäť po roku sme mali príležitosť byť priamo účastní na upratovaní 
nášho mesta. Z vytypovaných oblastí sme čistili prístupovú cestu od 
parkoviska pri hrádzi rybníka Košiare, až po vyústenie na hlavnú cestu. 
Tento úsek cesty má približne 1 km, avšak ľudská snaha niektorých 
jednotlivcov dokáže na takejto vzdialenosti divy. 
 Naša skupina zamestnancov mestského úradu v počte piatich osôb 
dokázala v priebehu cca 3 hodín povyťahovať z kríkov pri ceste neu-
veriteľný odpad. Našli sme napríklad: stavebný odpad rôzneho druhu, 
vyseparované vrecia s plastovými obalmi, káble, rôzne druhy obuvi a 
oblečenia. Okrem uvedeného dokážu naši spoluobčania vyhodiť aj 
kompletnú laminátovú podlahu z jednej miestnosti, plastové stoličky, či 
umývadlo. Vo výpočte druhov, by sa dalo veľa napísať, bohužiaľ... Je 
smutné, že po našom snažení ostala táto lokalita čistejšia o 25 plných 
vriec rôzneho druhu odpadu, ktorý patrí na zberný dvor! 

 Budeme radi, keď si občania vyberú seriózne riešenie separácie od-
padu, pred využívaním krovín a znečisťovaním okolia v rámci ich poho-
dlnosti. Aj keď treba povedať, že zdravý rozum hovorí, že je jednoduch-
šie niečo vložiť do kontajnera, než čakať na noc a potom si dať niekoľ-
konásobne väčšiu námahu, ako sa zbaviť svojho neporiadku na úkor 
nás všetkých. 
 Mnohokrát počúvame o tom, aký je problém doviezť odpad až do 
zberného dvora, či do kompostoviska a pritom, keď sa niekto chce zba-
viť odpadu, tak mu zrazu nevadí ani vzdialenosť. I tu platí „kto chce hľa-
dá dôvody ako to nejde, a kto chce hľadá spôsoby ako to pôjde“!

Ján Jasenovec, prednosta MsÚ Rajec
1x snímka: archív MsÚ Rajec

 Oddelenie kultúry Mestského úradu v Raj-
ci v spolupráci s Krajským kultúrnym stredis-
kom Žilina pozvalo vo štvrtok 6. apríla do veľ-
kej zasadačky deti a mládež rôzneho veku na 
Detskú improligu, aby si tu zmerali sily v impro-
vizácii. Pozvanie prijali deti z Rajca, Rajeckej 
Lesnej, Konskej a Veľkej Čiernej.
 Deti rozdelené do družstiev si na vylosova-
ných témach vyskúšali svoju fantáziu, kreativi-
tu a v neposlednom rade rýchlosť vymyslieť 
príbeh a úspešne ho odohrať pred obecen-
stvom. Sedem družstiev rozdelených podľa 
veku do dvoch kategórií dostalo možnosť uká-
zať, ako sa dokážu s témami popasovať. To sa 
im poväčšine úspešne darilo a nielen diváci, 
ale aj účinkujúci sa dobre bavili.
 Porota na čele s predsedníčkou Viktóriou 
Svetkovskou z Krajského kultúrneho strediska 
Žilina udelila tieto ocenenia – v prvej kategórii 
získalo najviac bodov družstvo Veselé dievča-
tá zo Základnej školy v Rajeckej Lesnej. Druhé 

miesto obsadilo družstvo Liči, členovia Čili 
divadla Rajec a na treťom mieste sa umiestnilo 
družstvo 8.A, žiaci ZŠ Rajecká Lesná. Najlep-
ší dievčenský herecký výkon v prvej kategórii 
podala Lucia Jakubská (ZŠ Rajecká Lesná), 
najlepší chlapčenský herecký výkon predvie-
dol Tobiáš Židek z Rajca.

 V druhej kategórií sa na prvom mieste 
umiestnilo družstvo Žnun z Rajca, na druhom 
mieste skončilo družstvo Set z Konskej a Veľ-
kej Čiernej. O najlepší chlapčenský herecký 
výkon sa podelili Samuel Jakubík a Tomáš Ro-
sinec obaja z Konskej. Dievčenský herecký 
výkon najlepšie podala Magdaléna Mičechová 

z Rajca.
 Všetkých potešilo, že vý-
kony družstiev sa oproti je-
sennej improlige zlepšili, čo 
sa odrazilo na bodovaní, ale 
najmä na príjemnej atmo-
sfére, ktorou sa celé podu-
jatie nieslo.
 Na záver musíme pove-
dať, že vyhrali všetci, ktorí 
sa na svojich vymyslených 
scénkach pobavili a nevá-
hali sa zúčastniť rajeckej 
improligy.

E. Pekná, 
odd. kultúry MsÚ Rajec

1x foto: S. Kalma
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 Ak škola ponúkne priestor na sebarealizá-
ciu svojich školákov a pozve do spoločnej hry 
aj inú pôdu než tú školskú, tak výsledky nene-
chajú na seba dlho čakať. V priebehu pár týž-
dňov sa žiaci našej školy ocitli na rôznych mie-
stach. Prejavili sa v rôznych činnostiach, mno-
hé zažili, realizovali sa, ba získali aj ocenenia.

 Tvorba veľkonočných pozdravov: 28. 
marca sa naši druháci stretli s druhákmi zo ZŠ 
v Jasenovom. Spoločne vytvorili veľmi pekné 
výrobky s veľkonočnou tematikou. Je to už 
druhé stretnutie školákov v rámci tohto škol-
ského roka medzi oboma školami. (Mgr. Z. Ko-
váčiková)
 Malá finančná akadémia: žiaci III.A sa 
zapojili do projektu, ktorého cieľom bolo nená-
silnou a pútavou formou rozvíjať finančnú gra-
motnosť mladších žiakov. Projekt bol vytvore-
ný podľa Národného štandardu finančnej 
gramotnosti. Základom bola tvorivá hra Naše 
mesto. Žiaci plnili rôzne aktivity, úlohy a inter-

aktívne cvičenia, za ktoré získavali finančné 
odmeny v podobe fiktívnej meny, ktorú nazvali 
Kozmixy. Za získanú sumu nakupovali staveb-
ný materiál (kocky) pre vytvorenie svojho sí-
dliska. Zvíťazil tím, ktorý získal najviac kociek. 
Ich odmenou bola možnosť navrhnúť centrum 
mesta. Od autora projektu, ktorým je Nezisko-
vá organizácia EDULAB a jej partnerov, žiaci 
získali certifikáty a stali sa malými finančníkmi. 
(Mgr. M. Orlinská)
 31. marca sme sa zúčastnili na anglicko-
slovenskom divadelnom predstavení, ktoré 

bolo rozdelené na dve skupiny podľa jazyko-
vých schopností jednotlivých ročníkov. Puss 
in the boots – Kocúr v čižmách bol zamera-
ný na klasický rozprávkový svet kráľov, prince-
zien a iných rozprávkových bytostí. Vďaka po-
sluchovým, gramatickým a lexikálnym mate-
riálom, ktoré si naši žiaci mali možnosť vopred 
precvičiť, sa divadelné predstavenie deťom 
veľmi páčilo a nemali ťažkosti s porozumením. 
Predstavenie Peter Black 3 bolo zamerané na 
oblasť kultúry a umenia. Zväčša bolo vedené  
v anglických dialógoch, ale vďaka doplnkom   
v podobe gramatických, lexikálnych a poslu-
chových cvičení, ktoré sme vopred so žiakmi 
precvičili, bola slovná zásoba a frázy z každo-
denného života pre žiakov zrozumiteľná. Diva-
delné predstavenie malo u detí veľký úspech a 
už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie. 
(Mgr. A. Muchová)
 Okresné kolo Matematickej olympiády 
(4. apríla): Lukáš Úradník zo VI.C získal       
13. miesto a Karolína Vráblová zo VII.B        
17. miesto.
 Okresné kolo matematickej súťaže GVO-
BOJ (21. apríla): v súťaži družstiev naši Gvo-
bojáci získali veľmi pekné umiestnenia – 7. 
miesto Viktória Uhliariková IX.B, Richard Ve-
čerík IX.A, Kristína Balážová IX.C, Dominika 
Tomčíková VIII.C. 9. miesto získali Roman Já-
noš VII.C, Karolína Vráblová VII.B, Martin Len-
hart VIII.A a Daniel Špánik VIII.B. (Mgr. J. Lu-
kaniaková)
 Deň Zeme: 21. apríla sa v našej škole us-
kutočnilo tradičné „jarné upratovanie“ pri prí-

ležitosti celosvetového Dňa Zeme. Žiaci prvé-
ho stupňa navštívili kotolňu na sídlisku Sever, 
zberný dvor a zúčastnili sa aj premietania fil-
mov s ekologickou tematikou v spolupráci       
s oddelením kultúry. Dokumentárny film sa 
stretol u školákov s veľkým ohlasom. Žiaci dru-
hého stupňa sa spolu s učiteľmi pustili do zbie-
rania odpadu priamo v uliciach Rajca, ale aj    
v jeho okolí. Podarilo sa nám vyčistiť okolie kú-
paliska, polikliniky aj Tesca. Bolo nás vidieť aj 
na sídlisku Sever, na futbalovom ihrisku, ale aj 
na Skotni a Vojtovej. Spoločne sme vyzbierali 
niekoľko desiatok vriec odpadu a nepotrebné-
ho materiálu. Naša škola je hrdá na to, že je 
zakladateľom myšlienky Dňa Zeme v Rajci a 
takto aspoň trocha prispieva k zlepšeniu život-
ného prostredia v našom meste. (Mgr. M. Šup-
ka)
 Výsledky krajského kola Geografickej 
olympiády (26. apríla): Karolína Vráblová 
(7.B) a Martin Lenhart (8.A) – obaja 9. miesto.
 Výsledky okresného kola Biologickej 
olympiády (25. apríla), ktoré sa uskutočnilo    
v Žiline. Najlepšie umiestnenie z našich žiačok 
získala Vanesa Uríčová zo VI.A, ktorá 
obsadila úžasné 2. miesto. Krásne 3. miesto si 
vybojovala Kvetoslava Lenhartová, tiež zo 
VI.A. Nesklamala ani Lívia Frištiková zo VII.C, 
ktorá vybojovala výborné 4. miesto. (Mgr. M. 
Fraštiová)
 Zápis prvákov (21. a 22. apríla) patril       
k najočakávanejším udalostiam našej školy už 
aj preto, lebo našu školu poctí svojou návšte-
vou veľa nových tvárí v podobe budúcich prvá-
čikov a ich rodinných príslušníkov. V tomto ro-
ku prišli celé rodiny. Svojich budúcich školákov 
podporovali bratia, sestry, mamy, otcovia. Bol 
krásny jarný deň – presne taký aký bol aj celý 
ZÁPIS – hravý, spontánny, veselý. Herňa aj 
zápisová miestnosť boli magnetom pre duše 
malých detí. Potešil nás aj záujem: zapísali 
sme 44 detí – budúcich prváčikov. Tešíme sa a 
ďakujeme za prejavenú dôveru. 

 Preklápame sa do poslednej – štvrtej časti 
školského roka. Tá už bude mať kozmickú rý-
chlosť a veríme, že aj šikovnosť našich žiakov 
bude mať rovnaký charakter. Všetko, čo dosia-
hli, zažili, zrealizovali – na všetko sme hrdí. 
Vzájomne sa posúvame vpred. A to nás teší.

Spracovala: Mgr. Jana Paulinyová
2x snímka: archív ZŠ

Morena, Morena, kde 's prebývala? V dedinskom dome, v novej 
stodole... Nesieme Morenu, v oleji smaženú. Ani my nevieme, 

kam ju zanesieme. Hela, Hela, Heluška, červená, biela ružička...

 Aj takéto verše a piesne sa niesli areálom Základnej školy na Lipo-
vej ulici a ulicami vedúcimi ku kúpalisku. Už sa pomaličky stáva tradí-
ciou, že aj na našej škole sa lúčime so zimou a pripomíname si staro-
dávny zvyk pálenia Moreny. Dievčatá z krúžku ľudových tradícii najskôr 
žiakom predviedli tanečno-spevácke pásmo s postavou vyrobenou zo 
slamy – Morenou a potom sa za spevu piesní vybrali v sprievode k Čer-
nianke, kde ju zapálili a hodili do vody. 
 Nadchádzajúce obdobie jari bolo pre našich predkov nesmierne 
dôležité, pretože sa začínali práce na poli. Symbolom začiatku nového 
vegetačného obdobia bolo práve upálenie Moreny, zvyk známy ešte     
v predkresťanskom období. Sme radi, že tento zvyk zachovávame aj na 
našej škole. 

 Video z akcie si môžete pozrieť na odkaze http://www.mzsra-
jec.edu.sk/index_soubory/page0007.htm .

PhDr. Petra Špániková, vedúca krúžku ľudových tradícií
1x snímka: archív ZŠ

VYNÁŠANIE MORENY

KEĎ ŠKOLA NA LIPOVEJ ZAŽÍVA PELE-MELE
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 21. marca žiaci Školského klubu detí pri Katolíckej spojenej škole 
Rajec sa zúčastnili besedy s príslušníkmi Mestskej polície v Rajci s Mgr. 
Petrom Šimkovičom a Ing. Rastislavom Ťažkým. Pán Šimkovič rozprá-
val deťom, aké pravidlá majú dodržiavať pri prechádzaní cez cestu, 
obohatil nás vlastnými zážitkami zo zásahov pri odchyte túlavých psov, 
pokutovaní pri nesprávnom parkovaní, ale hlavne o správaní sa žiakov 
a plnení si povinností. Deti si mohli prezrieť základné vybavenie policaj-
tov, ktoré nám priniesli na ukážku, napr. pištoľ, putá, pendrek, rukavice 
a palicu na odchyt psov. Deťom sa akcia veľmi páčila. Príslušníci mest-
skej polície nám prisľúbili ďalšiu spoločnú akciu, ktorá sa uskutoční na 
dopravnom ihrisku. Besedy sa zúčastnil aj p. riaditeľ Mgr. R. Augustín, 
ktorý nám na záver urobil spoločnú fotografiu. Deti sa poďakovali veľ-
kým potleskom a peknými prácami.

M. Paulínyová, vychovávateľka KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

 Aj napriek nepriaznivému aprílovému po-
časiu naši mladí atléti začali sezónu a súťaž-
né preteky a atletické kolá absolvujú každý ví-
kend.

 5. apríla, Základná bežecká liga Žilina – 
1 km: Miroslav Židek 3:35, Sarah Kalinová 
3:58, Martina Hubená 4:04, Filip Straňanek 
4:09, Jakub Divko 4:11, Juraj Mihalec 4:18, 
Dženisa Hukanovič 4:28, Lenka Kurucova 
4:32, Sofia Kalinova 4:35, Laura Žiačková 
4:50. 3 km: Damián Cesnek 9:45, Zdenko Ko-
leda 10:28, Ľuboš Cesnek 11:47, Janka Kole-
dová 15:04.
 9. apríla, Beh oslobodenia Turian, 10 km 
na ceste – Zdenko Koleda v kategórii nad 40 

rokov obsadil 1. miesto (36:34 
min) a aj Janka Koledová vyhra-
la svoju kategóriu nad 50 r. 
(53:54 min).
 9. apríla, Paddock Wood, 
polmaratón 21,075 km – výbor-
ný čas a aj osobný rekord si za-
behli v anglickom meste Pad-
dock Wood na polmaratóne Jo-
zef Židek, ktorý bežal čas 
1:17:11 a Ľubka Tomanová 
1:51:30.
 22. apríla, 1. kolo Majstrov-
stiev SsAZ dorastu a juniorov, 
Banská Bystrica – atletika a šta-
dión je miesto, kde to žije mláde-
žou a rôznymi športovými disci-

plínami. Naše zastúpenie mala mládež v rých-
losti na bežeckej dráhe: 60 m mladší žiaci: Filip 
Straňanek 9,97 sek. 600 m mladší žiaci: 
Filip Straňanek 2:08:34. 100 m dora-
stenci: Damián Cesnek 12:59 sek a Ži-
dek Miroslav 14:02 sek. 400 m doras-
tenci: Damián Cesnek 54,49 sek. 800 m 
dorastenci: Miroslav Židek 2:35:55 min.
 23. apríla, Prievidzské korzo,     
10 km – 160 pretekárov sa vydalo na 
trať dlhú 10 km z Prievidze do Bojníc, 
cez celú Zoologickú záhradu a späť. 
Zdenko Koleda dobehol absolútne piaty 
v čase 37:33 min a v kategórii nad 40 
rokov bol druhý.
 29. apríla, 2. kolo Majstrovstiev 

SsAZ dorastu a mladšieho žiactva, Dubnica 
nad Váhom – 60 m starší dorastenci: Miroslav 
Židek 8,92 sek, Martinka Hubená 10,04 sek, 
Lenka Kurucová 10,29 sek. 60 m prípravka: 
Juraj Mihalec 10,78 sek. 300 m: Lenka Kuru-
cová 1:02:32 min. 600 m: Juraj Mihalec 
2:17:00. 800 m: v osobnom rekorde bežal Mir-
ko Židek 2:27:14 a z dievčat Martinka Hubená 
zabehla 800 m za 3:06:95 min.
 30. apríla, Beh oslobodenia Strečna – 
Jozef Židek 21:45, Janka Koledová 30:07, 
Barbora Žideková 33:38, Zuzka Žideková 
38:31, Zdenko Koleda 55:46.

 Deti podávajú pekné výkony a ich prípravu 
vidieť na výsledkoch v rebríčku tých najlepších 
mladých atlétov v prípravke aj v dorastencoch.

škp Rajec
2x snímka: archív ŠKP

 Školský klub detí pri Katolíckej spojenej škole v Rajci v rámci spolu-
práce s Materskou školou na Mudrochovej ul. uskutočnil besedu na té-
mu Marec – mesiac knihy. 

 Pani vychovávateľ-
ka M. Paulínyová viedla 
s deťmi rozhovor na 
danú tému. Deti sa do 
činnosti aktívne zapájali. 
Potom si spoločne vyro-
bili farebné záložky, kto-
ré si vyzdobili peknými 
nálepkami. Neskôr sa 
presunuli do telocvične, 
kde súťažil i  v druž-

stvách. Po skonče-
ní akcie si deti po-
prezerali priestory 
školy, vyskúšali si, 
ako sa sedí v škol-
ských laviciach. 
Pani vychováva-
teľka Ľ. Rosická 
prečítala deťom 
rozprávku o Jan-
kovi Hraškovi. 
 Na záver boli 
de t i  odmenené 
sladkou odmenou.

M. Paulínyová, vychovávateľka KSŠ Rajec
1x snímka: archív KSŠ

BESEDA S PRÍSLUŠNÍKMI MESTSKEJ POLÍCIE

NÁVŠTEVA ŠKÔLKAROV V ŠKD PRI KSŠ

ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE, STREDISKO RAJEC ZAČAL ATLETICKÚ SEZÓNU

ATLÉTI NA PRETEKOCH V BANSKEJ BYSTRICI

JURKO MIHALEC
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 Slovensko sa nám poriadne rozbehalo a prvé teplejšie dni, ktoré 
tento rok trochu váhali so svojím príchodom, sú toho jasným dôkazom. 
Priaznivé počasie motivuje aj organizátorov a športových podujatí pri-
búda každý rok ako zakvitnutej púpavy na lúkach. Ponuka je pestrá a 
človek má niekedy problém vybrať si. My sme si vybrali, v apríli sme 
toho navštívili naozaj dosť a teraz vám prinášame prehľad toho najlep-
šieho.

 Apríl sme začali v hlavnom meste, kde sa konal ďalší ročník ČSOB 
Bratislava marathon. Tradičná viac ako 40 členná autobusová výpra-
va z Rajca vycestovala za zážitkami, dobrými výkonmi a osobákmi.      
V detskej kategórii sme mali jednu zástupkyňu. 4,2 km hobby beh zdola-
lo šesť Rajčanov (najrýchlejšie Peťo Uhlárik – 0:15:00, 9. miesto), 10-
ku bežali šiesti, z nich najrýchlejší bol Janči Zmrhala – 0:40:04. V ne-
deľu už nasledovala hlavná kategória – maratón a polmaratón. Na „pol-
ke“ sme mali 18 zástupcov. V konkurencii niekoľko tisíc bežcov bolo na-
šich opäť jasne vidieť. Najrýchlejší bol Paťo Holeša, ktorý dosiahol čas 
1:20:52 a obsadil krásne 36. miesto v celkovom poradí. Na maratón si 
trúfli 4 pretekári, formu opäť predviedol Rasťo Kalina, ktorý si skvelým 
výkonom 2:54:26 vybojoval úžasné 3. miesto vo veteránskej kategórii. 
Rovnako tretím miestom bol Rasťo odmenený a dekorovaný aj za výko-
ny v rámci Slovenského pohára v maratóne pre rok 2016.
 Mesiac pokračoval účasťou na miestnych podujatiach. 5. apríla sa 
konali 3 km v rámci BLŽ. Najrýchlejší bol Jožko Straňanek, ktorý „troj-
ku“ zdolal za 00:11:27. Ďalšie naše kroky smerovali na Kysuckú de-
siatku. 10 km beh mal osemčlennú rajeckú návštevu a najrýchlejšie 
bežal opäť Jožko Straňanek, ktorý dobehol do cieľa s krásnym časom 
0:39:22.
 Záver mesiaca a predĺžený víkend podčiarkol pretlak športových 
podujatí a Rajčania sa vybrali až na tri rôzne smery. Najbližším závo-
dom bol 5 km Beh oslobodenia Strečna. Z našich piatich zástupcov 
dominoval Janko Piala, ktorý časom 0:20:47 obsadil krásne 3. miesto  
v celkovom poradí. Palo Uhlárik skončil v rámci svojej kategórie na 
„zemiakovej“ pozícii. Ďalším behom v tento deň bol Beh zdravia v Tur-
čianskych Tepliciach. 10 km preteky navštívilo päť z nás, najrýchlejší bol 
Jaro Taldík s časom 0:43:25 a na štvrtej pozícii v kategórii skončila s ča-
som 0:49:55 Marcelka Bieliková. Poslednou udalosťou v tento deň boli 
preteky Baba-Kamzík. Krásny beh v Karpatoch navštívili štyria Rajča-
nia. Na 26 km trati obsadilo trio Holeša, Michalec a Janík v rámci štafiet 
tretie miesto a na dlhšej 53 km trati podal opäť skvelý výkon Rasťo Ka-
lina, ktorý si časom 4:09:16 vybojoval perfektné tretie miesto.
 Aktívnou účasťou na pretekoch sme sa preklopili až do nového me-
siaca a 1. máj, sviatok práce, sme oslávili najkrajšie, ako sa dá – špor-
tom. Maratón klub Rajec organizoval už 7. ročník Rajeckého Kros dua-
tlonu. Závod z našej dielne, ktorý kombinuje beh s horským bicyklom, si 
obľubuje stále viac pretekárov a tento rok nám, v pozitívnom duchu, do-
slova vyrazil dych. V počte účastníkov sme totiž zaznamenali viac ako 
70 % nárast. Na trať sa postavilo až 108 pretekárov z troch krajín, ktorí 

sa postarali o skvelé výkony. Nádherné počasie celú atmosféru ešte do-
tvorilo. Trať za kúpaliskom smerujúca do Jasenova až na Dubovú ponú-
ka nádherné výhľady a tiež test zdatnosti v behu aj na bicykli. Už druhý-
krát k nám zavítala maďarská triatlonová špička na čele s Bálintom 
Mesterom z x2s team, ktorý potvrdil skvelú formu a s časom 01:24:20 
sa stal zaslúženým víťazom. Druhé miesto vybojoval s časom 01:26:57 

Lukáš Cintula z 3NITY Triathlon team Bratislava. Obrovskú radosť 
nám spravil Janči Zmrhala z MK Rajec, ktorý prišiel do cieľa v čase 
01:27:29 a pri kvalitnej konkurencii sa zaslúžene teší z 3. miesta. Náš 
klub zožal úspech aj v nežnejšej kategórii, Domča Vanáková bola totiž 
s časom 01:46:35 najrýchlejšou ženou, v Hobby kategórii si tretie mies-
to uchmatol Janko Piala a v detských kategóriách bolo MKR tiež vidieť 
– Maxo Rybár vybojoval tretie miesto a Saša Kavcová dokonca striebro.

 Na záver nám dovoľte srdečne vás pozvať na dve krásne akcie: 
prvou je Rajecký Kros triatlon, ktorý sa bude konať 3. júna opäť v a pri 
rybníku Košiare. Toto divácky mimoriadne atraktívne podujatie si určite 
nenechajte ujsť, vidieť budete kvalitné plavecké výkony aj súboje na 
bicykli a v behu. Príďte povzbudiť pretekárov alebo sami pretekajte, či 
utvorte tím. Všetky podrobnosti nájdete na . www.rajeckymaraton.sk
 V nedeľu 4. júna pozývame na rajecké námestie zase hlavne všetky 
deti na už 28. ročník Behu rajeckým rínkom. Všetkých od 0 do 15 ro-
kov čakajú podľa veku rôzne dlhé trate od 100 m po 1,5 km. Najrýchlejší 
budú odmenení víťaznými pohármi, všetkých čaká sladká odmena a 
novinkou tohto roka bude možnosť popri behu vyskúšať si aj rôzne 
atletické disciplíny. Deti a rodičia, príďte osláviť sviatok svojich ratolestí 
tým najkrajším spôsobom – pohybom. Tešíme sa na vás!

-jr-
1x snímka: archív MK Rajec

 Domov vďaky v Rajci oznamuje, že pre-
vádzkuje  Prevádzková doba denný stacionár.
denného stacionára je od 7.00 do 15.30 hod. 
Na prijatie do denného stacionára je potrebné 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 
ktoré vydáva na základe žiadosti Mesto Rajec.

 Denný pobyt v zariadení je určený pre mo-
bilnejších postihnutých seniorov a obča-
nov mesta. Starostlivosť o klienta v tomto za-
riadení zabezpečuje sociálny pracovník spolu        
s ošetrovateľským personálom.

 Klientovi sú počas dňa poskytnuté:
- kolektívne a záujmové činnosti,
- spoločné aktivity s klientmi Domova vďaky,
- popoludní oddychová činnosť,
- raňajky, desiata, obed,
- zdravotný dohľad nad klientom.

 V prípade záujmu o služby denného sta-
cionára kontaktujte Domov vďaky, A. Škrá-
bika 38/3, 015 01 Rajec osobne alebo telefo-
nicky na tel. č. 041/ 542 37 26.

DOMOV VĎAKY V RAJCI 

ponúka občanom Rajca 
možnosť prihlásiť sa 

na odber racionálnej 
a diabetickej stravy 

súčasne s dovozom do domu.

CENA obeda spolu s dovozom:
- racionálny obed  2,40 eur
- Dia obed  2,70 eur

 Prihlásiť k odberu stravy sa mô-
žete osobne v Domove vďaky,   
A. Škrábika 38/3, 015 01 Rajec 
alebo na tel. č. 041/ 542 37 26.

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU

NAJRÝCHLEJŠÍ BORCI NA RAJECKOM KROS DUATLONE (zľava): 
BÁLINT MESTER, JANČI ZMRHALA, LUKÁŠ CINTULA

DENNÝ STACIONÁR PRE SENIOROV
1x snímka: archív DV
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 Zverenci trénera Michala Drahna po neús-
pešnom štarte do jarnej časti súťaže chceli od-
činiť zaváhanie proti Čiernemu a opäť sa nala-
diť na víťaznú vlnu. 

FK Rajec – TJ Slovan Skalité 2:0 
Góly: 1. a 25. Dominik Rybár 

 Ústrednou postavou tohto duelu bol domá-
ci krídelník Dominik Rybár, ktorý otvoril skóre 
hneď z prvého útoku a domácim tak dodal po-
trebný kľud vo zvyšku zápasu. Ďalší gól pridal 
ten istý hráč v 25. minúte. Medzitým nevyužil 
ešte niekoľko ďalších sľubných príležitostí. Po 
druhom góle si už obrana hostí na tohto hráča 
dala pozor a Rajec sa hlavne v druhom pol-
čase do šancí dostával už len sporadicky. Čo 
však bolo dôležité k ničomu podstatnému ne-
pustil ani svojho súpera. Tomu sa síce raz 
podarilo prekonať aj domáceho brankára, ten 
však mal dobre postavené žrde, ktoré mu        
v tomto kritickom momente pomohli. 

FK Predmier – FK Rajec 0:1 
Gól: 59. Ladislav Person 

 V nervóznom zápase na náročnom teréne 
v Predmieri bola hra aj výsledok dlho vyrovna-
ný. Našim futbalistom sa však zápas podarilo 
zlomiť na svoju stranu takmer po hodine hry, 
keď otvoril skóre peknou strelou Ladislav Per-
son. Po tomto momente sa domáci začali 
snažiť zvrátiť výsledok všetkými možnými, 
niekedy aj nie veľmi športovými spôsobmi, čo-
ho výsledkom boli v závere zápasu dve červe-
né karty pre mužstvo domácich. Aj toto nám 
pomohlo ustrážiť si záver zápasu a doviezť do 
Rajca dôležité tri body. 

FK Rajec – OŠK Rudina 4:1 
Góly: 64. a 65. Ján Jeťko, 78. a 82. Martin 
Kordiš (prvý z 11 m) – 48. Andrej Čičala 

 Po nevýraznom úvode si Rajec vypracoval 
vážnejšie príležitosti až na konci prvého pol-
času, keď dvakrát nebezpečne zakončoval 
Ján Jeťko. Po polčase však svietil na tabuli 
stav 0:0, hoci sa hralo prakticky na jednu 
bránu. O to prekvapujúcejší bol gól kapitána 
hostí Andreja Čičalu, ktorý sa dokázal presadiť 
medzi štyrmi domácimi brániacimi hráčmi. 
Tento gól však konečne nakopol k očakávané-
mu výkonu aj domácich futbalistov. Vyrovnať 
sa podarilo Jánovi Jeťkovi v 64. minúte, keď    
v skrumáži dotlačil loptu za bránkovú čiaru.     
O minútu neskôr už rovnaký hráč posielal 
domácich do vedenia, keď si zasekol protihrá-
ča a loptu poslal nekompromisne do protipo-
hybu brankára. V 78. minúte dostali domáci 
príležitosť kopať pokutový kop, ktorý bezpeč-
ne premenil Martin Kordiš. Ten o štyri minúty 
na to pridal aj ďalší zásah, už svoj dvadsiaty 
druhý v sezóne a uzavrel na konečných 4:1.

FK Rajec – ŠK Belá 2:0 
Góly: 42. Ján Jeťko, 72. Andrej Vereš 

 V Rajci sa predstavil taktiež húževnatý sú-
per z Belej. Tento zápas bol jeden z tých nároč-
nejších a veruže sa mohol vyvíjať celkom inak, 
keby hráč hostí v 16. minúte neopečiatkoval 
len brvno brány Mateja Fraštiu. Odpoveďou 

na tento moment boli príležitosti Jána Jeťka, 
ktoré ale ostali nevyužité. Jeťko sa však ešte 
do polčasu dokázal presadiť, a to v 42. minúte, 
keď využil výbornú prihrávku Andreja Vereša a 
poslal domácich do vedenia. To mohli v dru-
hom polčase navýšiť Matej Panák aj Dominik 
Rybár, tí však svoje šance nedokázali preme-
niť, a tak vzal na seba zodpovednosť najmlad-
ší hráč v drese domácich. Po autovom vha-
dzovaní sa totiž lopta aj zásluhou Jeťka odra-
zila k nikým nebránenému Andrejovi Verešovi 
a ten upravil na 2:0. Také bolo napokon aj 
konečné skóre zápasu.

 Muži sú stále v tabuľke V. ligy na druhom 
mieste. Na Terchovú momentálne strácajú     
7 bodov, majú však k dobru zápas proti Bytčici, 
ktorý sa bude dohrávať v stredu 3. mája.  

DORAST

 Dorastencom sa v uplynulom období ne-
darilo, keď doplatili hlavne na úzky káder po 
tom, čo sa niekoľko dôležitých hráčov zranilo. 
 Výsledky dorastu v uplynulom období: FK 
Rajec – OŠK Stráňavy 1:3, gól: Andrej Vereš. 
TJ Tatran Oščadnica – FK Rajec 3:1, gól: Erik 
Čmelo. FK Rajec – TJ Fatran Varín 1:2, gól: 
Andrej Baraník. FK Rajec – ŠK Čierne: súper 
sa nedostavil na zápas (o výsledku sa ešte 
rozhodne, pravdepodobná kontumácia v pros-
pech Rajca pomerom 3:0).

 Zásluhou týchto nevydarených výsledkov 
dorastenci klesli v tabuľke IV. ligy dorastu na  
3. miesto, keď na prvú Nededzu strácajú už 
priepastných štrnásť a na druhé Strečno tri 
body.  

ŽIACI

 Starší žiaci odštartovali jarnú časť súťaže 
domácim víťazstvom nad Bánovou 4:2. Potom 
prišla menšia kríza, keď starší žiaci zazname-
nali tri prehry v rade (4:1 v Rakovej, 1:14 s Ju-
ventusom B, za ktorý však hrala veľká väčšina 

prvoligového áčka a 8:3  
v Radoli). Dôležitý zápas 
čakal žiakov na domácej 
pôde, keď privítali Čadcu 
B. Išlo o súboj tabuľko-
vých susedov a ak si naši 
žiaci chceli udržať bez-
pečný odstup od priečok 
museli zvíťaziť, čo sa im  
v dramatickom zápase 
bojovným výkonom aj 
podar i lo  a  ch lapcov         
z Čadce porazili tesne 
3:2. Najlepším strelcom 
mužstva je aj naďalej 
Michal Hudek so šest-
nástimi gólmi. Starším 
žiakom patrí v tabuľke III. 
ligy 9. miesto so ziskom 
22 bodov. 

 Mladší žiaci v prvom zápase remizovali    
s Bánovou 1:1, keď nevyužili množstvo gólo-
vých príležitostí. Na pôde tabuľkového lídra    
v Rakovej prehrali 4:1. S Juventus B si doma 
poradili jednoznačne 4:0. Rovnako tak sa im 
darilo aj v Radoli, kde zvíťazili 1:6. V zápase 
proti béčku Čadce sa museli vyrovnať s ab-
senciou niekoľkých dôležitých hráčov a na-
priek bojovnému výkonu svojmu súperovi po-
dľahli najtesnejším rozdielom 0:1. Najlepším 
strelcom mladších žiakov je Matej Martinka, 
ktorý má na svojom konte 12 presných zása-
hov. V tabuľke mladším žiakom patrí 7. miesto 
s dvojbodovou stratou na 5. miesto, na ktoré 
sa po vzájomnom zápase dostala Čadca B. 

Robo Michalec
2x snímka: archív FK

MUŽI FK RAJEC SO ŠTYRMI VÍŤAZSTVAMI V RADE

MUŽSTVO FK RAJEC – DORAST

FK RAJEC – MUŽI PROTI ŠK BELÁ



65 rokov
Mária Čerňanská

Vlasta Fuková
Anna Kosterová
Viliam Kľucho

70 rokov
Emília Biela

Božena Hulinková
Jaroslav Ďuriš

75 rokov
Anna Hanzová

81 rokov
Janka Dubcová

83 rokov
Oľga Najmanová

84 rokov
Mária Koreňová

85 rokov
Mária Čerňanská

86 rokov
Alojzia Babčanová

87 rokov
Antónia 
Žideková

88 rokov
Pavol 

Čerňanský

88 rokov sa dožila v marci
Jozefa Bakošová

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Stela Záhumenská – marec 

Martin Šutka – apríl 
Agáta a Dorota Benešové – apríl 

Martin Zadňan – apríl 
Katarína Galková – apríl

Zosobášili sa v Rajci

Mária Pekná a Ing. Juraj Gábik – 22.4.2017
Veronika Ďurechová a Peter Lipták – 28.4.2017

Opustili nás
Štefan Škrabík 1949 – 6.4.2017
Miroslav Janík 1952 – 7.4.2017

Antónia Pauliniová 1930 – 8.4.2017
Ľubomír Šuhajda 1973 – 11.4.2017
František Štaffen 1940 – 19.4.2017

Jozefina Mandáčková 1926 – 26.4.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – máj 2017
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 Klub dôchodcov, denné centrum uskutočnil ďalšie stretnutie svojich 
členov 25. apríla.

 Predsedníčka p. Vierka Jandušíková najskôr privítala členov klubu 
a vzápätí privítala aj zástupcov mestskej polície. Členovia mestskej 
polície informovali seniorov o rôznych podujatiach špekulantov, ktorí sa 
snažia od dôchodcov získať finančnú hotovosť prípadne im ju odcu-
dzia. Poukazovali na rôzne spôsoby, ktoré používajú. Napríklad tvrdia, 
že im priniesli preplatky za lieky, za plyn, ale majú iba veľkú hotovosť a 
potrebujú ju zmeniť a vtedy dôverčivým ľuďom ukradnú ďalšie peniaze. 
Iní podvodníci ponúkajú na predaj rôzny tovar len, aby sa dostali do 
bytov. Členovia mestskej 
polície vyzvali všetkých 
seniorov, aby boli opatrní 
a nepúšťali do bytov oso-
by, ktoré nepoznajú, aby 
neviedli žiadne telefonic-
ké rozhovory s neznámy-
mi osobami, ktoré sa do-
konca môžu vydávať za 
domnelého príbuzného, 
aby boli obozretní a aké-
koľvek podozrenia ihneď 
hlásili na mestskú políciu 
na telefónne číslo 159, 
prípadne štátnu políciu 
tel. č. 158. 
 V ďalšom priebehu stretnutia seniori živo besedovali a keďže bolo 
medzi nimi množstvo jubilantov a oslávencov, prebiehali gratulácie a 
blahoželania. Nechýbali ani spomienky na veľkonočné sviatky. Seniori 
sa rozhovorili aj o svojich ťažkostiach a problémoch. Nakoniec sa však 
všetci spokojne rozchádzali do svojich domovov. 

Štefan Pecho, Klub dôchodcov, d.c.
2x snímka: P. Rýpal

SPOMIENKA

Už len kytičku na hrob môžeme dať, 
modlitbu tichú odriekať 
a s láskou spomínať. 

Dňa 12. apríla 2017 uplynie prvé 
výročie od úmrtia nášho drahého syna 

Rudka ŽIDEKA. 

 S úctou spomínajú mama, sestry, 
brat a celá rodina. Kto ste ho poznali ve-
nujte mu tichú spomienku.
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STRETNUTIE SENIOROV

NOVÁ PREDSEDNÍČKA KLUBU 
DÔCHODCOV - D.C.: p. VIERA JANDUŠÍKOVÁ

Ing. Katarína Jakubíková a Ondrej Štalmach – 29.4.2017
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ĎAKUJE

MESTO RAJEC 

ZŠ na Lipovej ul. za výstavu prác žiakov
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