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RAJECKÝ estrádne vystúpenie
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zaobera� až vtedy, keï si spoloènos� za- viacero slovenských hokejistov a ¾udí z ve-
zmluvní všetky pozemky pod touto stav- rejného života. Krstným otcom Golf Parku 
bou. Rajec sa stal Marián Hossa. 
Skládka odpadov, ktorú využíva Mesto V minulých èíslach Rajèana ste spomína-
Rajec má obmedzenú životnos� do 31. de- li, že sa bude poklada� nový asfaltový 
cembra 2008. koberec na sídliskách Sever a Juh. Kedy je 

Skládky v žilinskom a považskoby- naplánované zaèatie týchto prác?Je naplánované prerobi� 
strickom regióne ma obmedzenú životnos� Od júla sa zaène poklada� asfaltový opláštenie Mestskej základ-
alebo majú povolenie skládkova� len do  koberec na oboch sídliskách tak, ako bolo nej školy. Podával sa pro-
31. 12. 2008. dohodnuté. Prevádza� to bude firma, ktorá jekt na Ministerstvo výstav-

Poslanci MZ boli informovaní, že bola vybratá na základe výberového by a regionálneho rozvoja. 
skládka odpadu rajeckého regiónu (SORR) konania.Sú už vyhodnotené projekty?
dala žiados� na Inšpekciu životného pro- Na sídlisku Sever sa zaène pri bytovom Mestu Rajec projekt opláštenia MZŠ 
stredia o povolenie výstavby novej skládky dome, ktorý sa stavia. Bude sa pokraèova� nebol schválený. Keï bude zverejnená no-
tzv. kazety v Šuji. Chceme položi� novú okolo Smrekovej ulice, kotolne až po hlav-vá výzva na MVRR ideme poda� nový 
kazetu na to isté miesto, ktorá bude spåòa� nú cestu. Èas� okolo Ružovej ul. a starej projekt v novom znení. 
všetky nové normy. Táto kazeta bude stá� kotolne sa dorobí po dostavaní a úprave Pán Sádecký požiadal o prenájom pozem-
12-13 miliónov Sk. SORR nechce poskyt- okolia obch. domu Tesco.ku na prevádzkovanie športového areálu 
nú� žiadna banková inštitúcia úver a nie je Na sídlisku Juh sa opraví hlavný �ah za úèelom prevádzkovania paintballu.
možné získa� finanèné prostriedky ani  o k ol o  M udrochovej ul. aj s pri¾ahlými par-Mesto Rajec sa jeho žiados�ou zaobera-
z eurofondov. Preto bolo na MZ navrhnuté, koviskami a opraví sa aj poškodený chod-lo už nieko¾kokrát a skonštatovalo, že je to 
že tento úver zoberie Mesto Rajec s tým, že ník.nieèo nové, èo tu ešte nebolo. Dá sa mu do 
garancie splácania prevezmú èlenovia prenájmu èas� pozemku pod Dubovou,       H¾adá sa nový poskytovate¾ káblovej 
SORR a zaviažu sa spláca� tento úver s tým, že MsÚ stanoví hranice prenajatého televízie v Rajci.
pod¾a výšky svojich hlasov. V súèasnosti nie sme spokojný s dote-územia, kde bude môc� prevádzkova� tento 

K tomuto kroku sme pristúpili, lebo na- rajším poskytovate¾om káblovej televízie šport po splnení všetkých podmienok bez-
ša skládka je rádovo o 50 % lacnejšia pre MMDS. Preto sme oslovili aj iných posky-peènosti. Tieto pozemky sa mu prenajali na 
èlenov ako okolité skládky. Ak by sme v bu- tovate¾ov. Je potrebné s nimi ešte ïalej dobu jedného roka.
dúcnosti boli nútení vyváža� odpad mimo rokova� a predloži� im akú technológiu Spoloènos� K.R.B. s. r. o. Žilina, ktorá 
rajeckého regiónu, tak by obyvatelia museli používame, na základe èoho sa vyjadria èi pripravuje pozemky pre obch. re�azce pri-
plati� poplatky za vývoz odpadu ove¾a sú ochotní prevádzkova� u nás káblovú šla s návrhom postavi� na ul. Nádražná 
vyššie a to nechceme. televíziu.nový obchodný dom.

Predpokladáme, že v júli bude povole-MR a MZ prerokovalo tento návrh. Mestu Rajec chýba hasièská stanica.
nie na výstavbu novej skládky. Potom by Zapojili sme sa do projektu záchran-Pozemky, na ktorých by mal vyrás� 
sme mohli približne v auguste až v októbri ných systémov. nový obch. dom, sú pod¾a územného plánu 
zaèa� stava�. Èo sa týka h¾adiska požiarnej ochrany rezervované na autobusové nástupište. 

spracúvame projekt na stavbu hasièskej Spoloènos� má v úmysle pri budovaní Kedy sa otvorí Golf Park  pre verejnos�?
V prvom júnovom týždni sa otvoril stanice. V týchto dòoch bola zverejnená obch. domu zabezpeèi� aj aut. stanicu tak, 

Golf Park Rajec pre èlenov klubu. výzva na záchranné systémy tak sa chceme aby spåòala terajšie a budúce potreby v rám-
Pre ostatnú slovenskú verejnos� sa ofi- zapoji� do získania finanèných prostried-ci aut. dopravy. 

ciálne otvoril 5. júla. Konal sa turnaj pre kov z eurofondov na tento úèel.MZ odobrilo tento projekt bez výhrad   
pozvaných hostí, medzi ktorými bolo s podmienkou, že sa bude touto žiados�ou 
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Za rozhovor ïakuje Šzá

Štvrté tohtoroèné zasadnutie Mestského Interpelácie
zastupite¾stva v Rajci sa konalo 26. júna. MZ schválilo každoroèné zabezpeèenie 
Poslanci sa okrem iného zaoberali: prvého kosenia v meste Rajec dodávate¾ským 

spôsobom. MZ uložilo odd. výstavby zasla� 
Slovenský rybársky zväz upozornenie Slovenskej správe ciest na spad-

Slovenský rybársky zväz opätovne požiadal o odkúpenie par- nutý vpust na ul. Partizánskej Rajec vrátane preverenia všetkých 
ciel nachádzajúcich sa pod rybníkom Košariská. vpustov nachádzajúcich sa na štátnych cestách na území mesta.

MZ schválilo odpredaj pozemnoknižnej parcely è. 1882 o vý- Rôzne
2 2 a) Žiados� organizácie Áno pre životmere 663 m  a pozemnoknižnej parcely è. 2188 o výmere 451 m          

MZ schválilo úèelový príspevok vo výške 10. tis. Sk neziskovej v zmysle GP è. 198/2005 overeného Správou katastra Žilina dòa 
organizácii Áno pre život na úpravu priestranstva pred budovou 12. 10. 2005 pod è. 1270/05.
Áno pre život. MZ uložilo MsÚ stanovi� podmienky úpravy prie-Žiados� Domova vïaky Rajec
stranstva pred budovou Áno pre život.a) Žiados� o finanèný príspevok
b) Odmena riadite¾ke DV a MsKSMZ schválilo finanèný príspevok na opravu auta Renault Trafic 

V zmysle Poriadku odmeòovania pracovníkov mesta MZ vo výške 4.874,- Sk z úèelového fondu DV.
schválilo odmenu riadite¾ke DV za II.Q 2008 vo výške 25 % z tarif-b) Dodatok è. 1 k Mzdovému poriadku DV
ného platu vyplateného v II.Q 2008.MZ schválilo Dodatok è. 1 k Mzdovému poriadku DV s úèin-

V zmysle Poriadku odmeòovania MsKS MZ schválilo odmenu nos�ou od 1. 8. 2008.
riadite¾ke MsKS vo výške 25 % z tarifného platu vyplateného        c) Doplnenie organizaènej štruktúry DV
v II.Q 2008.MZ schválilo doplnenie organizaènej štruktúry DV o pracovné 

pokraèovanie na str. 4miesto sanitár s úèinnos�ou od 1. 8. 2008.

MESTSKÉ 
ZASTUPITE¼STVO



RAJÈAN 7-8/2008

dokonèenie zo str. 3
c) Odmena hlavnej kontrolórke za II.Q 2008 

V zmysle Poriadku odmeòovania pracovníkov mesta a v zmy-
sle zákona è. 369/1990 Zb. v platnom znení MZ schválilo odmenu 
hl. kontrolórke mesta Magdaléne Albertovej za II.Q 2008 vo výške 
30 % z tarifného platu vyplateného v II.Q 2008.
d) Odmena primátorovi za II.Q 2008 

V zmysle zákona è. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a plato-
vých pomeroch starostov a primátorov v platnom znení MZ schvá-
lilo odmenu primátorovi mesta Ing. Jánovi Rybárikovi vo výške  
50 % zo súètu platov vyplatených v II.Q 2008.

MsÚ

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

Už nieko¾ko rokov trvá tradícia rajeckých hodov. Tohtoroèné 
Rajecké Ladislavské hody pripravilo Mestské kultúrne stredisko   
v Rajci v spolupráci s bistrom Dvanástka od 27. do 29. júna.

Piatkový podveèer vystúpili a folkrockové skupiny TEE-PEE    
a A 29

V sobotu sa na futbalovom ihrisku odohral medzinárodný tur-
naj vo futbale RAJCUP 2008. Deò sa ukonèil Hodovou taneènou 
zábavou.

 Aj napriek mrakom už od druhej hodiny zaèalo ži� hudbou a 
dobrou náladou rajecké námestie. Vystúpila country skupina 
Alabama, ¾udová hudba Turianka a dychová hudba Stranianka. Od 
18.00 hod. hrala do tanca hudobná skupina Rytmus. Rajèania sa 
mohli zabáva� pri dobrej hudbe, zajes� si výborný gu¾áš èi kúpi� 
èapované pivo, kofolu alebo malé obèerstvenie. 

Zábava trval do noèných hodín.
Šzá

RAJÈANIA HODOVALIRAJÈANIA HODOVALI

Tak ako už nieko¾ko rokov aj v tomto roku pripravilo MsKS 
poèas leta Rajecké kultúrne leto.

Pripravili sme pre vás mnoho nových skupín, ale aj tradièných.
V júni vystúpila taneèná skupina ANDALUCIA, ktorá oèarila 

celé námestie svojimi tancami v štýle flamenco.
Milovníci dychovej hudby sa môžu teši� na VARÍNÈANKU   

(6. 7.) a BOJNICKÚ KAPELU (17. 8.). Zaujímavú saxofónovú šou 
zažijeme 3. augusta so skupinou SPIRIT. Aj tento rok sa nám pred-
staví lotyšská skupina LIESMA zo svojimi ¾udovými tancami a 
piesòami (20. 7.). Nesmieme zabudnú� ani na tradièný Ve¾ký Ra-
jecký Deò (9. 8.), na ktorom na nás èaká zaujímavý program – Mag-
da PAVELEKOVÁ, country skupina ROSA a LOUIZIANA, hudob-
né skupiny HEX, VIDIEK èi slovenský silák Juraj BARBARIÈ a 
ve¾a iného. Nebude chýba� ani Rajecký maratón a samozrejme Ra-
jecký jarmok. 

Cez leto je nainštalovaná v priestoroch Mestského múzea 
zaujímavá výstava krojov z celého Slovenska.

31. augusta sa všetci rozlúèime s prázdninami a letom. Je pri-
pravený zaujímavý a bohatý program.

Spomenuli sme len zopár akcií, ktoré pre vás pripravilo Mest-
ské kultúrne stredisko poèas leta. Chceme vás všetkých èo najsr-
deènejšie pozva�, aby sme spolu strávili dni oddychu.

Podrobný program sa dozviete na vyvesených plagátoch alebo 
na webstránke mesta. 

Šzá

R J C É U T R E ETA E K K L Ú N L O

Foto: K. Kalmová

Mestské kultúrne stredisko ïakuje 

SOUs zo Žiliny za výstavu REZBÁRI 

a MZUŠ v Rajci za výstavu PRÁC ŽIAKOV.

Múzeum do kroja odeté

Mestské kultúrne stredisko Rajec

 mú uze m

jún - august 2008
Mestské múzeum Rajec

pondelok - piatok

9.30 - 16.00 hod.9.30 - 16.00 hod.

14.00 - 19.00 hod.14.00 - 19.00 hod.

nedela’’

vystava slovenskych ludovych krojov’´ ´ ´

MsKS v Rajci vás pozýva
na výstavu

Martin Matejko
DREVENÁ FANTÁZIA

výstavná sieň radnice

25. 6. - 31. 7. 2008

Martin Matejko
DREVENÁ FANTÁZIA

MsKS v Rajci vás pozýva na výstavu

Ján Papoušek

25. ROKOV RAJECKÉHO MARATÓNU

výstavná sieò radnice

1. 8. – 31. 8. 2008

Ján Papoušek

25. ROKOV RAJECKÉHO MARATÓNU
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pretechnizovanej dobe budú tieto krásne a 
jemné èipky milým spoloèníkom nášho ži-
vota. Spomedzi všetkých èipiek – šitá èip-

Ak tieto úkony zvládnete, môžete paliè- ka, viazaná èipka, pletenie na ráme, sie�o-
kova�. Potrebujete však to hlavné, ve¾a vanie, frivolitky je uplatnenie palièkovanej 
trpezlivosti a èasu. Nuž a ktorá ruèná práca èipky najkreatívnejšie. 
to nepotrebuje? Poznáte to aj vy, milé èita- O ob¾úbenosti palièkovanej èipky na 
te¾ky. Je úplne jedno, ktorú ruènú  prácu Slovensku svedèí množstvo klubov a krúž-
ovládate pri každej musíte trpezlivo sedie�. kov, kde ve¾a žien dokazuje svoju šikov-

nos�. Patrí sem i krúžok palièkovanej èipky 
v Rajci, cez ktorý prešlo ve¾a šikovných Vïaka krúžku palièkovanej èipky, 
rúk. Niektoré zostali èipke verné dodnes, ktorý existuje už dlhé roky pri Mestskom 
nové, šikovné pribudli. Nikto nemusí ma� kultúrnom stredisku v Rajci, je možné bliž-
strach, že sa to nenauèí. Ak raz máte vz�ah  šie sa zoznámi� s technikou palièkovanej 
k ruènej práci a je jedno k akej, palièkova- by a pozdravy, bižutériu, ale i krásne pre-èipky. Je to stará technika, ktorá približne 
nú èipku zvládnete. Vaše ruky vytvoria stierania na stôl. Tak milé dámy, preloži�, od 14. storoèia podnes prešla ve¾kým vývo-
obrázok, odevné doplnky, ozdobíte šaty, kríži�, pretoèi�...jom. Najväèšieho rozvoja vo všestrannosti 

Lýdia Pekariková.upalièkujete vianoèné a ve¾konoèné ozdo-použitia dosiahla v 20. storoèí. A v našej 

Najstaršia dochovaná palièkovaná èipka 
z roku 1557.

PRELOŽIŤ – KRÍŽIŤ – PRETOČIŤ...PRELOŽIŤ – KRÍŽIŤ – PRETOČIŤ...

Jedného dòa sme sa spolu s kamarátkou prišli pozrie� na krúžok 
palièkovania v MsKS.

Ve¾mi sa nám to zapáèilo, tak sme sa rozhodli, že to skúsime. Už 
po prvom dni sme zistili, 
že nás to baví a chceme 
sa nauèi� viac. Tak sa 
pod vedením E. Peknej 
uèíme v pondelkové       
i utorkové popoludnia 
vytvára� nové vzory, 
ktoré skúšame pri vytvá-
raní  pal ièkovaných 
obrázkoch.

Tohtoroèný kurz  
ukonèíme druhým roèní-
kom „Maratónu v paliè-
kovaní“. Prídu naò aj 
hostia – ženy, ktoré sa 
palièkovaniu venujú ce-
lý život zo Žiliny i z Raj-
ca. Ve¾mi sa tešíme, že 

nás nauèia nové postupy a „odkukáme“ ïalšie nápady.

Daniela Pekarová, Soòa Porubèanská

Tiché klepkanie palièiek odštartovalo druhý roèník Maratónu  
v palièkovaní, na ktorý prišli sú�ažiace dievèatá podpori� èlenky 
Klubu palièkovania zo Žiliny a palièkárky 
z Rajca.

Dievèatá si mohli pozrie� práce skúse-
ných palièkárok, ktoré svoje práce prezen-
tujú doma i v zahranièí – Anna Rendeko-
vá, Mária Hnidková, Lýdia Pekariková, 
ale i ostatných šikovných palièkárok, kto-
ré dievèatám poradili.

Snahu sú�ažiacich ocenili všetci prí-
tomní a pri predávaní cien z rúk M. Hnid-
kovej a A. Rendekovej si vypoèuli poch-
valu zato, že sa tejto krásnej a kreatívnej 
práci venujú.
1. miesto – Petra Špániková
2. miesto – Soòa Porubèanská
3. miesto – Monika Majerèíková

„Teta, to nevadí, že som to trochu do-
motala, ale to èo som videla stálo zato 
prís� a vidie�“, povedala jedna zo sú�ažiacich.

Na záver ïakujeme firme Lesotrans za sponzorský príspevok.
E. Pekná

poriadané prevažne v Žiline na témy: ako Cvièenie jogy pri-
zvládnu� stres, ako sa správne stravova� a náša harmóniu tela a 
pod. duše a zvyšuje pruž-

Naše stretnutia majú aj pozitívny nos� organizmu. Jej základom je správne Na konci dòa niet lepšej relaxácie ako 
charakter, výmena skú-dýchanie, ktoré priná-joga. Joga uvo¾ní myse¾ a telo, pohladí du-
seností a množstvo do-ša uvo¾nenie napätia a šu a vyváži energiu. Pä� minút postaèí, aby 
brých rád upevòujú naše spevòovanie svalstva. sme sa upokojili a pripravili na veèer, nech 
vz�ahy.Pri každom cviku si sa chystáme robi� èoko¾vek.

Ïakujeme Mestské-uvedomujeme jeho Už štvrtý rok sa v našom meste stretáva 
mu kultúrnemu stredis-dosah na náš organiz-skupinka nadšencov na joge. Cvièenie pre-
ku v Rajci za poskytnutie mus, èo nás vedie k je-bieha každý utorok vo veèerných hodinách 
vhodných priestorov     ho dôkladnému preve-v priestoroch Kultúrneho domu v Rajci.

sa v kultúrnom dome, kde deniu. Spoèiatku, Cvièi� sa zaèína zaèiatkom októbra a 
nám sa cítime ve¾mi dobre. niektoré cviky konèí koncom júna pod vedením skúsenej 

Veríme, že po práz-zdali ve¾mi �ažké, ale lektorky Vlasty Straòaiovej.
dninách alebo dovolenkách sa opä� zíde-postupom èasu sme ich zvládli.10-15 žien, prevažne v zrelom veku, tu 
me. Dovidenia v októbri.Ve¾kým prínosom pre nás sú prednášky nachádza uvo¾nenie po celodennej práci.

WORKSHOP
MARATÓN V PALIÈKOVANÍ

HARMÓNIA TELA A DUŠE...

(Ry)

Foto: K. Kalmová

MALÉ PALIÈKÁRKY
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Pri spoznávaní umenia starých remesiel sa v školskom roku 
2007/2008 stretlo 819 detí z Materských škôl v Rajci a zo Základ-
ných škôl v Rajci, Jasenovom a ŠZŠ v Šuji.

MsKS poèas celého roka zoznamovalo žiakov s históriou i sú-
èasnos�ou tkania, drotárstva, kožiarstva, medovnikárstva. Vyskú-
šali si prácu s prútím – výrobu ve¾konoèných korbáèov a rôzne 
techniky zdobenia ve¾konoèných kraslíc.

Pre dievèatá sme pridali nieèo nové. Bola to návšteva kozme-
tického salóna, kde im kozmetièka K. Dávidíková poradila, ako sa 
majú stara� o ple� a pokožku a predviedla im ukážky líèenia.

Tešíme sa na stretnutie v budúcom školskom roku.
E. Pekná 

SPOZNÁVANIE STARÝCH REMESIEL

Firma zaèala èinnos� v roku 1998 v areáli bývalého Stavospolu 
na Hollého ulici è. 207 v Rajci.

Zaoberáme sa najmä opravou defektov, boèných prierazov, pre-
rezávaním dezénu nákladných pneumatík a sezónnym prezúvaním 
motorových vozidiel do ve¾kosti disku 20 palcov.

V minulom roku sme obnovili strojový park nákupom nových 
zariadení znaèky KORGHI.

V rámci skvalitòovania služieb zákazníkom hustíme pneuma-
tiky na požiadanie PNEUMIXOM. V prípade záujmu zabezpeèuje-
me aj mimosezónne uskladnenie pneumatík.

Naša firma sa zaoberá aj predajom nových pneumatík, duší, 
límcov, diskov, AL diskov a autokozmetiky. Na bežný predaj máme 
na sklade pneumatiky zn. MATADOR, v prípade záujmu zákazníka 
o inú znaèku sme schopní ju zabezpeèi� do 24 hodín. Na všetky 
typy pneumatík poskytujeme výraznú z¾avu.

Otváracie hodiny sú pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod.  
V èase sezónnej výmeny pneumatík aj v sobotu od 8.00 – 12.00 hod.

V budúcnosti plánujeme rozšíri� služby o predaj náhradných 
dielov na osobné motorové vozidlá.

P. Tužinèin
majite¾ firmy

TUŽINÈIN PAVOL
PALMA PNEUSERVIS RAJEC

TUŽINÈIN PAVOL
PALMA PNEUSERVIS RAJEC

Predstavujeme vám firmy a organizácie pôsobiace v Rajci.

Rajèan Ján Bitušík (38), výtvarník a umelec sa celý život venuje 
ma¾be. Vyskúšal mnohé techniky. Ma¾bu na papier, plátno, drevo, sklo, 
keramiku i kamene. Ve¾mi ho zaujala aj poèítaèová grafika.

Už na základnej škole udivoval svojimi dielami. Vyhral nejednu 
školskú sú�až. Cez študentské èasy sa ma¾ovaniu ve¾mi nevenoval. 
Neskôr sa k nej dostal až na vojenèine. Z dlhej chvíle kreslil kamará-
tom portréty ich priateliek. Najskôr sa uèil všetko sám cestou pokusov 
a omylov. Zo zaèiatku mu boli 
predlohou knihy o slávnych ma-
liaroch.
„Je však dobré necha� si poradi� 
od skúsenejších osobne. Pred 
nieko¾kými rokmi som zaèal 
chodi� na stretnutia amatérskych 
výtvarníkov do Regionálneho 
kultúrneho strediska, kde som sa 
snažil pochyti� èo najviac z maj-
strovského umenia nášho lek-
tora, akademického maliara Sta-
na Lajdu,“ vysvet¾uje. „Zatia¾ 
ma¾ujem rôzne dekoraèné motívy 
na sklenené svietniky, f¾ašky, 
keramické dózy, šálky, robím 
falošné vitráže na nábytok a 
podobne. O tieto veci je záujem, ale radšej by som sa venoval len 
tvorbe grafiky a ma¾ovaniu obrazov,“ vyjadril svoje želanie Ján 
Bitušík.

Jeho diela si môžete pozrie� na webovej stránke  .www.morph-e-us.sk

NA SKLE MALOVANÉ’

inzercia

Vïaka Remeselnej dielni pri MsKS mali žiaci ZCŠ aj tento rok 
možnos� spoznáva� dávno zabudnuté remeslá.

Dnes, keï sme zvyknutí, že všetku prácu vykonávajú stroje 
majú tu deti možnos� vyskúša� si tka� koberce, uplies� korbáè, na-
ma¾ova� medovník...

Pri tejto èinnosti spoznávajú históriu, rozvíjajú trpezlivos�, 
jemnú motoriku a estetické cítenie. Zároveò im táto èinnos� posky-
tuje množstvo námetov na zmysluplné trávenie vo¾ného èasu.

Ve¾ká vïaka patrí Eve Peknej z MsKS, ktorá remeselnú dielòu 
vedie.

E. Èeròanská, K. Žideková

ŠKOLA V REMESELNEJ DIELNI

Foto: archív MsKS
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mladý herec. Spýtali sme sa ho, èo ho na Mladí divadelníci z Èili divadla pri 
Improlige najviac baví: „Na Improlige ma MsKS úspešne ukonèili svoju èinnos�        
najviac baví, že môžem vymýš¾a� vlastné v školskom roku 2007/2008 diva-

scénkyTrio kotko- “, povedal po ocenení.delným predstavením 
dák, Tohtoroènú divadelnú  na ktoré sa prišlo pozrie� 240 

sezónu ukonèuje slovami detí z Materských škôl v Rajci, vo 
vedúca súboru Eva Pekná Faèkove, Rajeckej Lesnej a Zá-

„Tento školský rok zazna-kladných škôl v Rajci.
menal úspechy mladých di-Poslednou bodkou tejto se-

vadelníkov na Improligách  zóny bola Improliga v Žiline    
25. júna v Rajci, v Žiline a na diva-v podkroví Makovic-

delných prehliadkach. Preto kého domu.
prajem všetkým hercom, aby si Náš tím BONPARI sa 

1. mieste cez prázdniny oddýchli a naèer-umiestnil na  s pl-
pali ve¾a síl a nápadov do nové-ným poètom bodov. Naj-

ho školského roka.“mladší chlapec Dominik 
Kristína CesnekováCesnek bol ocenený titulom nádejný 

ČILI DIVADLO SKONČILO PRVÉ

Preèo pláva�?
Pretože plávanie patrí medzi najo-

b¾úbenejšie pohybové aktivity obyva-
te¾stva v rámci využívania vo¾ného èasu 
a udržiavania telesnej zdatnosti.

Cie¾om plaveckého výcviku je zdo-
konali� sa v zvládnutom plaveckom 
spôsobe, nauèi� sa ïalšie spôsoby, štart a 

ka kúpanie vo výnimoène èistom mori a obrátku, plávanie pod vodou a tým ro-
opa¾ovanie na kamienkových a piesoèna-zvíja� pohybové schopnosti ako vytrva-
tých plážach, prípadne oddych v tieni los�, silu a rýchlos�.
storoèných borovíc.Pri vyuèovaní plávania sa obyèajne volí 

V tomto krásnom prostredí absolvovali analyticko-syntetický postup, pri ktorom 
študenti plavecký kurz v termíne od 13. do sa najskôr nacvièujú jednotlivé prvky pla-
22. júna. Výhodou tejto destinácie je, že     veckého spôsobu – pohyb nôh, paží, dýcha-
v blízkosti mora sa nachádza bazén s mor-nie a po ich èiastoènom zvládnutí sa pristu-
skou vodou, v ktorom sa študenti uèili ale-puje ku koordinácii pohybov konèatín,      
bo zdokona¾ovali v štýloch: prsia, kraul a k dýchaniu a ku komplexnému plávaniu.
znak. V popoludòajších hodinách si svoje Význam plávania možno hodnoti� zo 
plavecké znalosti overovali v mori. Okrem zdravotného, športového, rekreaèného       
plávania bol zabezpeèený aj športový pro-i výchovného h¾adiska.

Biograd na moru gram na blízkych ihriskách: plážový volej-– kedysi korunovaèné 
bal, vybíjaná, minifutbal a petang.mesto chorvátskych krá¾ov, dnes známe tu-

Samozrejme nechýbala ani raòajšia roz-ristické stredisko v srdci jadranského po-
cvièka, ktorá sa zaèínala o 7.00 hod. ráno a brežia v blízkosti národných parkov ponú-
konèila relaxaèným dychovým cvièením.

Vo veèerných hodinách sme sa všetci 
spoloène vybrali do centra mesta. Cestou 
bolo možné povozi� sa na autodrome alebo 
si zaskáka� na džampingu. Nechýbala ani 
veèerná vyhliadková plavba po Pašman-
skom kanáli.

Plavecký výcvik prebiehal v príjemnej 
atmosfére, športovom duchu a v zdravej ri-
valite medzi jednotlivými družstvami. Sú-
�ažilo sa nielen v plávaní, ale aj v preteku 
na nafukovaèkách èi stavaní hradov z pies-
ku.

Mgr. ¼udmila Johanidesová

Študenti 3. roèníka Gymnázia v Rajci 
na Javorovej ulici sa zúèastnili 3. júna ex-
kurzie do zoologickej záhrady v Lešnej pri 
Zlíne. 

Ve¾mi zaujímavá zoologická záhrada 
poòatá ako moderný biopark s viacerými 
priechodnými voliérami, s úchvatnou tro-
pickou halou Yucatan žiakov zaujala.

Krásu záhrady dotváral nádherný histo-
rický zámok z 19. storoèia, kde sme si roz-
šírili vedomosti z histórie a zhliadli krásu 
dobového nábytku, èínskeho porcelánu, 
skla i osobité drevené obklady interiéru. 
Nezabudnute¾ný zážitok toho dòa umocni-
lo i pekné letné poèasie.

Mgr. Janka Gažurová

NÁVŠTEVA ZOO LEŠNÁ

Ešte sa pootoème, vrá�me na chví¾u 
èas...

Máj bol naplnený to¾kými aktivitami, 
že sme nestíhali zatvára� jedny dvere a už 
sa otvárali ïalšie. Všade to hmýrilo de�mi a 
de�mi a de�mi. Akadémia ku Dòu rodiny 
bola mimoriadna. Pre nás to bolo 3 v 1: Deò 
matiek, Deò otcov, Deò rodiny.

A tak sa 27. mája stretli v Kultúrnom 
dome v Rajci stovky ¾udí (asi 400). Každé 
die�a prezentovalo kúsok seba – pesnièkou, 
básnièkou, divadielkom, tancom. A mamy, 
ockovia, súrodenci, starí rodièia h¾adeli, 
èasto s úžasom, èo tí malí prvostupniari do-
kážu. Dokázali! Nakoniec sa viac ako 200 
detí postavilo na pódium. V ruke kvet, me-
dové srdieèko – symbol lásky, porozumenia 
a vzájomnej rodinnej blízkosti.
... a ja si len rastiem a h¾adám si š�astie..., 
Tvoja dlaò – to je krídlo, láskou vonia a 
mydlom...

Úryvky z piesne doznievali z detských 
úst a oèi prítomných znežneli dojatím.

Vïaka deti, že ste! Bez vás by tento deò 
nebol býval taký krásny.

Ïakujeme všetkým, ktorí nám pomohli, 
ktorí nás podržali: 
mestu – pánovi pri-
mátorovi, uèite¾om 
kolegom z Mestskej 
základnej umelec-
kej školy, tým, ktorí 
akýmko¾vek spôso-
bom prispeli k rea-
lizácii tohto sna.

Mgr. Jana Pauliniová
MZŠ Rajec

SKÔR NEŽ K LETU ZAZVONÍ... PLAVECKÝ KURZ V CHORVÁTSKU 
študentov Gymnázia, Javorová 5

Foto: archív Gymnázium

Foto: archív Gymnázium



RAJÈAN 7-8/2008

Už 15. roèník futbalového turnaja žia-
kov základných škôl sa uskutoènil 6. júna.

Turnaj má úspešnú dlhoroènú tradíciu  
a je ob¾úbený nielen u žiakov ZŠ, ale aj       
v širokej verejnosti. V minulých rokoch bol 
známy pod názvom „Istrobanka“. Tento rok 
bola hlavným partnerom podujatia firma 
DREVODOM Rajec (Ing. Miloš Bronèek).

Turnaja sa zúèastnili žiacke futbalové 
mužstvá MZŠ Rajec, ZCŠ Rajec, ZŠ 
Rajecká Lesná, ZŠ Rajecké Teplice a ZŠ 
Domaniža. Na úspešnom zvládnutí turnaja 
sa podie¾alo aj Mesto Rajec, FO Rajec, 
niektoré firmy a podnikatelia z nášho re-
giónu, pomocou ktorých sa podarilo zabez-
peèi� hodnotné obèerstvenie, materiál a 
vecné ceny pre sú�ažiace mužstvá (KOFO-
LA, pois�ovne GENERALI a ALLIANZ, 
MEPURA, predajòa EVA, PEKÁREÒ ÈI-
BENKA, PEKÁREÒ BOHDALOVÁ, mä-
siareò FUROND).

Všetkým úprimne ïakujeme!

Ví�azom turnaja sa stala MZŠ Rajec – 
Lipová, ktorá vo finále zví�azila nad Do-
manižou 5:1.

Priebeh turnaja: 
ZCŠ Rajec – R. Lesná 7:0
MZŠ Rajec – R. Teplice 3:1
ZCŠ Rajec – Domaníža 0:1
Domaníža – R. Lesná 6:0

V zápase o 3. miesto R. Teplice pod¾a-
hli ZCŠ Rajec 0:2.

Koneèné poradie na turnaji:
1. MZŠ Rajec
2. Domaniža
3. ZCŠ Rajec
4. Rajecké Teplice
5. Rajecká Lesná

Najlepší strelci: Ladislav Dubovan 
(MZŠ Rajec) a Michal Èeròanec (ZCŠ Ra-
jec), každý po 3 góly. 

Všetci úèastníci boli odmenení vecný-
mi cenami.

dli pomocné a stimulaèné otázky vedúce k 
tvorivému dialógu.

Externú aj internú èas� maturitnej 
skúšky absolvovali všetci študenti.

Okrem povinných predmetov – slo-
venského jazyka a literatúra a cudzí ja-Je peknou tradíciou na našej škole 
zyk si študenti volili dva ïalšie predme-odovzdáva� maturitné vysvedèenia na 
ty, z ktorých prevládali – ekonomika, Mestskej radnici, ktorá reprezentuje mesto, 
geografia, biológia, matematika a náuka v ktorom naši absolventi študovali. Zároveò 
o spoloènosti.naznaèuje chví¾u, kedy zložili svoju prvú 

Celkový dosiahnutý priemer známok skúšku dospelosti, prestali by� študentami 
bol 2,01.našej školy a zaèínajú ži� svoj vlastný 

reálny život. Takýto deò bol 22. mája. Traja študenti nezmaturovali z predme-
tu biológia a budú kona� opravné skúšky    
v septembri.53 študentov úspešne ukonèilo 4. roè-

Za dôstojný, nièím nerušený priebeh ník a získalo tak vstupenku k zelenému 
maturitných skúšok patrí vïaka koordiná-maturitnému stolu. Ústne maturitné skúšky 

19. - 21. mája. torke Ing. Adriane Sojkovej, predsedníèke sa konali 
školskej maturitnej komisie RNDr. Márií Psychická pohoda, u niekoho strach a 
Bárnikovej, rovnako ako predsedom a skú-stres, svedomitá, ale i vo¾nejšia príprava, 
šajúcim maturitných komisií, ale i ostat-systematické štúdium, š�astná ruka pri vý-
ným pedagógom a zamestnancom škola.bere maturitných zadaní, to všetko zohralo 

úlohu pri odpovediach za zeleným maturit-
Na záver by som chcela zažela� všetkým ným stolom.

absolventom úspešné zvládnutie prijíma-Predmetové maturitné komisie boli 
cích pohovorov na vysoké školy a úspešný primerane nároèné, zoh¾adòovali rozdiely 
štart do nového života.medzi A a B úrovòou, preukázali svoju 

odbornú pripravenos� i výraznú mieru 
RNDr. Henrieta Melišováempatie vo vz�ahu ku žiakom. Skúšajúci 

riadite¾ka školycitlivo riadili rozhovor so študentami, klá-

MATURITNÉ SKÚŠKY 
na Gymnáziu, Javorová 5

Už tradiène sa žiaci spe- Ïalšou sú�ažou, ktorú naši speváci 
váckeho oddelenia MZUŠ  a bsolvovali bola sú�ažná Prehliadka 
v Rajci zúèastòujú spevác- slovenskej hudobnej tvorby v Rajci, kde 
kych sú�aží na Slovensku. získala Gabriela K¾uèková èestné uznanie 
Ani tento rok to nebolo inak. a Soòa Porubèanská „Cenu Hudobného 

centra za objavnú dramaturgiu“.
13. marca sa konala spevácka sú�až 

„STANÈEKOVA PRIEVIDZA“, odkia¾ si Ïakujem a blahoželáme žiakom za 
Gabriela K¾uèková, z triedy I. Garbárovej skvelú reprezentáciu školy ako aj mesta 
odniesla cenu v bronzovom pásme a Anna- Rajec. Srdeène ïakujeme korepetítorom 
Mária Turzová z triedy A. Turianovej bola Monike Dudášovej, Mgr. Kataríne Polaè-
ocenená za svoj výkon èestným uznaním. kovej ako aj Jaroslavovi Jankechovi, bez 

ktorých by akéko¾vek vystúpenie spevákov 
9. apríla organizovala ZUŠ v Kysuc- bolo neuskutoènite¾né. Želám všetkým do 

kom Novom Meste 13. roèník spev. sú�aže budúcnosti ešte ve¾a elánu a úspechov.
„VOKÁLNA JAR“. Gabriela K¾uèková zís- V neposlednom 
kala cenu v zlatom pásme a Kristína Biela   rade sa chcem poïa-
z triedy I. Garbárovej cenu v bronzovom kova� aj vedeniu ško-
pásme. Žiaèky Alžbeta Moská¾ová a Moni- ly, ktoré nám každo-
ka Majerèíková (tr. A. Turianovej) získali   roène umožòuje zú-
v kategórii dueta cenu v bronzovom pásme. èastòova� sa sú�aží a 

tak reprezentova� na-
7. mája sa konala spevácka sú�až vo šu prácu a šíri� dobré 

Vrútkach, odkia¾ si žiaci odniesli nasledov- meno Mestskej ume-
né ocenenia: Gabriela K¾uèková – striebor- leckej školy a Mesta 
né pásmo, Soòa Porubèanská – strieborné Rajec.
pásmo (A. Turianová), Monika Majerèí-

Mgr. Antónia Turianováková – strieborné pásmo (A. Turianová), 
vedúca PK Metod Huljak získal èestné uznanie (A. 

speváckeho odd.Turianová).

O POHÁR DREVODOMU RAJEC

PaedDr. M. Paprskár
Mgr. P. Hanus

Foto: archív MZŠ
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Opustili nás
František Mandák 1941 – 17. 6. 2008

Juraj Hašèík 1916 – 23. 6. 2008 
¼udovít Veselovský 1950 – 22. 6. 2008 

František Kavec 1930 – 27. 6. 2008 

AUGUST

60 rokov
Mária Rybáriková
Marta Hanusová

Peter Sleziak
Ladislav Žitník

Anton Kavec
¼udmila Fujaková

Rudolf Za�ko
Emília Tužinèinová

70 rokov
Emília Miluèká
Mária Novotná
Eva Fraštiová

86 rokov
Františka Nemèíková

94 rokov
Anna Paulinyová

JÚL

60 rokov
Anton Gamboš
Anton Majerèík

80 rokov
Alžbeta Mihalková

85 rokov
Helena Zbýòová

Štefánia Huljaková

86 rokov
Štefánia Dvorská
Anna Huljaková

89 rokov
Jozef Slotta

a august 2008a august 2008

Narodili sa 
Tobias Peter Bežuch – máj

Alžbeta Pekarová – jún
Tatiana Èernáková – jún
Karolína Mikolková – jún

Sebastián Rybár – jún
Azim Ben Saad – jún
Tobias Brezáni – jún

Zosobášili sa 
Miroslav Rolinec a Adriána Nemèeková

Peter Horník a Monika Šujanská
Ing. ¼ubomír Rybár a Bc. Lucia Hulínová

Robert Mycha¾ak a Mgr. Zuzana Stanková
Tomáš Dorinský a Lucia Súkeníková
Marek Betinský a Mária Žideková

Jozef Jakubes a Gabriela Kaduriková

15. mája sa na pôde MZUŠ v Rajci konal už 16. roèník Prehliadky 
slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mládež. Je to celoslovenská 
sú�ažná prehliadka tento rok už aj s medzinárodnou úèas�ou, hus¾o-
vým triom z Valašských Kloboukov z Èeskej republiky. Sú�ažilo 120 
detí v štyroch kategóriách o tri ceny pre každú kategóriu. Hlavnou 
cenou bola Cena za najlepšiu interpretáciu diela slovenského autora a 
ïalšie dve ceny boli Cena Hudobného centra v Bratislave a Èestné 
uznanie. Ako pozorovatelia sa zúèastnili pedagógovia zo ZUŠ v Opa-
ve so zámerom zúèastni� sa budúcich roèníkov.

V krásnom májovom poèasí sa rozozvuèali tóny slovenskej hudby 
interpretov z celého Slovenska, ktorí okrem nových zážitkov a priate¾-
stiev prinesú domov chýr o pohostinnosti a výnimoènosti festivalu, 
ktorý obetavo pripravujeme už to¾ko rokov. Novinkou je ocenenie pre 
ví�azov, ktorí si odniesli originálne ceny z umeleckého skla z Lednic-
kých Rovní a získajú aj nové skladby priamo skomponované pre nich 
od slovenských hudobných skladate¾ov na objednávku našej školy. 
Tieto nové diela budú premiérované na budúci rok v Rajci a ïalších 
slovenských mestách. 

V odbornej porote zasadli hudobní skladatelia na èele s predsedom 
poroty Mgr. art. Pavlom Krškom, popredným slovenským hudobným 
tvorcom. Porota ocenila výnimoèné výkony a nás teší, že sa v silnej 
konkurencii naši žiaci nestratili a výrazne bodovali, èo svedèí o vyso-
kej kvalite našej MZUŠ a jej uèite¾ov.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 16.ROÈNÍKA PSHT RAJEC:

MZUŠ SA MEDZI SÚTAŽAMI NESTRATILA

1. kategória (zobcová flauta) ZUŠ Bytèa (Mgr. K. Hrtán-
Cena za najlepšiu interpretáciu diela ková)
slovenského autora – Michal Kozárik Èestné uznanie – Lenka Balážová (klarinet) 
(trúbka) MZUŠ Rajec (pedagóg M. Šev- ZUŠ Bojnice (J. Baláž)
èík) Cena Hudobného centra za objavnú dra-
Èestné uznanie – Gabriela K¾uèková maturgiu – Martina Bulíková (klarinet) ZUŠ 
(spev) MZUŠ Rajec (I. Garbárová) Bytèa (Mgr. K. Hrtánková)
Cena Hudobného centra za objavnú 4. kategória
dramaturgiu – Michal Kozárik (trúbka) Cena za najlepšiu interpretáciu diela slo-
MZUŠ Rajec (M. Ševèík) venského autora – Katarína Kavcová (vio-

2. kategória lonèelo) MZUŠ Rajec (O. Pažická)
Cena za najlepšiu interpretáciu diela Èestné uznanie – Jozef Kozárik (husle) 
slovenského autora – Kristína Byrtuso- MZUŠ Rajec (¼. Šramková)
vá (klarinet) ZUŠ Krásno nad Kysucou Cena Hudobného centra za objavnú dra-
(Mgr. Art. M. Oravec Art.D.) maturgiu – Katarína Kavcová (violonèelo) 
Èestné uznanie – Katarína Oèková (kla- MZUŠ Rajec (O. Pažická)
vír) MZUŠ Rajec (Mgr. K. Polaèková) 5. kategória
Cena Hudobného centra za objavnú Cena za najlepšiu interpretáciu diela slo-
dramaturgiu venského autora – Flautové kvinteto ZUŠ   
Soòa Porubèanská (spev) J. Kresánka Bratislava (Mgr. V. Bánovská)
MZUŠ Rajec, pedagóg Mgr. A. Turia- Èestné uznanie – Hus¾ové trio ZUŠ Valaš-
nová) ské Klobouky ÈR (B. Stillerová)

3. kategória Cena Hudobného centra za objavnú dra-
Cena za najlepšiu interpretáciu diela maturgiu – Sláèikové trio ZUŠ L. Árvaya 
slovenského autora – Daniela Blašková Žilina (B. Stillerová)

PaedDr. Marián Remenius
riadite¾ MZUŠ

Foto: archív MZUŠ
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Ako sa dokáže na tak vysokej úrovni a ale pre všetkých, ktorí sa tu zídu. Aj s mes-
zároveò takej srdeènej, až rodinnej atmo- tom je ove¾a lepšia spolupráca a to sa vždy 
sfére robi� maratón alebo ako oslovil náš prejaví v tom ústretovom kroku a samot-
maratón tých, ktorí si ho ob¾úbili a chodia nom výsledku. Èi už je to kultúra alebo 
do Rajca pravidelne èi už ako bežci alebo samotné vedenie mesta, všetci si zaslúžia 
diváci? poïakovanie za spoloène zvládnutý deò.

Veï pre naše mesto je Rajecký mara- všetci zodpovedne, nech vidie�, že na ná-
tón spojený s jarmokom najkrajšou ak- mestí sa opä� stretla jedna ve¾ká a úžasná 
ciou roka. rodina športovcov. 

Za tých 25 rokov sa toho ve¾a zmenilo, NIEÈO Z HISTÓRIE
zostarlo aj opeknelo, pominulo sa aj narodi- Prvý roèník vyhral Vladimír Balošák 
lo, ale maratónske pole bežcov prichádza (2:33:40), ženy Emília Kupèová (3:47:50), 
vytrvalo rok, èo rok v hojnom poète. štartovalo sa o 17. hodine.

Piaty roèník vyhral Ján Strompl z Košíc 
Pavol Uhlárik, riadite¾ a zakladate¾ Ra- (2:34:30), štart bol o 16:00 hod.
jeckého maratónu: Desiaty roèník vyhral ¼uboš Cesnek z do-

Keï sa pred 25-timi rokmi maratón Jednoznaène pri�ahuje všetkých tá máceho klub èasom 2:28:59, do roka po 
zrodil, Pavol Uhlárik mal 24 rokov a bol úžasná atmosféra, množstvo fanúšikov, maratóne sa tu oženil. 
slobodný. preplnené rajecké námestie so srdeènos�ou Pätnásty Rajecký maratón vyhral Kos�a 

a obdivom. Každý sem príde opä� skúša� Železov z Ukrajiny (2:33:17).
svoje sily, kvality, súperi� na trati a najmä Dvadsiaty vyhral Dziuba Bohdan (2:25:46) 
opä� raz zví�azi� sám nad sebou. V Rajci je z Demolex Bardejov
to ví�azstvo okorenené dávkou radosti a Dvadsiatyštvrtý vyhral Chawawko Tomasz 
vzrušenia, ktoré bežcom pripravia diváci. z Polska (2:30:28).

Hovorí sa, že všetko je o ¾uïoch a je to 
ve¾ká pravda. Na druhý roèník RM prišiel z Prievidze 

na bicykli Miroslav Kriško a vyhral Rajec-
Urèite súrodenci Uhlárikovci ani len ký maratón èasom 2:33:56. Po maratóne 

netušili aká ve¾ká rieka bežcov vznikne      nasadol na bicykel a opä� �ahal do Prievi-
z tých pár zanietencov, ktorí sa pridali        dze cez Faèkovské sedlo, ale èi za sebou 
k nim. A kto vlastne dnes u starkej Uhlári- viezol aj ví�azný koberec...

Jeho odpoveï na otázku – Ako dobre kovej umýva riad?
beža�? So šibalským úsmevom, rados�ou  Pavol, Karol aj Mária už majú svoje ro- Priemerný vek bežcov na 1. roèníku bol 
v oèiach a bezstarostnos�ou hovoril „keï diny, osamostatnili sa, takže riady ostali na 30,77 rokov. Na 10. roèníku bol 38,09 ro-
nevládzeš pridaj“. Dnes hovorí: „Maratón Janka Uhlárika – slobodného to mládenca. kov. Na 20. roèníku bol 42,13 rokov
je mimoriadna skúsenos�, pri ktorej každý 
narazí na svoju fyzickú hranicu. Tých Najviac úèastníkov Rajeckého marató-
42195 metrov je obrovská výzva vbehnú� do nu bolo na 20-tom roèníku 269.
vlastného vnútra a lepšie spozna� samého 
seba. Beh na tejto dlhej trati nie je len o fy- Doteraz najlepší èas v Rajci z domá-
zických silách, ale predovšetkým o vôli a cich zabehol ¼uboš Cesnek – 2:25:17.
schopnosti prekona� boles� a dobehnú� až 
do cie¾a“. Najviac maratónov v Rajci z domácich 

absolvoval Jozef Stupòan – 22. 
Všetky naše méty, ciele, ví�azstvá, pre-

hry, sklamania a mnohé tvrdé priznania si, 
to je to naše vnútro. Keï sme chceli viac a 
nešlo to, keï sme stavali svoje zámky a tie Aká je každoroèná príprava a èo obnáša 
sa nám rozsypali, keï sme verili, že všetko nám povie len sám Pavol Uhlárik, je to jeho 
je krásne a ružové, život nám ukázal inú srdce a teraz už aj srdce jeho celej rozvet-
cestu a maratón nás uèil všetko zvládnu�, venej rodiny, priate¾ov, známych, ktorí pra-
zabojova� a poveda� si oplatí sa to. videlne pomáhajú pri tejto akcii. Zaslúži si 

Prešlo 25 rokov a najkrajšie je to, že naozaj obdiv a ten má u všetkých bežcov, 
maratón vydržal. Možno to zaznie citlivo, alebo maratóncov, ktorí èo len raz zavítali 
ale pravdou je, že držíme spolu a preto sme do Rajca.
tu: Organizátori, maratónci, sponzori, di-Chybièky krásy sa urèite nájdu, ale prí-
váci a celé naše námestie. prava je na 100 % a taký musí by� aj mara-

Máme sviatok tak sa naò pripravme tón. Taký ho chce ma� aj Pavol nie pre seba, 

Blíži sa 25-ty roèník Rajeckého maratónu.

NAJKRAJŠÍ, NAJŤAŽŠÍ, NAJSRDEČNEJŠÍ... TAK HO CÍTIA VŠETCI BEŽCINAJKRAJŠÍ, NAJŤAŽŠÍ, NAJSRDEČNEJŠÍ... TAK HO CÍTIA VŠETCI BEŽCI

Pokraèovanie na strane 11.
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Dokonèenie z predchádzajúcej strany. ka (3:08:49), Pavol Uhlárik (3:28:32) Èakajú nás ešte: Beh na Poludòový 
Janka Žideková (3:40:48) – zví�azila Grúò, Beh na Chopok, Beh na Manín, Ky-

FAVORITI Z DOMÁCEHO KLUBU medzi ženami. sucká desiatka, Malý štrbský maratón a 
Ondrej Veselovský, Zdeno Koleda, samozrejme Rajecký maratón.

Ras�o Galoviè, Miro Drlièka, ale prekvapi� 
môžu aj ïalší naši bežci, ktorí sa poctivo Želáme všetkým, ktorí sa pripravujú do 
pripravujú a možno o nich ani nevieme a Rajca na maratón, polmaratón alebo in-
prekvapia, ale jedno je jasné, každú vo¾nú line, aby im vydržali sily zdravie nadšenie a 
chví¾u si obúvajú maratónky a bežia za svo- aby mali krásny zážitok zo zvládnutého 
jim cie¾om. preteku.

Aké pole bežcov z Rajca sa zíde bude Pozývame tiež všetkých, ktorí beha-
prekvapením, ale urèite nebude prekvape- jú, pobehujú, alebo akoko¾vek športujú 
ním že na štarte bude stá� najaktívnejšia – príïte sa postavi� na štart. Tento rok 
štvorica, ktorú tvoria Pavol Uhlárik, Zde- Polmaratón bežal najlepšie B. Galoviè sa prvý krát bude kona� nesú�ažný beh 
no Koleda, Janka a Barborka Židekové. (1:23:05), M. Jurický (1:33:37), Jaro Stup- ulicami Rajca – MZ Pneu Rajecký beh, 

Èi už to bude maratón alebo polmara- òan (1:35:18) a J. Uhlárik (1:40:35). ktorý urèite zvládnete aj so svojimi 
tón nech im to vyjde. Tamarka Kyzeková obsadila 2. miesto  de�mi. 

v detskom minimaratóne.
14. 6. Beh na chatu pri Zelenom plese Všetko o Rajeckom maratóne, behoch a 

J. Žideková – 2. miesto (52:07), B. Ži- akciách, ktoré tu budú prebieha� nájdete na 
deková – 6. miesto (1:04), Z. Koleda (40:02).
14. 6. Medvedí okruh MTB Vidie� beha� aj ve¾a nových tvári, takže 

Na domácej pôde v Porubskej doline – veríme, že tento rok poèet Rajèanov stúpne 
Lehotnej sa uskutoènil už 12-ty roèník dvojnásobne a všetci, ktorí nastúpia na štart 
MTB na horských bicykloch. Krásne slneè- budú beža� tak ako tí, ktorí práve v tom èase 
né poèasie, pekné výsledky, dobrá atmosfé- budú bojova� na Olympijských hrách v Pe-
ra a všetko, èo k dobre zvládnutému preteku kingu. Motivujme sa a urobme si aj my takú 
patrí si vychutnali všetci, ktorí sa tu stretli. malú olympiádu, dokážme zví�azi� nad se-
Muži: 1. Štefánik Jozef – Uhry (1:07:46), bou a najmä bežme spolu so svojimi de�mi.
2. Paulíny Peter Dema – Rajec (1:15:44), Tešíme sa na všetkých, ktorí sa posta- Budeme tak prítomní s našimi športov-
3. Matušík Vladimír – Pov. Bystrica (1:16:18).via na štart maratónu, polmaratónu alebo cami na olympiáde, budeme im drža� prsty, 

Ženy vyhrala Janka Kardošová z domá-in-line. Vylaïte svoju formu, august sa myslie� na nich a vníma� ich výkony srd-
ceho klubublíži. com športovca.
15. 6. Beh okolo Lysej 3 km
J. Žideková – 2. miesto (12:42), B. Žide- Stretneme sa 9. augusta na námestí       NAŠE ÚSPECHY V JÚNI
ková – 2. miesto juniorky (12:48) v Rajci. Tešíme sa, tak nás príïte povzbu-

Muži 6 km: Vo ve¾mi silnej konkuren-7. 6. Beh do vrchu na Zniev di�, doda� silu, odvahu bojova� až do cie¾a 
cii bežali R. Galoviè (20:45) a B. Galoviè Zdeno Koleda – 2. miesto a Barborka a hlavne si tiež zabehnú�.
(22:08) získal 3. miesto nad 50 rokov.Žideková juniorky – 2. miesto.

Máme pred sebou posledný mesiac 7. 6. Kysucký maratón a polmaratón Vaši maratónci
pretekov a prípravy na Rajecký maratón. Maratón bežali v Èadci Miroslav Drliè-

www.maratonrajec.wz.sk

Foto: archív Matatón klub

Foto: D. Oralek

Úspešnos� jednotlivcov  3. liga Roman Smieško   3   3   50,00 %
Tomáš Smieško   1 33     2,94 %

výhra prehra  úspešnos� Ján Knapec   0   8     0,00 %
Jozef Kavec 70 18   79,80 %
Jozef Smieško 38 45   45,60 %
Vladimír Vavrík 30 50   37,50 %
Ján Šupka 22 63   25,74 %

Úspešnos� jednotlivcov  6. liga

výhra prehra úspešnos�
Róbert Augustín 46   8   85,19 %
Marián Macák 41 14   74,55 %
Branislav Fuèík   4 44     8,33 %
Radoslav Macák   3 56     5,08 %
Jozef Smieško ml.   2 40     4,76 %
Andrej Vanák   1   0 100,00 %
Ján Šupka 23   2   92,00 %
Juraj Jasenovec 15   5   75,00 %

J. Smieško

1. 22 16 2 4 240:166 56 
2. 22 15 4 3 230:166 56 
3. 22 14 3 5 239:157 53 
4. 22 10 3 9 209:187 45 
5.  22 8 6 8 216:180 44 
6. MSTK Martin B 22 9 4 9 207:189 44 
7. 22 8 5 9 199:197 43 
8.  22 7 6 9 189:207 42 
9. Neografia Martin 22 8 2 12 176:220 40 

10. Rajec 22 6 6 10 181:215 40 
11. Novo� 22 7 3 12 168:228 39 
12. Zuberec 22 1 2 19 122:274 26 

 

Tvrd. Nižná B
Rado¾a
Medokýš Martin
ŠKST Ružomberok C

Vrútky

Žilina
Èernová

VYSLEDKY STOLNOTENISOVÉHO KLUBU RAJEC
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V máji zaèal už 16. roèník 
Mestskej ligy vo futsale (pred 
tým malý futbal). 

Do sú�aže sa prihlásilo    
3. KOTRÍK MICHAL FK 97 TORPÉDO Rajec 106 mužstiev: DEPORTIVO 
4. HULÍN MICHAL DEPROTIVO Rajec 10Rajec – suverén posledných 
5. DUBEÒ JOZEF SLZA Rajec 10rokov, ktorého niektorí hráèi 

hrávajú celoslovenskú futsa-
lovú extraligu za ŠK MA-

TABU¼KA po 8 kolách:KROTEAM Žilina, SLZA 
Rajec – minuloroèný nová-
èik, ktorý prekvapil koneè-
ným druhým miestom, FK 

97 TORPÉDO Rajec – druhé najúspešnejšie mužstvo posledného 
obdobia, RED WINGS Rajec – najmladší tím celej ligy, KMF 
Rajecká Lesná – tradièný a najstarší úèastník ligy, „12“ Jasenové 
– mladé mužstvo vedené Ferom Bakovkom.

Zápasy sa hrávajú v sobotu podveèer (výnimoène v nede¾u 
PROGRAM MESTSKEJ LIGY NA JÚLdoobeda) na asfaltovom ihrisku v areáli FKI Rajec. KMF Rajec 

ïalej pripravuje futsalový turnaj RAJEC CUP naplánovaný na  
10 kolo: 5. 7. – Rajec26. 7. (záujemcovia sa môžu prihlási�, prípadne získa� viac infor-

mácii na tel. èísle 0908 264 125 alebo 0908 909 071)
16:30  RED WINGS Rajec – KMF Rajecká Lesná
17:30  DEPORTIVO Rajec – SLZA RajecVýsledky posledných dvoch kôl mestskej ligy
18:30  FK 97 TORPÉDO Rajec – „12“ Jasenové

14. 6. – Rajec 
11 kolo: 12. 7. – RajecSLZA Rajec – RED WINGS Rajec 10:2 (2:0)

KMF Raj. Lesná – „12“ Jasenové   3:3 (2:0)
16:30  FK 97 TORPÉDO Rajec – RED WINGS RajecDEPORTIVO Rajec – FK 97 TORPÉDO Rajec   7:5 (5:2)
17:30  DEPORTIVO Rajec – „12“ Jasenové 
18:30  KMF Rajecká Lesná – SLZA Rajec22. 6. – Rajec 

„12“ Jasenové – SLZA Rajec 0:11 (0:4)
12 kolo: 19. 7. – RajecRED WINGS Rajec – DEPORTIVO Rajec 6:10 (1:4)

FK 97 TORPÉDO Rajec – KMF Raj. Lesná 1:1   (1:0)
16:30  RED WINGS Rajec – SLZA Rajec
17:30  „12“ Jasenové – KMF Rajecká LesnáNajlepší strelci po 8 kolách:
18:30  FK 97 TORPÉDO Rajec – DEPORTIVO Rajec

1. KRAJÈOVIECH MARIAN DEPROTIVO Rajec 11
26. 7. – Turnaj RAJEC CUP2. ZVRŠKOVEC MICHAL KMF      Raj. Lesná 11

FUTSAL V RAJCIFUTSAL V RAJCI

PZ V R P BODY 

1. 6 6 0 0 57 15 18 
2.  7 5 1 1 40 18 16 
3. 8 5 0 3 52 37 15 
4.  7 3 2 2 24 27 11 
5. 7 0 1 6 12 45 1 
6. 7 0 0 7 22 63 0 

 
RED WINGS Rajec

DEPORTIVO Rajec
FK 97 TORPÉDO Rajec

SLZA Rajec
KMF Rajecká Lesná
„12“ Jasenové

Góly
dané

Góly
dostané

S. Pekný

Ve¾mi pekný historický úspech dosiahli 
žiaci Futbalového klubu Istrobanka Rajec     
v III. lige skupina Stred. Z odohratých 26 zá-
pasov – 20 vyhrali, 5 remízovali a iba jeden 
zápas prehrali s výborným skóre 104:16.

Vïaka svojmu výkonu postúpili do II. ligy Stred. Touto sú�a-
žou sa budú stretáva� so súpermi ako MŠK Žilina „B“, Turèianske 
Teplice, Ružomberok „B“, Liptovský Mikuláš, Trstená, Bytèa, Ky-
sucké N. Mesto.

Je predpoklad, že v meste Rajec sa blýska na lepšie èasy a v Raj-
ci sa znovu budeme díva� na kvalitný futbal.

Mesto venuje futbalovému klubu dostatoènú pozornos�, o èom 
svedèí umelé zavlažovanie ihriska ako i vybudovanie nového tráv-
nika z bývalého škvárového.

Foto: Katarína Kalmová

Foto: z¾ava – horný rad : Ing. Ján Rybárik, Filip Záò, Marián Baláž, Vladimír Bôtoš, 
Rastislav Paulíny, Matej Panák, kapitán – Ladislav Dubovan, Daniel Rojík, Brani-
slav Oèko, tréner – Pavol Kumanèík, manažér – Jaroslav Janík; stredný rad: Erik 
Kašuba, Marek Ïurèanský, Jozef Kysucký, Martin Mazák, Michal Galoviè, Martin 
Kordiš, Ondrej Dúbravka, Matin Capko; ležia: Jakub Petráš, Patrik Kašjak.JŠ

HISTORICKY ÚSPECH FUTBALOVÉHO KLUBU
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Posledný júnový deò sme v Domo- denti miestnych gymnázií. Cez prázdniny sa rozpàchnu do všet-
ve Gianny B. Mollovej „otvorili dvere“ kých kútov sveta a veru, budú nám chýba�. Chceme im touto cestou 
všetkým našim priate¾om, spolupra- úprimne poïakova� za ich nezištnú pomoc a èas, ktorý venovali 
covníkom, dobrodincom i celej verej- de�om z Domova Gianny B. Mollovej a zároveò popria� prežitie 
nosti. radostných prázdnin.

A. VerešováNavštívili nás zástupcovia Žilin-
ského samosprávneho kraja, Obvodné-
ho úradu v Žiline, predstavitelia samo-
správ Rajeckého regiónu, spolupracov-
níci zo sociálnej oblasti, zástupcovia 

niektorých mimovládnych organizácií Rajeckého regiónu a nechý-
bali ani naši dobrovo¾níci.

Našim hos�om sme ukázali domov, komunitné centrum, chrá-
nenú dielòu. Porozprávali sme sa o èinnosti a plánoch, tiež o našich 
aktivitách s dobrovo¾níkmi. Zároveò sme sa im touto formou mohli 
poïakova� za doterajšiu spoluprácu.

V tomto roku si nezisková organizácia Áno pre život pripomína 
10. výroèie založenia. Deò otvorených dverí bol jednou z aktivít, 
ktoré pri tejto príležitosti organizujeme. 

Dòom otvorených dverí sme ukonèili projekt podporený 
Nadáciou pre deti Slovenska v rámci programu Hodina de�om, kto-
rého hlavným cie¾om bola práca s dobrovo¾níkmi. Naši dobrovo¾-
níci sú mladí ¾udia z celého Rajeckého regiónu, väèšinou sú to štu-

V živote èloveka môže dôjs� k rôznym 
udalostiam, kedy potrebuje pomoc svojich 
blízkych. Pokia¾ táto pomoc z rozmanitých 
dôvodov neprichádza je tu možnos� požia- nými príslušníkmi. Je doplnkom k rodinnej - sprievod na lekárske vyšetrenie, vybave-
da� o òu obec èi mesto, kde obèan žije. starostlivosti. Adresná je hlavne v prípade, nie úradných záležitostí
Môže ju potrebova� z dôvodu ochorenia, keï sú rodinní príslušníci zamestnaní a ne-- predèítanie pre nevidiacich pri vybavova-
zdravotného postihnutia alebo veku. môžu svojim blízkym zabezpeèi� pomoc, ní úradných záležitostí.

aj keï sú títo na òu odkázaní.
Riešením nepriaznivej situácie môže Od 1. 1. 2003 prešla pôsobnos� v oblasti 

 opatrovate¾skej   V prípade potreby a záujmu o poskytnu-by� poskytnutie opatrovate¾skej služby. poskytovania služby a úhra-
tie opatrovate¾skej služby obèan alebo je-Opatrovate¾ská služba patrí medzi so- de za túto službu na Mesto Rajec. Poskyto-
ho rodinní príslušníci podajú žiados� o jej ciálne služby. Tieto sú zamerané na riešenie vanie uvedenej služby je upravené VZN    
poskytnutie na MsÚ Rajec, referát opatro-hmotnej alebo sociálnej núdze. Túto službu 
vate¾skej služby I. posch. è. dverí 15.možno poskytnú� obèanovi, ktorý pre svoj 

Potrebné je tiež vyjadrenie a odporuèe-nepriaznivý zdravotný stav potrebuje po-
nie ošetrujúceho lekára. Následným kro-moc inej osoby pri zabezpeèovaní:

opatrovaného1) nevyhnutných životných úkonov kom je šetrenie v domácnosti , 
ktoré vykonáva osobne referent opatrova-- bežné úkony osobnej hygieny, pomoc pri 
te¾skej služby. Týmto šetrením je stanove-obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune 
ná odkázanos� žiadate¾a na pomoc druhej na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC
osoby, potrebnos�, jednotlivé úkony a tiež - kúpanie vrátane umytia vlasov
výška úhrady za poskytovanie opatrovate¾-- pomoc pri podávaní jedál a pri pití
skej služby. Na základe šetrenia je tiež - doh¾ad

2) nevyhnutných prác v domácnosti vyhotovené rozhodnutie o poskytnutí opa-
trovate¾skej služby, ktoré obsahuje tiež - donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, 
jednotlivé úkony a výšku úhrady.donáška vody, kúrenie vo vykurovacích te- è. 46/2003 o spôsobe urèenia a výške úhra-

V súèasnosti zabezpeèujú v meste vý-lesách dy za poskytovanie opatrovate¾skej služby 
kon uvedenej služby 4 kvalifikované opa-- nákup v meste Rajec a tiež Dodatkom è. 1 k prí-
trovate¾ky z povolania, ktoré dochádzajú - práce spojené s udržiavaním domácnosti slušnému VZN.
poèas pracovných dní do domácností opa-- príprava a varenia raòajok, obeda, príp. 
trovaných a vykonávajú úkony stanovené  olovrantu alebo veèere Opatrovate¾ská služba je poskytovaná 
v rozhodnutí o poskytnutí opatrovate¾skej - pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bie- prednostne v domácnosti opatrovaného ob-
služby. lizne èana opatrovate¾kou z povolania, len vo 

¼. Tomanová3) kontaktu so spoloèenským prostredím výnimoèných prípadoch blízkymi rodin-

1998-2008 – 10. výroèie založenia neziskovej organizácie ÁNO PRE ŽIVOT

DEN OTVORENYCH DVERÍ V DOMOVE GIANNY B. MOLLOVEJDEN OTVORENYCH DVERÍ V DOMOVE GIANNY B. MOLLOVEJ

Foto: archív Áno pre život

OPATROVATEL’SKÁ SLUŽBA V MESTE RAJECOPATROVATEL’SKÁ SLUŽBA V MESTE RAJEC

Foto: internet
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ochrany. Ak produkt obsahuje okrem UVB Údaje na obaloch môžu by� uvedené aj 
aj UVA filter, na obale nájdeme UVA  p o m o co u  p ik togramov, ilustrácií a pod.
v krúžku. Prípravky so starým oznaèením 
sa nesmú vyrába�, ale obchodníci majú 
povolené dopreda� ich zásoby.Leto je už v plnom prúde. Padajú prvé 

teplotné rekordy. Mnohí sa tomu tešia.
Slnko a slneèné poèasie nám zlepšuje 

náladu, zvyšuje obranyschopnos� organiz- Prípravkom na opa¾ovanie by sme sa 
mu a prispieva k tvorbe vitamínu D. Aj keï mali natrie� asi 30 minút pred opa¾ovaním, 
netreba zabúda� na jeho tienisté stránky. aby sa na pokožke vytvoril ochranný film. 

Po kúpaní a ak sa spotíme sa treba nanovo 
natrie�. Ak je pod mrakom neznamená to, Na slneèné lúèe musíme pripravi� našu 
že sme chránení. Oblaky prepúš�ajú 40 až pokožku, aby nás nezastihli nepríjemnosti 
60 % slneèných lúèov vrátane nebezpeè-ako spálenie pokožky, úpal èi dokonca váž-
ného UV žiarenia.nejšie choroby.

Opa¾ova� sa treba zaèa� postupne. Keï Samozrejme nesmieme zabudnú� ani 
pokožka zaène postupne hnednú�, môžeme na ochranu po opa¾ovaní. Slneèný kúpe¾ dá 
intervaly zvyšova�. Nesmieme zabudnú� pokožke zabra�, preto sa treba o òu posta-
sa chráni� prikrývkou hlavy, slneènými ra�. 
okuliarmi, dodržiava� pitný režim a hlavne Na trhu je dostatok prípravkov na opá-
chráni� sa prípravkami na opa¾ovanie. lenú pokožku, ktoré ju zregenerujú, dodá-

vajú jej potrebnú vlhkos� a zabránia pred-
Keï si bežný èlovek vezme do ruky prí- èasnému vyblednutiu a starnutiu pokožky.

pravky na opa¾ovanie je možné, že zostane 
Šzáv pomykove. Na jednom kréme nájde napí-

sané UVB 30/UVA 30, na ïalšom SPF 60, 
IPD 55, PPD 12...

Toto leto zaèína plati� odporúèanie Eu-
rópskej komisie o novom oznaèovaní opa-
¾ovacích prípravkov. Všetky firmy musia 
používa� rovnaké pravidlá a symboly.

Poèet ochranných faktorov sa zreduko-
val na osem s poznámkou èi ide o nízky, 
stredný, vysoký alebo ve¾mi vysoký stupeò 

inzercia

V sobotu 5. júna sme si pripomenuli štátny sviatok slovanských 
vierozvestov Cyrila (Konštantína) a Metóda. Títo bratia sa narodili 
v meste Solún (Thessaloniké) v severnom Grécku, Metod okolo 
roku 815 a Konštantín v roku 827.

V roku 863 cisár bratov poslal ako vierozvestov na Ve¾kú Mo-
ravu. Pre toto poslanie zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a pre-
ložili do staroslovienèiny liturgické a biblické texty. V roku 867 
odišli do Ríma, kde pápež Hadrián II. schválil ich èinnos� a uznal 

staroslovienèinu ako li-
turgický jazyk. 

Ich príchod na Ve¾kú 
Moravu sa pokladá za zá-
sadnú kultúrnu zmenu. 

K cyrilo-metodské-
mu duchovnému dediè-
stvu sa hlásia obyvatelia, 
politici aj cirkev, odkazu-
je naò aj naša ústava.

Význam ich misie a 
ich prínos k rozmachu 
kres�anstva v Európe vy-
zdvihol v roku 1980  pá-
pež Ján Pavol II., keï ich 
vyhlásil za spolupatró-
nov Európy.

Stupeò ochrany Ochranný faktor UVA ochrana Pre koho je vhodný?

nízky   6, 10 tmavé typy ¾udí a všetci, ktorí sú už
opálení

stredný 15, 20, 25 hnedá až stredne svetlá koža

vysoký   30, 50 deti, ¾udia s ve¾mi svetlou, bielou
alebo citlivou ple�ou

+
ve¾mi vysoký      50 extrémne podmienky: trópy, hory

min. 1/3 SPF 
uvedeného
na etikete

Foto: internet

SLNEÈNÝ KÚPEL’

Cyril a MetodCyril a Metod

Šzá

Druhú júnovú sobotu Maratón klub Rajec pod taktovkou Jaroslava 
Stupòana organizoval už 12. roèník CROSS COUNTRY – MTB Medvedí 
okruh v Porubskej doline so štartom aj cie¾om pri Palovej chate. 

Svoje horské bicykle si otestovalo 54 pretekárov v 5. kategóriach, mu-
ži na 22 km úseku s prevýšením 750 m, ženy a juniori na 11,8 km okruhu    
s prevýšením 350 m.

Ví�azi v jednotlivých kategórií:
muži do 39. rokov: Jozef Štefánik, MTB Dohòany 1:07:46
muži od 40. rokov: ¼uboš Cesnek, MK Rajec, 1:12:57
muži od 50. rokov: Pavel Kaštánek, Žilina, 1:22:23
ženy: Janka Kardošová, MK Rajec, 0:41:35
juniori: Juraj Škorvánek, Rajecké Teplice, 0:29:35

Touto cestou ïakujeme sponzorom: rot Žilina, TIC Žilina, TOP-
TREND Pieš�any, SCARLETT – Rajec, FIT – Pekný, DREVOTVAR – Šev-
èík, DREVOVÝROBA – Kardoš, Betónová výroba – Jurický, SHOCart, 
MARY – Baïura.

MEDVEDÍ OKRUHMEDVEDÍ OKRUH

Cesneková



Blíži sa èas zaslúženej dovolenky a oddy- Ich výhodou je skutoè-
chu. Nie každý má možnos� vycestova� na nos�, že turistické trasy v tej-
dovolenku do zahranièia k moru. Aj dovo- to oblasti nie sú príliš �ažké a 
lenka na Slovensku má svoje èaro. idú po dobre vyznaèených 

cestách. Sú schodné aj pre 
Rajecká dolina patrí medzi najkrajšie menej trénovaných návštevníkov hôr, pre deti 

rázovité oblasti. Zo severu ju stráži Lietavský a aj pre starších ¾udí. 
hrad, z juhu divoké konèiare K¾aku a Strážo- V najvyššej èasti Sú¾ova ležia zrúcaniny 
va, poma¾ované drevenice v Èièmanoch, Sú¾ovského hradu. Prvá písomná zmienka   
nádherná príroda, hra- o òom pochádza z roku 
dy, zámky, teplé mine- 1470. 
rálne pramene... Z jeho areálu, kam sa 

Blahodarné úèinky dostanete výstupom      
lieèivých vôd s priaz- z obce Sú¾ov – Hradná 
nivým vplyvom na je nádherný výh¾ad do 
choroby pohybového širokého okolia 
ústrojenstva sú známe 
od 14. storoèia. Do Ra- LIETAVSKÝ HRAD SLOVENSKÝ DREVENÝ BETLEHEM
jeckých Teplíc sa vraj Lietavský hrad je K najväèšim lákadlám celého okolia patrí 
chodieval lieèi� do- druhá najväèšia zrúca- svetová rarita slovenský drevený betlehem.
konca aj palatín Juraj nina na Slovensku. Dielo rezbára Jozefa Pekaru, ktoré poèas 
Thurzo, ktorý trpel na chronický ischias. Nachádza sa medzi obcami Lietava a Lietav- 15 rokov ruène vyrezal z lipového dreva. 

Celým krajom prechádza Rajecká cyklo- ská Svinná v nadmorskej výške 635 metrov. Nádherný pohyblivý betlehem je 8,5 m dlhý a 
magistrála, ktorá sa radí medzi menej nároèné Hrad postavili pravdepodobne po roku 1241 3 m široký 
trasy. Zaèína sa na Vážskej cyklomagistrále   ako vojenské a administratívne centrum. Rajecká Lesná je však aj pútnickým 
v Orlovom a cez Považskú Bystricu a Rajec Je z neho krásny výh¾ad na okolie. miestom. Kostol Narodenia Panny Márie je 
pokraèuje na Malú Fatru do Kamennej od roku 2002 vyhlásený za Baziliku Minor. 
Poruby a Konskej. Na bicykli si tak môžete Prichádzajú sem každoroène tisíce pútnikov  
urobi� výlet napríklad na zámok Kunerad, z celého sveta.
Slneèné skaly neïaleko Rajeckých Teplíc èi 
do krásnej prírody Faèkovského sedla. Prírodné a turistické lákadlá Rajeckej 

Z archeologického h¾adiska je zaujíma- doliny ponúkajú množstvo príležitostí na ce-
vým tipom skalný masív s archeologickými loroènú dovolenku. Spomenuli sme len zopár 
nálezmi nad obcou Zbyòov, známe sú aj zaujímavosti Rajeckej doliny a okolia. Dá sa 
skalné útvary v neïalekých Slneèných tu však vidie� ove¾a viac: Hrad Streèno, spla-
skalách vyh¾adávané horolezcami a pešími vovanie Váhu na pltiach, zámok Budatín, 
turistami, kam vedie náuèný chodník z Rajec- honosné kúpele v Rajeckých Tepliciach, prí-
kých Teplíc. Pre zdatnejších turistov sú vhod- rodné úkazy – Poluvsianska ihla, Budzogáò 
né túry na Martinské hole, Stražov a K¾ak      pri Zbyòove... 
s peknou vyhliadkou do okolitých dolín. Po zelenej turistickej znaèke z obce Lie- Srdeène všetkých pozývame.

tavská Svinná sa k nemu dostanete za pri-
Zdroj a foto: internet. Spracovala: ŠzáKUNERADSKÝ ZÁMOK bližne 30 minút, po modrej znaèke z obce 

Kaštie¾ v Kunerade bol postavený v roku Lietava za približne 45 minút. Z Rajeckých 
1916 v krásnom prírodnom prostredí asi 7 km Teplíc sem vedie turistický chodník po zele-
od Rajeckých Teplíc. Stavba obsahuje rôzne nej znaèke s dåžkou trasy asi 2,5 hod. Dá sa 
arkády, veže, terasy, ale najzaujímavejšia je naò dosta� aj zo Zbyòova, výstup nie je nároè-
strecha s mnohými vikiermi a komínmi. ný, zvládnu ho aj rodiny s de�mi.

V roku 1944 bol kaštie¾ vypálený fašista-
mi. Zámok bol zrekonštruovaný v roku 1959. ÈIÈMANY
Kuneradský zámok je pre verejnos� uzavretý, Rázovitá a malebná dedinka na brehoch 
preto je možné obdivova� jeho krásu iba rieèky Rajèianky s množstvom zachovaných 
zvonku. dreveníc, poma¾ovaných bielymi vzormi.

Èièmany sú najvyššie položená obec       
v Rajeckej doline, upro-
stred Strážovských hôr, vo 
výške 655 m nad morom, 
ktorá vznikla v polovici tri-
násteho storoèia.

Prvá zmienka o dedine 
je v dokumente z roku 
1272.

Zabudnú� nesmieme 
ani na barokový kaštie¾     
v strede dediny, kde je 
reštaurácia s možnos�ou 

SÚ¼OVSKÉ SKALY ubytovania èi na barokový 
Sú¾ovské skaly patria medzi najkrajšie kostol. 

prírodné oblasti Slovenska. 
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DOVOLENKA V RAJIDOVOLENKA V RAJI

Sú¾ovské skaly

Lietavský hrad

Kuneradský zámok

Èièmany

Splavovanie Váhu

OZNAM PRE PRISPIEVATEĽOVOZNAM PRE PRISPIEVATEĽOV
MsKS vám ponúka spoluprácu pri tvorbe mesaèníka 

Rajèan. Radi vás medzi sebou privítame ako dopisova-
te¾ov a vaše príspevky radi uverejnime.

Príspevky nám dodajte v elektronickej podobe.

Bližšie informácie dostanete na MsKS:

tel.: 041/ 542 47 03
mail: mesacnikrajcan@rajec.net

Uzávierka septembrového èísla je 20. augusta 2008.

redakcia
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