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AKTUALITY Z MESTA
Prijímali sa deti do materskej školy, ktoré 
budú navštevovať škôlku od septembra. 
Vyhoveli ste všetkým žiadostiam?
 Aj napriek tomu, že sme minulý rok v sep-
tembri otvorili novú triedu, aj tak sa nám nepo-
darilo vyhovieť všetkým žiadostiam. Vo výni-
močných prípadoch môže zriaďovateľ rozhod-
núť o tom, pokiaľ to dovoľujú technické mož-
nosti, že v triedach navýši počty detí. Nám to 
technické možnosti dovolili, preto sme mohli 
navýšiť počty detí v triedach priemerne o dve 
deti na triedu. Preto môžem oznámiť, že 99 % 
všetkých rajeckých detí, aj tie, ktoré v septem-
bri nebudú mať ešte tri roky, budú v tomto roku 
umiestnené v materských školách. Neprijali 
sme iba niekoľko detí, ktoré bývajú mimo Raj-
ca, tie si musia hľadať iné možnosti. 
 Máme vypracovanú dokumentáciu aj na 
nadstavbu hospodárskeho pavilónu v MŠ na 
Mudrochovej ulici. Žiaľ, toho času, keďže do-
kážeme prijať takmer všetky deti, lebo už sme     
v minulosti rozširovali kapacity škôlok, nespĺ-
ňame všetky kritériá, ktoré sú podmienkou na 
to, aby sme sa mohli uchádzať o finančný prís-
pevok. Jedným z kritérií je aj preukázanie poč-
tu neuspokojených žiadostí o prijatie. V prípa-
de, že by sme toto číslo mali znova vysoké, tak 
by sme sa mohli uchádzať o finančné pros-
triedky z rôznych fondov.

 Aj vzhľadom na výstavbu ďalších nájom-
ných bytov bude potrebné v budúcnosti uvažo-
vať, či už z vlastných alebo iných zdrojov,        
o zrealizovaní spomenutej nadstavby tak, aby 
sme mohli vyhovieť rastúcemu počtu detí.

Všetci sme si všimli, že máme nový vodo-
strek vo fontáne. Prečo?
 Pôvodné čerpadlo už bolo zastarané a veľ-
mi poruchové. Preto sme v tomto roku do fon-
tány zakúpili nové čerpadlo, súčasťou ktorého 
sú tri rôzne fontánové nadstavce. Každý nad-
stavec vypúšťa vodu v inom efekte.

Koncom mája sa začala opravovať cesta 
na Kmeťovej ulici. 
 Po niekoľkoročných intervenciách, písom-
ných aj ústnych, sme dostali prísľub od Žilin-
ského samosprávneho kraja, že cesta, ktorá je 
v ich správe a majetku v úseku Kmeťovej ulice 
v Rajci bude vyfrézovaná a nanovo vyasfalto-
vaná. Samozrejme, že táto cesta sa napája na 
priestor trhoviska, ktorý budeme musieť ešte 
našimi silami a z naších finančných prostried-
kov doopravovať. Dúfam, že aj takéto drob-
nosti potešia obyvateľov Rajca. 

Ako budú otvorené materské školy počas 
prázdnin?
 Nie je zvykom v okolitých obciach a mes-
tách, dokonca ani v Žiline, mať celé dva mesia-
ce otvorenú materskú školu. Treba si uvedo-
miť, že nie je povinnosťou mesta prevádzko-
vať MŠ počas leta a aj to, že učitelia v škol-
ských zariadeniach majú 45 dní dovolenky     
a z týchto 45 dní si väčšinu majú vyčerpať po-
čas letných prázdnin, ktoré slúžia aj na to, aby 
si oddýchli od svojho povolania. 
 My však každoročne vychádzame rodičom 
v ústrety a pevne verím, že si toto všetko naši 
rodičia uvedomujú. Materská škola počas 
prázdnin bude fungovať tak, ako po iné roky. 
Počas oboch mesiacov bude otvorená jedna 
trieda, pravdepodobne v MŠ na Ul. Obrancov 
mieru, samozrejme, ak by bol veľký záujem, 
môžeme otvoriť aj dve triedy. 
 Rodičia musia deti v predstihu prihlásiť a 
zaplatiť poplatok, ktorý je vo výške 50 eur na 
mesiac. Vopred preto, aby to bolo pre rodičov 
záväzné, že dieťa v škôlke naozaj aj umiest-
nia. Aby sa nestalo, že my budeme viazať 
kapacity a nakoniec tam rodičia deti nedajú. 
 Musím však povedať, že suma 50 eur        
v žiadnom prípade nepokrýva priame náklady 
Mesta Rajec na prevádzkovanie materskej 
školy, aj keď len jednej triedy, treba zabezpečiť 
aj prevádzku kuchyne, mzdu učiteľkám, upra-
tovanie a iné. 

Na ostatnom zasadnutí MZ ste sa zaoberali 
aj projektom modernizácie interiérového 
vybavenia odborných učební Základnej 
školy na Lipovej ulici. 
 Podávali sme projektový zámer cez Žilin-
ský samosprávny kraj z ministerstva pôdoho-
spodárstva. V prvej fáze sme podávali projek-
tový zámer ZŠ Lipová, ktorá chce dve nové 
IKT učebne, polytechnickú učebňu, a učebňu 
na biochémiu. Mali sme pozitívne hodnotenie 
projektového zámeru, preto ideme v druhej fá-

ze žiadať o nenávratné finančné 
prostriedky. 
 Poslanci MZ museli prijať uzne-
senie, ktoré je povinnou prílohou 
žiadosti, že Mesto Rajec súhlasí   
s tým, že dofinancuje zvyšné fi-
nančné prostriedky, čiže päť per-
cent spoluúčasť. 

Schvaľovali sa aj príspevky na 
žiakov v školských zariade-
niach na území mesta. Schválili 
sa nejaké zmeny oproti minulé-
mu roku? 
 Poslanci MZ schválili Dodatok   
č. 2 k VZN č. 11/2016, ktoré hovorí   
o príspevku na prevádzku a mzdy 

žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťaťa školských 
zaradení zriadených na území nášho mesta.  
V dodatku sme prijali návrh, že na deti v škol-
ských zariadeniach (školský klub detí a jedál-
ne) bude Mesto Rajec rovnakým podielom pri-
spievať na dieťa Základnej školy na Lipovej 
ulici, ako aj na dieťa v Katolíckej spojenej škole 
(KSŠ), čo dodnes nebolo. 
 V predchádzajúcich rokoch sme prispieva-
li na chod Centra voľného času (CVČ) pri KSŠ, 
ktoré bolo zriadené za úplne iných podmienok 
financovania, ktorý v súčasnosti už nie je plat-

ný a Mesto Rajec už na prevádzku CVČ z mini-
sterstva školstva nedostáva účelové pro-
striedky. Preto sme sa rozhodli, že na CVČ bu-
deme prispievať už len symbolicky, pretože sa 
domnievame, že Mesto Rajec prispieva na 
voľnočasové aktivity iným zariadeniam, ako je 
základná umelecká škola či rôzne športové 
kluby, kde sa deťom venujú na profesionálnej 
úrovni. Na školách navyše existuje ešte aj 
krúžková činnosť a z nášho pohľadu dochá-
dzalo k duplicite činností. 
 Nakoľko CVČ časť finančných prostried-
kov, ktoré dostávalo z mesta, využívalo na tá-
borovú činnosť cez prázdniny, mestská rada 
odporučila školám, aby spoločne obe školy 
(cirkevná aj mestská) pripravili spoločné tábo-
ry pre deti, na ktoré Mesto Rajec vyčlenilo tri 
tisíc eur. Predpokladáme, že vedenia obi-
dvoch škôl už spolu rokovali a dohodnú spô-
sob spolupráce ako budeme prostredníctvom 
letných táborov spájať deti z obidvoch škôl, 
aby mohli spoločne prežívať letné tábory. 

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OTVORENÁ AJ POČAS PRÁZDNIN

Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

FRÉZOVANIE 
KMEŤOVEJ ULICE

UPOZORNENIE!
 Opakovane žiadam všetkých občanov, 
ktorí produkujú biologický odpad, aby dodr-
žiavali to, na čo boli stojiská po meste vytvo-
rené. Sú určené iba na pokosenú trávu     
z kosačky! Všetok ostatný odpad ako ko-
náriky, konáre, ba aj celé kríky, burina... patrí 
v sobotu na kompostovisko! Lebo vďaka 
niektorým neprispôsobivým občanom, ktorí 
sú ľahostajní a je im jedno ako naše mesto 
vyzerá, máme po Rajci jedenásť smetísk! 
 Požiadal som všetkých poslancov, ktorí 
boli hlavnými iniciátormi vybudovania týchto 
stojísk, aby robili osvetu medzi ľuďmi, lebo 
ak majú stojiská zostať, musia sa dodržiavať 
určené pravidlá, pretože nie je ekonomicky 
udržateľné takýmto spôsobom vyvážať        
z mesta odpad. 
 Túto službu, ktorú pravdepodobne nero-
bí žiadna iná samospráva, robíme navyše a 
aj napriek tomu to niektorí ľudia zneužívajú. 
Ba dokonca máme aj takých občanov, ktorí 
by z vlastnej pohodlnosti chceli, aby sme 
týchto stojísk spravili raz toľko! 

Za rozhovor ďakuje a 2x snímka: Šzá
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 Dňa 25. mája 2017 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie poslancov 
Mestského zastupiteľstva v Rajci. 
 V prvom bode programu sa poslanci zaoberali požiadavkou rodičov 
detí navštevujúcich Materskú školu na Mudrochovej ulici, ktorí vypraco-
vali projekt revitalizácie školského dvora na tejto materskej škole. 
 V ďalšom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. 
Sekáčová správu o kontrole plnenia uznesení, ako aj o uzneseniach do-
posiaľ nesplnených. Ďalej sa poslanci zaoberali Rozbormi hospodáre-
nia za rok 2016 v jednotlivých rozpočtových organizáciách mesta. Tak-
tiež zobrali na vedomie rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu a 
schválili zmenu rozpočtu na rok 2017. Následne sa zaoberali prijatím 
dlhodobého úveru, z ktorého sa bude financovať rekonštrukcia športo-
vej haly, resp. zmena účelu jej využitia. V ďalších bodoch programu 
odsúhlasili prenájom a odpredaj nehnuteľností, ako aj neuplatnenie si 
predkupného práva na ambulanciu MUDr. Lenharta.
 Jedným z posledných bodov programu rokovania bolo prednesenie 
správy hlavnou kontrolórkou mesta o uskutočnených kontrolách, ktorá 
zároveň predložila poslancom Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2017, ktorý poslanci schválili.
 V interpeláciách poslanci predniesli názory a požiadavky občanov, 
ktorými sa budú zaoberať jednotlivé oddelenia mestského úradu.

Alena Uríková,
vedúca odd. správneho MsÚ Rajec

 Mesto Rajec v máji podpísalo Zmluvu o poskytnutí FP                     
č. INT/EB/ZA/1/I/A/0040 so Žilinským samosprávnym krajom pre mikro-
projekt s názvom Náučný chodník „Okolím Rajeckého hradu“. Celková 
hodnota mikroprojektu predstavuje 37 604,36 eur, pričom vlastný vklad 
mesta je 1 880,23 eur. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a štátneho rozpočtu predstavujú sumu 35 724,13 eur.

 Žiadateľom – vedúcim partnerom je Mesto Rajec a partnerom 
mikroprojektu je Gmina Czechowice-Dziedzice (Poľsko).
 Aktivity mikroprojektu sú plánované v časovom horizonte 05/2017 
až 04/2018. Hlavnými aktivitami sú vybudovanie náučného chodníka 
v meste Rajec až po Rajecký hrad formou informačných tabúľ     
(05/2017 – 10/2017), workshop – archeologický výskum na Rajec-
kom hrade a prezentácia kultúrneho a prírodného dedičstva part-
nerov projektu (05/2017 – 04/2018) a mäkké aktivity (riadenie pro-
jektu, propagácia).
 V zmysle východiskovej situácie v partnerských samosprávach bol 
hlavný cieľ projektu zadefinovaný nasledovne: „Zachovanie našej histó-
rie, kultúrneho dedičstva a ochrana a rozvoj prírodného dedičstva.“ 

 Mesto Rajec a Gmina Czechowice-Dziedzice nadviazali spoluprá-
cu už pred niekoľkými rokmi. Stretnutia sa týkajú aktivít ochrany prírod-
ného a kultúrneho dedičstva, podujatí s mládežou, športu a podobne. 
Medzi partnermi je značená existujúca turistická cyklotrasa, ktorá je 
budovaná najmä Žilinským samosprávnym krajom (vedie zo Žiliny do 
Bielsko-Bialej). Zo Žiliny vedie cyklotrasa Rajeckou dolinou až do Raj-
ca, v Poľsku sú zase cyklotrasy z Bielska do Czechowic. 
 Partneri projektu chcú realizáciou aktivít prispieť k vybudovaniu ďal-
šieho úseku turistickej trasy, v podobe náučného chodníka. Výrazne sa 
zlepší vybavenie územia a jeho turistická atraktivita najmä s ohľadom 
na históriu. Príležitosť na realizáciu tohto projektu nám dávajú aj obja-
vené pozostatky Rajeckého hradu. Projekt chce propagovať a zviditeľ-
niť prírodné a kultúrne bohatstvo, podporiť aktivity súvisiace s ochranou 
a rozvojom kultúrneho a prírodného dedičstva. 

 Náučný chodník má viesť z konca existujúcej cezhraničnej trasy,    
z centra mesta Rajec, okolo kúpaliska Veronika až k nálezisku Rajec-
kého hradu. Po tejto trase budú umiestnené informačné / náučné tabu-
le, ktoré budú informovať o faune a flóre regiónu a o jeho histórii. Na 
zvýšenie využívania prírodného dedičstva tu bude vybudovaná replika 
hradného opevnenia. Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre pod-
mienky voľnočasových aktivít sa vytvorí priestor pre rozvoj turizmu        
v Rajeckej doline.

MsÚ Rajec, 
odd. výstavby a životného prostredia

NÁUČNÝ CHODNÍK OKOLÍM 
RAJECKÉHO HRADU

Z MÁJOVÉHO ZASADNUTIA 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 Členovia Cenzuálneho spolumajiteľstva Ra-
jec, pozemkového spoločenstva sa 14. mája 
stretli na Valnom zhromaždení spoločenstva. 
Členovia boli oboznámení s prácou spoločen-
stva za minulý rok a uplynulé štvorročné obdo-
bie výboru a dozornej rady. Za minulý rok spo-
ločenstvo dosiahlo zisk po zdanení vo výške     
82 723,48 €, z ktorého bude členom vyplatené    
45 eur na jeden hlas. 
 Na valnom zhromaždení sa konali voľby do orgánov spoločenstva. 
Bol zvolený nový predseda, ktorým sa stal Ing. Peter Pekara. 7-členný 
výbor v zložení: Anna Makuková, Marián Tarana, Štefan Rybár, Ing. Ka-
rol Dobeš, Ing. Tomáš Piala, PhDr. Ivan Žilinčík, Juraj Židek a dozorná 
rada v zložení: Ing. Karol Huljak, Ing. Jaroslav Špánik, Ing. Ján Rybárik 
a Ing. Štefan Smieško. 
 Valným zhromaždením ukončil svoje dlhoročné pôsobenie vo funk-
cii predsedu p. Štefan Fusko. Aj touto cestou mu chceme vysloviť naše 
poďakovanie za jeho neoceniteľný prínos od znovuobnovenia činnosti 
spoločenstva v deväťdesiatych rokoch až do súčasnosti. Jeho pôsobe-
nie bude navždy spájané so založením a vedením prosperujúceho spo-
ločenstva.

Výbor spoločenstva
1x snímka: archív CS PZ

VALNÉ ZHROMAŽDENIE CENZUÁLU

ĎAKUJE

VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU

MESTO RAJEC 

Špeciálnej základnej škole v Šuji za výstavu Farebný svet

PRÁC ŽIAKOV VÝTVARNÉHO ODBORU

ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V RAJCI
6.6. – 26.6.2017 

VÝSTAVNÁ SIEŇ RADNICE V RAJCI

www.rajec.sk / sms-info informácie k odberuviac: 
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 V dnešnom čísle pokračujeme informáciami o triedenom zbere ko-
vov a viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM) tzv. tetrapakov.

 Odpady z obalov z VKM tvoria značnú časť komunálneho odpadu, 
lebo sa čoraz častejšie využívajú ako obalové materiály rôznych výrob-
kov. Množstvo odpadov z tejto komodity stúpa a často tieto odpady kon-
čia na skládkach, hoci ich možno zhodnotiť a využiť ako cennú druhotnú 

surovinu. VKM obaly sú zlo-
žené z troch vrstiev (polyety-
lén, papier a hliník). Unikátne 
zloženie tohto obalového 
materiálu umožňuje uchova-
nie nápojov a potravín na dl-
hú dobu bez pridávania kon-
zervantov. Na Slovensku sa 
denne predá 150 000 výrob-

kov, ktoré sú balené v obaloch z VKM. Kovové obaly na báze železa 
alebo hliníka majú výborné úžitkové vlastnosti, a preto sú vhodné ako 
obalový materiál. Kovy sú 100 % recyklovateľné.
 V roku 2016 Rajčania vytriedili 1,57 tony kovového odpadu a 
3,65 tony obalov z VKM.

 V našom meste sa ODPADY Z KOVOV A VKM zbierajú spoločne – 
pri bytových domoch DO KONTAJNEROV HNEDEJ ALEBO ČERVE-
NEJ FARBY s označením kovy a VKM, pri rodinných domoch sa zbie-
rajú prostredníctvom vrecového systému, prípadne ich môžu obyvate-
lia vhadzovať do rozmiestnených hnedých či červených kontajnerov. 

Do zberných kontajnerov PATRIA: 
 VKM: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych vý-
robkov, ovocných štiav a džúsov, vína, kakaového prášku... 
 Pred vhodením do kontajnera je vhodné obaly VKM vypláchnuť 
minimálnym množstvom vody a je potrebné ich STLAČIŤ. 

 KOVY: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, tuby od 
pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez izolácie), kovový starý riad, 
alobalové misky z potravín, obaly zo spre-
jov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníko-
vé viečka a obaly, klince, sponky, spinky, 
špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče a zám-
ky, konzervy, oceľové plechovky, ventil, ko-
vové obaly z potravín zbavené obsahu, 
hlavne konzervy z hotových jedál, mäso-
vých alebo zeleninových výrobkov, paštét, 
potravy pre domáce zvieratá a z kompótov, 
plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, hliníkové 
sťahovacie vrchnáky z jogurtov, paštét, termixov a šalátov, kelímky       
z čajových sviečok, alobal z čokolád...
 Pred vhodením do kontajnera je potrebné kovové obaly oddeliť od 
iných materiálov, obal vypláchnuť a STLAČIŤ. Väčšie kusy kovov je 
možné odovzdať v zbernom dvore alebo vo výkupniach kovov.

Do zberných kontajnerov NEPATRIA:
 VKM: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, 
práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového 
prášku a pod. 
 KOVY: kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené 
po použití na daný účel napr. kelímky z čajových sviečok obsahujúce 
vosk, obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi che-
mickými látkami a pod.

 OZNAČENIE NA OBALOCH, ktoré patria do hnedého resp. červe-
ného kontajnera: VKM: C/PAP a číselné označenie 81 a 84. KOVY: 
ALU, FE, 40 a 41.

ČO SA STANE S VYTRIEDENÝM KOVOVÝM ODPADOM?

 Na výrobu bicykla potrebujeme 670 hliníkových plechoviek. Re-
cyklácia 1 ks hliníkovej plechovky ušetrí toľko energie, že by stačila 
na prevádzku počítača alebo televízora počas 3 hodín. Recyklácia      
1 tony ocele ušetrí 1 100 kilogramov železnej rudy, 650 kg uhlia a 55 kg 
vápenca.

MsÚ Rajec – odd. výstavby a životného prostredia
2x ilustračná snímka: internet

DAJME ODPADU DRUHÚ ŠANCU – KOV A VKM

 Tohtoročnú sezónu koncertov na námestí sme začali koncertom fol-
klórnej skupiny Kysucký prameň, ktorá prišla zahrať všetkým mamám, 
mamkám, mamičkám k ich sviatku. 
 V nedeľu 14. mája si prišlo koncert úspešnej skupiny Kysucký pra-
meň vypočuť množstvo ľudí a nielen mamičiek z Rajca a blízkeho oko-
lia. Vypočuli sme si takmer dvojhodinový koncert obľúbených piesní, 
ktoré kapelník Jozef Smolka spestril vtipnými príhodami a zážitkami      
z koncertov.
 Druhá májová nedeľa (v tomto roku práve 14. mája) už tradične patrí 
všetkým mamám. Deň matiek, sviatok, ktorý odzrkadľuje nenahraditeľ-
nosť ženy ako matky. Mama, toto slovo zaznie z úst malého dieťaťa čas-
to, ako prvé. Mama znamená pre neho istotu, lásku a porozumenie. Byť 
mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Ďakujeme všetkým 
mamám za ich lásku a obetavosť, aby boli vždy dobrom, radosťou a ná-
dejou. 

Zuzana Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec

DEŇ MATIEK S KYSUCKÝM PRAMEŇOM

Snímka: E. Pekná

... A začal týždeň, ktorého sme sa nevedeli dočkať. Druhý májový 
týždeň znamenal pre nás, predškolákov, veľké dobrodružstvo. Celé 
týždne sme sa nevedeli už dočkať plaveckého výcviku, ktorý sa konal 
vo Swim klube v Považskej Bystrici. 
 Každé ráno o 6.50 hod. nás čakal autobus s pánom vodičom 
Viktorom Filom pred materskou školou. S ruksakmi na chrbtoch sme 
plní očakávania nastupovali. Pani kuchárky nám zbalili desiatu, 
zakývali sme rodičom a hurá na cesty. Deti všetko pozorovali s veľkým 
údivom. Cestou spievali pesničky, spoznávali zvieratká, kopce, či 
značky áut. Po príchode do Swim klubu mali každé ráno rozcvičku, 
osprchovanie a skok do detského bazéna. Keďže naše deti boli 
neskutočné šikovné a pani trénerka si ich nevedela vynachváliť, za 
odmenu išli do veľkého bazéna, kde plávali ako rybičky. S veľkým 
prekvapením a hrdosťou sme povzbudzovali našich plavcov. Dni nám 
rýchlo ubehli a deti boli čoraz lepšie a lepšie. Až prišiel posledný deň... 
Rozlúčili sme sa s pani trénerkou a poďakovali sme sa. Každé dieťa 
dostalo svoje mokré vysvedčenie za super výkon. 
 Máme veľa nových zážitkov, na ktoré isto tak skoro nezabudneme. 
ĎAKUJEME!

Bc. Veronika Halková, Materská škola na Mudrochovej ul.

PREDŠKOLÁCI NA PLAVECKOM VÝCVIKU

Snímka: archív MŠ
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 Každý rok v máji organizuje oddelenie kultúry Mestského úradu      
v Rajci významné podujatie – súťažnú prehliadku v prednese duchov-
nej poézie a prózy Škrábikov Rajec, venovanú významnému rajecké-
mu rodákovi, spisovateľovi a biskupovi ThDr. Andrejovi Škrábikovi.       
V utorok 23. mája sa konal už jej 18. ročník. Súťaže sa zúčastnilo 68 
súťažiacich v sprievode ich pedagógov zo 14 základných škôl či osem-
ročných gymnázií – SZŠ DSA Považská Bystrica, ZŠ Stred, Považská 
Bystrica, ZŠ Konská, ZŠ Rajecká Lesná, ZŠ Kamenná Poruba, ZŠ Kar-
patská, Žilina, ZŠ Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom, ZŠ Domaniža, 
KSŠ Rajec, ZŠ Lipová, Rajec, ZŠ sv. Gorazda, Žilina, ZŠ Lichardova, 
Žilina, ZŠ Ďurčiná, CZŠ R. Zaymusa, Žilina. Aj v tomto roku sa súťaž 
uskutočnila na dvoch miestach súčasne v obradnej sieni radnice a vo 
veľkej zasadačke mestského úradu. 

 Naše poďakovanie patrí porotcom, ktorí mali tú najdôležitejšiu úlo-
hu – vybrať tých najlepších: Mgr. Vladislave Hojovej, Janke Hudecovej, 
Jelene Horváthovej, PaedDr. Mariánovi Remeniusovi, Mgr. Jane 
Štelbaskej a Mgr. Miriam Uričovej. Poďakovať sa chceme aj rajeckému 
dekanovi Mgr. Petrovi Hluzákovi, ktorý aj v tomto roku daroval do cien 
pre súťažiacich Sväté písma a Biblie. Nesmieme zabudnúť ani na zá-
kladnú umeleckú školu, ktorá pripravila krásny hudobný program. A, sa-
mozrejme, všetkým súťažiacim a ich pedagógom. Ďakujeme!

OCENENIE SI ODNIESLI:

I. kategória
 Poézia: 1. miesto Karolína Ďur-
čanská, ZŠ Rajecká Lesná, 2. mies-
to Andrej Bujný, ZŠ Lipová, Rajec,  
3. miesto Katarína Zuziaková, ZŠ 
Ďurčiná. Próza: 1. miesto Karolína 
Garčárová, ZŠ Stred, Považská 
Bystrica, 2. Alexandra Hromadová, 
ZŠ Rajecká Lesná, 3. miesto Klára 
Blunárová, ZŠ Lipová, Rajec a Na-
tália Mičková, ZŠ Lichardova, Žilina. 

II. kategória
 Poézia: 1. miesto Dominik Bolega, ZŠ Domaniža, 2. miesto Max 
Fraštia, ZŠ Lipová, Rajec, 3. miesto udelené nebolo. Próza: 1. miesto 
Barbora Krčová, CZŠ R. Zaymusa, Žilina, 2. miesto Linda Lednická,    
ZŠ Domaniža, 3. miesto Dorota Uríková, ZŠ Rajecká Lesná.

III. kategória
 Poézia: 1. miesto Ela Trnčíková, ZŠ Stred, Považská Bystrica,       
2. miesto Michal Židek, KSŠ Rajec, 3. miesto Terézia Verešová, ZŠ Li-
pová, Rajec. Próza: 1. miesto: Vanesa Uríčová, ZŠ Lipová, Rajec,        
2. miesto Adela Sádecká, ZŠ Domaniža a Ráchel Svetlošáková, KSŠ 
Rajec. 3. miesto: Sarah Kalinová, ZŠ Lipová, Rajec a Silvia Strempe-
ková, ZŠ Karpatská, Žilina.

IV. kategória
 Poézia: 1. miesto Ivana Kavecká, ZŠ Kamenná Poruba, 2. miesto 
Katarína Ježíková, ZŠ Stred, Považská Bystrica, 3. miesto Juliana Au-
gustínová, KSŠ Rajec. Próza: 1. a 2. miesto nebolo udelené, 3. miesto 
Klára Holešová, ZŠ Ž. Bosniakovej, Teplička nad Váhom.

Zuzana Ščasná, odd. kultúry MsÚ Rajec

 Každoročne sa koná súťaž na počesť náš-
ho rodáka, rajeckého biskupa Andreja Škrá-
bika. Už v poradí 18. ročník regionálnej súťaže 
Škrábikov Rajec v prednese duchovnej poézie 
a prózy sa uskutočnil 23. mája. Zo Základnej 
školy na Lipovej ulici v Rajci sa jej zúčastnilo 
19 žiakov. 
 V silnej konkurencii 14 škôl sme z 24 oce-
není získali šesť. 1. miesto získala Vanesa 
Uríčová, VI.A (3. kategória, próza). Na 2. mie-
ste sa umiestili Andrej Bujný, III.C (1. kate-
gória, poézia) a Max Fraštia, IV.B (2. kategó-
ria, poézia). 3. miesto obsadili Klára Blunáro-
vá, III.A (1. kategória, próza), Sarah Kalinová, 
VI.A (3. kategória, próza) a Terézia Verešová, 
VII.B (3. kategória, poézia).

 Chceme sa poďakovať najmä oddeleniu 
kultúry Mestského úradu v Rajci a Farskému 
úradu v Rajci, pretože súťaž bola pripravená a 
zorganizovaná na vysokej úrovni. Taktiež na-
še poďakovanie patrí všetkým deťom a aj ich 
učiteľom, ktorí ich pripravovali. 

 Na záver dodávame zopár postrehov od 
našich mladých recitátorov:

 Škrábikov Rajec je súťaž, ktorej sa zúčast-
ňujem už niekoľko rokov. Aj napriek tomu, že 
som tu recitovala už štyrikrát tréma bola a aj 
vždy bude, no v takomto kolektíve a dobrej ná-
lade zo mňa stres opadol hneď po prvej vete.  
A to mi pomohlo k tomu si vybojovať 3. miesto. 

Chcem poďakovať skvelým učiteľkám, ktoré 
mi pri recitovaní pomáhajú urobiť krok dopre-
du. (Terézia, 13 r.)

 Na súťaži Škrábikov Rajec som bola prvý-
krát. Bola to veľká skúsenosť a mala som mož-
nosť vypočuť si veľa skvelých prednesov. Aj 
keď som nevyhrala, neľutujem, že som sa sú-
ťaže zúčastnila a určite sa zúčastním aj na bu-
dúci rok. (Stanka, 11 r.)

 Škrábikov Rajec sa mi veľmi páčil. Výbor-
ne sa mi recitovalo a bola som aj ocenená      
1. miestom, z ktorého som šťastná. Škoda, že 
tam nebolo viac cien pre ostatných, lebo nau-
čiť sa ukážku a výborne ju predniesť zaberie 
veľa času a úsilia. (Vanesa, 12. r.)

 Na Škrábikovom Rajci bolo super, aj keď 
som nič nevyhrala. Bola to nová a dobrá skú-
senosť. Počula som tam veľa dobrých výko-
nov. Porota nás stále počúvala a aj spravo-
dlivo ohodnotila. Dúfam, že tam pôjdem aj na 
budúci rok. (Kvetka, 12 r.)

 Každoročne sa koná na počesť nášho ra-
jeckého biskupa Andreja Škrábika recitačná 
súťaž, v ktorej by ukážky mali obsahovať ná-
boženskú tematiku. Som veľmi rada, že som 
sa mohla zúčastniť na tejto súťaži a podarilo sa 
mi získať 3. miesto. (Sarah, 12 r.)

Mgr. Magdaléna Kobrtková

 Od začiatku mája nastal na našom starom 
školskom dvore ruch. Rodičia a učiteľky, kto-
rých oslovila nová vízia materskej školy – vy-
lepšiť podmienky pre deti na pobyt vonku, 
sa zastavili a našli si čas v tejto uponáhľanej 
dobe, aby svojim deťom skrášlili pobyt v ma-
terskej škole. Do dnešného dňa sme spoloč-
nými silami zrekonštruovali hojdačky, prelie-
začky a od našich sponzorov sme dostali stoly 
a lavičky na školský dvor.

 Ale naše ciele sú vyššie, chceme pre deti 
za pomoci Mesta Rajec a sponzorov postaviť 
prístrešok nad pieskovisko, vybudovať zdra-
votné chodníčky a postaviť vysunuté hriadky 
na sadenie zeleniny. Preto, ak máte aj vy chuť 
a možnosť nám pomôcť príďte, veľmi radi vás 
privítame v našom tíme.

Bc. Miroslava Dubcová, 
učiteľka MŠ na Mudrochovej ul.

1x snímka: archív MŠ

RENOVÁCIA ŠKOLSKÉHO 
DVORA V MŠ MUDROCHOVA

ŠKRÁBIKOV RAJEC – NAŠIMI OČAMI

ŠKRÁBIKOV RAJEC 2017

Snímka: E. Pekná

Snímka: E. Pekná
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 Konečne prišiel dvadsiaty tretí apríl a my, 
žiaci a učitelia Katolíckej spojenej školy, sme 
nastupovali do autobusu – smer Britské ostro-
vy. Po požehnaní pánom kaplánom Miškom 
sme sa smelo vydali na 25-hodinovú jazdu. 
Cesta ubiehala veľmi rýchlo a o siedmej hodi-
ne ráno sme už dýchali londýnsky vzduch. 

 Po adrenalínovej jazde najstarším metrom 
sveta nás privítal majestátny Big Ben, ktorý     
s povestnou presnosťou odbil začiatok nášho 
spoznávania Londýna. Obzreli sme si budovy 
parlamentu, ako aj Viktóriinu vežu so štátnou 
zástavou. O chvíľu sme už obdivovali architek-
túru Westminsterského opátstva, kde boli ko-
runovaní anglickí panovníci a pre mnohých     
z nich je aj miestom posledného odpočinku. 
Po malom pikniku v St. James parku sme si 
pozreli výmenu kráľovských stráží pred Buc-
kinghamským palácom. Od kráľovskej rezi-
dencie nebolo ďaleko na Trafalgarské námes-
tie, kde sme si príjemne oddýchli pri maľbách 
Rembrandta a Rubensa v National Gallery. 
Keď sme zakývali víťazovi bitky pri Trafalgare, 
admirálovi Nelsonovi, ponáhľali sme sa pre-
skúmať slávny vozový park agenta 007 – Ja-
mesa Bonda. Odtiaľ bolo len na skok do mú-
zea dopravy, kde malí aj veľkí s chuťou zbierali 
odtlačky rôznych dopravných prostriedkov a 
obdivovali historické mašinky. Večer si nás už 
na meeting pointe vyzdvihli anglické rodiny. To 

bola skvelá skúsenosť, rozprávať sa naživo     
s naozajstnými Angličanmi, spoznať ich kul-
túru, bývanie, či ochutnať fish and chips (ryba 
s hranolkami), Yorkshire puding, sendviče 

alebo chutnú mäsovú omáčku „gravy“. Druhý 
deň sme pozorovali londýnske mrakodrapy    
z vtáčej perspektívy obrovského vyhliadkové-
ho kolesa London Eye. Zastavili sme sa aj      
u slávneho detektíva Sherlocka Holmesa na 
Baker Street. Popoludnie patrilo prehliadke 
rozsiahlej expozície v Natural History Muse-
um, kde sme mohli zažiť simulované zemetra-
senie, sledovať vývoj dieťaťa pred narodením 
alebo oživené modely dinosaurov. Samozrej-
me, že nesmeli chýbať ani nákupy na Oxford 
Street. Posledné dopoludnie v Londýne sme 
strávili v pevnosti Tower, kde sme sa stretli      
s beefeatermi a obzreli si korunovačné kleno-
ty. Po obednej pauze sme si vychutnali plavbu 
loďou po rieke Temža až do Greenwichu vo 
východnom Londýne. Len čo sme si urobili 
najfoto na nultom poludníku, obdivne sme hľa-
deli na najväčšiu plachetnicu Cutty Sark, ktorá 
kedysi prevážala čaj. Po prehliadke plavidiel   
v National Maritime Museum sme sa rozlúčili  
s najväčším európskym mestom a vyrazili na 
spiatočnú cestu. Predĺžená neplánovaná za-
stávka v nemeckom meste Koblenz nám pri-
pravila gurmánsky zážitok v podobe tradič-
ných grilovaných mäsových špecialít. Pre-
chádzkou po slnkom prežiarenej jarnej prírode 
sme si ponaťahovali končatiny a opäť nasadli 
do autobusu. 
 V piatok nad ránom sme sa síce unavení, 
ale plní nezabudnuteľných zážitkov vrátili 
šťastne domov do Rajca. 

MVDr. Z. Kotríková, KSŠ Rajec

 Kto žije v úli? Ako vzniká med? Prečo sú 
včely nenahraditeľné? Ako sa stať včelárom? 
Na tieto a ďalšie otázky odpovedali členovia 
občianskeho združenia Tilia a včelári zo zá-
kladnej organizácie Slovenského zväzu vče-
lárov v Rajci počas Dňa včely. Pre žiakov 
oboch základných škôl 
v Rajci sme pripravili 
10. a 11. mája bohatý 
program s prednáška-
mi a praktickými ukáž-
kami.
 Školy sa dočasne 
premenili na včelnicu. 
Deti si vyskúšali včelár-
sky klobúk a prezreli si 
úle. Pri nich im včelári 
vysvetlili, akým spôso-
bom prebieha chov 
včiel, čo sa nachádza  
v úli, ako získavajú 
med. Včely svoje dielo v úli stavajú na medzi-
stienky – včelári žiakom ukázali, ako upevňujú 
medzistienky do rámikov. Z naplnených plás-
tov sa včelí med odstreďuje medometom, čo si 
niektoré deti aj vyskúšali. Nikto neobišiel 
ochutnávku peľu a medu. Deti porovnávali 
chuť aj vzhľad lipového, agátového, medovi-
cového či kvetového medu. Videli tiež ďalšie 
včelie produkty – propolis, vosk, materskú ka-
šičku. 
 Vďaka dielničke s včelím voskom voňala 
celá škola. Z roztaveného vosku sme odlievali 
sviečky a ozdoby. Niektoré deti si vyskúšali 
výrobu sviečky z medzistienky, ktorá je tiež     
z vosku. Včely a včelárstvo deťom priblížili 
básne o včelách, ako aj legenda o sv. Ambró-
zovi, ktorý je patrónom včelárov. Výzdobu 
priestorov pripravili deti z Katolíckej spojenej 

školy – včielky, úle, plagáty, k tomu sme pridali 
desiatky fotografií zo života včiel. Nezabudli 
sme ani na ďalšie opeľovače – osy, čmeliaky, 
divoké včely a iný hmyz.  
 Okrem praktickej časti prebiehali v ško-
lách dopoludnia prednášky včelárov spojené  

s premietaním. Deti veľmi zaujal životný cy-
klus včely medonosnej, deľba práce v spolo-
čenstve, ale aj rozprávanie o práci včelára      
v jednotlivých obdobiach počas roka a množ-
stvo zaujímavostí o včelách. 
 Vďaka patrí pánom včelárom zo Sloven-
ského zväzu včelárov, ktorí sa aktívne zapojili 
do programu pre školy, pedagógom zo škôl a 
mnohým ďalším dobrovoľníkom, ktorí svoj 
voľný čas venovali deťom a včelám. Veríme, 
že na popularizáciu včiel a včelárstva nadvia-
že pripravovaný včelársky krúžok v Rajci. 
 Dni včely sú súčasťou projektu OZ Tilia   
„V škole ako v úli, učme sa od včely“, ktorý 
podporila Nadácia Kia Motors Slovakia. Ďa-
kujeme! Viac foto a informácií z Dňa včely je 
na  .www.lipy.sk

NÁŠ ŠTUDIJNÝ ZÁJAZD DO VEĽKEJ BRITÁNIE 

DEŇ VČELY

Snímka: archív KSŠ

Eva Stanková
2x snímka: Karol Uhlárik
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 Je to už neuveriteľných 25 rokov, čo sa     
v májovom Rajci ozýva slovenská hudba. Naj-
skôr pani učiteľka hry na klavíri Mária Stribská 
vyslovila myšlienku, aby v rajeckej ZUŠ orga-
nizovali nesúťažnú Prehliadku slovenskej 
hudby pre deti a mládež. Takto sa po 17 roční-
kov stretali milovníci a interpreti slovenskej 
hudby z Rajca a okolitých ZUŠ. Z nesúťažnej 
regionálnej prehliadky sa postupom času vyvi-
nula medzinárodná súťaž v interpretácii slo-
venskej hudby – Rajecká hudobná jar, zná-
ma v celom Slovensku a aj v okolitých kraji-
nách. Veď sa na súťaži za uplynulých osem ro-
kov vystriedali stovky mladých súťažiacich zo 
Slovenska, Rakúska, 
Česka ,  Po ľska  a 
Maďarska. Podarilo 
sa nám „expandovať“ 
aj mimo Rajec a slo-
venská hudba, ktorá 
vznikla na objednáv-
ku Rajeckej hudobnej 
jari (viac ako sto no-
vých hudobných diel 
pre sólové nástroje, 
spev a komorné zos-
kupenia) sme pred-
stavili vo Viedni, Bra-
tislave, Prahe, Žiline, 
Zlíne a poľskom Ra-
cibórzi. Tieto diela in-
terpretovali víťazi jed-
notlivých ročníkov 
Rajeckej hudobnej ja-
ri na Koncerte víťa-
z o v.  P r e m i é r o v é 
skladby skompono-
valo bezmála 50 slovenských skladateľov od 
tých najznámejších až po začínajúcich mla-
dých talentovaných komponistov.

 V roku 2017 sa uskutočnil 8. ročník medzi-
národnej interpretačnej súťaže Rajecká hu-
dobná jar, ktorý sa konal 11. mája v kultúrnom 
dome a v priestoroch ZUŠ. Súťaže sa zúčast-
nilo 160 osôb (súťažiaci, korepetítori, pedagó-
govia, odborná porota a realizačný štáb), sú-
ťažilo 86 súťažiacich. Odznelo dovedna 89 
slovenských diel počas 6 hodín. 

 Súťažilo sa vo všetkých hudobných ná-
strojoch, speve a komorných zoskupeniach a 
v každej z piatich kategórií o kolekciu štyroch 
cien: Cena za najlepšiu interpretáciu diela slo-
venského autora (hlavná cena), Cena Hu-
dobného centra za objavnú dramaturgiu, Ce-

na mesta Rajec za originálny prejav interpreta, 
Cena riaditeľa ZUŠ Rajec za najsympatickejší 
prejav, Titul laureáta – najúspešnejšieho 
účastníka celej súťaže. 
 Víťazi v každej kategórii získali ceny a vý-
razní ocenení interpreti po dohode s odbornou 
porotou získali umelecké diela a autorské 
skladby popredných slovenských hudobných 
skladateľov. Porota bola výhradne zložená     
z hudobných skladateľov, v tomto roku to boli 
Prof. Jevgenij Iršai, PhD. (predseda poroty), 
Doc. Mgr. art. Ivan Buffa, Art. D., Mgr. art. Víťa-
zoslav Kubička, Doc. MgA. Jan Grossmann 
(ČR), Mgr. art. Viliam Gräffinger. 

Súťaž prebiehala v piatich kategóriách:

1. kategória 1. – 2. ročník 1. časti I. stupňa 
ZUŠ (10 súťažiacich),

2. kategória 3. – 4. ročník 1. časti I. stupňa 
ZUŠ (14 súťažiacich),

3. kategória 5. – 7. ročník 2. časti I. stupňa 
ZUŠ (21 súťažiacich),

4. kategória 1. – 4. ročník II. stupňa ZUŠ (7 sú-
ťažiacich),

5. kategória komorné súbory do 10 členov     
(5 súborov).

 Súťažiaci boli zo 
Slovenska a Česka. 

 Cenu za najlep-
šiu interpretáciu diela 
slovenského autora 
získali: 1. kategória: 
Michal Kocifaj (ZUŠ 
L. Árvaya, Žilina),     
2. kategória: Tereza 
Mihalčinová (SZUŠ 
A. Stodolu, Martin), 
3. kategória: Marcel 
Petráš (ZUŠ Modra), 
4. kategória: Anežka 
K u r a j d o v á  ( Z U Š       
I. Ballu, Dolný Ku-
bín), 5. kategória: 
Husľový súbor (ZUŠ 
I. Ballu, Dolný Ku-
bín). Titul laureáta: 
Husľový súbor (ZUŠ 

I. Ballu, Dolný Kubín). Zvláštna cena poroty: 
Marcel Petráš (ZUŠ Modra).

 Sprievodnou akciou je výnimočná akcia, 
jedinečná svojho druhu v celej strednej Euró-
pe – spoločný projekt – Koncert víťazov. 

Uskutoční sa vo Viedni v Slovenskom inštitúte 
(12. septembra 2017) a v Bratislave (Mirba-
chov palác) 13. septembra 2017. Na koncerte 
víťazov odznie premiérovo desať skladieb 
objednaných Základnou umeleckou školou    
v Rajci, ako organizátorom RHJ u slovenských 
hudobných skladateľov v minulom roku 2016.

 Hlavným cieľom interpretačnej súťaže Ra-
jecká hudobná jar a Koncertu víťazov Rajeckej 
hudobnej jari je šírenie pôvodnej slovenskej 
tvorby medzi deťmi a mládežou, čo znamená 
nielen výchovu k profesionálnej hudobnej drá-
he u jednotlivcov, ale predovšetkým k získaniu 
budúcich poslucháčov tzv. vážnej hudby a vy-
tváranie vzťahu k pôvodnej slovenskej tvorbe. 
Ako jediná súťaž na Slovensku sa venujeme 
pôvodnej slovenskej tvorbe a na našu objed-
návku pre víťazov vznikajú nové pôvodné die-
la, ktoré sa ďalej šíria. 

 Myslím si, že takáto súťaž a následne 
Koncert víťazov je opodstatnená. Zatiaľ nič 
podobné na Slovensku ani v okolitých štátoch 
nebolo a hudobní skladatelia, najmä mladí, 
pre žiakov ZUŠ netvorili. A v slovenskej tvorbe 
sa nesúťažilo. Tu je príklad na záchranu slo-
venskej identity v európskom priestore!

PaedDr. Marián Remenius
4x snímka: archív ZUS

25 ROKOV SLOVENSKEJ HUDBY V RAJCI

NAJÚSPEŠNEJŠÍ RAJECKÝ SÚŤAŽIACI 
TADEÁŠ BLUNÁR

MARCEL PETRÁŠ Z MODRY

PANI M. STRIBSKÁ SPOLU S PaedDR. M. REMENIUSOM A PROF. J. IRŠAIOM

LAUREÁTI RHJ HUSĽOVÝ SÚBOR ZUŠ DOLNÝ KUBÍN
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TJ Tatran Bytčica – FK Rajec 0:10 
Góly: 11. a 57. Jeťko, 18. Rybár, 30. Očko, 38., 53., 65. a 72. Kordiš 

(tretí z 11m) 60. Hájek, 62. Vereš 

 V dohrávke odloženého zápasu 18. kola na pôde TJ Tatran Bytčica 
naši futbalisti jednoznačne dominovali a svojmu súperovi nadelili dvoj-
ciferný výsledok, keď zvíťazili 0:10. Štyri góly zaznamenal Martin Kor-
diš, dva Ján Jeťko a po jednom presnom zásahu si pripísali Dominik Ry-
bár, Braňo Očko, Peter Hájek a Andrej Vereš.  

TJ Fatran Varín – FK Rajec 2:1 
Góly: 46. Ceplák, 71. Repaský – 29. Hájek 

 Vo vyrovnanom zápase vo Varíne sa nám podarilo dostať do vede-
nia, keď sa po rohu presadil Peter Hájek. To sme do polčasu mohli navý-
šiť, keď výborné príležitosti na skórovanie mal najmä Jeťko, ale do ka-
bín sme odchádzali iba s vedením 0:1. To však dlho nevydržalo, keď sa 
hneď v úvode druhého polčasu presadil domáci Miroslav Ceplák. Zlo-
movým momentom zápasu bolo vylúčenie Mateja Panáka v 57. minúte. 
Po tomto momente boli domáci jednoznačne lepším mužstvom a ich 
prevaha vyvrcholila gólom Martina Repaského. Aj napriek snahe sa 
nám v ďalšom priebehu už vyrovnať nepodarilo. 

FK Rajec – TJ Slovan Rudinská 4:1 
Góly: 45., 50. a 74. Kordiš (druhý z 11m), 89. Jeťko (z 11m) – 10. 

Grešák 

 Rajec začal aktívne a po strele Hájeka sa triaslo brvno hosťujúcej 
brány, no potom domácich prekvapil z ojedinelej akcie Peter Grešák, 
ktorý poslal hostí do vedenia. Do konca prvého polčasu sa domáci sna-
žili vyrovnať. Niekoľkokrát im radosť prekazila konštrukcia brány, no      
v 45. minúte sa po prvýkrát v zápase presadil kanonier Kordiš. Do vede-
nia sa Rajec dostal po premenenom pokutovom kope, ktorý vybojoval aj 
premenil opäť Martin Kordiš. Rovnaký hráč sa presadil aj do tretice, a to 
v 74. minúte. Skóre uzatváral z druhého pokutového kopu Ján Jeťko.

TJ Snaha Zborov nad Bystricou – FK Rajec 2:0 
Góly: 24. Podmanický, 45. Minarčík (z 11m)

 Na ťažkom teréne v Zborove bol Rajec lepším mužstvom, no tento-
raz bojoval s veternými mlynmi. Keď sa našim futbalistom podarilo skó-
rovať, rozhodca gól neuznal pre údajné postavenie mimo hry. Keď sme 
mali kopať pokutový kop tak sa hralo ďalej, zatiaľ čo pri podobnej situá-
cií na druhej strane domáci jedenástku kopali a premenili. Aj napriek 
snahe sme zo Zborova odchádzali bez bodov, ale hlavne sklamaní prie-
behom a okolnosťami zápasu. 

FK Rajec – ŠK Štiavnik 5:1 
Góly: 37., 52., 59. a 69. Kordiš, 83. Jeťko – 21. Kahát 

 Zápas so Štiavnikom mal podobný priebeh ako ten s Rudinskou a 
tiež rovnakého hrdinu. O víťazstve domácich po nevýraznom prvom 

polčase rozhodol v druhej časti hry Martin Kordiš. Celkovo v zápase 
skóroval štyrikrát. Jedným gólom prispel aj jeho útočný parťák Ján 
Jeťko. 

 Mužom FK Rajec patrí pred poslednými troma zápasmi druhé 
miesto s nedostihnuteľnou stratou 10 bodov na vedúcu Terchovú, ale 
tiež so šesťbodovým náskokom na tretie Strečno.

DORAST

 Výsledky aj herný prejav dorastencov sa po nevýraznom štarte do 
jarnej časti zápas od zápasu zlepšuje. Na zlepšených výsledkoch sa od-
razil aj návrat niektorých dôležitých hráčov do zostavy či už po dlhodo-
bejšom zranení (Kašuba, Bujný) alebo po pôsobení v A-mužstve (Chu-
páň, Vereš). Hlavne zápasy v Zborove nad Bystricou a doma s Nede-
dzou boli kvalitatívne na vysokej úrovni. Žiaľ, v šlágri prvého mužstva 
tabuľky s tretím boli úspešnejší po dramatickom priebehu hostia, ale na-
ši hráči si zaslúžia pochvalu za snahu a nasadenie, ktoré v tomto zápa-
se predviedli. 

Výsledky dorastu v uplynulom období: 
 ŠK Radoľa – FK Rajec 4:1, gól: Andrej Baraník. MŠK Kysucké Nové 
Mesto B – FK Rajec 1:1, gól: Adam Bujný. FK Rajec – FK Slovan 
Podvysoká 3:0 (kontumačne – súper sa nenastúpil na stretnutie). TJ 
Snaha Zborov nad Bystricou – FK Rajec 4:0, góly: Andrej Baraník, Erik 
Čmelo, Patrik Kašuba, Jakub Chupáň. FK Rajec – OŠK Nededza 1:2, 
gól: Andrej Vereš.

STARŠÍ ŽIACI

 Starším žiakom sa v uplynulom období vôbec nedarilo. Príčin bolo 
viac, jednou z nich aj zranenia dôležitých hráčov Samuela Majoroša či 
Maximiliána Rybára, ktorých absencie boli v zápasoch cítiť. Ďalšou prí-
činou neuspokojivých výsledkov bola slabá strelecká efektivita vo vy-
rovnaných zápasoch s Terchovou (2:4) a Podvysokou (1:2). Okrem 
týchto zápasov žiaci podľahli aj Tepličke nad Váhom 4:1, Makovu 2:4 a 
Zborovu nad Bystricou 6:0. Ak sa dajú v týchto zápasoch hľadať nejaké 
pozitíva, tak je to hlavne postupné zapracovávanie mladších žiakov do 
zostavy, ktoré má za cieľ to, aby si zvykli na veľké ihrisko a boli lepšie pri-
pravení na nasledujúcu sezónu. Starším žiakom patrí tri kolá pred kon-
com 11. miesto so ziskom 22 bodov. 

MLADŠÍ ŽIACI

 Mladší žiaci nám svojimi výsledkami momentálne robia radosť. Po 
nešťastnej domácej prehre s Terchovou (3:4) a vysokej prehre v Teplič-
ke sa chlapci rýchlo oklepali a zaznamenali tri víťazstvá v rade, keď po-
stupne vyhrali doma s Makovom (2:1), v Zborove nad Bystricou (1:7) a 
doma s Podvysokou (6:4) Tieto výhry im zabezpečili návrat na pekné   
5. miesto v tabuľke. Cieľom do posledných troch zápasov bude udržať 
túto pozíciu a pokúsiť sa zaútočiť na 4. miesto, na ktorom je momentál-
ne Turzovka s odstupom piatich bodov avšak ešte nás čaká vzájomný 
zápas s týmto súperom.

Robo Michale
2x snímka: archív FK

MUŽI FK RAJEC AJ NAĎALEJ DRŽIA DRUHÚ PRIEČKU

FK RAJEC V ZÁPASE 
S TJ SLOVAN RUDINSKÁ

MUŽSTVO MUŽOV FK RAJEC
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 Máme za sebou mimoriadne teplý máj, do-
slova preplnený športovými podujatiami. Aj 
členovia Maratón klubu Rajec sa mnohých zú-
častnili a „zapotili“ sa nielen bežecky, ale aj or-
ganizačne, veď v uplynulom mesiaci majú za 
sebou až tri podujatia „vlastnej výroby“ – Ra-
jecký Kros duatlon v úvode mája, no a prvý jú-
nový víkend priniesol najprv nádherný Kros 
triatlon na vodách rybníka, a potom tradičný a 
tradične krásny Beh rajeckým rínkom. Okrem 
vlastných sme navštívili aj iné podujatia a po-
cestovali tak značnú časť Slovenska. Ako sa 
nám počas mesiaca darilo?

 3. mája: 3 km Bežecká liga Žiliny – Jožko 
Straňanek zdolal 3 km za 11:06 a získal 
„zemiakovú“ medailu. Palo Uhlárik odbehol 
11:57 a vo veteránskej kategórii mu patrí        
3. priečka. O tri dni neskôr sa Janko Piala 
vybral na Fiľakovský kros. S 13 km traťou si 
poradil veľmi dobre a vybojoval si 3. miesto     
v kategórii. 
 Dvanásť Rajčanov sa 8. mája vybralo na 
Fačkovské sedlo na Endorfun. 10 a 20 km trať 
zbiehajúca do Frivaldskej doliny ponúka krás-
ne výhľady. Na kratšej trati sa darilo Marcelke 
Bielikovej. Čas 1:39.09 jej zaručil 2. miesto. 
Na dlhšej trati máme až dvoch ocenených – 
Palo Uhlárik v kategórii nad 50 rokov s časom 
2:20:23 3. miesto a rovnako tretie miesto si vo 
svojej kategórii vybojoval Rasťo Kalina 
(1:54:36). V ten istý deň sa Domča Vanáková 
zúčastnila Starobystrického polmaratónu. 
Oplatilo sa, Domča zabehla čas 1:40:40 a 
dekorovaná bola ako tretia najrýchlejšia. 
 Žilinská bežecká liga pokračovala 17. má-
ja Hodinovkou. Na nej podal výborný výkon 
opäť tato Palo, za hodinu stihol odbehnúť    

13 460 m a patrí mu druhé miesto nad 50 ro-
kov. Žiar nad Hronom hostil 20. mája Inline 
polmaratón. Dvaja naši zástupcovia, Peťo 
Uhlárik a Mišo Pekný sa v konkurencii uká-
zali vo veľmi dobrom svetle a vybojovali si 5. a 
4. miesto. V ten istý deň, no vo večerných hodi-
nách, sa v Trenčíne konal 
Nočný beh. 7,5 km trať pri-
lákala viac ako 400 preteká-
rov. Paťo Holeša sa predral 
v konkurencii až dopredu a 
časom 30:41 dosiahol vý-
borné 4. miesto. O týždeň 
neskôr cestovali Kavcovci 
do Kremnice na Bielu sto-
pu MTB. Na kratšej trati išiel 
výborne Matúš Kavec        
a s časom 1:24:57 sa teší zo 
4. miesta. Až 16 Rajčanov 
sa v tento deň zúčastnilo 
tradičného Memoriálu Jo-
zefa Gabčíka. Najviditeľ-
nejším bol Janko Piala –    
s časom 45:30 skončil na 
11,4 km trati štvrtý v celko-
vom poradí a Marcelka Bie-
liková si dokonca vybojova-
la bronz v rámci svojej kate-
górie. 
 Účasťou na mnohých 
ďalších podujatiach, ktoré 
sa nám sem, žiaľ, už nezmestia, sme sa dosta-
li až na úvod mesiaca jún, ktorý bol pre Mara-
tón klub Rajec úplne špeciálny. 3. jún, rybník 
Košiare a 5. ročník Rajeckého Kros triatlo-
nu, ktorý bol po pridelení Slovenskou triatlono-
vou úniou zároveň Majstrovstvami Sloven-
ska v tejto disciplíne. Nádherná akcia prilákala 

do Rajca viac ako 100 pretekárov zo Sloven-
ska, Česka aj Maďarska. Trať, ktorá začínala  
1 km plávaním v rybníku, pokračovala 30 km 
bicyklom a končila 8 km behom, bola pod drob-
nohľadom početnej diváckej kulisy, ktorá bola 
svedkom krásnych súbojov. Hoci dve prvé 
miesta v absolútnom poradí putovali do Čes-
ka, aj Rajčania sa v konkurencii ukázali vo vý-
bornom svetle, a to nielen profesionálnou or-

ganizáciou. Janči Zmrhala 
s časom 02:00:52 skončil 
celkovo piaty a stal sa vice-
majstrom Slovenska v Kros 
triatlone. Tretím odmene-
ným je Peťo Kasman (čas 
02:05:07, celkovo deviaty) 
Veľkú radosť nám naďalej 
robí Domča Vanáková. Na 
kombinovanej trati dosiahla 
čas 02:27:24 a celkom za-
slúžene sa stala majsterkou 
Slovenska v Kros triatlone.
 O deň neskôr, v nedeľu, 
sme pokračovali v oslavách 
Dňa detí. Na námestí v Rajci 
sa konal už 28. ročník Behu 
rajeckým rínkom. To, že sa 
deťom toto podujatie mimo-
riadne páči, potvrdila účasť 
viac ako 150 mladých bež-
cov z mnohých slovenských 
miest, napríklad Žiliny, Čad-
ce, Banskej Bystrice aj Pre-
šova. Počasie nám prialo a 

výkony, ktoré sme okolo „rínku“ videli, môžu 
byť pre nás prísľubom ďalšej kvalitnej bežec-
kej populácie. Deti si akciu veľmi užili a domov 
si odniesli sladké odmeny, medaily a spomien-
kové poháre.

-jr-
1x snímka: archív MK

 Už 5. ročník pretekov vo výlove kaprov Rajecký kapor sa uskutočnil 
1. mája na rybníku Košiare. Pretekov sa zúčastnilo 29 detí vo veku od 10 
do 15 rokov a 222 dospelých.

Výsledky:
 Kategória deti od 10 do 15 rokov: 1. miesto Dávid Olejník – celková 
dĺžka rýb 275 cm (5 ks kapra), 2. miesto Matúš Borovský – 260 cm (5 ks 
kapra), 3. miesto Natália Ižoldová – 194 cm (4 ks kapra).
 Kategória dospelých: 1. miesto Juraj Vančík – celková dĺžka rýb 479 
cm (10 ks kapra), 2. miesto Milan Ščúry – 313 cm (6 ks kapra), 3. miesto 
Pavol Cibulka – 274 cm (5 ks kapra).

 Celkovo sa ulovilo 146 kaprov. Umiestnení pretekári dostali poháre 
víťazov a hodnotné ceny. Vecné ceny dostali i všetky deti, ktoré sa zú-
častnili pretekov. Všetci pretekári dostali občerstvenie – guľáš, pivo ale-

bo malinovku. Pretekov sa zúčastnili i diváci z Rajca a z okolia, pre kto-
rých bolo tiež pripravené občerstvenie. 
 Pred pretekmi boli zorganizované brigády členov Obvodnej organi-
zácie SRZ z Rajca, na ktorých bola upravená prístupová cesta k rybní-
ku, ako i brehy a okolie rybníka. Taktiež boli postavené stanové prístreš-
ky a stredisko organizačného štábu. Všetkým brigádnikom za dobrú 
prácu ďakujeme. 
 Naše poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí sa podieľali na úprave 
parkovísk, prístupovej cesty, ale i na cenách pre pretekárov: Poďako-
vanie patrí: Dolkam, a.s., Šuja, Kofola, a.s., Rajecká Lesná, Rybárske 
potreby Daniela Jankecha zo Žiliny, MMJ – rybárske potreby Rajec, 
ROSS, s.r.o., Rajec, Obecný úrad Malá Čierna, Mestský úrad Rajec, 
Alena Sedláková – Darčeky z orieška Rajec, Obecný úrad Veľká Čier-
na, ANAJ, s.r.o., Rajec, NDŽ Žilina, 
Prosard – Ján Knapec, Drevodomy, 
s.r.o. – Ing. Miloš Bronček a Ivan To-
man. 
 Preteky sa konali v spolupráci     
s Mestskou organizáciou Slovenské-
ho rybárskeho zväzu Žilina, ktorí pra-
covali ako rozhodcovia, ale i členovia 
riadiaceho štábu. 
 Na záver chceme poďakovať 
všetkým zúčastneným za disciplino-
vanosť a za vytvorenie priaznivej at-
mosféry pretekov. 

Výbor ObO SRZ Rajec
2x snímka: archív ObO SRZ Rajec

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

PEŤO KASMAN POČAS 
RAJECKÉHO KROS TRIATLONU

RAJECKÝ KAPOR 2017
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65 rokov
Božena Turčeková

Pavol Slaboň
Leonard Matejko

82 rokov
Marta Turská

83 rokov
Antónia Rybáriková

84 rokov
Antónia Kurajská

85 rokov
Emília 

Pekarová

90 rokov
Štefan 

Vandlíček

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa
Hana Potyšová – marec 

Lucas Záhumenský – marec
Filip Hycl – marec 

Laura Kudlejová – marec 
Šimon Biely – marec 

Artur Moravčík – marec 
Simona Turancová – máj

Zosobášili sa v Rajci
Ing. Dominika Ďureková a Martin Rakovan – 6.5.2017

Zoja Kotrčová a Peter Hančík – 20.5.2017

Ing. Barbora Hollá a Tibor Hanus – 27.5.2017

Opustil nás
Alojz Ligas 1934 – 16.5.2017

Srdečne blahoželáme!

Jubilanti – jún 2017
 Máj je venovaný všetkým matkám, a tak i Klub dôchodcov, denné 
centrum Rajec zorganizoval stretnutie seniorov. Bola to slávnostná 
schôdza ku Dňu matiek. Pri uvítaní predsedníčka p. Jandušíková pripo-
menula potrebu poďakovať sa všetkým mamičkám za ich lásku, nehu, 
starostlivosť a obetavosť. Vďaka im patrí za každé pohladenie, pieseň, 
či prečítanú rozprávku, ktorou formovali detskú dušu až do dospelosti. 
V závere popriala všetkým ženám dobré zdravie, pohodu a lásku na 
každom kroku života. Posedenie bolo spestrené pekným programom 
detí z Materskej školy na Mudrochovej ulici pod vedením učiteliek Miro-
slavy Dubcovej a Veroniky Halkovej, za čo im úprimne ďakujeme.
 Stretnutie ďalej pokračovalo slávnostným prípitkom a dobrým ob-
čerstvením. Keďže sa blížil koniec mesiaca, seniori sa rozhodli usku-
točniť aj váľanie mája. Prítomní členovia vyšli na nádvorie a za vy-
hrávania hudby a spevu seniorov, skupina mužov máj úspešne zvalila. 
Seniori sa vrátili do priestorov klubu, kde vyhrávala hudobná skupina 
Kvanto a pokračovalo sa vo veselej zábave do večerných hodín, kedy 
sa spokojní vracali do svojich domovov. 

Klub dôchodcov, d.c. Rajec

Matka

Dve zlaté ruky i zlaté srdce. Koľko len lásky býva v ňom.
Pre šťastie detí vždy ono tlčie i bdie nad nimi v dobrom, zlom.

 V mesiaci máj sa pravidelne stretávame, aby sme spoločne oslávili 
Deň matiek. Je to deň, kedy si akosi viac spomenieme na našu matku, 
na jej úsmev, pohladenie i pokarhanie, jej dobré rady, starostlivosť         
i opateru. Naše tohtoročné stretnutie prišli pozdraviť aj detičky z Mater-
skej školy na Ul. Obrancov mieru. Svojím milým vystúpením nás príjem-
ne potešili. Naše slávnostné posedenie sme si spríjemnili dobrým obe-
dom, ktorý nám pripravila p. Kollárová. Pri kávičke, zákusku a dobrej 
hudbe manželov Milovcov sme si zatancovali a zabávali sa do večer-
ných hodín. V kruhu svojich priateľov sme strávili príjemné popoludnie a 
plní dojmov, tešiac sa na ďalšie stretnutie, sme sa rozišli do svojich do-
movov.

Rozália Mikolková, predsedníčka Jednoty dôchodcov Rajec

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 1.6.2017 

s našim milovaným 
Josefom RÁLKOM z Rajca.

S úctou manželka a smútiaca rodina
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Mgr. art. Monika Šimúnová a Ing. Andrej Bobek – 20.5.2017

OSLAVOVALI SME DEŇ MATIEK

Snímka: P. Rýpal

DEŇ MATIEK V DENNOM CENTRE

Snímka: P. Rýpal
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