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Interiér Radnice



atraktívne centrum, ktoré sa mnohým Pred rokom sa prejednávala s�ažnos� 
návštevníkom páèi – èiže námestie, obèanov Nádražnej ulice oh¾adom parko-
kde sa nachádzajú také pamiatky ako vania pred vjazdmi do domov a nadmernej 
renesanèná radnica, jednoposchodový prašnosti a hluènosti z dôvodu prepravy 
renesanène a barokovo upravený meš- nákladných vozidiel do priemyselnej zóny 
tiansky dom, ktorý slúžil ako mestský v Rajci. Riešilo mesto v priebehu toho 
pivovar a dnes sa v òom nachádza roku túto otázku?
Mestské múzeum, trojièný ståp  N a  N ád ra žn ej  u lic i  bo l problém so státím 
z r. 1818, kostol sv. Ladislava z 12. sto- áut. Osadila sa tu znaèka zákaz zastavenia a 
roèia. V Rajci sa nachádza aj termálne tento zákaz chodia kontrolova� mestský 
kúpalisko Veronika a o okolitej prírode policajti. Prašnos� a hluènos� merali hy-
už ani nehovorím. Takže je tu èo gienici a oboje bolo v norme. Evidovali 
pozera�. V tomto mesiaci budú sme aj s�ažnos� obyvate¾ov ul. Fuèíkova 
osadené informaèné tabule Putovanie na hluènos� v noèných hodinách. Aj tú me-
rajeckou dolinou, ktoré sme získali rali hygienici a tiež to bolo v norme. 
vïaka grantu a realizujú sa v celej ra- Preprava v noèných hodinách je ošetrená 
jeckej doline. Inf. tabu¾ami budú vyhláškou o cestnej premávke, kde je povo-

oznaèené pamiatky kostol sv. Ladislava, lené zásobovanie potravinami aj v noèných 
radnica, trojièný ståp na námestí a budova hodinách a aj poèas víkendov. 
MM. Po meste budú osadené aj ïalšie ta- Mesto stále naháòa obchvat Rajca, z kto-
bule s potrebnými informáciami a mapou. rého budú autá vchádza� priamo do prie-
Keï chceme mesto zvidite¾ni�, musíme sa myselnej zóny bez toho, aby prechádzali     Na poslednom zasadnutí MZ sa 
zúèastòova� na rôznych výstavách, ve¾tr- celým mestom. prejednávala aj skládka Baranová.
hoch, atï. Tam prichádzajú cestovné kan-Mesto prevzalo skládku Baranová ako Na zasadnutí MZ sa prejednávalo Mestské 
celárie a ¾udia za informáciami, èo v danej bývalý lom. V 90. rokoch tu mali oficiálnu kultúrne stredisko.
lokalite nájdu. My chápeme rajeckú dolinu Prejednávala sa budúcnos� MsKS, kde fi-skládku Technické služby mesta Rajec. 
ako celok a takto sa aj zúèastòujeme na nanèná komisia dostala za úlohu zhodnoti�, Keï sa TS transformovali, mesto prevzalo 
ve¾trhoch a výstavách. èi má zmysel aby bolo MsKS naïalej prís-na seba túto povinnos�, ale v roku 1999 sa 

pevková organizácia mesta, alebo zvolíme upravila legislatíva, ktorá takéto skládky Web stránka mesta slúži aj na lepšiu 
nejakú inú formu.napr. oddelenie kultúry zakázala a sládka bola uzatvorená. Sme   p re z entáciu mesta a služieb, ktoré sa v tu 
MsÚ. Nejedná sa však o zrušenie MsKS.v jednaní s firmou EBA Bernolákovo, ktorá ponúkajú .  Mnohým sa  a le  zdá  

by si tento priestor zobrala do prenájmu   n e a ktuálna. Èo nové èaká Rajec v najbližšom období?
Mesto dopåòa na web stránku aktuálne in- Pripravujeme rekultiváciu skládky Šuja v a ktorá má skúsenosti s prevádzkovaním 
formácie z MZ, VZN a veci týkajúce sa èasti od cesty.skládok a kompostovísk. Túto skládku 
samosprávy. Ak si chcú informácie dopåòa� V septembri sa zaènú prvé terénne úpravy zrekultivuje, to znamená zavezie do pô-
podnikatelia, je potrebné, aby si to zabez- na golfovom areáli v Charubine a  zaène sa vodného stavu vyhovujúcimi materiálmi, 
peèili na vlastné náklady. Informácie a ve- rekonštruova� aj bývalá Medika. Vznikne pripraví projekt a vybaví potrebné povo-
ci, ktoré sa nemenia, nemáme dôvod meni�. tu penzión pre starších ¾udí a nájomné byty. lenia. Vzh¾adom na to, že pozemky nie sú 

Pôvodne, ako som aj informoval, tu mal  mestské, ale patria Cenzuálnemu spoluma- Spomína sa aj softwér na vlastné 
nový majite¾ zaèa� s výrobou kompo-jite¾stvu Rajec, je to ešte v stave jednania. spracovávanie web stránky.

Uvažujeme nad tým, èi pokraèova� na nentov, ale rozhodol sa túto výrobu necha� Nachádzame sa v strede letnej turistickej 
spracovávaní stránky cez firmu, ktorá nám v pôvodnej firme TORELEC za Poli-sezóny. Èo nové ponúka mesto Rajec 
ju robí doteraz, alebo zakúpime program, klinikou a budovu bývalej Mediky svojim návštevníkom?
ktorý stojí okolo 40 tis. Sk a budeme si ju zrekonštruova� na byty. Máme pekné, èisté mesto, o ktoré sa denne 

Máupravova� sami.staráme a udržiavame ho. Máme turisticky 

prostriedky z fondov EÚ, si budeme musie� poèka�.   
Existujúci územný plán je zastaralý a nepostihuje aktuálne 
tendencie rozvoja mesta. Ani jeho aktualizácia z r. 1994 nesplnila 

 Zaèali sa práce na spracovávaní nového územného oèakávania. Z tohto dôvodu mesto využilo možnos� získa� 
finanèné prostriedky z fondov EÚ, nako¾ko obstaranie novej ÚPD plánu mesta Rajec
(územno-plánovacej dokumentácie) je nielen èasovo, ale i finan-

     V závere roka 2005 bola schválená žiados� mesta Rajec v rámci ène nároèné. Projekt bude realizovaný v priebehu 24 mesiacov, 
Sektorového operaèného programu Základná infraštruktúra (SOP ktoré zaèali plynú� podpísaním zmluvy medzi mestom Rajec         
ZI), opatrenie è. 3.3. Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infra- a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR dòa 
štruktúry v oblasti regionálnej politiky na získanie grantu na spra- 24.4.2006. V súèasnosti už prebiehajú práce na 1. etape projektu  - 
covanie nového územného plánu mesta. Ide o èerpanie prostried-- Prípravných prácach. Na realizáciu ïalších èastí ÚPD (Prieskumy 
kov z fondov Európskej únie a mesto Rajec je koneèným a rozbory, zadanie, koncept, návrh ÚPD) bolo vypísané verejné 
prijímate¾om nenávratnej finanènej podpory. Bola to jedna z po- obstarávanie. Oznam o zaèatí prác je k nahliadnutiu na informaènej 
sledných možností získa� prostriedky z fondov EÚ v programo- tabuli mesta. Okrem toho bude k dispozícii i na internetovej 
vom období 2004 - 2006, nako¾ko takmer vo všetkých oblastiach sú stránke www.rajec.sk, kde obèania mesta môžu zasiela� svoje 
prostriedky už vyèerpané a na to, na aké aktivity a za akých podnety, pripomienky a návrhy. Tieto môžu doruèi� i osobne na 
podmienok v období rokov 2007 - 2013 bude možné získa� Mestský úrad.

                                                                                                                                                                                                                                                                     RAJÈAN           

Ing. Ján Rybárik
primátor mesta
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 ÚZEMNÝ PLÁN RAJCA



    Na Slovensku v súèasnosti neexistuje 
jednotný pozemkový kódex, úprava pozem-
kového práva je zakotvená vo viacerých práv-
nych predpisoch. Pre pozemkové vz�ahy na 
Slovensku sú charakteristické tri významné 
obdobia a to:
1. Obdobie pozemkových kníh 
    (do 31. marca 1964)
2. Obdobie evidencie nehnute¾ností EN 
    (platné od 1. apríla 1964 do 31. 12. 1992)
3. Obdobie katastra nehnute¾ností 
    (od 1. 1. 1993 do súèasnosti).

  Obdobiu pozemkových kníh predchádzali 
pozemkové vz�ahy charakterizujúce spoloèné 
rodové vlastníctvo. Pre otrokárske zriadenie to 
boli ve¾ké latinfúdia otrokárov. Vo feudálnej 
spoloènosti zase vz�ahy medzi poddanými a ze-

mepánmi, ktoré boli na zaèiatku upravené v súkromných urbároch. Názov 
urbár je latinského pôvodu, èo v preklade znamenalo mestskú pozemkovú 
knihu obsahujúcu zoznam pozemkov a na ne viazané práva a povinnosti 
poddaných. Vývoj urbárov sa zaèína už v XIII. storoèí. Známe sú 
Novohradské urbáre z roku 1351, Slatínsko – oèovsko - žilinské urbáre z roku 
1410 ako aj iné. Podstatný význam má aj Žilinská mestská kniha z rokov 
1378-1524, ako aj Rajecká kniha  z roku 1515 a celý rad kníh za obdobie rokov 
1400 – 1850. Vzácne sú aj krokárske mapy uložené v archíve v Žiline 
(krokovanie ako spôsob merania dåžky: 1 krok = 0,75 m, uhly sa zis�ovali 
buzolou). V období panovania Márie Terézie boli pôvodné urbáre nahradené 
jednotným úradným urbárom (Tereziánsky urbár) vydaný krá¾ovským 
ediktom z r. 1767. Základom tere-ziánskej urbárskej úpravy bola poddanská 
usadlos�, ktorá sa skladala:
a) z intravilánu, t.j. z vnútorného pozemku, na ktorom bol dvor, dom, záhrada 
a záhumnie
b) z extravilánu, t.j. z vonkajších pozemkov (polia, lúky), pasienky a lesy       
k nim vtedy nepatrili, poddaní však mali právo pás� svoj dobytok na 
pasienkoch a bra� z lesa úžitky.
Urbárska pôda zásadne patrila zemepánovi. Poddaní nemohli vo¾ne naklada� 
s pozemkami (scudzi� ich, vymeni�, prenaja�), bez súhlasu zemepána boli ta-
kéto úkony neplatné. Na druhej strane sa š¾achta nemienila vzda� svojich práv 
a odda¾ovala zavedenie zv. tereziánskeho urbára vo vtedajšom Uhorsku. 
Urbárska pôda podliehala dani a daòovou jednotkou bol vtedy dvorec – 
usadlos� až do roku 1849. Doterajší popis pôdy bol nepresný, preto bolo 
potrebné zostavi� súvislé zobrazenie všetkých pozemkov (vlastnícke hranice, 
hranice kultúr, cesty, hrádze, vodstvo a pod.) jednej obce a následne zisti� èisté 
výnosy pozemkov. Jednalo sa o tzv. katastrálne mapovanie. Na území 
Rakúsko-Uhorska sa stal Jozefínsky kataster z roku 1785, ktorý slúžil na 
daòové úèely. Pre poddaných nastala zmena v roku 1838, kedy boli pridelené 
pasienky aj poddaným. Vtedy dane platili len poddaní a pánska pôda 
nepodliehala dani. K podstatným zásahom do urbárskych pomerov zrušením 
poddanstva nastali rozsiahle zmeny. Pozemky, ktoré užívali poddaní 
(urbárnici), prešli do ich vlastníctva bezplatne. Lesy a pasienky prešli do ich 
súkromného spoloèného vlastníctva. Od r. 1850 bola nastolená požiadavka 
zavies� verejnú evidenciu nehnute¾nosti aj z h¾adiska vlastníctva tzv. 
pozemkovú knihu.
(Pokraèovanie v budúco èísle mesaèníka Rajèan.)

 Zasadalo MZ
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Výsledky volieb do NR SR 

v meste Rajec           

Poèet zapísaných volièov 4566

Poèet zúèastnených volièov 2563 56,14 %

Poèet platných hlasov 2535

SMER 755 29,79 %
SNS 678 26,75 %
KDH 367 14,48 %
¼S-HZDS 266 10,50 %
SDKÚ 236   9,31 %
KSS 90   3,55 %
Slobodné fórum 59   2,33 %
ANO 25   0,99 %
HZD 22   0,87 %
Slovenská ¾udová strana 7   0,28 %
Obèianska konzervatívna strana 5   0,20 %
NÁDEJ 5   0,20 %
ZRS 4   0,16 %
Slovenská národná koalícia 4   0,16 %
SMK 3   0,12 %
¼avicový blok 2   0,08 %
Strana obèianskej solidarity 2   0,08 %
Prosperita Slovenska 2   0,08 %
Misia 21 1   0,04 %
SD¼ 1   0,04 %
Agrárna strana vidieka 1   0,04 %

zobrali na vedomie hospodárenie v MPO 
a plán kontrolnej èinnosti hl. kontrolóra 
jednohlasne schválili.  Dòa 22.6.2006 sa poslanci zišli na 
 Poslanci sa zaoberali aj plnením riadnom zasadnutí mestského zastu-
rozpoètu k 31.3.2006 a harmonogramom pite¾stva. Ako prvý bod programu pred-
organizaèno-technického zabezpeèenia ložila hl. kontrolórka mesta Ing. Rybá-
volieb do orgánov samosprávy obcí, riková správu o kontrole plnenia uzne-
ktoré sa budú kona� 2.12.2006.sení a správu o uzneseniach doposia¾ 
  V interpeláciách poslanci predložili nesplnených. V druhom bode programu 
podnety a pripomienky obèanov, sa poslanci zaoberali odpredajom a 
ktorými sa budú zaobera� jednotlivé odkúpením pozemkov.
oddelenia MsÚ. Interpelácie sa týkali    Komisia pre školstvo, kultúru a šport 
napr. opravy chodníka na ul. Moyze-pripravila návrh Dodatku è. 1 k VZN è. 
sovej, parkoviska pri Pk Rajec, vyre-64/2005 o poskytovaní dotácií z vlast-
zanie ekologických vrbín, doplnenie ných príjmov mesta. Tento dodatok sa 
malých odpadových košov na sídlisku týka èerpania finanèných prostriedkov 
Sever a pod.pre jednotlivé športové kluby. 
 V závere rokovania boli poslanci   V ïalšom bode programu predložila 
oboznámení s výsledkami volieb do NR hlavná kontrolórka poslancom správu o 
SR na území mesta Rajec a taktiež boli výsledku hospodárenia v MPO za me-
schválené termíny riadnych zasadnutí siace január - máj 2006 a následne pred-
MZ na II. polrok 2006.                             ložila plán kontrolnej èinnosti hl. kon-

trolóra na II. polrok 2006. Poslanci MsÚ

VO¼BY 2006

VO¼BY 2006

Pozemkové vz�ahy 
na Slovensku 

 – história a súèasnos�

Prevzaté z literatúry
Ing. E. Rybáriková
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ÈO JE V RAJCI NOVÉ?

priestor na súkromné rozhovory 
so svojimi príbuznými, keïže 
bývajú po dvoch na izbách. Èiže 
rozšírenie priestorov nebude len     Písal sa rok 1992, kedy sa zaèala 
o jedálni a o kultúrno-spoloèen-realizova� myšlienka na zriadenie 
skej miestnosti, ale bude to aj domova pre starých, chorých, mentálne a 
miestnos� na èinnos� našich telesne postihnutých obèanov. 
obyvate¾ov. Ïalší dôvod som   8. februára 1993 táto myšlienka 
mala ja osobný. Keï som bola nadobudla konkrétnu podobu a sláv-
na stáži v zahranièí, videla som, nostne sa otvoril Domov vïaky v Rajci. 
že èím sú obyvatelia starší, tým Odvtedy až po dnešok sa toho v tomto 
sa ich pohyb zhoršuje, alebo sú zariadení urobilo mnoho, rástlo nadšenie, 
po mozgovej príhode a majú ale i množstvo práce. Zvykli sme si a 
problémy s pitím a prijímaním berieme ho už ako súèas� mesta, ako 
potravy. súèas� nášho života. Mnohým ¾uïom 

Èo máte ešte nové v DV?Keï chceme „ochráni�“ ich Domov vïaky a jeho pracovníci podali 
Mali sme v rámci projektu EQUAL ¾udskú dôstojnos�, z èasti ich je potrebné pomocnú ruku a mnoho ¾udí nezištne 
návštevu 22. – 25. 6. 2006 z Po¾ska a Ta-oddeli� od obyvate¾ov, ktorí sú pri pomáha jeho obyvate¾om i pracovníkom. 
lianska, keïže sme jeden z partnerov tohto stolovaní samostatní. Na základe tohto Ani jedna ani druhá strana však nestojí     
projektu. Robí sa prieskum kvality všetkého, po pripomienkach od obyvate-o medializáciu. My sme však boli zvedaví, 
sociálnych služieb a vzdelávania sociál-¾ov, personálu a návštevníkov z vonku sme ako je to s Domovom vïaky dnes. Požia-
nych pracovníkov na Slovensku a pripra-vyhodnotili, že najväèšia potreba je dali sme riadite¾ku Janku Jasenovcovú, 
vuje sa aj publikácia. Taliani a Poliaci prešli rozšírenie priestorov a zaèali sme sa aby nám priblížila aktuálne zmeny.  
celý DV i zariadenie Áno pre život a úplne zamýš¾a�, ako by to šlo. 
zmenili postoj, pretože sem prišli s tým, že Na koho ste sa obrátili so svojou Preèo ste sa rozhodli zväèši� priestory 
nie sme až taká vyspelá krajina. Písali nám požiadavkou o rozšírenie?Domova vïaky?
po príchode do Talianska e-mail, že cesta S týmto problémov som sa obrátila na Keï sa robila rekonštrukcia týchto 
bola strastiplná, hrozná, ale že tu spoznali primátora Ing. Jána Rybárika a poprosila priestorov, asi sa nepredpokladalo, že tu 
mnoho šikovných ¾udí a videli, že sme ho, èi by sa s tým dalo nieèo robi�. Keïže je bude to¾ko imobilných ¾udí. Sú tu obme-
naozaj ïaleko za tým, aké mali predstavy. stavbár, èi by nám s tým mohol nejako dzené podmienky, stiesnené priestory, 
V èom je Domov vïaky iný ako zariade-pomôc�. Bola som rada, pretože sa toho pretože pri vozièkároch je potrebné ma� 
nia tohto typu?naozaj zhostil, rozmýš¾al, ako by to bolo väèší priestor ako pri mobilných oby-
Je to snáï o ve¾mi peknej myšlienke, že najlepšie, zavolal projektantov, ktorí si to tu vate¾och. V mesiacoch december a január 
predtým boli v tejto budove deti a teraz sú tu prišli obzrie� a zvažovali možnosti, èi už po som robila prieskum kvality sociálnych 
starkí, ktorí potrebujú pomoc ako deti. Toto stránke stavebnej, statiky, rozvodov atï. služieb DV, aké služby poskytujeme a èo 
je zariadenie, ktoré je otvorené 24 hodín Dala sa urobi� štúdia, predložilo sa to MZ, na to hovoria obyvatelia, ich rodinný prí-
denne. Nielen pre obyvate¾ov, ale aj ¾udí    ktoré to na svojom zasadnutí schválilo.slušníci, návštevníci z vonku i zamestnan-
z vonku, ktorí potrebujú poradi�, pomôc�. ci. Najviac pripomienok, ktoré som dostala Ako sa táto prístavba financuje?
Radou, pomocou alebo len povzbudením Nie je to financované zo žiadneho projektu. zo strany obyvate¾ov DV, ich rodinných 
alebo milým slovom. Je to nároèná práca, Bolo a je to o vylepšení podmienok pre príslušníkov a návštevníkov, ktorí vedia 
ale zmysluplná a krásna. Je potrebné reago-obyvate¾ov a návštevníkov DV i pracov-posúdi� kvalitu služieb a od našich obyva-
va� flexibilne na potreby a podnety ¾udí, je ných podmienok zamestnancov. Urobi� te¾ov, ktorí sú schopní sa vyjadri� k takým-
to �ažké, ale je to treba. Nemôžeme pove-ïalší dôstojný priestor pre obyvate¾ov a už to veciam prevládali hlavne obmedzené 
da�, že zajtra, pretože zajtra môže by� nes-sa všetci tešíme, keï to bude hotové. Viem priestory. S�ažovali sa, že jedáleò je naozaj 
koro alebo už zajtra pre toho èloveka nemu-si predstavi� mnoho vecí, ktoré sa tu budú malá. Keï sa niekomu nieèo stane a treba 
sí by�. Sú chvíle, keï to musí by� hneï a da� robi�. Urobili sme aj ïalší východ, da� prvú pomoc, nemáme kde ostatných 
nemôžeme poveda�, že mám nejakú svoju ktorý bude bezbariérový, èiže ¾udia môžu ¾udí odsunú�, aby sme tomu èloveku mohli 
prácu, alebo ja už idem domov. Keï èlovek priamo vyjs� a prís� do jedálne a spoloèen-poskytnú� adekvátnu pomoc. Na druhej 
raz príde, druhý raz už nemusí prís�.          A skej miestnosti, alebo sa len otvoria dvere a strane môžeme len s obmedzením robi� 
druhý raz nemusí požiada� o pomoc, oni budú už v kontakte so záhradou. Aj keï nejaké kultúrne akcie, napr. pri tancovaní – 
pretože sa môže sta� všelièo.prídu návštevy, èi už mobilní alebo ve¾mi zle sa v takom obmedzenom 
Domov vïaky neplní len funkciu domova, imobilní, bude tu vstup pre nich a nemusia priestore pohybuje a najmä pri tanci s 
ale aj funkciu centra pomoci pre ¾udí, chodi� cez celú budovu. Ideme sa ešte viac vozièkármi. Na jar, v jeseni alebo v zime, 
ktorí majú nejaký problém, alebo ich nieèo otvára�. kedy sa nedajú robi� akcie vonku, bol s tým 
postihne a oni potrebujú pomoc, èi už Som ve¾mi rada, že to vyšlo vlastne od problém. Ïalšou vecou, ktorá bola pod-
legislatívnu, sociálnu, poradi�, povzbu-obyvate¾ov DV a ich rodín a že funguje netná na rozšírenie týchto priestorov bolo 
di�... Stále musíme by� v obraze, stále je spolupráca medzi nami.to, že ¾udia z vonku chodia k nám pre obe-
potrebné študova� legislatívu, stále treba dy. Aj pre nich bolo potrebné, aby sa lepšie Do kedy by ste mali prístavbu dokonèi�?
by� k dispozícii... Prestavba by mala trva� približne do konca dostali do jedálne a nemuseli prechádza� 
Dnes ¾udia žiadajú o pomoc nás a zajtra prázdnin. Okolo septembra by to už malo cez celé zariadenie.
na ich pomoc môžeme by� odkázaní my.by� hotové a mali by sme zaèa� tieto Dôležitá bola požiadavka rodinných 

priestory využíva�.príslušníkov na nejakú miestnos� alebo 
Za rozhovor ïakuje Zuzana Moská¾ová



ÈO JE V RAJCI NOVÉ?

    Od 1.7.2006 došlo k zmene na poste riadite¾a MZUŠ. Novým riadite¾om sa stal PaedDr. Marián 
Remenius. V zmysle zákona è.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve je funkèné obdobie riadite¾a 
5 rokov. Po uplynutí tohto obdobia je zriaïovate¾, v našom prípade Mesto Rajec, povinný vyhlási� 

výberové konanie na miesto riadite¾a školy. Dòa 30.6.2006 uplynulo funkèné obdobie riadi-te¾ky MZUŠ Mgr. Antónie Turianovej. Z tohto dôvodu 
bolo vyhlásené výberové konanie na miesto riadite¾a MZUŠ. Inzerát bol uverejnený v Žilinskom veèerníku, na úradnej tabuli mesta a v budove 
MZUŠ. Do stanoveného termínu (30.5.2006) boli na Mesto Rajec predložené 2 žiadosti. Obaja kandidáti splnili zákonom stanovené požiadavky, 
t.j. spåòajú požadované vzdelanie pre daný typ školy, predložili žiados�, životopis, doklady o vzdelaní a praxi a návrh koncepcie rozvoja školy. Dòa 
20.6.2006 sa uskutoènilo výberové konanie. Výberovú komisiu pod¾a zákona è.596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve tvorila Rada školy pri 
MZUŠ,ktorú v zmysle uvedeného zákona a uznesenia MZ è. 19/2004 tvorí 7 èlenov, z toho 2 pedagogickí zamestnanci, 1 nepedagogický zamest-
nanec, 1 zástupca organizácie MsKS, 1 zástupca poslancov, 2 zástupcovia rodièov. Na výberové konanie boli v zmysle zákona pozvaní zástupco-
via zriaïovate¾a a zástupcovia krajského školského úradu s hlasom poradným. Obaja uchádzaèi prezentovali svoju koncepciu a odpovedali na 
otázky prítomných èlenov. V tajnom hlasovaní získal väèšinu hlasov PaedDr. Marián Remenius, ktorý bol èlenmi rady školy navrhnutý do funkcie 
riadite¾a MZUŠ. Na základe tohto návrhu ho primátor Mesta Rajec vymenoval od 1.7.2006 do funkcie riadite¾a MZUŠ.
                                                                                                                                                                                                        Ing. J. Mièudová

koncerty, výchovné koncerty, èi komunikácii, ¾uïoch, náladách.     Po zmene na poste riadite¾a dobie, kedy je nútený zváži� 
triedne besiedky pre rodièov.  V  m o jo m  pracovnom živote sa MZUŠ sme boli zvedaví na svoje priority a ja sa v takomto 
V tomto roku sme usporiadali už vyskytli aj také situácie, kedy názory oboch "riadite¾ov",  období práve teraz nachádzam. 
14. roèník Prehliadky slovenskej mòa samú prekvapil prístup bývalej riadite¾ky Mgr. Antónie Som presvedèená, že zanechá-
hudobnej tvorby pre deti a mlá- niektorých ¾udí. To všetko k mo-Turianovou i  nového riadite¾a vam kvalitnú školu, dobrých a ši-
dež, ktorá je ojedinelou na Slo- jej práci a najmä k tejto hektickej PaedDr. Mariána Remeniusa. kovných žiakov, kvalitných a 
vensku a má vynikajúci ohlas u dobe asi patrí. Záleží na èloveku, obetavých pedagógov, ktorým 
úèastníkov z iných ZUŠ. ako to dokáže strávi�. Ak mám    Pani Turianová, ako by ste touto cestou z úprimného srdca 
Takže sa splnili všetky vaše sny a by� úprimná, èasto som mala pro-zhodnotili svoje pôsobenie na ïakujem za všetko, èo pre našich 
predstavy o ZUŠ? blém s trávením. Takže boli aj ne-poste riadite¾ky MZUŠ? žiakov, školu i mesto poèas môj-
Je pravda, že sa škola pozitívnymi gatíva, ale s odstupom ich pozití-Keï som nastupovala do funkcie ho pôsobenia vo vedení školy 
zmenami, ktorými prešla, dostala va jednoznaène prekryli. Je mi ¾ú-riadite¾a ZUŠ pred 5 rokmi, èaka- urobili. Novému riadite¾ovi 
do podstatne inej, lepšej polohy, to, že z tejto funkcie musím odís�, lo ma dos� �ažké obdobie. Spúš- PaedDr. Mariánovi Remeniusovi 
než sa nachádzala. To ale nezna- ale v živote èloveka nastane ob-�ala sa reforma školstva, škola želám ve¾a pracovných úspe-
mená, že nie je stále èo vylepšo-prechádzala do právnej subjekti- chov, dobré zdravie a pevné nervy.
va� a zdokona¾ova�. Škola je vity, v tom roku som konèila VŠ a 
inštitúcia, ktorá neustále so sebou èakali ma štátnice. Od júla 2002 
prináša množstvo problémov a prešli všetky kompetencie z OÚ v 
podnetov,ktoré treba rieši�.A mo-Žiline na MsÚ v Rajci, ktorý sa 
je sny, predstavy? Èiastoène sa stal našim zriaïovate¾om a škola 
splnili, aj keï nie všetky. Napriek dostala prívlastok Mestská ZUŠ. 
tomu snívam rada a verím, že aj Na èo ste vy osobne  hrdá? 
pod novým vedením sa niektoré Na to, že spolupráca s Mestom 
moje sny a predstavy ešte naplnia. vyústila k možnosti pres�ahova� 

sa do nových priestorov. To bolo Ako vidíte školu po 5 rokoch 
pre našu školu to najdôležitejšie. vášho vedenia?

Nemôžem poveda�, že by škola V starých priestoroch sme nemali 
stagnovala, aj keï je to môj sub-možnos� rozširova� a rozvíja� 
jektívny názor. To musia posúdi� školu o ïalšie odbory, pretože 
hlavne rodièia, žiaci, èi zriaïova-nám to malé a neadekvátne pries-
te¾. Sme základným pilierom kul-tory nedovo¾ovali. Výtvarný od-
túry v Rajci a jeho regióne, zú-bor bol vždy situovaný mimo 
èastòujeme sa s našimi žiakmi na našej budovy - v starej orlovni, 
rôznych akciách v meste i mimo neskôr  v GAŠ v Rajci. Vždy bol 
mesta, žiaci pravidelne reprezen-ve¾ký záujem o štúdium hry na 

ktorý má už vyše 50 rokov a ja PaedDr. Marián Remeniustujú školu a mesto Rajec na me-gitare, ktoré sme pre nedostatok 
som 10 rokov spieval v tomto 

dzinárodných, celoslovenských, tried neotvorili. Mesto zrekon-    Pán riadite¾, môžete sa našim miešanom zbore. V súèasnosti 
èi regionálnych sú�ažiach, svoji-štruovalo pre MZUŠ celé poscho- èitate¾om v krátkosti predsta- spievam v Žilinskom komornom 
mi výsledkami vkladajú do pove-die Kultúrneho domu. Pres�aho- vi�? zbore pod vedením Marka Bohu-
domia dobré meno našej školy a vali sme sa do krásnych, podstat- Od skonèenia štúdii pôsobím v nického a zborovej èinnosti sa 
mesta Rajec po celej republike. ne väèších priestorov, èo mi oblasti školstva. Do funkcie ria- venujem už 13 rokov. Dá sa po-
Ve¾mi známe sú súbory, ktoré umožnilo otvori� literárno-dra- dite¾a nenastupujem ako nová- veda�, že je to tradícia v našej 

taneèný nám už dávno závidia ove¾a väè-matický a  odbor, ako aj èik. Pôsobil som 11 rokov na rodine. Hudba u nás znie od rána 
šie školy ako je tá naša. Nové od-prija� pedagóga na vyuèovanie poste riadite¾ ZŠ v Žiline-Bytèici do veèera a je mi to ve¾mi blízke.
bory, ktoré fungujú dva roky, hry na gitare. Týmto sa naša škola a teraz som jeden rok uèil na ZŠ Aký je váš prvý dojem z Rajca a 
majú ešte èas na ve¾ké úspechy. zaradila medzi plnoorganizované na Hájiku v Žiline. Som absol- MZUŠ do ktorej nastupujete?
Každý nový odbor potrebuje ZUŠ, a to ja osobne pokladám za ventom ZUŠ v Žiline v hre na vio- Keï som sa dozvedel, že na mies-
trpezlivos� a priestor na urèitú ve¾ký krok k rozvoju školy. lonèelo a ako dospelý som študo- to riadite¾a MZUŠ v Rajci sa vy-
etapu svojho vývoja. Verím, že  v Okrem iného máme k dispozícii val spev. Od mala som navšte- pisuje konkurz, zaujalo ma to. Do 
nových odboroch sa kvalitné vý-ve¾kú sálu a malú zasadaèku voval koncerty a spieval som       konkurzu som sa prihlásil a Rada 
sledky èoskoro dostavia.(zrkadlovú sálu), ktorú sme si v Odboráriku. Moja babka, mama školy ma vybrala. Som tu a dú-

zariadili pre taneèný odbor, kde Máte  aj negatívne skúsenosti? a teta boli zakladajúce èlenky fam, že to nikdy neo¾utujem. 
Samozrejme že mám. Všetko je o organizujeme pravidelné verejné Žilinského miešaného zboru,

Aktuálne z MZUŠ

Pokraèovanie na str. 6
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    Hoci sa 15. júna 2006 ešte nekonèil školský rok, 
uskutoènila sa       v MŠ na Mudrochovej ulici v Rajci 
jedna milá udalos� – ROZLÚÈKA S MATERSKOU 
ŠKOLOU pre deti, ktoré už posledný rok navšte-vovali MŠ a v 
septembri sa z nich stanú školáci – prváci.Oslava zaèala oficiálnym 
príhovorom pani riadite¾ky Mariany Špánikovej, venu-júcej úprimné 
slová nielen de�om ale i rodièom. Nasledovalo slávnostné 
stužkovanie, v závere ktorého sa dievèatá pýšili ružovou a chlapci 
modrou stužkou a darèekom v podobe peknej knihy. Po skonèení 
úvodnej èasti sme sa premiestnili na školský dvor, kde pokraèovala 
rozlúèka záhradnou párty. Budúci školáci si zatancovali, pobavili sa, 
vyšantili i pochutili si na výborej torte. Celé popoludnie vládla 
príjemná atmosféra a dobrá nálada, a len málokto postrehol starostlivo 
ukrytý smútok v oèiach triednych uèiteliek pri speve rozlúèkovej 
piesne: „Zazvoò zvoneèku, zazvoò ešte raz. Odchádzam zo škôlky 
posledný raz.“
Za celý kolektív uèiteliek i zamestnancov MŠ prajem odchádzajúcim 
de�om mnoho úspechov v škole, kamarátov v triede a príjemných 
spomienok na Materskú školu.

 Pokraèovanie zo str. 5 hneï od zaèiatku a budem na to 
Škola  sa mi ve¾mi páèi, je v krás- klás� hlavný dôraz. Verím, že sa 
nych zrekonštruovaných pries- mi to bude dari� v spolupráci s 
toroch. Kým som sa do konkurzu pedagógmi. 
prihlásil, bol som si školu pozrie�, Kam chcete aby smerovala 
aby som vedel do èoho idem a bol MZUŠ v Rajci?
s o m  n a o z a j  v e ¾ m i  m i l o  Chcel by som, aby sa de�om 
prekvapený, že takáto škola v na- poskytovalo vzdelanie, ktoré 
šom regióne je. Je vidie�, že Mes- obohatí ich citový život.
tu záleží na budove i napredovaní Vzdelanie, ktoré dostanú v ZŠ s 
školy, jeho obyvate¾och, de�och a balíkom vedomostí je jedna vec a 
mládeži ,  aby sa  kul túrne druhá vec je, èo ich má v živote 
vzdelávali a žili kultúrnym živo- pripravi� na emocionálne preží-
tom, aby sa deti uèili v podnet- vanie a to im má poskytnú� práve 
nom estetickom prostredí. takýto typ školy. To èo som vo 
Ja sa na prácu ve¾mi teším, teším svojej vízii na konkurze uviedol 
sa na deti, pedagógov, na spolu- je, že by som chcel da� priestor aj 
prácu s MsÚ i obyvate¾mi. hendikepovaným de�om, ktoré 
Možno je to výhoda, že pedagó- ve¾akrát majú problémy s cito-
govia ma nepoznajú, že prichá- vým prežívaním a sú ove¾a vní-
dzam z vonku, že niesom rodák    mavejšie. Tu je ve¾ký priestor pre 
z Rajca. Som rodák zo Žiliny a tu takéto aktivity. 
aj žijem. Možno bude nevýhoda, Chcel by som, aby škola mala 
že nepoznám ¾udí v Rajci, ale svoju web stránku, aby sme zalo-
urèite sa vzájomne spoznáme pri žili obèianske združenie na 
mnohých príležitostiach, ktoré sa podporu práce školy, chcem 
cez rok vyskytnú. spolu-pracova� so Žilinským 
Aké sú vaše plány? Konzervatóriom na organizovaní 
Je tu vidie� kus práce p. riadite¾- koncertov, kde by vystupovali 
ky Turianovej. Táto škola je zná- študenti ŽK spolu s nadanými 
ma v regióne i na Slovensku. Keï žiakmi MZUŠ a videli by príklad 
kolegovia – riaditelia poèuli kam a vzory „aha, keï sa budem sna-
idem, hlavne tí zo ZUŠ, vraveli ži�, sem to môžem dotiahnu�“. Už 
mi, že „idem do dobrej školy, že som oslovil vedenie Kon-
ko¾ko je tu súborov, ako sa im zervatória, ktoré s týmto projek-
darí ,  s láèikový,  dychový,  tom súhlasilo. Ostatné ukáže èas, 
violonèelový súbor – to je rarita èo prinesie. Aké úspechy, aké 
na Slovensku, ¾udový súbor, to je neúspechy. Ale pevne verím, že 
naozaj málo kde a ešte v takom úspechy prevážia neúspechy. Tie 
malom meste“. To, že to tu ide a sú urèite prídu, tým sa nevyhneme 
výsledky, je aj pre mòa zavä- nikdy, to by sme boli idealisti. Ale 
zujúce, aby som oèakávania bez neúspechov by sme úspechy 
splnil. Hudobný odbor je najro- nevedeli vychutna�. Na toto 
zvinutejší a mojou úlohou je všetko sa teším a o nejaký èas vás 
posunú� ïalej aj tie ostatné – oboznámim s tým, èo sa nám 
taneèný, lit. - dramatický a výt- podarilo a èo naopak nepodarilo, 
varný, od ktorých sa oèakáva alebo si to bude vyžadova� viac 
viac, väèšia prezentácia v meste   èasu a snaženia. 
i okolí. O toto sa budem snaži� 

KULTÚRA

Prímestský tábor pre deti – júl 2006 

    V dòoch 10. – 14. júla 2006 sa konal 1. turnus denného prí-
mestského tábora pre deti, ktorý organizovalo Mestské kultúrne 
stredisko v Rajci. Tábor bol zameraný na tvorivú èinnos� a športové 
aktivity. Deti  si zmerali sily a vedomosti v rôznych sú�ažiach, vyrobili 
si krásne predmety, boli navštívi� zvieratá  v ZOO Bojnice a jednu noc 
strávili mimo domu vo Faèkove. V piatok  14. júla sa všetci lúèili 
unavení, ale š�astní, že prežili týždeò plný dobrodružstiev a spríjemnili 
si tak prázdninový èas. 

DETI A PRÁZDNINY

Rozprávala sa Z. Moská¾ová

MsKS

   MsKS v Raj- A ako hodnotí už druhú Impro-
ci v spolupráci ligu v Rajci predseda p. Abafi? 
s ROS Žilina "Ve¾mi ma deti prekvapili svojou 
dòa 16.6. 2006   nápaditos�ou. Dokázali za 3 mi-
v priestoroch núty vymyslie� svoje malé 
ve¾kej zasa- divadelné kreácie lepšie ako mi-
daèky MsÚ už nule. Treba ešte pracova� na he-

druhýkrát v tomto roku usporia- reckom podaní, nehanbi� sa pred-
dalo sú�až v detskej improvizácii vies� svoj výkon do detailov."
zameranej na fantáziu úèinku- Najlepšie herecké výkony podali: 
júcich  Improligu. Dominika Dupkalová zo Žiliny, 
Osem družstiev:  Bublinky zo Ži- Monika Cesneková a Peter Pekný 
liny, Samuraji a Normanky z Ka- z Rajca. S najväèším poètom 
mennej Poruby, Šimikovia, bodov skonèilo družstvo Lienky, 
Štuplíkovia, Quest a Èilikovia  d ru h ú a tretiu prieèku obsadili 
z Rajca, Lienky - zmiešané druž- družstvá Quest a Èilikovia.
stvo zo Žiliny a Ïurèiny sa stret- Na záver ïakujem sponzorom    
lo, aby predviedlo svoju fantáziu. p. Fabanovej a Katke Kavcovej. 
Zatia¾ èo mladší èlenovia Èili Dúfam, že spolupráca medzi 
divadla z Rajca sú�ažili, starší MsKS Rajec a ROS Žilina bude   
èlenovia sprevádzali sú�až  svoji- v tomto smere pokraèova� aj na-
mi malými improvizáciami a vy- ïalej a v budúcom školskom roku 
påòali vo¾né minúty. O hudobný sa stretneme s väèším poètom 
doprovod sa postaral Juraj úèinkujúcich aj divákov.
Kalma.                                                                                                

 PREDVEDENÁ FANTÁZIA

Eva Pekná

Lenka Baránková
MŠ Mudrochova ul.Rajec

ROZLÚÈKA
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"postupový k¾úè". Sú�až mala hneï finálové kolá, èo nás dos� pre-
kvapilo, pretože každá taneèná disciplína mala okolo 20 sú�ažných 
choreografií. Panovala ve¾ká nervozita, nako¾ko tancujúcich bolo 
ve¾a a stupne pre ví�azov boli len tri. Èo sme si teda zo Senca priniesli?    V novej taneènej sezóne 2006  si zatia¾ taneèníèky    
1. miesto  disco dance " PREMENY"  mládežz G. D. I. junior vytancovali 31 ocenení !
1. miesto  malá choreografia  "PINK"  juniori Júlia Straòanková

   15. apríla 2006 sme sa zúèastnili Krajského kola taneènej sú�aže 1. miesto  malá choreografia  "Motýle"  deti Dominika Albertová
Street dance a Modern dance v Olomouci, s možnos�ou kvalifikácie                                                                           Dominika Šuhajdová
na Majstrovstvá Èeskej republiky. Bola to naša prvá sú�až v Èechách. 2. miesto  scénický tanec  " MALÁ MORSKÁ VÍLA" - deti
Sú�ažili sme v detských a juniorských vekových kategóriách so show 3. miesto  scénický tanec  " TIENE"  mládež
choreografiami a scénickými choreografiami. Podarilo sa nám získa� : 3. miesto - disco dance " LET´S GO"  juniori
3. miesto v show choreografiách  deti "Farebný svet" 3. miesto  malá choreografia "CRAZY" mládež Ivana Galovièová                                                              
4. miesto v show choreografiách  juniori " Pele Mele show"     Dlho sme neoddychovali, pretože 10. 6. 2006 sa konala ïalšia ta-
a 4-krát finálový postup s kvalifikáciou na Majstrovstvá Èeskej neèná sú�až v Dolnom Kubíne "Taneèný Kubín", ktorú organizoval 
republiky. Slovenský zväz moderného a módneho tanca. Sú�ažili sme v disko 
   Ïalšia sú�až, ktorej sme sa zúèastnili bola Celoslovenská taneèná choreografiách, show choreografiách a malých choreografiách. Na 
sú�až "TOPDANCING 2006", ktorá sa konala 21. -  22. 4. 2006       tomto prvom roèníku sú�aže sa zúèastnilo ve¾ké množstvo taneèných 
v Topo¾èanoch. Po prvýkrát dievèatá sú�ažili medzi "dospelákmi"     klubov z celého Slovenska. Sú�ažilo sa na postupové kolá /semifinále 
V silnej konkurencii sme získali v hlavnej vekovej kategórii 2. finá- a finále/, èo bolo pre dievèatá menej "stresujúce", ale o to nároènejšie, 
lové ocenenie s úplne novou  disko choreografiou "Premeny". pretože do finále postúpili s 11- timi choreografiami. Únava opadla až 
Keïže sa sú�aže v Topo¾èanoch nezúèastnili pre chorobu ani deti,  ani vtedy, keï si preberali vytancované ocenenia :
juniori, mohli si to dobehnú� 6. 5. 2006 na Celoslovenskej sú�aži       1. miesto disko choreografie "Vèielka Maja"  deti
v moderných a módnych tancoch v Ružomberku  Dancerose 2006. 1. miesto malé choreografie "Crazy" mládež - Ivana Galovièová
Na sú�aži malo premiéru 6 nových choreografií  v detskej, juniorskej a 1. miesto malé choreografie "Pink" juniori  Júlia Straòanková
hlavnej vekovej kategórii. Najdôležitejšie bolo prvé kolo a získanie 1. miesto malé choreografie "Motýle" deti  - Dominika Albertová                  
finálového postupu. Nebolo to vôbec jednoduché, pretože konku-                                                                           Dominika Šuhajdová
rencia bola silná. Z 10-tich  sú�ažných choreografií sme získali 10-krát 2. miesto - malé choreografie "Dance show" mládež 
finálový postup. Už sme boli o krok  bližšie k stupòom ví�azov a k zís-                                                                           Veronika Töröková
kaniu ceny primátora mesta Ružomberok. Po finálovom maratóne 1. miesto  disko choreografie "Farebný svet"  deti
dievèatá netrpezlivo èakali na koneèné vyhodnotenie: 2. miesto  show choreografie "Malá morská víla"- deti

1. miesto  disko choreografie "Let´s  go"  juniori
3. miesto  show choreografie  "Pele Mele show"  mládež
3. miesto  disko choreografie  "Èo je nové"  mládež
4. miesto  disko choreografie "Premeny"  mládež
    Týmito sú�ažami sa uzatvorila polovica taneènej sezóny 2006.
My sme však ešte neskonèili, pretože 22. 6. 2006 sa konal VI. roèník 
"Divadelnej Šuje", na ktorom sa každý rok zúèastòujeme.
    1. júla sa zaèali prázdniny, ale 62 dní bez tancovania? Preto sme 
hneï prvý prázdninový týždeò zaèali s lektorkou z TS Sketch Hell       
z Bratislavy, Saškou Somorovskou, ktorá nám dala poriadne zabra�. 
Za tento krátky èas sa dievèatá nauèili základy hip- hop-u v  "new sty-
le" a dokonca zvládli aj  hip- hop-ovú choreografiu. "To nie je možné, 
vaše baby sa tak rýchlo uèia. To, èo som mala pripravené na tri dni, ony 
zvládli za jeden," boli Sašiné slová. Ve¾mi nás to povzbudilo, pretože 
disko a hip- hop sú úplne odlišné štýly a prechod z jedného do druhého 
dá poriadne zabra�.
22. 7. 2006 sme predviedli pre verejnos� hodinové taneèné vystúpenie, 
ktoré sa konalo na námestí v Rajci.
23. 7. 2006 sme vystúpili, taktiež v hodinovom programe, na futbalo-
vom ihrisku v Konskej.

   Ako každý rok, 
tak aj tento sa 1.miesto disko choreografie deti "Farebný svet"
chystáme na ta-1.miesto  disko choreografie juniori "Let´s go"
neèné sústredenie 1.miesto disko choreografie  sólo juniori Veronika Töröková"
plné diska, hip- 1. miesto   disko choreografie mládež  "Ivana Galovièová"
hop-u, ale aj dobrej 1. miesto   scénické choreografie mládež "Tiene"
zábavy. 2. miesto   show choreografie deti "Malá morská víla"
A èo po prázd-2. miesto   disko choreografie duo deti " Motýle"
ninách? Èakajú nás 2. miesto disko choreografie sólo juniori " Júlia Straòanková"
ïalšie tri sú�aže, 2. miesto  disko choreografie mládež "Premeny"
ktoré uzatvoria 3. miesto disko choreografie mládež  "Èo je nové"
taneènú sezónu     Ïalšia sú�až sa konala 3. 6. 2006 v Senci. Organizovala ju SZUŠ     
2006.v Senci a Malokarpatské OS v Modre pod názvom "Senecká dúha". 

Sú�ažilo sa v scénických choreografiách, disku, hip- hop-e, malých 
Mgr. K. Törökováchoreografiách. Jednotlivé taneèné disciplíny boli rozdelené pod¾a 

G.D.I.vekových kategórií (deti, juniori, mládež). Novinkou bol pre nás 

KULTÚRA
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vyrušova�? Áno, aj to sú priority mnohých A už tu je samotný 23. roèník RAJECKÉHO V znamení maratónu z nás, smutné je, že najmä mnohých mla-MARATÓNU - maratónu, ktorý je nároèný, 
dých. Èlovek keï chce, dokáže ve¾mi ve¾a. ve¾mi ob¾úbený, ale pekný aj vïaka 

   sa nesú všetky naše preteky, zrých¾uje sa Ide len o správne rozvrhnutie a napláno-atmosfére, ktorá vládne na našom námestí.  
tempo aj príprava. Hlavou sa preháòajú vanie èasu, skvalitnenie života a všetko sa Veríme, že i v tomto roku to nebude inak. 
myšlienky ako to dopadne, ako to zvládne stihne. Dokonca ove¾a viac ako inokedy 22 roèníkov ma-
telo, bola príprava kvalitná...? a zrazu je na svete krajšie  mám èas pre jú zabehnutých 

seba, rodinu, deti, záhradu, na tvári len traja muži a    7. 6. 2006 sme na žilinskej dráhe bežali 
úsmev a dobrú náladu. Maratón je ako vieme, že všetci 12-minútový beh (Cooperov test). Viete 
sám život. Treba sa naò pripravi�, dodr-sa opä� do Rajca ko¾ko dokážu naši bežci zabehnú� za tento 
žiava� pravidlá, veri� že prídem do cie¾a pripravujú. Pred èas? Z. Koleda 3595m, J. Jarina 3446m,    
bez väèších problémov, nepodceni� 23 rokmi mali aj P. Uhlárik 3241m, Jozef  Stupòan 3234m, J. 
obèerstvovaèky, ktoré sú na trati pripra-oni o to¾ko me-Jarina ml. 2864m, D. Fraštia 2746m,         
vené a najmä beža� s rozumom. Tak nej a je obdivu-B. Žideková 2696m a J. Žideková 2555m.
bežme s rozumom a zvládnime ten náš hodné, že sa do-   10. 6. 2006 maratón v Èadci sa rozhodli 
maratón aj na trati, aj v živote.kážu pripravi� a beža� ¼. Cesnek, P. Uhlárik, J. a B. Žide-
Je ve¾kou pravdou veta, ktorú povedal urobi� si èas i kové a Z. Koleda. B. Žideková vyhrala 
olympijský ví�az Emil Zátopek: napriek zdra- Vták detský minimaratón dievèat (4,2 km)      a 

votným, èi iným lieta, ryba pláva a èlovek behá. dospelí sa trápili na tradiènej trati dlhej 
Každá problémom. Z h¾adiska usporiadate¾a. 42195 m - naozaj trápili, aspoò poniektorí. 

akcia je ve¾mi nároèná, èi je na nej 50 A kto pobeží z Klasikou a stálicou v maratónskych výko-
alebo 250 úèastníkov. A hlavne, keï sa Rajca? Sú tu pre noch je Pavol Uhlárik, ktorý vždy zvládne 
robí srdcom a usporiadate¾ sa vie vcíti� beh zanietenci, svoj maratón v pohode a v èase do 3:15, èo 
do pozície bežca, aby mal všetko ktorí chcú opä� je obdivuhodné. ¼uboš Cesnek 2:53:23 h a 
kvalitne zabezpeèené, pripravené ... .  raz zdola� tra� 10. miesto vo svojej kategórii. Antioso-bák 
Rajecký maratón má ve¾mi dobré meno do Èièmian a sa podaril Zdenovi Koledovi, bežal 
na Slovensku a takým urèite aj ostane, spä� .  Možno 4:05:15, èo zanechalo v òom rôzne myš-
hlavne vïaka Pavlovi Uhlárikovi. Je to pribudne niekto lienky, ako pokraèova� ïalej? Šport je 
pre neho nielen staros�, ale najmä nový, objaví sa tvrdá drina a železným mužom sa nikto len 
rados�, keï všetko prebehne tak ako si hviezda, môže tak nestane, treba bojova� a najmä niè ne-
to predstavuje. Samozrejme s tímom s a  p r e k o n a �  podceni�. Èas 4:34:25 Janky Židekovej 

spo¾ahlivých ¾udí, ktorí vedia èo treba uro-tra�ový rekord... Všetko je možné, ale všetko tiež nezodpovedá predstavám, ale skutoè-
bi�, pripravi�, ako sa k problému postavi�.je najmä ve¾mi nároèné. Nároèné  z každého nostiam áno. Všetko zlé je na nieèo dobré a 
Ve¾akrát nám to ani nepríde ko¾ko je za tým h¾adiska.tak ideme dobieha� zmeškané kilometre a 
starostí, èasto sklamanie, nechu�. A potom Z h¾adiska bežca. Kvalitný bežec chce tešíme sa na Rajec.
sa opä� vráti chu� bojova� a urobi� nieèo vyhra�, dosiahnu�    V tento deò sa bežal aj Beh do 
pekné pre druhých. Je �ažké uspokoji� kaž-dobrý èas, siaha po vrchu na Solisku, kde Ras�o 
dého, pretože nároky sú iné, ale vždy sa to vavrínovom venci a Galoviè potvrdil svoju formu a 
zvládne. Najmä vïaka obetavým ¾uïom, nepodcení žiadnu zví�azil.
sponzorom, ktorí sú tu a snažia sa prispie� prípravu, trénuje,    Na nároèný 49 km Beh hrebeòom 
finanène, alebo inou mierou, aby Rajecký regeneruje,  pr i-Nízkych Tatier sa 24.6.2006 vydal z 
deò bol na dobrej úrovni. Je tu Mesto, ktoré pravuje sa tvrdo a Trangošky na Chopok, Chochu¾u 
prispieva znaènou finanènou èiastkou vie, èo chce beža� a Hriade¾ské sedlo, Kozie chrbty a 
nielen maratóncom, ale aj na kultúrne a ako. Potom sú bežci, Donovaly Pavol Uhlárik. Tra� zvlá-
hudobné podujatia, ktoré sa v tento deò ktorí sú vždy niekde vpredu, aj keï nie na dol za 6:35 hod, èo je v porovnaní s jeho 
konajú, súkromné firmy, podnikatelia, tých prvých miestach, ale dokážu beža� minuloroèným výkonom horšie, ale za svoj 
banky. Všetkým ïakujeme a veríme, že rýchlo, kvalitne a v dobrom èase, najlepšie do výkon si zaslúži náš obdiv. Poloviènú tra� z 
odmenou pre nich budú kvalitné výkony 3 hodín. Donovál cez Hriade¾ske sedlo, Kozie 
bežcov, dobrá nálada, pohoda a správna Ïalej sú tu bežci, ktorí majú výbornú fyzickú chrbty a spä� si vybrali J. Žideková, Z. 
športová atmosféra.kondíciu, športujú a pri�ahuje ich maratón, Koleda a O. Veselovský. 

preto ho skúsia, ale je to možno len jedenkrát     Tešia sa na Vás Vaši maratónci, ktorým   25. 6. 2006  Beh na Poludòový grúò. 
za rok, u niekoho raz za život. vždy prebehne po chrbte mráz pred Patrí medzi najnároènejšie behy do vrchu, 
Maratón si vyžaduje èloveka celého a najmä štartom aj vïaka ve¾kému poètu divákov, keï málokto tento kopec vybehne, ve¾ká 
dostatoène pripraveného. Pretože aj ten ktorí prídu každoroène týchto odvážnych èas� bežcov kráèa. Pot, ktorý sme so seba 
najkvalitnejší bežec vie, že môže prís� kríza. mužov a ženy povzbudi� a da� im kus vydali, nám vynahradilo slnieèko a krásny 
Nedostatoèná príprava ve¾akrát zoberie chu� svojej dôvery. Ïakujeme.poh¾ad na hory, ktorý sa nám v cieli z Po-

Janka Žideková do ïalšieho behu, èlovek nechá na trati kus ludòového grúòa ponúkal. 2. miesto medzi 
svojho sebazaprenia, tvrdého boja samého so juniorkami obsadila B. Žideková, 3. miesto 
sebou, prekonania sa. Chceme sa preko-vo svojej kategórii ¼. Cesnek, 8. R.Galoviè, 
náva�. Preèo ale takýmto spôsobom? Nebolo 9. Z. Koleda a 8. J. Žideková.
by jednoduchšie sedie� niekde na pive, leža�   8. 7. 2006 sa väèšina bežcov, ktorá sa 
na kúpalisku, alebo doma v papuèkách èíta� pripravuje na Rajecký maratón, stretla na 
noviny, pozera� telku a neda� sa nikým 31 km trati v Štrbe. 
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23. ROÈNÍK RAJECKÉHO MARATÓNU



6. august 2006 
Námestie SNP 18.00 h

skupina SPEKTRUM

20. august 2006 
Námestie SNP 18.00 h

skupina ABC dance

27. august 2006 
Námestie SNP 17.00 h

skupina SONG

2. júl 2006 
Námestie SNP 17.00 h

mažoretky Kordovánky

Veselá Osmièka

9. júl 2006 
Námestie SNP 18.00 h

skupina A.N.T

16. júl 2006 
Námestie SNP 18.00 h

skupina ABC dance

23. júl 2006 
Námestie SNP 18.00 h

Country CFO

30. júl 2006 
Námestie SNP 18.00 h

skupina EXOT
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VE¼KÝ RAJECKÝ DEÒ

VELK RÝ AJECKÝ DENVELK RÝ AJECKÝ DENE Ý RA E Ý DEV LK  J CK  N

12. august 200612. august 2006

LIBEX s. r. oLIBEX s. r. o ROSS s. r. o.ROSS s. r. o.

M

CE ES JT AO R

M

CE ES JT AO R

  8.00  Otvorenie jarmoku

  9.00  Mažoretky KORDOVÁNKY

  9.45  Otvorenie Maratónu

10.00  ŠTART MARATÓNU

10.15  Cimbálová muzika

12.15  Príchod pretekárov do cie¾a

15.00  Vyhlásenie výsledkov maratónu

17.00  Hud. skupina Vidiek

19.00  Hud. skupina Brouci Band

20.30  A. N. T.

 21.30  LOUIZIANA - country music

  8.00  Otvorenie jarmoku

  9.00  Mažoretky KORDOVÁNKY

  9.45  Otvorenie Maratónu

10.00  ŠTART MARATÓNU

10.15  Cimbálová muzika

12.15  Príchod pretekárov do cie¾a

15.00  Vyhlásenie výsledkov maratónu

17.00  Hud. skupina Vidiek

19.00  Hud. skupina Brouci Band

20.30  A. N. T.

 21.30  LOUIZIANA - country music
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140  me t rov,  udalostí, ktoré súvisia s dejin- skom námestí. Nachádzajú sa tu 
odkia¾ sme mali ami Londýna. Prechádzali sme skvosty umenia od takých ma-

    Nie každý deò má èlovek krásny výh¾ad na celý Londýn a sa po známej ulici Piccadilly, liarov ako Paul Gaugin, Edgar 
príležitos� cestova� aj za jeho okolie. Nasledovalo Mu- kde bolo oèividné, že Londýn je Degas, Vincent van Gogh èi 
hranice našej vlasti. Vidie� na- seum Madame Tussauds, èiže ve¾mi kozmopolitné mesto, mnohých ïalších. 
živo svetovú metropolu akou Nemohli sme vynecha� 
je Londýn, je snom mnohých Buckinghamský palác, 
¾udí. Tento sen sa pre nás stal sídlo krá¾ovskej rodiny, 
realitou 14. mája 2006, keï ktorá býva v jeho sever-
sme ráno nastupovali do au- nom krídle. V ostatných 
tobusu, ktorý nás mal zavies� èastiach sa nachádzajú 
naprieè Európou do hlavného administratívne buduvy.
mesta Ve¾kej Británie - do   Pri veèernej prechádzke 
Londýna. Londýnom sme videli 
  Napriek vyèerpávajúcej Westminsterské opát-
ceste sme ani chví¾u ne¾uto- stvo, Big Ben s budovou 
vali túto investíciu. Mali sme parlamentu i Dawning 

múzeum voskových pretože sme stre-zistené informácie o tomto Street 10. sídlo britského pre-
figurín. Zveènili távali ¾udí zo všet-meste, no ani ten najlepší uèite¾ miéra.
sme si idoly kých kútov sveta.èi televízny dokument nena-    Londýn zaujme urèite kaž-
teenagerov, hviezdy    Ïalšou zastávkou hradí skutoèný dojem. Veï kto dého návštevníka, pretože toto 
šoubiznisu, mno- bol Londons Dun-vám priblíži pocit, keï vidíte krásne staré mesto je naozaj 
hých umelcov, ¾udí geon (temnice). Je rozsvietený Big Ben, èi otvá- unikátne. Je pravdou, že tie tri 
ktorí zmenili svet a to dom hrôzy,ale bá-rajúci sa Tower Bridge? Po vý- dni nestaèili na spoznanie 
tým sa zapísali do li sa tu len malé deti. letoch v Greennich a Cambrid- Londýna, ale raz sa tam urèite 
histórie, èi už v dob- Samozrejme,aj náv-ge sme celý deò venovali vý- vrátime.
rom alebo zlom. števa týchto temníc luène Londýnu. Prvá zastávka Študentky GAŠ Rajec 
Okrem voskových figurín sa tu bola ve¾mi bohatá na zážitky. bola na London eye. Je to stavba Silvia Køižová, 
nachádzajú aj Spirit of London. Potom sme mali namierené do milénia a toto monumentálne   Blanka Gabajová 
Ide o prehliadku rôznych National Gallery na Trafalgar-,, koleso“ nás vyviezlo do výšky                   

CESTOVANIE

pod¾a ktorých sa motívy zostavovali Pozvánka do Èièmian
do väèších kompozícií. Väèšina mo-

     Každý kraj, každý úsek krajiny má tívov býva vsadená do kosoštvorca, 
svoje znaky, ktoré ho približujú k su- ktorý spájal celú výzdobu èièmian-
sednej krajine, ktoré mu urèujú oso- ského ¾udového odevu do jedného 
bitos� rázu, javy, pod¾a ktorých už harmonického celku. Èièmiansky 
na prvý poh¾ad možno urèi� kam kroj svojou výzdobou ostro kontras-
patria. toval s jednoduchým a skromným 
   Èièmany sú najjužnejšia, a záro- zariadením domu.
veò najvyššie položená obec Žilin-     Hoci Èièmiansky kroj zostáva dnes 
ského okresu. Rozložená je v plytkej väèšinou uložený v truhliciach a 
kotline Strážovských vrchov a pri skriniach starých mám, aj dnes sa 
prameni rieky Rajèianky. Kamko¾- aktívni mladí ¾udia, žijúci prechod-
vek dnes v Èièmanoch pohliadne oko ne v obci, neustále snažia svojimi ak-
návštevníka, uvidí, že napriek �až- tivitami prispie� k zachovaniu tradí-
kým životným podmienkam si tunajší cií v obci. Ženy, ktorým èièmianska 
obyvatelia po celé roky uchovali hl- výšivka zostala blízka, naïalej zho-
boký cit pre krásu, odzrkadlený v ma- tovujú prikrývky, obrúsky, oblieèky 
¾ovaných dreveniciach, kroji a vý- na vankúše alebo rôzny bytový textil. 
šivkách. Èi už pre potešenie svojich blízkych, 
     Ve¾ký podiel na hodnote a popu- alebo pre èoraz väèší záujem turistov 
larite èièmianského ¾udového odevu a ¾udí, zaujímajúcich sa o ¾udové 
má jednoznaène výšivka, ktorá vzni- umenie.
ká svojou technickou dokonalos�ou,      Èièmany, živé múzeum ¾udovej 
bohatos�ou motívov a prvkov, ako i architektúry, bývania, ¾udového 
ornamentálnou a farebnou kompo- odevu, zvykov a tradièného dedin-
zíciou. Èièmianska výšivka je bohatá ského života, tak aj naïalej môžu 
na prvky a motívy, ktorých kombino- zosta� vyh¾adávaným miestom 
vaním vznikali ïalšie.Tradíciou sa štúdia odborníkov a obdivovate¾ov 
vytvorili urèité estetické pravidlá, ¾udového umenia.  

MM RajecZdroj:Krásou ži�

  Žijeme v období, keï zo všetkých 
strán na nás èíhajú moderné 
výrobky na vysokej technickej 
úrovni a rozmanité služby.
   Pri príležitosti Medzinárodného 
dòa múzeí sme pozvali žiakov ZŠ     
v Rajci na prehliadku Mestského 
múzea. Takým spôsobom chceme 

de�om priblíži� život našich rodièov a prarodièov, ako ¾udia 
pracovali, bývali a obliekali sa pred viac ako 100 rokmi. 
Odborný výklad bol zameraný na vznik múzea, jeho význam, 
históriu mesta, remeselné tradície a prírodu Rajeckej 
doliny. Žiaci sa zaujímali o staré remeslá, ich vznik a vývoj, 
o náradie, ktoré sa používalo pri výrobe, privilégia, ktoré 
Rajèania dostali v priebehu stároèí od rôznych panovníkov. 
V prírodovednej expozícii sa oboznámili s prírodnými 
pomermi Rajeckej kotliny a  prišli si na svoje hlavne mladší 
žiaci. Prekvapení boli z ve¾kosti dospelého orla skalného, 
ktorého mohli porovna� s mláïa�om. Nemenej zaujímavá 
bola kuna, lasica, sova, sokol a mnohé iné, ktoré doteraz ne-
videli. Po peknej prehliadke sme pre žiakov pripravili ve-
domostný kvíz, v ktorom si mohli overi� to, èo si z výkladu 
zapamätali. Za správne odpovede ich èakala odmena.      
Dúfame, že žiaci odišli obohatení o nové vedomosti a poz-
natky o svojom meste a okolí. 
     Radi privítame aj ïalších návštevníkov, turistov            
i obyvate¾ov nášho mesta. Urèite sa dozvedia ve¾a nového 
a priblížia si život v minulosti.  

MM Rajec                                                                                                        



     15. júna 2006 poctila svojou návštevou Mestskú knižnicu v Rajci 
vychytená mladá slovenská spisovate¾ka Petra Nagyová– 
Džerengová. Prišla nielen predstavi� svoju najnovšiu knihu ZA TO MI 
ZAPLATÍŠ, ktorá vyšla nedávno vo vydavate¾stve IKAR, ale aj 
porozpráva� o sebe, svojom 
živote, de�och i to, ako sa 
dostala k písaniu a preèo jej 
trvalo taký dlhý èas, kým 
ponúkla èitate¾om svoje knihy. 
Jej rozprávanie bolo pútavé a 
zaujímavé i tým, že z tejto útlej 
mladej ženy vyžarovala aura 
priate¾stva a èaro osobnosti.               
   Je nám nesmierne ¾úto, že 
napriek znaènej snahe organi-
zátora – MsKS, prišlo na túto 
besedu len zopár nadšencov 
literatúry.
  V niektorom z nasledujúcich 
èísel mesaèníka Rajèan vám 
prinesieme rozhovor s touto mla-
dou talentovanou  spisovate¾kou.

Má 

KULTÚRA A SPLOÈNOS�

ZA TO MI ZAPLATÍŠ!
Petra Nagyová – Džerengová predstavila v Rajci svoju novú knihu.

Jubilanti v júli 2006
60 rokov 

Jozef Cibulka
Viera Lenhartová
Darina Moleková

70 rokov Mikuláš Sudor
85 rokov Anna Solgová
87 rokov Jozef Slotta

Narodení
Filip Biely

Janka Albertová
Bohdan Jonek
Tobiáš Jonek

Alexandra Dubravková

Zomrelí
Anna Šimeková 16.7.1922 – 4.6.2006 

Juraj Pekara 7.4.1936 – 8.6.2006 
Mária Gardianová 20.11.1926 – 20.6.2006 
Mária Nemèeková 20.12.1915 – 21.6.2006 

Viktor Židek 1.7.1942 – 26.6.2006 

Sobáše
Jozef Chasník a Nataša Leitnerová 3.6.2006 Rajec

František Veselý a Zuzana Belanová 3.6.2006 Žilina
Peter Daníšek a Bc. Veronika Dadákova 6.6.2006 Rajec
Michal Babèan a Veronika Daniková 10.6.2006 Rajec

Pavol Kubalík a Miroslava Židuliaková 10.6.2006 Rajec 
Roman Žuffa a Mgr. Lucia Školníková 10.6.2006 Rajec

Ing. Roman Tesaroviè a Ing. Ivana Vodáková 17.6.2006 Rajec 
Juraj Filip a Katarína Za�ková 17.6.2006 Žilina-Trnové

Ashley John Heeks a Monika Rybáriková 24.6.2006 Rajec 
MUDr. Jozef Urtzik a MUDr. Mária Jakubesová 24.6.2006 Rajec 

Rudolf Berhan a Jana Knapcová 1.7.2006 Rajec
Branislav Balošák a Veronika Šujanská 8.7.2006 Rajec

Ivan Vrtaòa a Lucia Tomková 12.7.2006 Rajec

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
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Výstava obrazov z tvorby mladého umelca z Rajca 
Lukáša Betinského (1986). Študoval na SUPŠ v Kremnici.           
V súèasnosti študuje na VŠVU v Bratislave – odbor ma¾ba. 

Venuje sa hlavne portrétovej ma¾be. 

Výstavná sieò Radnica júl - august 2006

Putovná výstava venovaná rajeckému rodákovi
 prof. Karolovi Stráòaiovi
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KAM ZA INFORMÁCIAMI?KAM ZA INFORMÁCIAMI? iNFORMAÈNÁ KANCELÁRIA 
Nachádza sa v Mestskom múzeu Rajec na námestí 

Otváracie hodiny poèas roka:
pondelok  piatok  

8.00 h - 11.30 h   13.00 h - 15.00  h

Otváracie hodiny v mesiacoch
jún až august:

Pondelok  piatok
8.00 - 11.30 h   13.00 - 15.30  h

Nede¾a 
16.00  - 19.00 h

Vstupné v Mestskom múzeu:
Deti do 15 rokov a dôchodcovia ....... 10,- Sk
Dospelí............................................... 20,- Sk

Kontakt:
Tel: 041/ 542 47 03, 0910 636 250, 0904 475 087 
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Ženy:
1. Žideková J. 0:37:32, 
2. Rybárová M. 0:47:05, Najmladším organizátorom       Medvedí okruh
3. Berková E. 0:51:17 a zástupcom riadite¾a preteku sa    17.6.2006 v podaní Ing. 
(Žilina), 4. Janke-chová stal Damián Cesnek, ktorý si nás Jaroslava Stupòana slávil už 
J. 1:03:10všetkých podmanil svojím ús-svoj 10. roèník. Úèastníci vo 
Juniori:mevom a aktivitou.výbornej forme  zdolávali na bi-
1. Kvocera P. 0:31:10    Desiaty roèník je za nami, bol cykloch Úplaz a Sedlo pod Hni-
Púchov, 2. Belan M. úspešný a dobre pripravený aj lickou Kyèerou v Porubskej do-
0:33:43 MTB klub Rajec, vïaka sponzorom, ktorí sa kaž-line. Tento pretek si už získal 
3. Valíèek M. 0:37:39    doroène snažia podpori� toto po-svojich stálych priaznivcov 
P.  Bystrica, 4. Pekný L. dujatie: Rot s.r.o. Žilina, Auto-horských bicyklov, ku ktorým 
0:42:42, 5. Pekný M. karosárska dielòa - Stránsky každoroène pribudne nejaká 
0:55:30 a 6. Januš Palko Zdenìk, SCARLET - Peter nová tvár. Nároèný pretekársky 
1:14:19.Pauliny, FIT - Viliam Pekný, terén potrebuje aj dobrú orga-
Juniorky:DREVOTVAR - výroba hodín nizáciu a v cieli vládne vždy vý-
1. Žideková B. 0:46:43, Jozef Ševèík, Fotoštúdio borná atmosféra.Samozrej-
2. Stehlíková A. 1:14:18, Richard Köhler, Drevovýroba mos�ou bol aj tento rok dážï, 
3. Kyzeková T. 1:15:03, - Stanislav Kardoš, Betónová ktorý na každom roèníku skro-
4. Uhláriková M. 1:20:12.výroba - Miroslav Jurický, pil sú�ažiacich.  Nároèný okruh 
             Cenzuál Rajec, Vladimír mužov má 22 km a prevýšenie 
               Janka ŽidekováBaïura - MARY a Pekáreò p. 750 m, okruh juniorov a žien 

Èibenka. Ïakujeme všetkým meria 11 km. Na štart sa posta-
sponzorom, organizátorom         vilo 50 cyklistov,  z ktorých je-
i úèastníkom Medvedieho okru-den pretek nedokonèil. Už piate 
hu a veríme, že ostanete v našej celkové ví�azstvo si odniesol 
priazni aj o rok, kedy sa všetci Zdeno Koleda v èase 1:10:49 . 
opä� stretneme.Najstarším úèastníkom bol Jo-
Výsledkyzef Mužík zo Žiliny (57 rokov) a 

najmladším pretekárom Palko Muži do 40r.: 
Januš z Rajca (7 rokov). Všet- 1. Koleda Z. 1:10:49, 2. Kas-
kých desa� roèníkov doteraz man P. 1:13:43, 3. Capek A. 
absolvovali: ¼ubomír Pekara, 1:14:26 (CK biking Raková),    
Jozef Stupòan, Pavol Uhlá- 4. Laurinc R. 1:18:37, 5. Pro-
rik a Pavol Stehlík - naši štyria kopoviè P. 1:21:10 (obaja MTB 
mušketieri. Po preteku èakal na klub Rajec), 7. Ïurec T., 8. Pau-
všetkých výborný guláš z dielne líny P., 9. Kavec J., 10. Súkeník 
Kardoš, Pekný, Gardian, D., 11. Jurický M. 14. Drlièka M.  
kofola, pivko a dobrá country 15. Gabaj L., 24. Pekara ¼.
muzika, šíriaca sa z Palovej Muži nad 40 r.:
chaty, ktorú nám každoroène 1. Uhlárik P. 1:22:57, 2. Hoferi-

ca L. 1:32:08 (Sú¾ov Hradná), 3. prepožièiava na tento víkend 
Stupòan Jozef 1:34:57, 4.Stehlík Cenzuálne spolumajite¾stvo 
P., 6. Uhlárik K., 9. Uhlárik J.Rajec.

  Tento rok ným chýbal p.Ján 
Vanák, ktorý vždy všetkým 
pomáhal a fandil. Veríme, že 
zví�azí nad chorobou a my ho 
opä� medzi nami privítame. 
Týmto ho všetci maratónci 
pozdravujeme. Taktiež aj p. 
J o z e f a  S t u p ò a n a  s t . ,  
ktorému srdieèko už nedovo-
¾uje mera� nároènú cestu a 
povzbudi� nás. Osud si však 
nevyberá. My na našich 
priate¾ov športu myslíme a 
spomíname aj na p. Juraja 
Pekaru, s ktorým sme sa v 
júni rozlúèili. Mal rád všetky 
naše  podujatia a bol ako 
jeden z nás. 

ŠPORT

Vlaòajší ví�az neobhájil pohár.

   V sobotu 24. júna 2006 sa na ihrisku FKI Rajec uskutoènil už       
9. roèník tradièného futbalového turnaja O pohár podnikate¾ov 
mesta Rajec. Na turnaj sa prihlásilo 6 mužstiev. Na dvoch ihriskách 
predviedli svoje umenie futbalisti z Rajca a okolia.A veru sa bolo na 
èo pozera�. Nieko¾ko desiatok priaznivcov amatérskeho futbalu si 
urèite prišlo na svoje. Zápasy mali vysokú športovú úroveò a celý 
turnaj  sa niesol v znamení ve¾kej vyrovnanosti mužstiev.
Hralo sa v dvoch základných skupinách.V skupine "A" sa stretli 
systémom každý z každým mužstvá: Hostinec Pavol Albert, ZIPP 
a nováèik turnaja Dvanástka /12%/ v skupine "B" zohrali duely 
mužstvá: MPTK JaMiZ,VINUTA a Kožkár.
Po obedòajšej gulášovej prestávke sa mužstvá stretli v stretnutiach  
o koneèné umiestnenie. O piatu prieèku sa popasovali tretí zo 
skupín: VINUTA  -  12% (3:0). Súboj o 3. mieto rozhodlo vo svoj 
prospech z roka na rok sa lepšiace mužstvo ZIPP  - Kožkár   3:0
Vo finále sa stretli dve najlepšie mužstvá zo základných skupín        
a vlaòajší finalisti MPTK JaMiZ a Hostinec Pavol Albert. Po ve¾mi 
vyrovnanom priebehu a množstve nepremenených šancí sa  
napokon radovalo z tesného ví�azstva a novým držite¾om pohára sa 
stalo mužstvo Hostinec Pavol Albert. Výsledok finále: Hostinec P. 
ALBERT - MPTK  JaMiZ 1:0. O vyrovnanosti súperov svedèí aj 
fakt,že pozícia najlepšieho strelca turnaja sa rozdelila medzi trojicu 
hráèov, ktorí strelili zhodne po 3 góly. Titul najlepší hráè turnaja si 
rozdelili: Roman Stupòan /ZIPP/, Jaroslav Hrdý /Vinuta/ a Juraj 
Suèko /Hostinec PA/. Najlepším brankárom turnaja bol vyhlásený 
Ján Hartiník /ZIPP/, ktorý vychytal súperom všetky pokutové 
kopy nariadené proti jeho tímu. Po vyhlásení výsledkov si hráèi 
spolu so svojimi rodinami a známymi, ktorí ich poèas celého turnaja 
povzbudzovali, zatancovali pri živej hudbe a všetci sa už dnes tešia 
na budúci rok.
   Na záver jedna perlièka, ktorú sme vybrali zo súpisky MPTK 
JaMiZ: najstarším hráèom 9. roèníka turnaja "O POHÁR PODNI-
KATE¼OV MESTA RAJEC" bol Miroslav Baroniak, ktorý sa v 
jubilejnom 10. roèníku turnaja dožije vlastného krásneho osobného 
okrúhleho jubilea. A toto je vlastne pozvánka na 10.roèník turnaja. 

MARATÓNCI V AKCII

J.Pauko - organizátor



  Koncom mája    6. mája sme sa zú-
si šachisti MZŠ èastnili Majstrovstiev 
Rajec vybojovali Slovenska v šachu 

postup do 2. Eu- družstiev starších žia-
roregionálnej ligy kov v Èadci. V silnej 

družstiev žiakov. Na budúci konkurencii a v nie naj-
rok budú hra� o postup do naj- silnejšej zostave sme 
vyššej sú�aže v Po¾sku. skonèili z 32 družstiev 
 Tejto sú�aže sa zúèastòujú na 23. mieste. Opä� 
družstvá žiakov do 15 rokov      najviac bodov získala 
z obcí a miest v Euroregióne Monika Rácová na druhej 
Tešínske Sliezsko a Beskydy. šachovnici (4 body), Štefan 
   V 3. lige porazili dve družstvá Kavec 3 body, Martin Buchta 
Mladosti Žilina a remizovali     2.5 a potešili 2 body prváèika 
s ŠK Nesluša. O ví�azstvo sa Branka Dubca (hoci len 
zaslúžili Rácová Monika 3 bo- kontumaèné).                    
dy, Kavec Štefan 2,5; Tomáš                                                                                      
Kozub 1; Peter Mihalec 1bod. J. Uhlárik   

úèasti cca 200 divákov, ktorí     Futbalové mužstvo MPTK 
boli svedkami ve¾mi pekného JaMiZ Rajec sa skladá z býva-
futbalového zápasu. Prvý pol-lých hráèov a stálych priazniv-
èas bol v prevahe nášho muž-cov futbalu v Rajci. Èlenská zá-
stva, èo sa odzrkadlilo aj v stre-kladòa predstavuje 22 hráèov  a 
lení prvého gólu, ktorý vsietil 4 èlenov. Èinnos� je dobrovo¾-
Vladimír Vanák a v zahodení ná a je financovaná z vlastných 
ïalších troch príležitostí na zdrojov a od sponzorov. Uvede-
strelenie gólu. Druhý polèas né mužstvo si èinnos� zabezpe-
však zaèali lepšie hráèi Slávie èuje poèas celého roku odohra-
Louòovice, ktorí v priebehu 15 ním približne 20 zápasov v ro-
minút zvrátili stav dvomi gól-ku, návštevou telocviène poèas 
mi. Naši hráèi znovu pridali na zimných mesiacov, odohraním 
tempe a zaèali si vytvára� šance futbalových turnajov a  medzi-
na strelenie vyrovnávajúceho štátneho zápasu s mužstvom 
gólu. Najväèšia však prišla       Praha Podolí.
v poslednej minúte, kedy roz-    Na základe nadviazania dob-
hodca odpískal pokutový kop za rých vz�ahov sme boli pozvaní 
ruku v pokutovom území proti na turnaj do Prahy Dobøejovíc, 
Slávii. No, ako to vo futbale za úèasti nasledovných muž-
býva, i najväèšia šanca sa dá stiev:

koniec zápasu, kde mužstvo M u ž s t v o  M P T K  J a M i Z  1. Sokol Dobøejovice zahodi�. Brankár vyrazil 
Slávie Louòovice zví�azilo 2:1. skonèilo ako druhé a ukázalo, že 2. Slávia Louòovice pokutový kop a po nepremene-
Diváci odprevádzali hráèov vie hra� atraktívny, dobrý i zá-3. Praha Podolí nej penalte rozhodca odpískal 

ve¾kým pot- bavný futbal. Turnaj v Prahe 4. MPTK JaMiZ Rajec
leskom za  Dobøejoviciach bol zameraný    Turnaj sa zaèal v sobotu 3. 6. 
predvedený na pobavenie divákov, repre-2006 na ve¾mi peknom štadió-
f u t b a l ,  z a  zentáciu nášho mesta, spozná-ne TJ Sokol Dobøejovice. Po 
ktorý by sa vanie nových priate¾ov, nadvä-vylosovaní sme hrali druhý zá-
n e h a m b i l i  zovanie kontaktov a predvá-pas s domácim mužstvom So-
ani mužstvá dzanie futbalovej športovej èin-kol Dobøejovice, ktorý sme vy-
h r a j ú c e    n  o  s ti aj vo vyššom veku.hrali 4:1, keï za mužstvo 
v majstrov- Priate¾ské stretnutie s muž-MPTK JaMiZ skórovali hráèi 
ských sú�a- stvom Praha Podolí odohráme Miroslav Fraštia, Vladimír Va-
žiach. na jeseò tohto roku na štadióne  nák 2x a Miroslav Èeròanský. 
  v Rajci. O termíne Vás budeme Postúpili sme do finále, kde sme 

vopred informova�. sa stretli s mužstvom Slávia 
Ing. Ján PauliniLouòovice. Zápas sa hral za 

hráè MPTK JaMiZ Rajec
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MPTK JaMiZ reprezentoval naše mesto v Prahe

Kapitán Jozef Huljak pri preberaní pohára

Mužstvo MPTK JaMiZ na turnaji v Prahe. Horný rad z ¾ava: Š. Vanák, J. Janík, 
A. Moská¾, Ing. J. Paulini, J. Huljak, M. Èeròanský, Ing. P. Gavlák, V. Vanák, J. Va-
nák. Dolný rad z ¾ava: R. Dúbravka, B. Gajdoš, I. Kme�, F. Fraštia, M.Baroniak M. 
Fraštia. Na fotke chýbajú: M. Paulini, J. Kotrík,P. Jánošík, S. Albert
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to nezomiera, ha-ha-ha!“
„To nie, ale mám dôležitú správu pre mla-
dého pána Suòogu.“
„Pre toho? Veï ten èíta� nevie. Ha-ha-ha!“
„Èuš ty somár, lebo nás privedieš do neš-
�astia...!“ štuchol ho lak�om druhý strážca a 

me na potom. Teraz sa musíš rýchlo oženi�.    a hrade si zasadli do kapitánovej obrátil sa k pátrovi:
Ak nedá gróf súhlas, urobíme svadbu aj bez miestnosti nad pivnicou so železnou „Poïte, dovediem vás k nemu.“
neho, ale ešte do otcovho príchodu.“ mrežou. Kapitán dal grófovi miesto v ko- Prešli širokým schodiskom na poschodie, 

ženom kresle a sám si pritiahol bližšie kde ho èakal Suòoga so Sú¾ovským. Ten 
   Po ceste z Rajca uháòa jazdec. Je ozbro-drevený stolèek: prevzal list a obaja odišli s ním do ved¾ajšej 
jený krátkym meèom a pišto¾ou. Nevšíma si „Tu nás nik nebude poèúva�...“ zaèal           miestnosti. Vyšiel odtia¾ usmiaty Suòoga a 
povozy, ani ¾udí ved¾a cesty. Ponáh¾a sa. a odmlèal sa. pýta sa:
Krátko zastaví len pod Slneènými skalami, Chví¾u sa gróf skúmavo pozeral na Tomáša „Viete páterko, èo je v liste?“
aby napojil koòa a mieri ïalej na Lietavu.a potom prevravel: „Nie, ale domýš¾am si, že ide o súhlas s va-
Pod¾a jazvy na tvári pozna� Tomáša Kavca, „Nevedel som, že ty a Barborka...“ šim sobášom s pannou Barborou.“
kapitána Rajeckého hradu. Jednou rukou „Prepáète, pán gróf, ale môžem odprisaha�, „Dobre hádate. A keï ste už tu – keï do-
drží uzdu a druhou si ohmatáva list skrytý že som sa nikdy Barborky ani nedotkol! Ale, hodneme termín svadby, zosobášite nás? 
pod pláteným kabátcom. Nie je mu ¾ahko na èo budem taji�. Mám ju rád a ...“ Bude to pre vás èes�: budúci kastelán a 
duši. Vie, èo obsahuje list pre Suòogu mlad-„A zrejme aj ona teba!“ skoèil mu do reèi grófova dcéra, nie?“
šieho na Lietave. Neteší ho to, ale verí, že gróf. – Že som si to ja nevšimol..., hútal si „Súhlasím. Zosobášim vás. V mojom kosto-
plán ktorý s ním sledujú, sa podarí.gróf v duchu a pokraèoval: „Som rád, že ti le bude grófova dcéra vítaná. Ale teraz by 
¼ahkým poklusom prejde popod les, na nej záleží. Veï vieš, že �a mám rád ako som bol rád, keby ste pannu Barborku a jej 
rozoženie pasúce sa ovce a krátkou dolinou vlastného syna, ale teraz musíme roz- spoloèníèku pustili do hradnej kaplnky. 
vojde do Lietavy. Zastaví sa až na fare u pát-mýš¾a�, ako je dosta� z Lietavského hradu. Chcem jej da� mravné a duchovné ponauèe-
ra Dominika, správcu lietavskej farnosti.    S tým mladým zadubeným Suòogom je nie pred vstupom do stavu manželského.“
V bráne sa stretne s otcom Dominikom škoda stráca� èas. Aj tak to èo robí nemá z „Tu na hrade je vo¾ná. Pouète ju, èo a ako, 
prichádzajúcim z kostola:vlastnej hlavy. Za tým všetkým je tvoj dobre páterko. Ha-ha-ha!“ s tupým výrazom v tvá-
„Pochválen buï...!“známy Sú¾ovský, èo mu dáva rozumy. Ale ri sa rozosmial Suòoga.
„Až na veky... Vitaj synu, dávno som �a ne-èo urobíme?“ „Okrem toho, vy aj mladá nevesta sa bude 
videl. Ako sa darí na Rajeckom hrade? Bude Tomáš si prešiel po jazve, ktorú mal od musie� dostavi� na spoloèné pouèenie do 
svadba? Ale poï ïalej, poï, porozprávame spomínaného radcu mladého Suòogu a oz- kostola v dedine!“
sa. Alžbetka, ponúkni hos�a omšovým!“val sa v òom vojak: „Pán gróf, aj keby sme 
Odkia¾si z kuchyne dokrivkala staršia žena a celý Rajec a naše panstvo vyzbrojili a     V kaplnke sa Barborka hneï pred dverami 
položila na stôl krèiažtek vína a jeden cínový vytiahli na nich, proti Lietavskému hradu spovednice rozplakala: „Èo bude so mnou, 
pohár. Naliala plný pohár a položila ho pred niè nezmôžeme.“ otèe? A kde je môj otec, preèo on nepri-
hos�a:„A èo teda navrhuješ? S�ažova� sa palatí- šiel?!“
„Nech vám padne na úžitok.“novi sa nedá. Aj keby tu bol, asi by dal za „Pokojne, die�a moje. K¾aknite si sem a ti-
„Tak èo �a sem privádza, syn môj?“pravdu svojmu kastelánovi.“ premýš¾al cho poèúvajte. Som páter Dominik. Mám 
Tomáš prevrátil obsah pohára do seba, utrel gróf. odkazy od otecka a pozdrav od vášho 
si ústa a zaèal:„S boles�ou v duši to hovorím..., dajte mu hradného kapitána. Nemáme ve¾a èasu. 
„Otec Dominik, nesiem pozdrav od môjho ten písomný súhlas k sobášu, ale trvajte na Sledujú vás a budú aj mòa. Nesmiete 
pána, grófa Rajeckého a v jeho mene prosím zachovaní panenskej èistoty Barborky, až vzbudi� na hrade akéko¾vek podozrenie.“
o pomoc.“do uzavretia manželstva. A trvajte na tom, „Ale...“
Krátko vysvetlil, že chce aby páter súhlasil   že posvätné musí by� stoj èo stoj v lietav- „Teraz len poèúvajte. Ako vám Suòoga iste 
s tým, keï ho Suòoga mladší požiada, o zo-skom kostole.“ oznámil, otec poslal písomný súhlas so 
sobášenie s pannou Barborou Rajeckou.

sobášom vás a mladého Suòogu.“
„A èo gróf Rajecký, teda otec súhlasí? A ne-   Pri obede sa mladý Suòoga radil so „Áno, viem,“ rozfikala sa Barborka.
vesta? Veï, sa mi donieslo do uší, že ju    Sú¾ovským: „Èo myslíš, pristane na to gróf „Ale nebojte sa, otec vás zaòho vyda� 
Suòoga uniesol na hrad?“Rajecký, aby som si zobral jeho dcéru za nechce. Súhlas dal len preto, že vás chce od-
„Práve že nesúhlasia. Písomný súhlas dal ženu? Mne sa Barborka páèi...“ povedal a tia¾to dosta� ešte pred sobášom s nežela-
gróf preto, aby sme sa ju pokúsili dosta� m¾askajúci pokraèoval v obhrýzaní ným ženíchom.“
odtia¾to skôr, než uzavrie manželstvo so husacieho stehna. „Duchovný otèe, ja to neprežijem, ak ma 
Suòogom. Od vás by sme chceli, aby ste       „Isteže pristane. Ver tomu. Iné mu nezos- prinútia vyda� sa zaòho! A vy nemôžete 
s tým oboznámili Barboru a odovzdali list táva. Vie dobre, že sa nemá kde ís� s�ažo- odmietnu� takýto sobáš, keï ja s tým nesú-
Suòogovi.“va�. Aspoò dokia¾ sa nevráti palatín a tvoj hlasím?! Veï vás prinúti� nemôžu!“
„Keï je to tak, dobrej veci rád pomôžem.“otec. Preto musíme kona� rýchlo.“ „Mòa nie, ale ktovie, èo by potom spravili     

„Keï sa to podarí, otec mi dá Hrièovský s vami. A nakoniec, nie som jediný kòaz... 
   Cez otvorenú hradnú bránu Lietavského hrad a ty tam budeš hradným kapitánom.“ Ale dôverujte otcovi a svojmu ochrancovi, 
hradu sa hore dolu trúsili ¾udia. Sedliaci       „A potom po otcovej smrti sa ty vrátiš na že vás odtia¾to dostanú. Neviem presne, èo 
z dediny s košíkmi a hradné služobníctvo Lietavu a mne prenecháš Hrièov. Tak sme sa sa gróf chystá urobi� ale verím, že sa mu to   
zásobujúce komory a sýpky hradu. Hradná dohodli, èi nie?“ doplnil ho Sú¾ovský. s božou pomocou podarí a uchráni vás pred 
stráž lenivo postávala pri bráne a pokri-„Som jediný èlovek èo neohàòa nad tebou násilníckym kastelánovým synom.“ 
kovala na známych. Oslovili aj pátra, nos a chce ti len dobre. Na to nezabúdaj!“ Prežehnal je krížom a odišiel.
idúceho so zopätými rukami:„To nie. Veï vieš, že ja už ani otcovi moc 
„Kamže kam, páterko? Veï dnes nemáte neverím. A je už aj tak starý a bolo by ho...“
bohoslužbu v kaplnke a zomiera� tu tiež nik-„Preboha èuš! Nahlas ani slovo.To nechaj-

O peknej Barborke
         z Rajeckého hradu

 
 4. èas�

Gejza Sádecký

POVES� NA POKRAÈOVANIE

Pokraèovanie v budúcom èísle.
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