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Prišla letná sezóna a oby-
vate¾ov mesta zaujíma èi 
budú môc� aj v tomto roku 
využi� z¾avnené lístky na 
kúpalisko Veronika?

Od 1. 7. 2009 sa menia úradné hodiny na 
mestskom úrade.

Bude ma� dopad na rozpoèet mesta nedos-
tatoèné napåòanie štátneho rozpoètu?

Nastávajú zmeny v priemyselnej zóne 
mesta.

Je nieèo nové v mestskej televízii?

Z Rajca odchádza ïalší zubár.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) vy-
konala kontrolu detských ihrísk.

žiados�ou Dr. Ma�a�ovej zaoberalo a 
schválilo, že mesto si uplatní predkupné 
právo a nebytový priestor odkúpi od nej 
naspä�, aby ho mohlo ponúknu� ïalšiemu 
zubárovi.

Mysleli sme si, že keï sme lekárom 
odpredávali nebytové priestory za ve¾mi 
výhodných podmienok, tak si zubárov bu-
deme stabilizova�, ale nestalo sa tak. Po 
nieko¾kých rokoch sa nám podarilo obsa-
di� miesto chýbajúceho zubára a opä� nám 
ïalší zubár odchádza. Predpokladáme, že 
èas� pacientov s doktorkou nepreruší Tak ako v minulých rokoch, aj tento rok 
zmluvný vz�ah a budú ošetrovaní v Žiline.sa budú predáva� lístky so 40 % z¾avou. 

(poznámka redakcie: ceny permanentiek sa 
dozviete na strane 8)

Po dlhšej dobe sme sa rozhodli pre 
zmeny, keïže úradník má aj iné povinnosti Rajèanke a v parku na ul. Partizánskej, kde 
vyplývajúce zo zákona okrem vybavovania vykonala kontrolu.Napåòanie mestského rozpoètu z pre-
stránok. Vo štvrtok bude zatvorené, aby Kontrola dopadla dobre nemali žiadne rozdelených finanèných prostriedkov zo 
úradníci mohli rieši� úradné záležitosti vy- výhrady. Iba nás upozornili, že vyènievajú-štátneho rozpoètu je zatia¾ na úrovni minu-
plývajúce zo zákona a v utorky sú takmer ce betónové èasti, ktorými sú ukotvené lého roka. Máme informácie, že v druhom 
každý týždeò školenia, ktorými sa zdoko- šmýkaèky je potrebné buï zasypa� zemi-polroku by mal by� príjem až o 30 % nižší 
na¾ujú vo svojej práci. nou alebo obloži� nejakou mäkkou roho-ako v minulom roku. Preto som na posled-

žou, aby si deti pri spadnutí neublížili. Toto nom MZ avizoval, že poèkáme na vývoj 
je v štádiu riešenia.ekonomiky a príjem do mestského rozpoè-

tu z decentralizovaných daní za obdobie 
Z areálu bývalých strojárni odchádza júl-august-september. Do toho èasu pozas-

firma Kofola, ktorá tu mala sklady. MMDS už dlhšie strácala na kvalite.    tavíme a pozdržíme investièné akcie, ktoré 
Zaèali sme h¾ada� investora, aj keï to V minulom mesiaci boli vykonané nejaké sme zatia¾ nezaèali. V septembri uvidíme 

nie je naša povinnos�, ktorý by prišiel do úpravy na vysielaèi, bol posilnený poèet ako na tom budeme a na základe toho sa 
týchto priestorov a vytvoril by nové pra- televíznych kanálov a pod¾a mojich infor-rozhodneme èi investièné akcie, ktoré boli 
covné miesta. Aby sme aj takto riešili za- mácií sa situácia omnoho zlepšila.schválené v rozpoète mesta na rok 2009 
mestnanos�. Objekt aj priestory sú vo Na MZ sa rokovalo aj o tom èi by nebo-budeme realizova� alebo nie.
vlastníctve Kofoly, ktorá sa tak isto pokúša lo dobré v rámci Infokanálu uverejòova� 
zohna� záujemcu o odkúpenie alebo prená- všetky informácie, ktoré máme na web 
jom priestorov. stránke mesta. Aby aj tí obèania, ktorí MUDr. Ma�a�ová oznámila mestu, že 

nemajú internet ale majú MMDS signál odchádza z ambulancie v Rajci a ponúka na 
boli informovaní.predaj ordináciu. Mesto má v zmluvách, na 

základe ktorých odpredávalo nebytové 
SOI si vybrala dve šmýkaèky – na ul. Pri priestory lekárom, predkupné právo. MZ sa 

Za rozhovor ïakuje Šzá

Foto: archív MsKS

POKRAÈOVANIE PRÁC NA INVESTIÈNÝCH AKCIÁCH MESTA RAJEC

Výstavba bytového domu 
na ul. Sama 

Chalúpku pokraèuje

Rekonštrukcia Materskej 
školy na ul. Obrancov 

mieru

Rekonštrukcia Kultúrneho 
domu na ul. 1. mája

Foto: Šzá

Foto: ŠzáFoto: Šzá
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MZ zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavného kontro-
lóra mesta k návrhu zmeny rozpoètu Mesta Rajec na rok 2009 – 
rozpoètové opatrenia è. 12 a 13/2009 a schválilo úpravy rozpoètu 
na rok 2009 rozpoètovým opatrením è. 12 a 13 ako bolo pre-
dložené.Na ïalšom riadnom tohtoroènom zasadnutí mestského zastupi-

Na základe správy hlavnej kontrolórky mesta poslanci MZ zo-te¾stva (MZ) sa poslanci stretli 25. júna. Okrem iného sa zaoberali 
brali na vedomie správu o výsledku uskutoènených kontrol za jún aj týmito bodmi programu.
2009.

Na základe žiadosti spoloènosti Bineko, s.r.o. MZ schválilo Správu o kontrole plnenia uznesení predniesla hlavná kontro-
rozloženie splátok za tepelné hospodárenie pre rok 2009 na 2. splát-lórka Ing. B. Sekáèová. MZ zobralo na vedomie plnenia uznesení  
ky a poverilo primátora mesta podpísa� dodatok s touto spoloè-è. 56 – 82/2009.
nos�ou oh¾adom rozloženia splátky pre rok 2009.Uznesením è. 73/2008 bol schválený prenájom pozemku Joze-

V interpeláciách sa poslanci okrem iného zaoberali aj požia-fovi Sádeckému z dôvodu realizácie zámeru vybudova� paintbal-
davkou obyvate¾ov Vojtovej ul., ktorí predložili žiados� v roku lové ihrisko. Po preverení všetkých skutoèností J. Sádecký upustil 
2008 o spevnenie cesty. JUDr. A. Huljaková sa spýtala èi sa bude od realizácie na danom pozemku. MZ preto zrušilo uznesenie        
táto cesta v tomto roku spevòova�. Primátor jej odpovedal, že         è. 73/2008.
v prípade napåòania rozpoètu sa cesta spevòova� bude a je napláno-Na žiados� spoloènosti Katrimex, s.r.o. MZ schválilo odpredaj 

2 vaná v rozpoète mesta pre rok 2009. p.è. 1383/1 k.ú. o výmere 354 m  v zmysle GP za cenu 12,00 € 
2 P. Uhlárik žiadal, aby sa ku chodníku na Mudrochovej ul. pri (361,51 Sk)/m .

materskej škole osadila znaèka zákazu vjazdu, pretože niektorí Poslancom MZ bol v písomnej forme predložený návrh po-
rodièia chodia po trávniku až ku budove MŠ. Primátor uviedol, že riadku odmeòovania. Bližšie o òom informovali Mgr. J. Pauko a   
praktickejšie bude osadenie železného ståpu tak, aby sa tam autá A. Uríková. Po diskusii MZ schválilo Poriadok odmeòovania za-
nedostali vôbec.mestnancov mesta Rajec a volených orgánov mesta Rajec.

MESTSKÉ ZASTUPITE¼STVO

MsÚ

Na mestskom úrade sú urèené úradné hodiny už 
nieko¾ko rokov v pondelok, stredu a v piatok. Na žiados� 
obèanov a poslancov mestského zastupite¾stva boli od 
februára na skúšobnú dobu predåžené úradné hodiny         
v stredu do 17.00 hod. Po štvormesaènej dobe sme 
skonštatovali, že predåženú dobu využili 1-2 obèania týž-
denne.

Od 1. 6. 2009 sa úradná doba v stredu vrátila na pôvod-
ný èas, teda do 16.00 hod.

Vážení obèania, prosím, navštívte mestský úrad vo vo-
pred ústne alebo telefonicky dohodnutom termíne, alebo  
v týchto stránkových hodinách:

Pondelok 8.00 – 11.00 12.30 – 14.00 hod.
Utorok            školenia, porady
Streda 8.00 – 11.00 12.30 – 16.00 hod.
Štvrtok            nestránkový deò
Piatok 8.00 – 11.00

Kontakty na zamestnancov nájdete na    
v sekcii mestský úrad.

J. Pauko, prednosta MsÚ

www.rajec.sk

ÚRADNÉ HODINY NA MsÚ OZNAM

Slovenská pošta oznamuje, že z prevádzkových 
dôvodov bude ma� pošta Rajec nad Rajèiankou v èa-
se od 1. 7. 2009 do 31. 8. 2009 zmenené prevádzkové 
hodiny nasledovne:

Pondelok, utorok 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00 hod
Streda 8.30 – 11.30 13.00 – 17.00 hod
Štvrtok, piatok 8.30 – 11.30 13.00 – 16.00 hod

inzercia inzercia

OZNAM PRE PRISPIEVATEĽOVOZNAM PRE PRISPIEVATEĽOV
Obraciame sa na vás s ponukou o spoluprácu pri 

tvorbe mesaèníka Rajèan. Radi vás medzi sebou 
privítame ako dopisovate¾ov a vaše príspevky radi 
uverejnime.

Príspevky nám dodajte v elektronickej podobe.
Bližšie informácie dostanete v MsKS:
tel.: 041/ 542 47 03
mail: mesacnikrajcan@rajec.net

Uzávierka septembrového èísla je 20. augusta 2009

redakcia
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Divadelné vystúpenie je vždy tak trochu ako sviatok, aspoò pre 
deti z Èili divadla, ktoré navštevujú divadelný krúžok pri mestskom 
kultúrnom stredisku. 

Je to èas, kedy môžu popri iných aktivitách predvies� svoje 
divadelné herecké skúsenosti pred publikom, ktoré aktívne reaguje 
na ich vystúpenie.

Tak tomu bolo aj v pondelok 15. júna, kedy ponúkli de�om       
z Rajca a Ïurèinej dve divadelné hry. Príbeh „Odvážny balónik“, 
ktorý sa rozhodol i napriek hrozbe, že praskne, putova� po svete a 
jeho zážitky sledovali s napätím všetci malí diváci. Klasická roz-
právka od Pavla Dobšinského „Pánboh daj š�astia lavièka“ zase 
pripomenula de�om krásne slovenské rozprávky. Reakcia publika 
bola výborná a tak nezostáva iné, len sa teši� na ïalší rozprávkový 
príbeh.

V piatkové popoludnie 12. júna si opä� zmerali sily mladí 
„herci“ v Detskej improlige, ktorú pripravilo Mestské kultúrne 
stredisko v Rajci. 

V tvorivosti a improvizácii sa nedali zahanbi� deti z Kamennej 
Poruby, Žiliny a Rajca. Ich scénky plné prekvapení hodnotila po-
rota s predsedníèkou Evou Dávidikovou, ktorá organizovala jednu 
z prvých Detských improlíg v Žiline. Aj teraz mala porota èo robi�, 
aby správne ohodnotila a poradila de�om, v èom sa zlepši� a na èo 
si dáva� pozor.

Najväèší úspech mali deti z Èili divadla. Obsadili prvé a druhé 
miesto a spomedzi nich porota ocenila herecké výkony Lenky Špá-
nikovej a Damiana Cesneka. 

Tretie miesto získali deti zo Žiliny. Ví�azstvo však právom pa-
trilo všetkým de�om, ktoré si našli èas a prišli ukáza� svoju fantáziu 
a životné skúsenosti, ktoré museli skåbi� do trojminútovej scénky.

E. Pekná

Aj tento rok, tak ako je to v Rajci už RKL už tradiène pokraèuje Rajeckými 
nieko¾ko rokov zvykom, pripravilo Mestské Ladislavskými hodami. 27. júna sa uskutoè-
kultúrne stredisko v Rajci pre obyvate¾ov a nil Rajcup 2009 – medzinárodný turnaj star-
návštevníkov mesta Rajecké kultúrne leto ších a mladších žiakov vo futbale. 28. júna 
(RKL). bol prichystaný bohatý kultúrny program. 

Akcia, na ktorú sme sa všetci tešili 
sa tento rok kvôli nepriaznivému 
poèasiu nemohla uskutoèni�.

Poèas leta vystúpia na námestí 
v Rajci hudobné skupiny V8 Band 
(5. júla) a Medúza (16. augusta). 
Na Duo Skuláòovcov z Oravy sa 

bor Rozsutec a hudobné skupiny Farizeo, môžeme teši� 12. júla. 26. júla nás 
Amfibios Arzén Louizia-Rodina ,  a neodmyslite¾nú zabaví folklórna skupina 
nuHlbockých Ma- .. Dychová hudba 

guranka Bojnic- S Rajeckým kultúrnym letom sa rozlú- vystúpi 19. júla, 
Rozlúèkou s prázdninamiká kapela Fatranka èime 30. augusta ,  2. augusta a 

kedy vystúpi taneèná skupina G.D.I. Junior 23. augusta.
RytmusVe¾ký a hudobná skupina .8. augusta na nás èaká 

Rajecký deò Opä� nás èaká leto plné hudby, zábavy a , ktorého súèas�ou je 
rozmanitých hudobných štýlov. Veríme, že aj 26. roèník Rajeckého maratónu Ako prvá sa predstavila základná ume-
si každý z vás vyberie z tejto bohatej ponu-a neodmyslite¾ný Rajecký jarmok. Poèas lecká škola 25. júna koncertom populárnej 
ky.dòa sa môžeme teši� okrem iných aj na hudby, kde sa predstavili žiaci školy zo svo-

Šzáestrádne vystúpenie Eminent, folklórny sú-jim rozmanitým umením.

ČILI DIVADLO HRALO DEŤOMČILI DIVADLO HRALO DEŤOM

DETI OPÄŤ IMROVIZOVALIFoto: Šzá

Foto: E. Pekná

Foto: K. Kalmová

Foto: K. Kalmová

PRÍDTE V NEDELU NA RAJECKÉ NÁMESTIEPRÍDTE V NEDELU NA RAJECKÉ NÁMESTIE

Eva Pekná
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nu. Mikael Blomkvist sa snaží odhali� vra-
ha svojich priate¾ov a Lisbeth sa dostáva do 
situácie, keï sa rozhodne potresta� všet-
kých tých, ktorí si to zaslúžia. Koneène prišiel èas vytúženej dovolen- Stephenie Meyorová
VZDUŠNÝ ZÁMOK, KTORÝ VYBUCHOL SÚMRAKky a èas zaslúženého oddychu. Výlety au-

je závereènou èas�ou triló-tom èi autobusom, oddych na kúpalisku èi 
gie Millennium. na pláži – to všetko je vynikajúca príležitos� Keï sa Isabella Swa-

Hlavnú hrdinku Lisbeth na èítanie. nová pres�ahuje do veè-
Salanderovú po vyrovnaní Mestská knižnica pri MsKS v Rajci, nie- ne zamraèeného mes-
úètov dcéry s otcom, býva-len na letné dni, zakúpila viacero nových teèka Forks a stretne 
lým ruským agentom Zala-knižných titulov na spríjemnenie èasu vo¾- záhadného, zvodného 
èenkom, privážajú do ne-na. Nieko¾ko z nich vyberáme: Edwarda Cullena, jej 
mocnice s gu¾kou v hlave. život odrazu naberie 
Záchranou jej života sa za-¼udmila Loderová vzrušujúci a desivý smer. Edward je so svo-
èína boj, v ktorom ide o všetko. Jej súperom ŽABKA ŽBLNKA A RYBNÍÈEK KVAKYKVAK jou porcelánovou pokožkou, zlatými oèa-
je tajná organizácia švédskej bezpeènostnej mi, mámivým hlasom a nadprirodzenými 
služby. Mikael Blomkvist, ktorý Lisbeth Veselá knižka o nez- schopnos�ami neodolate¾ný a zároveò ne-
našiel postrelenú, zaèína písa� knihu. Odha-bedných žabkách, ktoré preniknute¾ný. 
¾uje, že korene zloèinov siahajú ove¾a hlb-sa ve¾a ráz aj vlastnou 
šie, ako èakal. Zrazu je v ohrození aj on.vinou dostávajú do zlo- Stephenie Meyorová

žitých situácií a  nachá- NOV
Boris Filandzajú z nich východis-

Pre Bellu Swanovú ká, je verným obrazom DOLU VODOU
má jedna vec ove¾a väè-detí. Rozruch v malom Rybníèku, spôsobí 

Strávi� dovolenku ší význam ako jej vlast-neèakaný príchod žabiaka Bonifáca – Sve-
na lodi v romantickom ný život: Edward Cul-tobežníka a cestovate¾a, ktorý všade bol a 
prostredí rumunskej len. No za¾úbi� sa do všetko vie.
delty Dunaja, to znie upíra je ove¾a nebezpeènejšie ako by si vô-
ako dobrý nápad. Strá-bec dokázala predstavi�. Kate DiCamillová
vi� ju v spoloènosti naj-PRÍBEH 
lepšieho priate¾a – èo  (1954 – 2004) zomrel       O ZÚFALÈEKOVI Steg Larsson
viac si èlovek môže žela�? Istotne by vás v roku 2004, krátko po tom, èo odovzdal 
neodradilo, že sa nemôžete dovola� majite-švédskemu vydavate¾ovi rukopisy trilógie Viete si predstavi�, 
¾a príslušnej cestovnej kancelárie a že jeho Millennium. Séria kníh sa okamžite stala že by ste bývali v kraji-
sekretárka predpokladá, že by ste mali ho-medzinárodným bestsellerom.ne, kde je zakázaná po-
vori� plynule po rumunsky. Neodradilo to Prvý diel trilógie Millennium lievka? A práve v takej 
ani Borisa Filana, ktorý sa na takúto cestu krajine – a ešte k tomu MUŽI, KTORÍ NENÁVIDIA ŽENY
vybral s manželkou Inge, Jožom Rážom a Novinár Mikael Blom-priamo na zámku – bý-
jeho manželkou Barborou. kvist je odsúdený za oho-va hlavný hrdina Zúfalèek. Je to neuverite¾-

váranie významného pod-ne malý myšiak s velikánskymi ušami a 
Javier Moronikate¾a. Priemyselný nezvyèajnými zá¾ubami. Nielenže sa nes-

 magnát Henrik Vanger, práva ako každá normálna myš, ale na zde- INDICKÁ PRINCEZNÁ
žijúci v severnom Švéd-senie celého myšacieho spoloèenstva sa 

Sedemnás�roèná  sku ho poverí úlohou na-rozpráva s ¾uïmi, ba za¾úbi sa aj do prin-
Španielka sediaca na písa� kroniku svojej rodi-ceznej. Asi tomu neuveríte, ale v zámockej 
chrbte prepychovo vy-ny, ktorou v skutoènosti knižnici knihy neobhrýza, ale èíta. Netuší, 
strojeného slona vstúpi-sleduje objasnenie záhad-že naòho èaká dobrodružstvo väèšie ako    
la 28. januára 1908 do ného zmiznutia svojej netere Harriet v lete v knihách.
malého mesteèka na 1966. Blomkvist pri písaní kroniky s pomo-
severe Indie. ¼ud je vrelo vítal na uliciach a cou geniálnej hackerky Lisbeth Salandero-Giles Leroy
vzdával pokornú úctu novej princeznej. vej, èoraz hlbšie preniká do záhad rodiny a ALABAMA SONG
Bolo to ako v rozprávke. A rozprávková odha¾uje pravdu o mužoch, ktorí nenávidia 
bola aj svadba Andalúzanky Aniti Delgado-ženy. Keï osemnás�roè-
vej s bohatým maharadžom z Kapurthaly. V druhej èasti trilógie Millenniumná Zelda, prezývaná 
Takto sa zaèal ve¾ký príbeh lásky a zrady... Južanská kráska, v ro- DIEVÈA, KTORÉ SA 

ku 1918 stretne v Mont- HRALO S OHÒOM,
sa do centra diania dostá-gomery, hlavnom mes-
va Lisbeth Salanderová. te Alabamy poruèíka 
Obvinia ju z trojitej vraž-Fitzgeralda, netuší, že toto stretnutie 
dy a stáva sa súèas�ou ko-navždy ovplyvní jej život. Príbeh, ktorý sa 
lotoèa, ktorý siaha hlboko zaèína ako z rozprávky, láskou vtedy ešte 
do temnej minulosti. Pri-neznámeho poruèíka k žene z vyšších vrs-
chádza do mesta, kde ne-tiev, sa po dvadsiatich dvoch rokoch spo-
má ani priate¾ov, ani rodi-loèného života konèí tragicky. Šzá

NOVINKY V MESTSKEJ KNIŽNICI

Poèas leta od 1. 7. do 31. 8. 2009 je 
zmenená pracovná doba                  

v Mestskej knižnici pri MsKS           
v Rajci nasledovne:

pondelok – piatok 8.00 - 16.00 hod.

POZOR ZMENA!POZOR ZMENA!
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Ako každý rok tak i tento absolvovali 
študenti 8-roèného gymnázia A. Škrábika   
v Rajci branecký výcvik. Štvordòový bra-
necký výcvik bol urèený pre študentov 7. G 
triedy (septimy).

Praktickej èasti v prírode najskôr pred-
chádzala teoretická príprava v priestoroch 
školského areálu. Profesionálny hasiè Ro-
man Židek študentom objasnil používanie 
hasiacich prístrojov, èo im aj názorne uká-
zal. Žiaci dostali aj struèný kurz prvej 
pomoci, ktorý sa im v bežnom živote èasto 
zíde. 

Po teoretickej èasti už len zostávalo 
overi� si poznatky v praxi. 20. mája sa        
o 8. hodine pod vedením Mgr. Jaroslava Ži-
deka a Ing. Ivany Babulovej vydalo 24 štu-
dentov gymnázia na chatu do Èièmian.      
V ubytovacom zariadení Javorinka strávili 
3 dni. Na zaèiatku boli žiaci rozdelení do 

správnych odpovedí a dåžky trvania behu    ný deò bol zakonèený spoloènou grilovaè-troch 8 èlenných družstiev. Každé družstvo 
i príslušne obodované. kou, ktorú si žiaci spestrili hudbou a spe-malo i svojho kapitána. 

Vo¾ný èas si žiaci vypåòali športovými vom. V prvý deò absolvovali študenti po za-
aktivitami – futbalom, volejbalom a basket- Posledný tretí deò už len zostávalo trávnených svahoch lyžiarskeho strediska 
balom. Na druhý deò sa hneï ráno vybrali zhodnoti� výsledky jednotlivých družstiev, orientaèný beh. Poèas neho sa museli drža� 
na menšiu túru. Vo výške 1 203 m n m. vyhlási� ví�aza, odmeni� všetkých úèastní-urèenej trasy a nájs� 4 stanoviská, pri kto-
spoznávali prírodu Strážovských vrchov. kov úspešnej akcie v Èièmanoch a vráti� sa rých zodpovedali otázky týkajúce sa prvej 
Poèas výstupu sa uèili rozoznáva� turistic- domov.pomoci, civilnej ochrany a environmentál-

Mgr. Jaroslav Židekké znaèky a názvy rastlín. Pomerne nároè-nej výchovy. Družstvá boli pod¾a poètu 

Adela Banášová a Matej Sajfa Cifra. V marci, apríli a máji na hodinách teles-
Aj napriek únave ich do tanca lákali nej výchovy naši žiaci pretekali na rôznych 

taneèná skupina The Shakers a hudobníci prekážkových dráhach. Svojimi najlepšími 
Peter Cmorík, Miro Jaroš, Tina, IMT Smile. výkonmi si týmto vybojovali postup do 

¼ahšie to ide ¾ah- Spomienkami na tento deò im zostanú triè-Ve¾kého finále projektu 
šie ká, mikiny a fotky s ob¾úbenými športovca-, ktoré sa uskutoènilo v Bratislave       
13. júna mi. na Tyršovom nábreží. 

Podujatie bolo ve¾mi vydarené a dúfaj-Zúèastnilo sa ho 8 krajov. Zo Žilinského 
3. miesto me, že na budúci rok znova zabojujeme.kraja naši žiaci obsadili , za èo im 

patrí uznanie a ve¾ká vïaka. Žiak Miloš 
Mgr. Jaroslav Židek Krajèír bol vyhlásený za najväèší talent vo 

GAŠ Rajecfloorballe. Vybrala ho porota, ktorej 
predsedom bol Ján 
Filc, tréner sloven-
skej hokejovej re-
prezentácie. Okrem 
hodnotných cien 
získal navyše aj 
možnos� úèasti na 
tréningu športo-
vého klubu Slovan 
Bratislava, prípad-
ne športovcov: te-
nistky Dominiky 
Cibulkovej a futba-
listu Filipa Šeba. 

Odmenou žia-
kom bol celodenný 
kultúrny program, 
ktorý moderovali 

PROJEKT ĽAHŠIE TO IDE ĽAHŠIE

BRANECKÝ VÝCVIK SEPTIMY

V Klube dôchodcov sa 27. mája usku-
toènili dve akcie – Deò matiek a Vá¾anie 
mája.

Prítomných privítal predseda klubu dô-
chodcov Štefan Pecho. 

Nasledoval kultúrny program žiakov 
ZŠ Lipová pod vedením uèiteliek Orlinskej 
a Pauliniovej. 

Neskôr medzi prítomných zavítal pri-
mátor Ing. Ján Rybárik. Kyticou kvetou po-
prial prítomným ženám – matkám ve¾a 
zdravia, radosti, pohody, aby ich láska a 
porozumenie sprevádzala na každom 
kroku. 

Po slávnostnom prípitku bola priprave-
ná pre prítomných chutná veèera, po ktorej 
chlapi vá¾ali máj. Nálada bola vynikajúca 
o èo sa postarala hudobná skupina Kvanto.

A. Brezániová

Foto: GAŠ

Foto: GAŠ

AKCIE V KLUBE DÔCHODCOV
Foto: archív KD
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V Základnej umeleckej škole v Rajci sa konal výnimoèný pro-
jekt v rámci Prehliadky slovenskej hudobnej tvorby pre deti a mlá-
dež. 16. júna sa uskutoènil „Koncert ví�azov“ minuloroènej pre-
hliadky. 

Odznelo na òom v celoslovenskej premiére 6 nových skladieb, 
ktoré vznikli na objednávku ZUŠ. Škola získala na zaplatenie 
autorom grant z Ministerstva kultúry SR. Tento výnimoèný koncert 
sa okrem Rajca konal aj v Žiline a v Bratislave na ve¾mi prestížnom 
mieste, v Mirbachovom paláci. Medzi 11 úèinkujúcimi z celého 
Slovenska a Èeskej republiky, boli traja zástupcovia našej ZUŠ, a 
to Michal Kozárik, Katarína Kavcová a Anna Brezániová. Tieto 
zároveò premiérové hudobné diela boli vytvorené slovenskými 
hudobnými skladate¾mi priamo pre nich.

Takéto premiéry sa uskutoènia aj v budúcom roku, lebo sme 
získali od ministerstva kultúry opätovne na tento projekt grant.

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajec

KONCERT VÍTAZOV V RAJCI

Foto: archív ZUŠ

kurikulárny dokument pod¾a ¾om alebo z iných závažných dôvodov
Školského vzdelávacieho pro- - riadite¾ka rozhodne o prerušení dochádzky 
gramu, ktorý si vypracúva kaž- die�a�a do MŠ na základe písomnej žiadosti 
dá škola samostatne s vlastnou rodièov alebo zákonných zástupcov detí a 
profiláciou. príslušných dokladov

Materská škola  na  Prijímanie detí do materskej školy sa 
Mudrochovej ul. má Školský uskutoèòuje na základe vyhlášky o materskej 
vzdelávací program s náz- škole, ktorú vydalo MŠ SR pod èíslom 
vom: „S mackom Rajkom 306/2008.
spoznávame svet“, s profilá- - zápis detí do materskej školy je od 15. febru-
ciou na environmentálnu ára do 15. marca v kalendárnom roku
výchovu, s využitím prvkov   -  do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej 

z projektu „Rajec – brundtlandské mesto“. žiadosti zákonného zástupcu die�a�a, ktorú Škola
„ško- dostane rodiè v príslušnej MŠ, vyplnenú ju Materská škola má oficiálny názov Èiastoèná úhrada

la“ V zmysle § 28 ods. 3 zákona NR SR   p r ed l o ží riadite¾ke spolu s potvrdením o zdra-, už nie škôlka èi školka
è. 245/208 (školský zákon) sa vzdelávanie   v o tnom stave die�a�a od všeobecného lekára Cie¾ predprimárneho vzdelávania
v materskej škole uskutoèòuje za èiastoènú pre deti a dorastPod¾a § 28 ods. 1 zákona NR SR              
úhradu. Môže to by� 15 % životného minima - do materskej školy sa prijímajú deti na è. 245/2008, materská škola pripravuje osob-
na jedno nezaopatrené die�a mesaène. V zmy- základe kritérií. Prednostne sa prijímajú deti, nostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocio-
sle tohto zákona a VZN è. 2/2008 MZ v Rajci, ktoré dovàšili piaty rok vekunálnej, intelektuálnej, morálnej, estetickej, 
v súèasnosti je tento príspevok 8,29 € (249,74 - deti s odloženou povinnou školskou do-rozvíja schopnosti a zruènosti, utvára predpo-
Sk). chádzkou a deti s dodatoène odloženou po-klady na ïalšie vzdelávanie. Pripravuje deti 

Od tohto príspevku je oslobodené die�a: vinnou školskou dochádzkouna život v spoloènosti v súlade s individuál-
- ktoré má jeden rok pred plnením povinnej - deti rodièov, ktorí obidvaja pracujúnymi a vekovými osobitos�ami detí.
školskej dochádzky - ostatné podmienky prijímania detí urèí riadi-Predprimárne vzdelávanie
- predloží riadite¾ke MŠ doklad o tom, že ro- te¾ka a po prerokovaní s pedagogickou radou Materská škola poskytuje predprimárne 
diè je poberate¾om dávky v hmotnej núdzi a a radou školy sa tieto skutoènosti zverejnia na vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie získa 
príspevku k dávke v hmotnej núdzi dostupne vidite¾nom miestedie�a absolvovaním posledného roèníka 
- ktoré je umiestnené v MŠ z rozhodnutia - o prijatí alebo neprijatí die�a�a do materskej vzdelávacieho programu odboru vzdelávanie 
súdu školy dostane zákonný zástupca die�a�a pí-v materskej škole. O absolvovaní predprimár-

„Osvedèenie   -  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na somné rozhodnutie riadite¾ky materskej ško-neho vzdelávania získa die�a 
o absolvovaní predprimárneho vzdeláva- viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendár- ly

O ïalších novinkách v oblasti inštitucio-nia“ nych dní z dôvodu choroby alebo rodinných . Tieto osvedèenia môžu vydáva� len 
dôvodov a to preukázate¾ným spôsobom ale- nálnej predškolskej výchovy, o živote v mater-štátne školy v SR.
bo iným závažným spôsobom skej škole vás budeme priebežne informova�.Výchova a vzdelávanie v materskej škole 
- ktoré nedochádzalo do MŠ v èase prázdnin sa uskutoèòuje prostredníctvom Štátneho Mariana Špániková
alebo bola prerušená prevádzka zriaïovate-vzdelávacieho programu, ktorý je najvyšší riadite¾ka MŠ Mudrochová ul

MATERSKÉ ŠKOLY PO NOVOM

NR SR schválila dòa 22. 5. 2008 zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) è. 245/2008 a Vyhlášku MŠ SR zo dòa 23. 7. 2008, 
ktoré menia postavenie materskej školy v sústave škôl. Materská škola sa stáva prvým èlánkom sústavy škôl nasledovne:
a) materské školy, b) základné školy, c) gymnáziá, d) stredné odborné školy, e) konzervatóriá, f) školy pre deti a žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, g) ZUŠ, h) jazykové školy

Foto:archív  MŠ Mudrochová
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Kúpalisko Veronika v Rajci už opä� víta svojich návštevníkov.
V júli a v auguste je otvorené pondelok až piatok 9.30 – 18.00 hod. a v sobotu a    

v nede¾u od 9.00 – 19.00 hod.
Na kúpalisku nájdete okrem 8 bazénov, pä�dráhovú šmýkaèku, malý tobogan, 

plážový volejbal a detské šmýkaèky

Ku každej zakúpenej vstupenke dostanete minerálnu vodu Budiš 0,6 l zdarma.
Permanentky – len v hlavnej pokladni kúpaliska:
20 vstupov 65,00 € (1958,19 Sk)
30 vstupov 85,00 € (2560,71 Sk)

Aj tento rok MsÚ ponúka pre obyvate¾ov Rajca z¾avnené permanentky. 
Môžete si ich zakúpi� v pokladni mesta (na I. poschodí v¾avo) od 1. júla          
v pokladnièných hodinách.

Celodenná permanentka od 9.30 hod. (5 vstupov) 12,- € (361,51 Sk)
Od 13.30 hod. (5 vstupov) 10,- € (301,26 Sk)
Od 15.00 hod. (5 vstupov)   9,- € (271,13 Sk)

Fronková, Šzá

Sobota – nede¾a 
Z¾avnené vstupnéVstupné

pondelok – piatok 
od 9.00 hod od 15.00 hod. od 9.30 hod. od 15.00 hod. 2009 

EUR Sk EUR SK EUR Sk EUR Sk 

Vstupenka 5,00 150,63 4,00 120,50 4,00 120,50 3,00 90,38 

Z¾ava – do 120 cm 4,00 120,50 3,00 90,38 3,00 90,38 2,00 60,25 

Z¾ava – Z�P 3,00 90,38 3,00 90,38 2,00 60,25 2,00 60,25 

Vstup – do 90 cm zdarma 

SEZÓNA MINERÁLNEJ VODY BUDIŠ
Foto: Emit, s.r.o.

16. roèník futbalového turnaja žiakov základných škôl ba a ZŠ Domaniža. Na úspešnom zvládnutí turnaja sa podie¾alo aj Už  sa 
12. júna. Mesto Rajec, Futbalový oddiel Rajec, niektoré firmy a podnikate-uskutoènil  Podujatie má úspešnú dlhoroènú tradíciu a je 

lia z nášho regiónu, pomocou ktorých sa podarilo zabezpeèi� hod-ob¾úbený nielen u žiakov základných škôl, ale aj v širokej verej-
notné obèerstvenie, materiál a vecné ceny pre sú�ažiace mužstvá nosti. 
(Kofola, Mepura – Gabriel Špánik, pois�ovòa Generali, Pekáreò V minulých rokoch bol známy pod názvom „Istrobanka“. Tento 

DREVODOM RAJEC Bohdalová a mäsiareò Furond).rok bola hlavným partnerom podujatia firma 
– Ing. Miloš Bronèek Všetkým úprimne ïakujeme!. 

Turnaja sa zúèastnili žiacke futbalové mužstvá ZŠ Lipová ul. 
Priebeh turnaja:Rajec, ZŠ Rajecká Lesná, ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Kamenná Poru-

ZŠ Rajec – ZŠ Rajecké Teplice 0:1
ZŠ Domaniža – ZŠ Raj. Lesná 1:2
ZŠ Kam. Poruba – ZŠ Raj. Teplice 0:3
ZŠ Raj. Lesná – ZŠ Domaniža 2:0
ZŠ Rajec – Kam. Poruba 6:1

V zápase o 3. miesto ZŠ Rajec – ZŠ Domaniža 5:0
Ví�azom turnaja sa stala ZŠ Rajecké Teplice, ktorá vo 

finále zví�azila nad ZŠ Raj. Lesná 4:1.

Koneèné poradie na turnaji:
1. ZŠ Raj. Teplice
2. ZŠ Raj. Lesná
3. ZŠ Rajec
4. ZŠ Domaniža
5. ZŠ Kam. Poruba

Najlepším strelcom sa stal Ladislav Dubovan (ZŠ Rajec), 
ktorí strelil 8 gólov.

Všetci úèastníci boli odmenení vecnými cenami.

PaedDr. M. Paprskár
Mgr. P. Hanus

FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR DREVODOMU RAJECFUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR DREVODOMU RAJEC

Foto. archív ZŠ Lipová
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Zosobášili sa 

Peter Chúpek a Alžbeta Gabèíková
Jozef Dorinský a Lenka Beòová

Martin Babèan a Tatiana Dubcová
Peter Dolník a Jana Kadorová

Zosobášili sa 

Jún

89 rokov
Ferdinand Židek 

Jún

Júl

65 rokov
¼udovít Koleda

75 rokov
Vladimír Novanský

80 rokov
Helena Holbièková

85 rokov
Ján Bohdal

86 rokov
Helena Zbyòová

87 rokov
Anna Huljaková

90 rokov
Jozef Slotta

Júl

August
65 rokov

¼udmila Špániková
Alexander Tóth

70 rokov
Anna Cinková

75 rokov
Arnold Domanický

Ladislav Fraštia
Mária Pecková

Emil Zafka

80 rokov
Mária Višòovská

85 rokov
Karolína Rácová

87 rokov
Františka Nemèíková

95 rokov
Anna Paulinyová

August

Narodili sa

Matúš Veselý – máj

Narodili sa

Opustili nás

Karol Mišo 1927 – 2. 6. 2009
Jozef Baránek 1938 – 9. 6. 2009 

Opustili nás

235. výroèie narodenia

Ján ŠULEK
* 11. júl 1774 Rajec – † 6. december 1837 Sobotište

spisovatel’, prastarý otec M. R. Štefánika

Narodil sa v Rajci. Otec Michal bol evanjelickým kòazom a rechto-
rom vo Veliènej a v Istebnom, matka Anna rodená Kavcová.

Po štúdiách sa stal uèite¾om v Hybiach a Mošovciach. V rokoch 
1801 do 1805 uèil aj básnika Jána Kollára. V roku 1805 ho pozvali za 
kazate¾a do Pržna na Moravu tu dlho nezotrval lebo ho pozvali za evan-
jelického kazate¾a do Sobotiš�a. 

V roku 1801 vydal v Banskej Bystrici uèebnicu Latinská gramati-
ka, aby u¾ahèil žiakov uèenie �ažkej latinèiny. V roku 1804 vydal opä� 
v Banskej Bystrici knihu, preklad z nemèiny, Rozmlouvání o ohni...      
s pøídavkem o dìlení habánskych slamených strìch. V roku 1810 vydal 
v Olomouci knižku: První zaèátkové uèení køes�ansko evanjelíckeho, 
vyšla minimálne šes� krát, jeden krát dokonca po nemecky. Za svojho 
pobytu v Sobotišti v roku 1815 vydal Katechyzmus... pro vìtší mládež, 
ktorý tiež vyšiel ešte pä�krát. Pre gazdov vydal knihu Kumšt živé ploty 
dìlati (Skalica 1833). Ku koncu svojho života pomáhal ¾uïom ako le-
kár. V roku 1835 v Trnave mu vyšla kniha o sile studenej studniènej 
vody Vodolékaø.

S manželkou Máriou mal viacero detí z nich tri vynikli najviac: 
Bohuslav Šulek – spisovate¾, ¼udovít Šulek, zvaný Lajko a napokon 
Viliam Šulek zvaný Vilko, obaja zahynuli poèas Slovenského povsta-
nia v rokoch 1848 – 1849. Viliam Šulek, ktorého spolu s Karolom 
Holubym obesili 26. októbra 1848, má v Hlohovci postavený pomník. 

Dcéra Mária ¼udovika bola stará mama M. R. Štefánika.

10 rokov od úmrtia

RNDr. Karol STRÁNAI, DrSc.
* 13. október 1905 Rajec – † 31. júl 1999 Bratislava

univerzitný profesor

Narodil sa v Rajci. V roku 1925 zmaturoval na Štátnej reálke v Žili-
ne. Študoval na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. 
Vyuèoval v gymnáziách v Kežmarku, Michalovciach a v uèite¾skom 
ústave v Bratislave.

V roku 1939 prešiel na Telovýchovný ústav Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského, kde sa otvorilo vysokoškolské štúdium teles-
nej výchovy. Od roku 1947 až 1952 bol vedúcim Katedry telesnej vý-
chovy. V roku 1953 bola Katedra telesnej výchovy preradená na 
Vysokú školu pedagogickú v Bratislave a prof. Stráòai bol jej vedúcim. 

V roku 1960 bola zriadená Ministerstvom školstva ÈSR pri Univer-
zite Komenského (UK) Fakulta telesnej výchovy a športu, prof. Stráòai 
sa stal jej prvým dekanom a v tejto funkcii pôsobil 4 roky. Koncom 
sedemdesiatych rokov vznikol Výskumný ústav telesnej výchovy a 
športu a prof. Straòai bol až do odchodu do dôchodku jeho riadite¾om.

Poèas celého svojho života kládol dôraz na to, aby spomedzi štu-
dentov vyberali nielen tých, ktorí vynikali svojimi športovými výkon-
mi ale najmä intelektuálnou úrovòou.

Bol prvým školite¾om absolventov zaradených do vedeckej výcho-
vy a viedol prvých ašpirantov v oblasti telesnej kultúry. Profesor Stra-
òai kládol ve¾ký dôraz na publikovanie výsledkov vedeckej práce 
výskumných tímov fakulty a za tým úèelom zriadil aj vydávanie vedec-
kého zborníka fakulty, 22 rokov bol predsedom jeho redakènej rady. 

Publikoval množstvo èlánkov a vedeckých prác doma i v zahranièí. 
Za svoj osobný prínos pre rozvoj UK a jej medzinárodnú prestíž získal 
rad èestných uznaní, zlatých medailí a iných pôct.

V roku 1999 mu bol udelený titul Èestný obèan mesta Rajec.
Spracovala Šzá

SPOMIENKA NA RODÁKOVSPOMIENKA NA RODÁKOV
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riaval predovšetkým na figurálnu tvorbu. 
Stváròoval osobitosti regiónu v postaviè-
kách Èièmancov, Faèkovcov, Rajèanov èi 
Ïurèanov, ale aj postavy baèov, Jánošíka, 
figúrky zvierat: oveèky, medveïov, psíkov 
a podobne. Preslávená bola jeho drevorez-
ba Eliša – slabomyse¾né syna židovského 
obchodníka. Osobitnú kapitolu jeho tvorby 
predstavujú diela s náboženskou temati-
kou: èi už sochy jednotlivých svätých, ale botu, aby boli upravení na oslavu nedele. Narodil sa v roku 1874 v rodine uèite¾a 
aj komplexné diela ako krížové cesty alebo Preto je len prirodzené, že sa nevyužitý èas ¼udovíta Matušíka a jeho manželky Anny, 
Betlehemy. Svoje diela èasto dotváral aj snažil vyplni� tým, k èomu celý život inkli-rodenej Pažickej vo Varíne, kde v tom èase 
farbou – politúrou. Štúdie a predlohy ku noval a znova sa zaèal venova� rezbárstvu. jeho otec pôsobil. Takmer celý život však 
svojim dielam si kreslil sám, èi už spamäti Najskôr tvoril iba pre vlastné potešenie, no prežil v Rajci.
alebo si ich prekres¾oval pod¾a fotografií   po prvej svetovej Už od detstva prejavoval talent pre 
z propagaèných materiálov továrni zaobe-vojne, keï s prí-výtvarnú výchovu, preto ho jeho otec 
rajúcich sa produkciou rezbárskych výrob-chodom èeských po vychodení ¾udovej školy poslal na 
kov. Spolupracoval aj s Jozefom Briešten-zberate¾ov narás-štúdium do Kláštora pod Znievom na 
ským, ktorý mu zadával zákazky takmer na tol záujem o ¾u-Odbornú školu pre umelecké spraco-
všetky sochy, ktoré potreboval vyhotovi�. dovú tvorbu, sa vanie dreva. V tom èase tu získaval 
Bol ochotný vytvori� sošku pre kohoko¾-mu rozšírila mož-vzdelanie aj ïalší významný rajecký 

vek, kto prejavil záujem, tvorbou na rezbár Jozef Brieštenský.
objednávku mohol zabezpeèi� živo-Èo sa týka úspechov Jozefa Matu-
bytie a štúdiá pre svojich pä� detí.šíka pri štúdiu, naše pramene sa odli-

Z jeho zachovanej tvorby môžeme šujú v uvádzaní faktov: pod¾a jedných 
dodnes obdivova� sochy sv. Jozefa a Jozef Matušík vïaka svojmu nadaniu 
sv. Anny na boèných oltároch v rajec-zvládol štúdium dvoch roèníkov za je-
kom kostole, èi poèas Ve¾kej noci den rok (ad: Spravodajca mestského 
podobu màtveho Ježišovho tela v Bo-múzea Rajec 2/94); avšak pod¾a iného 
žom hrobe. Rovnako postavièky vala-zdroja štúdium nedokonèil a zo školy 
chov v slovenských krojoch vo via-odišiel ku svojim príbuzným – brat-
noènom Betleheme alebo sochy rancovi do Viedne. Pravdivý bude 
štyroch evanjelistov, ktoré kedysi nos� produkcie aj skôr druhý údaj, pretože osoba Jozefa Ma-
zdobili drevenú kazate¾nicu – to všet-na komerèné úèe-tušíka je zapísaná v povedomí ¾udí ako síce 

natu- ko sú diela, na ktorých sa podpísala ly. Traduje sa, že ve¾mi nadaného majstra rezbára, ale 
ristu ruka Jozefa Matušíka.istý èeský profe- – tzn. nevyuèeného. Isté však je, že aj 

Ale ešte jedna zaujímavos� sa via-sor Dr. Václav poèas svojho krátkeho štúdia sa jeho talent 
že k jeho osobe. Bol prvým pestova-Prunaø z Klatov od naplno prejavil, pretože v kronike školy sa 

Jozef Matušík na seba upo- te¾om ruží v Rajci v tom èase. Pesto-neho odkúpil vyše nachádza zápis: 
zornil tým, že krásne kreslil val ich aj na predaj, ale vždy prvú 400 kusov rôz-.

ružu, ktorá vtom ktorom roku rozkvi-nych sošiek a mal Poèas pobytu vo Viedni sa vyuèil za ho-
tla, daroval svojej manželke so slovami: pre ne vyhradenú jednu celú izbu. Isté však lièa a vrátil sa do Rajca, kde si v rodièov-
„Ruža – ruži.“je, že si Jozefa Matušíka a jeho tvorbu ve¾-skom dome otvoril holièstvo a v roku 1906 

Jozef Matušík zomrel 27. augusta 1951 mi cenil, pretože mu každoroène posielal sa oženil.
v Rajci.vianoèný pozdrav, v ktorom ho titulovali Ako holiè mal Jozef Matušík dos� vo¾-

„historický sochaø“.ného èasu, lebo pod¾a vtedajších obyèají sa 
Vo svojej tvorbe sa Jozef Matušík zame-muži chodievali holi� a striha� najmä v so-

VIETE KTO BOL JOZEF MATUŠÍK?VIETE KTO BOL JOZEF MATUŠÍK?
Všimli ste si sochy svätej Anny s mladou Pannou Máriou alebo sochu svätého 

Jozefa držiaceho v náruèí malého Ježiša, ktoré sú umiestnené na boèných 
oltároch v Kostole sv. Ladislava v Rajci? Zaujíma vás, kto je ich autorom? V tomto 
roku, 8. augusta, uplynie 135 rokov od narodenia ich tvorcu, známeho rajeckého 
umeleckého rezbára Jozefa Matušíka.

Spracovala Mgr. Jana Brezániová, 
Mestské múzeum v Rajci

Foto: Šzá

World Harmony Run – Svetový beh harmónie sa po Slovensku 
tento rok bežal 13 dní.

Vo štvrtok 4. júla tento beh prechádzal aj cez Rajec. Okolo 
13.30 hod. úèastníkov behu privítalo nieko¾ko nadšencov behu, 
èlenovia Maratón klubu Rajec a prišli ich pozdravi� aj deti z Mater-
skej školy na Mudrochovej ulici v Rajci. 

Poèas behu si pochodeò symbolicky odovzdávajú ¾udia rôz-
nych národností, kultúr a náboženstiev cez sto krajín sveta. Súèas-
�ou behu je aj program pre deti v školách a detských domovoch.

Svetový beh harmónie organizuje na Slovensku Sri Chinmoy 
Marathon Team, celosvetová dobrovo¾nícka organizácia.

Šzá
Foto: archív MŠ Mudrochová ul.

WORLD HARMONY RUN V RAJCI
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Poèas II. svetovej vojny nemecké vojská 
ve¾mi rýchlo postupovali na Rusko. Po do-
bytí Po¾ska sa priam nezastavite¾ne a rý-
chlo valili na ich územie. Dokonca sa už za Porúbkou smerom na Rajec. Nemci zaú- ktorý nieko¾ko rokov býval v Rajci na Kos-
vravelo, že klopú na brány Moskvy. Takáto toèili ¾ahkou technikou, terénnymi a ná- tolnej ulici a neskoršie odišiel za prácou do 
bola pravda, ale zrazu nastal ve¾ký obrat. kladnými vozidlami s vojakmi. A tu sa Martina, kde i zomrel.
Po dobytí Stalingradu zaèali vehementne ve¾mi prepoèítali. Partizáni, ktorí mali vy- Nieèo podobného som zažil aj ja, keï 
útoèi� ruské vojská a front sa otoèil spä� na budované v skalách nad Rajèiankou gu¾o- ako študent chlapèenského reálneho gym-
západ. metné hniezdo nieko¾kých postrie¾ali a názia v Žiline som mal možnos� presvedèi� 

ostatní sa stiahli spä� na Žilinu. No dalo sa sa o zverstvách, ktoré napáchali Nemci. 
èaka�, že podniknú nový útok a s inou Chytili známeho partizána Jána Sedláèka, 29. augusta 1944 vypuklo u nás Sloven-
technikou. Tak sa aj stalo. O nieko¾ko dní postavili pred Remeselníckym domom pri ské národné povstanie, èo Nemcov prekva-
už zaútoèili �ažkou technikou, obrnenými kandelábri šibenicu a na òu ho obesili. Pre pilo, ale do istej miery aj oslabilo. Museli 
vozmi a štyrmi tankami znaèky „Tiger“. výstrahu ho tam nechali visie� 3 dni. Bol to totiž na potlaèenie povstania odvola�         
Voèi tejto technike boli partizáni bezmocní a aj je nezabudnute¾ný a hrozivý obraz       z frontu nieko¾ko tisíc vojakov, ako i ¾ahkú 
a Kuneradský zámok Nemci dobyli a obsa- z èias povstania, keï fašisti boli schopní a �ažkú vojenskú techniku. A tu treba pripo-
dili bez problémov. Všetci partizáni sa stia- všetkého.menú�, že boli nemilosrdní voèi partizá-
hli do hôr najmä do rajeckých, kde si vybu- Život bežal ïalej, skonèila II. svetová nom, ako i voèi všetkým, ktorí im akoko¾-
dovali bunkre v Elhotnej. A tu boli odkáza- vojna a nastali povojnové èasy, ale ostali vek pomáhali. Nemilosrdne zastrelili kaž-
ní na pomoc obèanov, hlavne po stránke spomienky na skutoèné udalosti v minu-dého a dokonca vystrie¾ali a vypálili mno-
zásobovania potravinami. A tu sa ukázala losti.hé celé osady (napr. K¾ak, Grúò, Kremniè-
odvaha, i keï s ve¾kým rizikom, najmä ra- Takúto jednu chcem ešte spomenú�. ka).
jeckých gazdov – furmanov, ktorí chodili Keï furmani pri zásobovaní partizánov No i napriek tejto skutoènosti formovali 
denne do Rajeckej doliny a vozili buky na riskovali vlastné životy a nikdy nikto si na sa partizánske bunky a mnohí vojaci, ktorí 
železniènú stanicu. S partizánmi mali do- nich ani nespomenul. Nepožadovali žiadne slúžili v armáde odišli do hôr. Hlavným 
hodu, že keï prídu na dolinu vypriaha� ko- výhody, ani povestnú 255-�ku. Ostali nav-centrom povstania bola Banská Bystrica.
ne a odídu s�ahova� buky, budú ma� v bato- ždy ako zabudnutí hrdinovia.Aj v našom regióne sa vytvoril partizán-
hoch pre kone pripravené potraviny. Bol to Pri stretnutí po týchto udalostiach o nie-sky štáb, ktorý sídlil v Kuneradskom zám-
chlieb, slanina, mlieko, maslo a iné potravi- ko¾ko rokov mi neraz svokor rozprával      ku. Boli tu ruskí partizáni, ktorí boli na 
ny. Takto to fungovalo bez problémov nie- o tejto skutoènosti. S Dr. Stránaim boli tento úèel vysadení letecky, nieko¾ko ame-
ko¾ko mesiacov. vrstovníci a povedal mu toto: „Vidíš Karol, rických vojakov – letcov, ktorí boli poèas 

Ale doposia¾ nevyjasnenou skutoènos- ty žiješ aj ostatní partizáni zajatí v bunkri, a vojny zostrelení a naši dobrovo¾níci. Z rus-
�ou sa stalo to, èo nikto neèakal. Nemci pre- ten èo vás choval a sa o vás staral bol po-kých partizánov bol známy Popov, ktorý 
padli bunker a všetkých prítomných zajali. pravený“. Jeho odpoveï znela: „Viktorko, riadil kuneradský štáb, ale i niektorí velite-
Bol medzi nimi aj RNDr. Karol Straòai, to sa nemalo sta�, bola to ve¾ká chyba“.lia, ktorí prišli od armády. Najväèším ne-
DrSc. s manželkou a iní partizáni. Týchto Spomínam túto skutoènú udalos� preto, dostatkom bolo to, že nemali žiadnu �ažkú 
odviezli do Žiliny a zatvorili pod obecný že aj poèas povstania sa urobili niekedy techniku a vlastnili len gu¾omety, automaty 
súd. chyby a doplatili nato niekedy aj nevinní a granáty. No i tak boli ve¾kým nebezpe-

Iróniou osudu bolo, že práve jeden   ob è an ia . èenstvom hitlerovským vojskám. Najväè-
z tých, ktorý ich pravidelne zásoboval Je preto našou povinnos�ou váži� si a šiu výhodu mali v tom, že Nemci sa do hôr 
zaplatil to životom a nie hocijakou smr�ou. cti� pomníky všetkých, ktorí obetovali svoj nemohli dosta� do výšok, kde mali vybudo-
Bol popravený na hornom konci Kamennej vlastný život za našu slobodu a krajšiu vané bunkre. A tak mohli útoèi� len po 
Poruby obesením. Bol to otec dvoch nezao- budúcnos�.schodných cestách a dostali sa najviac do 

J.Š.patrených detí a naviac ho zavesil partizán, doliny. A k takémuto prvému útoku došlo 

PARTIZÁNSKE BOJE V NAŠOM REGIÓNE

- telefonicky – 041/549 49 50, 041/ 542 44 
34, 0903 534 894
- mailom –  
- osobne – v Domove Gianny B. Mollovej, Nezisková organizácia Áno pre život so V obidvoch mestách Rajeckého regiónu, 
ul. Kostolná 658/60 v Rajcisídlom v Rajeckých Tepliciach opä� ponúka v Rajci i v Rajeckých Tepliciach, sú od 1. júla 

pravidelné služby odborných pracovníkov   2009 opä� k dispozícii odborníci v oblasti 
práva, psychológie, špeciálnej pedagogiky Poskytovanie bezplatného odborného po-v podobe poradenstva právnika, psycholó-
a sociálnej práce. radenstva je realizované vïaka projektu ga, špeciálneho pedagóga a sociálneho 

Miesta poskytovania odborného pora- podporeného Nadáciou SOCIA, ktorý je pracovníka.
V živote každého z nás sa vyskytli alebo denstva: financovaný z Finanèného mechanizmu 

vyskytujú krízové situácie, kedy si sami ne- - Centrum poradenstva, ul. Farská 543/2, Európskeho hospodárskeho priestoru, Nór-
dokážeme pomôc�. Nevieme rieši� životnú Rajecké Teplice (kancelária Áno pre život skeho finanèného mechanizmu a štátneho 
krízu, hroziace alebo aktuálne problémy, n.o. pri budove farského úradu) rozpoètu SR.
niektorí dokonca ani nevedia, kde by mohli - Komunitné centrum pri Domove Gianny B. 
pomoc h¾ada�. Dochádza tak k zbytoèným Mollovej, ul. Kostolná 658/60, Rajec
rozpadom rodín a ¾udských vz�ahoch, ktoré 
by sa vhodnou intervenciou a starostlivos�ou Pre poskytnutia poradenstva je po-
mohli da� zachráni�. trebné objedna� sa, môžete tak urobi�:

apz@nextra.sk

Anna Verešová, hlavná manažérka projektu

V RAJECKOM REGIÓNE MÔŽU OBÈANIA OPÄ� VYUŽÍVA� BEZPLATNÉ ODBORNÉ PORADENSTVO

BEZPLATNÉ ODBORNÉ PORADENSTVO



RAJÈAN 7-8/2008

Pokraèovanie z èísla 5/2009

Ïalšou technikou tvorenia èipky je 
viazaná èipka – Macramé.

Jej prvopoèiatky sú v zakonèovaní 
panovníkov, duchovenstva, osnovných nití, ktoré vo¾ne viseli z tka-
š¾achty. Viazané èipky z hodvá-niny. Malo to spevòujúci a zároveò oz-
bu zdobili odev dám vyššej spo-dobný charakter. Takto si spevòovali a 
loènosti. V 16. stor. bola viaza-zdobili odev už v staroveku Asýrskí 
ná èipka tak ob¾úbená, že v Ta-vládcovia žijúci na území Mezopotá-
liansku vznikla škola na viaza-mie. 
nie uzlov.História hovorí o používaní nádher-

Na Slovensko technika via-ných vzorovaných látok z hodvábu popretkávané zlatými a strie-
zania uzlov prenikla v 19. storo-bornými ni�ami. Ak látka nebola vzorovaná, zdobili ju vyšívaním a 
èí. Svedèia o tom zachované pa-viazaním strapcov. Viazanie strap-
miatky tohto druhu. Viazaním uzlov sa najèastejšie zakonèovali cov je už postup zložitejší, lebo 

vo¾ne visiace nite na šatkách, zásterách, plá-niektoré nite sa pridávali. Viazanie 
tených nohaviciach, uterákoch alebo obru-uzlov používali v staroveku more-
soch. V 80. rokoch minulého storoèia viaza-plavci, rybári a grécki lekári (chi-
nie uzlov – macramé, prežívalo svoju rene-rurgický uzol). Technika mala vý-

sanciu. Záujem bol za-luène technický charakter. Známe 
meraný na bytovú kultú-je i uzlové písmo, ktoré používali Inkovia  Peruánski indiáni, ktorí 
ru a módne doplnky v každej dedine mali svojho uzlového pisára.
obleèenia. Kombinova-V momente, keï viazanie uzlov nepotrebovalo tkaninu, 
ním rôznych druhov a osamostatnilo sa, hovoríme o viazanej èipke alebo makramé.. Slo-
hrúbky materiálu, ale aj vo má pôvod v arabskom slove „migramah“, èiže šatka, závoj. 
farebnosti sa dosahovali Pravdepodobne bolo prevzaté do francúzštiny vo forme „macra-
zaujímavé efekty.mé“. Technika sa v 14. stor. rozšírila do Európy (Španielsko, 

Taliansko, Francúzsko) a hlavne po križiackych výpravách            
v 15. storoèí sa stáva dôležitým prvkom zdobenia odevov. Viazané 

 
opasky, pásy, strapce zo zlatých a strieborných nití sú ozdobou 

MACRAMÉ – VIAZANÁ CIPKAMACRAMÉ – VIAZANÁ CIPKA

¼anový uterák zdobený strapcami
technikou macrame, okolo r. 1600

Chirurgický uzol

Ukážky strapcov

Pokraèovanie nabudúce
Spracovala: L. Pekariková

Zdroj: A. Brezinová – Macramé
Foto: autor, internet

námestí. Ani upršaný deò niè nezmenil na vyhral žiacku kategóriu.
radosti a výkonoch všetkých, ktorí sa zapojili 13. jún – Kysucký maratón Èadca
a zabehli tra� od 100 m do 1 600 m. 3. J. Žideková (3:36:19)

14. jún – Beh okolo Lysej
Pretek robený srdcom, nielen pre dospe-

lých, ale ve¾ké zastúpenie tu majú aj deti. 30. máj – X. roèník Borišovský výbeh o cenu 
Najúspešnejšími z detí boli 2. Damián Ces-Slovenskej televízie
nek, 3. Alexandra Kavcová, 5. Matúš Kavec.Dåžka trate 780 m a prevýšenie 212 m. To 
3 000 m: Juniorky: 4. B. Žideková, Ženy A:   je taký kopec, že keï bežíte hore, tráva vám 

Ženy B: Ženy Zdenovi Koledovi 5. D. Vanáková,  7. L. Kavcová, šteklí nos a  práve takéto 
C: 2. J. Žideková. Muži 6 000 m: Z. Koleda behy a stúpania zachutili. Borišovský výbeh 
20:22, P. Uhlárik 24:39, M. Hartinik 26:58,   mu urobil reklamu aj v Slovenskej televízii, 
J. Kavec 27:36 (výsledky nájdete na ale nebola to len náhoda, hneï na druhý deò 

Trenèianskej Brezine ). na sa skloòovalo jeho 
meno pretože aj tu sa dostal do trojice najlep- 20. jún – Záhoracky maratón a polmaratón

Maratón:vyhral Beh na Zniev  5. O. Veselovský (2:53:39), ších. O týždeò keï  len 31. máj – Beh Trenèianskou Brezinou
polmaratón: 2. ¼. Cesnek (1:18:55), M. Juric-3. Zdeno Koleda (28:13), 3. Jana Žideko-potvrdil, že behy do vrchu sú jeho a rýchlos� a 
ký (1:38:44)vá (38:07)vytrvalos� dáva zo seba práve v teréne na tých 

najnároènejších behoch a stúpaniach. 20. jún – Bike maratón Sú¾ovské skaly3. máj – bežecká liga Žiliny Cooperov test 
( Dážï, blato, vietor, pády, znièené brzdy a 12-minútovka)30. máj – XV. roèník memoriálu Jozefa Gab-

kompletne špinaví a zablatení jazdci. To všet-Jar. Stupòan 3 220 m, P. Uhlárik 3 189 m, èíka
Bežecké kvality tu potvrdil Ras�o Galo- ko bolo na trati horských bicyklov v Sú¾ove. J. Stupòan 3 080 m, J. Uhlárik 3 001 m, J. Ži-

viè, ktorý má tento rok opä� výbornú sezónu: Len najodvážnejší a najzdatnejší to nevzdalideková 2 780 m, Peter Uhlárik 2 720 m
25 kmMuži A: 2. R. Galoviè (48:32), 7. V. Rybár 6. jún – Beh na Zniev 
Juniorky: ženy:Zdeno Koleda absolútny ví�azmuži B:  1. B. Žideková (2:15:39),   2. J. Žide-(56:32), 14. M. Jurický (1:05:01),      .  

6. J. Jankechová (2:10:43), 12. S. Kostelánska ková, 2. B. Žideková (juniorka)6. Jar. Stupòan (58:34), 12. J. Stupòan 
 juniori:muži C: (2:28:29),  J. Stehlík 1:48:10, M. Ste-(1:03:24),  3. B. Galoviè (54:23), 10. 6. jún – Cyklomaratón Stráòavy

muži B:46 km: hlík 2:06:58,  ¼. Pekara 1:23:52,         ¼. Pekara 2:18:56, P. Uhlárik P. Uhlárik (59:07). Medzi ženami Dominika 
J. Stupòan 1:51:07, M. Stehlík 2:11:022:48:45, J. Kavec 3:10:01, J. Stupòan Vanáková, ktorá sa pekne rozbieha, obsadila 

50 km3:18:10, P. Paulíny 3:26, L. Pekný 3:29:14,   5. miesto. 
3:39:22. Ženy B: muži B:20 km: 2. J. Žideková (4:29:01),  J. Uhlárik   2. M. Pekný obsadil31. máj – 20. roèník Behu rajeckým rínkom 

17. Z. Koleda (3:18:09), 80. J. Kavec 120 detí z Rajca, Považskej Bystrice, 7. jún – Nová Lesná športový deò - 10 km
(4:16:15), muži C: 3. P. Uhlárik (3:53:14)1. Zdeno Koleda (36:21), 5. P. Uhlárik Žiliny, Kremnice, Lietavskej Lúèky a Mostu 

J. Žideková(44:18), 4. J. Žideková (51:40). Peter Uhlárik u Jablunkova si zmeralo sily na rajeckom 

www.beh.szm.sk

ÚSPECHY MARATÓNCOVÚSPECHY MARATÓNCOV
Foto: archív MK
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Najväèšia športová akcia v Žilinskom re- ¾udí, priate¾ov, bežcov, fanúšikov a návštevní- Pocit, že som zví�azil sám nad sebou, že 
gióne a najkrajšia èo sa týka srdeènosti, náv- kov, ktorí sa opä� stretnú v Rajci.“ Všetky po- som nieèo urobil a dokázal pozdvihne èlove-
števnosti, usporiadania i samotnej sú�aže. trebné informácie okolo Rajeckého maratónu ka vyššie, dá mu viac sebavedomia. Nejde     

nájdete na stránke o maximálne výkony, ide o rados�, stretnutie, 
Rajecký maratón sa beží z Rajca do Èiè- vytrvalos�... Zapojte sa a prežite s maratón-

mian a spä� 42 195 m. V rámci Rajeckého ma- Aj na 26. roèník prídu naši traja verní ma- cami pekný športový deò. Veï tento krát by 
ratónu sa bude beža� aj tretí roèník polmara- ratónci M. Michalík, M. Haluza a F. Kupèo. už nemal by� taký uslzený, urèite sa na nás 
tónu (21 095 m) s obrátkou vo Faèkove a piaty Milionármi, ktorí v rámci Rajeckého ma- všetkých bude usmieva� slnieèko.
roèník in-line korèuliarov (21 095 m), ktorý ratónu zabehnú miliónty kilometer budú tento 
má cie¾ v Èièmanoch. rok – Jozef Stupòan z Rajca, Jozef Hlávka   R  e kordy na Rajeckom maratóne držia:

Beží sa aj ¾udový beh okolo Rajca. Deti z Dubnice a Peter Baèík z Liptovského Sergej Janenko, Ukrajina – 2:21:41
do 10 rokov 400 m a starší a dospelí 2 km. Mikuláša. Všetci títo muži doteraz odbehli   A nna Balošáková, Èadca – 2:48:51

Rajecký maratón je zaradený medzi tri v Rajci 23 maratónov.
významné slovenské maratóny s názvom Slo- Prihlásení sú už aj najúspešnejší bežci ako Tešíme na všetkých, ktorí sa aktívne zapo-
vak Maratón Tour Bratislava – Rajec – Ko- Serbessa Mulugete, etiópèan žijúci v Prahe, ja, ale tešíme sa aj na tých, ktorí toto všetko 
šice. Peter Tichý z Èadce a ïalší zahranièní i do- budú podporova�, sponzorova�, povzbudzo-

Preèo má Rajecký maratón prívlastky naj- máci bežci. Aj Anna Balošáková má potvrde- va�, pretože bez nich by námestie bolo smut-
krajší, naj�ažší a najsrdeènejší? To by mohli nú prihlášku na maratón. né a to by nebolo správne. Všetci sa potrebu-
poveda� snáï len samotní bežci. Samozrejme, že medzi špièku patrí aj jeme vzájomne, jeden druhého a na námestí 

Najkrajší: v Rajeckom maratóne, akoby Ras�o Galoviè a veríme, že predvedie pekný budeme opä� jedna ve¾ká rodina.
boli Košice a Bratislava zároveò, nieèo v ma- výkon. Ïalší z Rajèanov, ktorí sa pripravujú Tešia sa na Vás vaši maratónci
lom a predsa ve¾ké, nezabudnute¾né, ve¾ké sú Ondrej Veselovský, Vlado Rybár, Zdeno 

Janka Ž.srdcom v malom meste, ktoré týmto dòom ži- Koleda, Bartolomej Galoviè... 
je. 

Naj�ažší: prevýšenie 200 m smerom do Tešíme sa na všetkých, ktorí sa pripravujú 
Èièmian ani nie je také ve¾ké, ale letná au- a zabehnú maratón, polmaratón, alebo hoci 
gustová horúèava vysáva z maratóncov po- len okruh okolo mesta Rajec. Pretože dnes to 
sledné kvapky sily. môžu by� 2 km, ale zajtra 20 km a o rok 

Najsrdeènejší: je z h¾adiska celej organi- maratón. Takže využite ešte celý mesiac na 
zácie, prístupu k pretekárom, atmosfére, fa- dobrú prípravu, aby sa dostavilo to správne 
núšikom, ktorí povzbudzujú tak silno, že va- oèakávanie a rados� z dobrého výsledku. 
mi prebehne obrovská zodpovednos� ich nes- Je pravda, že šport bolí. Už len samotné 
klama� a dobehnú� do cie¾a. rozhodnutie „zaènem“ bolí a bolí to ove¾a 

viac, keï už èlovek behá, keï znova a znova 
Pavol Uhlárik, riadite¾ a hlavný organizá- obúva maratónky, keï dosahuje výsledky a 

tor preteku „Už evidujeme okolo 100 preteká- chce sa zlepšova�, udrža� si kondíciu, ale aj 
rov na maratón a polmaratón. Opä� sa tešíme vtedy keï vyhráva, keï sa usmieva. Ale èo 
na druhú augustovú sobotu, na množstvo vlastne nebolí, èo nás neunavuje?

www.maratonrajec.wz.sk

VÝSLEDKY 3. – 6. KOLA P. Kasman, Joz. Rybár – M. Dorínský 3,   4 .  BARSA 6 2 1 3 16:31   7
J. Bartek 2, M. Zvškovec 5. Jasenové 5 1 0 4 19:24   3
Jasenové – BARSA 1:2 (1:1) R. Bado –  6. RED WINGS 5 0 0 0 10:30   03. kolo
M. Vrábel, M. ZadòanRED WINGS – DEPORTIVO 0:5 kont.
DEPORTIVO – TORPÉDO 2:5 (0:2)     Najlepší strelci M. Zvrškovec (Rajecká Jasenové – TORPÉDO 0:4 (0:2) J. Vav-
I. Majerèík, B. Sopko - J.Vavrík, R. Vojtek Lesná) 11 gólov, J. Kotrík (Torpédo) 8 gó-rík, P. Kotrík, S. Pekný, R. Vojtek

lov, M. Hulín (Deportivo) 7 gólov.6. koloRajecká Lesná – BARSA 7:3 M. Zvrško-
vec 5, P. Jakubes 2 – B. Valach, Jak. Pekara, BARSA – TORPÉDO 3:3 (1:2) T. Ligas 2, 

Program mestskej ligy na júl:J. Mlynár J. Štrba – T. Hollý 2, R. Vojtek
7. kolo: 4. júla (od 16:45 hod: Jasenové – DEPORTIVO – Rajecká Lesná 10:4 4.kolo
Deportivo, Red Wings – Barsa, Raj. Lesná (4:1) M. Hulín 4, Joz. Pekara 3, M. Krajèo-Rajecká Lesná – Jasenové 4:1 (2:1)
– Torpédo)viech 2, B. Sopko – M. Zvrškovec 2, J. M. Zvškovec 2, J. Kollár 2 – Š. Dubec
8. kolo: 11. júla (od 16:45 hod: Red Wings – Miko, J. KollárTORPÉDO – RED WINGS 6:5 (3:2)
Deportivo, Torpédo – Jasenové, Barsa – RED WINGS – Jasenové odloženéS. Pekný 3, J. Vavrík 2, R. Vojtek – Jak. 
Raj. Lesná)Rybár 2, L. Kalman 2, P. Oèko
9. kolo: 18. júla (od 16:45 hod: Jasenové – TABU¼KABARSA – DEPORTIVO 0:9 (0:4)
Raj. Lesná, Red Wings – Torpédo, Depor-Z V R P      G BM. Macura 3, N, Hulín 2, M. Krajèoviech, 
tivo – Barsa)1. FK 97 TORPÉDO 6 5 1 0 31:15 16B. Sopko, M. Macák, P. Veselý
25. júla – RAJEC CUP2. DEPORTIVO 6 5 0 1 42:12 155. kolo

Jozef Oèko, predseda KMF3. Rajecká Lesná 6 3 0 3 25:24   9RED WINGS – Rajecká Lesná 2:6 (0:3) 

MESTSKÁ LIGA VO FUTSALE - SEZÓNA 2009

8. august - 26. roèník Rajeckého maratónu
NAJKRAJŠÍ, NAJTAŽŠÍ, NAJSRDEÈNEJŠÍ - BUDE TAKÝ AJ TERAZ?

22. júla oslávi 50 rokov Pavol 
Uhlárik, predseda nášho klubu a my mu 
želáme pevné zdravie, rodinné zázemie, 
Božie požehnanie, vytrvalos�, silu, aby sa 
dožil aj 50. roèníka Rajeckého maratónu a 
potom to hodnotenie bude stá� za to.

Tisíc krát som maratónky obúval,
a zdolával naše krásne hory,
pomalšie sa mi už šnorúva,

a aj telo obèas bolí.
Ale keï sa vystriem a pozriem sa vpred

poviem si, po bohatstve netúžim,
však tú rados�, môžete mi závidie�.
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pred sebou zložitú úlohu – obháji� titul majsteriek Slovenska. Po Pre ostatných ¾udí to bola bežná, upršaná sobota, no pre nás, 
odtancovaní choreografie zožali naše kadetky obrovský úspech. mažoretky Kordovánky, to bol jeden z najdôležitejších dní celého 
Myslím, že to bola najkrajšia odmena najmä pre tie dievèatá, ktoré roka. 21. júna sa v Hlohovci totiž konali majstrovstvá Slovenska    
sa na sú�ažné pódium postavili po prvý raz v živote. Sme pyšné, že v mažoretkovom športe.
takýto výsledok dosiahli kadetky pod vedením jednej z nás – Majky 
Mièechovej, ktorá sa po celý rok venovala našim najmenším. 

O pár minút neskôr sme už v zákulisí nervózne èakali my – se-
niorky. Obrovská konkurencia ešte stupòovala napätie, a preto sa 
úsmev na tváre dostával len ve¾mi �ažko. Ešte posledné skupinové 
objatie, poh¾ad na podporu v publiku a nervozita z nás úplne opa-
dla. Po odtancovaní choreografie sme si nestihli ani poriadne vy-
dýchnu� a èakala nás kategória baton. Všetky zákulisné rituály sme 
si zopakovali ešte raz a mohli sme sa postavi� pred prísny poh¾ad 
poroty.

Po ukonèení všetkých sú�ažných disciplín nám nezostávalo niè 
iné, len èaka� na verdikt porotcov. Ako prvá bola hodnotená kate-
gória kadetiek, v ktorej sa naše dievèatá opä� stali majsterkami 
Slovenska a domov teda odchádzali so zlatými medailami na krku. 
V kategórii senior pom-pom sme získali druhé miesto a v kategórii 
baton taktiež strieborné medaily a titul 1. vicemajsteriek Sloven-
ska. Zostáva už len poïakova� trénerke Zuzke Rizmanovej a všet-
kým rodièom, ktorí nás prišli do Hlohovca podpori�. Ich úsmevy 
hovoria za všetko – veï si domov odvážajú èerstvé majsterky Skoro ráno sme sa stretli na námestí, prièom každá z nás v sebe 
Slovenska.živila nádej, že naspä� do Rajca sa vráti s medailou na krku. Keïže 

Sezóna 2009 sa pre nás teda ani zïaleka nekonèí. Lúèime sa     poèasie v tento deò nebolo práve ideálne, sú�až sa presunula do 
v duchu s prázdninami, lebo nás èakajú desiatky hodín tréningu. miestneho kultúrneho domu. Tento fakt nám síce trochu s�ažil pod-
Všetky choreografie získali nominácie na augustové majstrovstvá mienky, no atmosféra medzi všetkými súbormi bola o to priate¾-
Európy, na ktorých chceme ako mažoretky z malého mesta opä� skejšia.
zažiari�, preto nám držte palce!Celý sú�ažný deò otvárali najmladšie Kordovánky, ktoré mali 

AJ VY MÁTE DOMA MAJSTERKU SLOVENSKA?

Lucia Klincová

Foto: archív Kordovánky

Juniori
1. Juraj Škorvánek (0:30:36) CYS Žilina
2. Michal Miškovský (0:34:47) K¾aèe

Aj keï bolo „trinásteho“ a bol trinásty Muži nad 50 rokov 3. Andrej Michalek (0:34:58) Dolné 
roèník v poradí nedá sa poveda�, že by to 1. Pavol Uhlárik (1:19:52) MK Rajec Koèkovce
bol smoliarsky deò. Slnieèko za rána bolo 2. Pavel Kaštánek (1:26:43) Žilina
trochu „surové“, ale postupom èasu otvá- 3. Jaroslav Rybár (1:30:19) Cyklopozitív Juniorky
ralo svoju náruè a svojimi teplými lúèmi Žilina 1. Barbora Žideková (0:42:25) 
zaèalo vytvára� príjemnú atmosféru na 2. Kristína Cesneková (1:07:41) 
pretekoch horských bicyklov Cross 3. Tamara Kyzeková (1:07:47)
Country – MTB Medvedí okruh, ktorý Všetci traja z MK Rajec
organizoval Maratón klub Rajec pod 
taktovkou Jara Stupòana so štartom aj V cieli, každého pretekára èakal 
cie¾om pri Palovej chate v Porubskej chutný gu¾áš, o ktorý sa postarali 
doline. Na štart pretekov sa 13. júla šéfkuchár Stano Kardoš a jeho pravá 
postavilo 80 pretekárov v rozhraní od 8 ruka Jožko Pekný za èo im patrí 
do 57 rokov. Pretekalo sa v šiestich vïaka.
kategóriách – muži, veteráni, nad 40 
rokov, nad 50 rokov pretekali na 22 km Touto cestou chceme poïakova� 
trati. Ženy a juniori preverili svoje cy- sponzorom pretekov: Rot s.r.o. Žili-
klistické schopnosti na 11,8 km okruhu. na, CISS, Top Trend, www.FRI-

VALD.sk, Betónová výroba – Mi-VÝSLEDKY

roslav Jurický, TIC s.r.o., Scarlett – Muži:
Peter Puliny, Mary – Vladimír Ba-1. Zdeno Koleda (1:05:24) MK Rajec
ïura, ¼ubomír Pekara, CykloRaj, 2. Pavol Sivák (1:06:17) Žilina
Drevovýroba – Stanislav Kardoš, 3. Juraj Meliš (1:06:39) Divina

Ženy Fit – Viliam Pekný
  (0:38:02) Pre tých, ktorí si chcú bližšie priblíži� 1. Dominika Vanáková  MK RajecMuži nad 40 rokov

atmosféru pretekov, �uknite na web strán-2. Michaela Bilková (0:41:13) Kompava 1. ¼uboš Cesnek (1:11:35) AŠKP Žilina
ku:  Sport Team2. ¼ubomír Pekara (1:15:31) MK Rajec

Cesneková3. Janka Kardošová (0:41:21) MK Rajec3. Richard Demeter (1:15:50) AŠKP Žilina
www.maratonrajec.wz.sk

XIII. roèník – MEDVEDÍ OKRUH

Foto: archív MK
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inzercia

Mestské kultúrne stredisko v Rajci vás pozýva na výstavu

Z  trinástej komnaty
exponáty Mestského múzea v Rajci

4. august - 31. august 20094. august - 31. august 2009
Radnica v Rajci

ZUŠ v Rajci 

po¾ovníckemu združeniu Mladý háj

za výstavu 
prác žiakov výtvarného odboru

a  za výstavu 
Jún – mesiac po¾ovníctva

k

pozýva na výstavu

Práce žiakov Materskej školy na Mudrochovej ulici

30. júl – 3. august 2009

v Radnici v Rajci

k

k 

k

Práce žiakov Materskej školy na Mudrochovej ulici

30. júl – 3. august 2009

MESTSKÉ  KULTÚRNE STREDISKO V RAJCI ÏAKUJE
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Mesto Rajec Mestské kultúrne stredisko v Rajci Maratón klub Rajec

Rajecký jarmokRajecký jarmok Rajecký maratónRajecký maratón

Námestie SNPNámestie SNP 8. 8. 20098. 8. 2009

10.00 hod. ŠTART Rajeckého MARATÓNU a POLMARATÓNU

10.30 hod. EMINENT estrádne vystúpenie

11.15 hod. PRÍCHOD PRVÝCH PRETEKÁROV

13.30 hod. folklórny súbor ROZSUTEC

15.00 hod. VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV

17.00 hod. hudobná skupina FARIZEO

18.30 hod. hudobná skupina AMFIBIOS

20.00 hod. hudobná skupina ARZÉN

21.00 hod. country zábava so skupinou LOUIZIANA

9.00 hod. taneèné defilé v priestore štartu mažoretky KORDOVÁNKY 

8.00 hod. VELKÝ RAJECKÝ DEN ZAÈÍNA - dychová hudba STRANIANKA
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