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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA

Na ostatnom zasadnutí mestského zas-
tupite¾stva bolo nieko¾ko bodov venova-

V májom èísle sme informovali o zámere ných Domovu vïaky. Èo všetko sa pre-
vybudova� v bývalej Medike byty. Tento jednávalo?
zámer sa prejednával aj na MZ. 

Ko¾ko bude stá� pobyt seniora v dennom 
stacionári?

V ostatom období robí na skládke odpa-
dov problém dažïová voda. Ako sa vyrie-
ši odtok tejto vody zo skládky?

V Domove vïaky sa má upravova� aj zá-
hrada.

Poslanci MZ zastupite¾stva schválili aj za-
kúpenie nového automobilu pre Domov 
vïaky.

ochotné aj naïalej poskytova� pôvodné auto 
na rozvoz stravy, rozhodli sa poslanci MZ 
schváli� zakúpenie nového automobilu. Ná-
kup bude financovaný z 30 % z prostriedkov 
mesta a 70 % pôjde z fondu obyvate¾ov DV. 
Nové auto bude v správe Domova vïaky a 
bude plne využívané týmto zariadením. 

Jedna z vecí, ktorá sa prejednávala v sú-
V prvom rade by som sa chcel ospravedl-vislosti s Domovom vïaky bolo zriadenie 

ni� za to, že som v minulom èísle Rajèana, Denného stacionára pre seniorov v tomto 
skôr ako sme mali pôdorysné výkresy na re-zariadení. O tomto zámere už v minulých èís-
konštrukciu bývalej Mediky, oznámil informá-lach Rajèana informovala aj riadite¾ka DV 
ciu, že tu vzniknú 1 a 2-izbové byty, èo ne-Mgr. Lívia Hodasová. 
bola úplne pravda. Pod¾a výkresov by tu ma-Po prerokovaní návrhu sa poslanci roz-
lo vzniknú� 24 trojizbových, 40 dvojizbových hodli projekt schváli�. Denný stacionár by 
a 4 jednoizbové byty. mal zaèa� svoju èinnos� od 1. januára 2014. 

Byty budú postavené v zmysle zákona     Zaobera� týmto bodom sme sa museli          
o štátnom fonde rozvoja bývania – budú to ná-v predstihu aj preto, aby sme stihli vybavi� 
jomné byty také, aké máme v bytových do-všetku potrebnú dokumentáciu, aby sme 
moch na Lúènej ulici alebo na ul. Sama Cha-mohli už od januára èerpa� finanèné pros-
lupku, nebudú to žiadne nadštandardné byty. triedky na jeho chod aj zo štátu.

MZ schválilo zámer odkúpenia už hoto- vali. Každý, kto sa pozrie na skládku od ryb-
vých, zrekonštruovaných bytov od investora, níka nezistí, že za kopcom vôbec nejaká 
ktorý by chcel poèas druhej polovice tohto skládka existuje.
roka tieto byty vystava�. Dve najnovšie kazety, ktoré boli vybudo-Plánovaný pobyt seniora poèas mesiaca 

Aj touto cestou chcem oznámi� obyvate- vané pod¾a najnovších noriem, majú pod se-je na 21 dní a každý klient bude ma� zabez-
¾om – ak má niekto vážny záujem o byt, bou elektroniku, ktorá sníma každé prípadné peèenú stravu. Keïže na chod zariadenia by 
môže si už teraz na mestskom úrade poda� presakovanie dažïovej a následne infiltrova-mal prispieva� aj štát, mesaèná úhrada pre 
žiados� o pridelenie nájomného bytu. nej vody do okolia.V prípade ak by náhodou klienta by bola 98 eur. Èo je ve¾mi výhodná 

došlo k presakovaniu, musí by� skládka ih-cena, keï si odrátame, že iba strava vychá-
neï uzatvorená. Naša skládka bola vybudo-dza cez 60 eur na mesiac. 
vaná tak, aby k nijakým priesakom nedošlo. Poslanci MZ schválili k vzniku Denného 

Za ostatných 5 alebo 6 rokov však do stacionára Všeobecne záväzné nariadenie  
Mnohí ¾udia si neuvedomujú, že aj na týchto vaní spadlo už to¾ko vody, že nám za-o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe a 

skládke odpadov vznikajú mnohé problémy, èala spôsobova� znaèné problémy, chýba výške úhrad za tieto služby a zároveò schvá-
väèšina z nich vidí iba to, že v marci-apríli nám približne iba štyridsa� centimetrov na to, lili aj návrh Dodatku k zriaïovacej listine DV. 
musí zaplati� poplatok za komunálny odpad aby došlo k vytekaniu vody z vane do okolitej 
vo výške 17,21 eur na obèana. Èo zahàòa skládky. Preto sme tento stav zhodnotili ako 
vývoz odpadu v týždòových intervaloch. ïalej neúnosný a bolo potrebné okamžite 
Vzniknutý odpad je nutné niekam vyváža�. prija� opatrenia. Áno, je pravda, že riadite¾ka DV informo-
Je potrebné si uvedomi�, že keby sme odpad Jedno z opatrení, ktoré sme prijali (iba vala poslancov aj o tom, že podala projekt na 
vyvážali do iného mesta, respektíve na inú doèasné a ve¾mi finanène nároèné), je vývoz vylepšenie podmienok v záhrade Domova 
skládku, stálo by to ove¾a viac a poplatok by odpadovej vody do Rajeckej èistiarne odpa-vïaky. Z nadácie Pontis KIA boli domovu 
sa musel ešte navýši�. dových vôd (ÈOV). Keïže sa to robí mecha-pridelené finanèné prostriedky vo výške 2 ti-

Od roku 1992 u nás síc eur. Projekt je zameraný na priblíženie 
funguje skládka odpa-záhrady pre všetkých obyvate¾ov zariadenia 
dov, ktorú sme už viac-a hlavne k jej väèšiemu využívaniu. Aby sa 
krát modernizovali. dala záhrada využíva�, je ju potrebné upra-
Keïže sa sem odpad vi�. Pridelené finanèné prostriedky sa využijú 
vyváža už viac ako 20 na výstavbu chodníka po celej záhrade. 
rokov, postavili sme tu Chodník by mal by� vydláždený, aby mohli 
už nieko¾ko nových ka-obyvatelia domova prechádza� po záhrade 
ziet a èas� skládky sme aj poèas nepriaznivého poèasia, a aby sa da-
uzatvorili a zrekultivo-lo po òom prechádza� aj obyvate¾om s pali-

cou alebo na invalidnom vozíku. Poslanci 
MZ prijali na ostatnom zasadnutí rozhodnu-
tie, že z fondu obyvate¾ov DV prispejú ešte 
ïalšími 4 tisícmi eur na výstavbu tohto chod-
níka a následnú úpravu zelene.

Obyvatelia mesta si urèite všimli, že roz-
nicky a pomocou cisterien stojí to nemalé voz stravy z DV zabezpeèuje mesto svojim 
finanèné prostriedky. Preto sme zaèali pri-vlastným automobilom. Èo nám však znaène 
pravova� napojenie skládky odpadov na ve-komplikuje situáciu v našej ostatnej práci. 
rejnú kanalizáciu, ktorá je napojená na ÈOV Keïže Obèianske združenie Srdce nebolo 

VODNÁ MASA NA SKLÁDKE ODPADOV 
A JEJ ODÈERPÁVANIE DO CISTERNY

2x foto: Šzá
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NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU
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a dokáže takúto infiltrovanú vodu spracova�. 
Do konca roka vybudujeme v dåžke 1500 
me

parkovacie miesta na 
Sládkovièovej ulici pri bývalom hoteli K¾ak, 
vznikli tu tri parkovacie miesta, kde môže 
vodiè bezplatne zaparkova� na obmedzený 
èas. V prípade, že tam bude niekto stá� 
dlhšie ako 10 minút budú to rieši� príslušníci 
MsP. Ïalšie tri parkovacie miesta sme vytvo-
rili aj na Štúrovej ulici pri hale Vinuty a dve na 
Štefánikovej ulici. 

Dúfame, že aj tieto kroky prispejú k spo-
kojnosti obèanov a všetci, nielen vodièi, budú 
nové dopravné znaèenie dodržiava�. K tomu-
to kroku sme pristúpili aj preto, lebo sa èasto 
stretávame so situáciou, že vodièi ako keby 
si neuvedomovali, že nie sú na ceste sami a 
chcú vymedzi� všetko iba na parkovanie. Je 
potrebné vytvori� priestor aj pre chodcov, aj 
pre cyklistov.

trov napojenie na verejnú kanalizáciu      
v rámci katastra Rajec a Šuja. Tento pro-
blém odstránime a skládka bude môc� ïalej 
pokraèova� vo svojej prevádzke.

Na webstránke mesta som si všimla, že je 
vyhlásené výberové konanie na riadite¾a 
Zberného dvora v Rajci. Preèo?

Valné zhromaždenie Združenia obcí Ra-
jecká dolina sa rozhodlo, že vypíše výberové 
konanie na obsadenie funkcie riadite¾a pre-
vádzky. Pristúpili k tomuto kroku preto, že do-
dnes tam riadite¾ nebol, bol tam iba koordiná-
tor separovaného zberu a vedúci prevádzky 
v jednej osobe a štatutárom bol predseda 
správnej rady Peter Dobeš, primátor Rajec-
kých Teplíc. 

Keïže však nemôže zodpovednos� za 
chod takéhoto zariadenia nies� niekto, kto nie 
je priamo v tomto zariadení, tak sa združenie 
Rajecká dolina, aj na základe iných problé-
mov rozhodlo, že vypíše výberové konanie 
na obsadenie riadite¾a. 

Riadite¾ bude riadi� združenie Rajecká 
dolina, prevádzkova� zberný dvor a bude 
nies� za všetko plnú zodpovednos� voèi zria-
ïovate¾ovi èiže mestám a obciam, ktoré sú 
èlenmi Združenia obcí Rajecká dolina.

Pripravujú sa nejaké novinky pre obèa-
nov?

Mesto Rajec a Mestská polícia Rajec pri-
pravuje ve¾ké prekvapenie pre vodièov. Po-
drobnejšiu správu o tom podá náèelník MsP. 

V spolupráci s MsP a Dopravným inšpek-
torátom sme vsadili na prevenciu rýchlosti 
hlavne na ceste I. triedy. Budú tu osadené 
meraèe rýchlosti, ktoré budú šoférov infor-
mova� akou rýchlos�ou idú. Meraèe budú 
osadené v meste na dvoch miestach. Od toh-
to kroku èakáme zníženie rýchlosti prejazdu 
áut cez Rajec a väèšiu bezpeènos� na ces-
tách (pozn. red.: všetky potrebné informácie 
o tejto novinke sa dozviete v nasledujúcom 
èísle Rajèana).

Druhé prekvapenie sa týka nového zna-
èenia po uliciach mesta. Týmto krokom sme 
vyšli v ústrety nielen podnikate¾ským subjek-
tom na námestí, ale všetkým obèanom mes-
ta. Vytvorili sme nové 

Ing. J. Šamalík doruèil mestu oznáme-
nie o odstúpení od zmluvy o nájme nebyto-
vých priestorov v Radnici Rajec. Poslanci 
zobrali toto oznámenie na vedomie a odpo-
ruèili mestskému úradu zverejni� prenájom 
uvo¾nených priestorov v radnici.

Primátor mesta opakovane informoval Druhé riadne tohtoroèné zasadnutie 
poslancov MZ o rokovaniach oh¾adom vyu-poslancov Mestského zastupite¾stva v Raj-

23. mája žitia nebytových priestorov v budove býva-ci sa uskutoènilo  2013.
lej Mediky Rajec pre možnos� výstavby ná-V prvom bode programu predložila 
jomných bytov. Budova by bola zrekonštru-Správu o kontrole plnenia uznesení hlavná 
ovaná na byty v zmysle Zákona o dotáciách kontrolórka mesta Ing. B. Sekáèová.
na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní           Uznesením MZ v Rajci è. 17/2013 zo 
è. 443/2010 Z.z. v platnom znení. Poslanci dòa 28.2.2013 sa uskutoènili v rozpoèto-
schválili zámer odkúpenia pripravovanej vých a príspevkových organizáciách mesta 
výstavby nájomných bytov v areáli bývalej rozbory hospodárenia za rok 2012. O jed-
Mediky Rajec a odporuèili mestskému úra-notlivých výsledkoch rozborov boli poslan-
du pripravi� zmluvu o budúcej zmluve s kon-ci informovaní. Všetky správy zobrali na 
krétnym obsahom. vedomie a jednotlivým organizáciám uložili 

Hlavná kontrolórka mesta predniesla povinnos� maximálne efektívne vynaklada� 
poslancom správu o výsledku uskutoène-finanèné prostriedky. 
ných kontrol za obdobie marec až máj a Následne sa poslanci MZ zaoberali ná-
zároveò im predložila návrh Plánu kontrol-vrhom dodatku è. 3 k VZN è. 2/2012 Zásady 
nej èinnosti na II. polrok 2013. Mestské o urèovaní cien, postupe a podmienkach 
zastupite¾stvo správu o uskutoènených kon-pre nájom nebytových priestorov a návr-
trolách zobralo na vedomie a plán kontrolnej hom na použitie finanèných darov pre 
èinnosti na ïalšie obdobie schválilo.Domov vïaky Rajec. Všetky tieto návrhy 

Aj náèelník Mestskej polície v Rajci Ing. boli zo strany poslancov schválené. 
J. Jasenovec, PhD., predniesol poslancom Riadite¾ka Domova vïaky vypracovala 
správu o èinnosti mestskej polície, ktorú po-projekt zriadenia Denného stacionára v DV, 
slanci zobrali na vedomie.ktorý predložila poslancom. Poslanci pro-

V závere rokovania predniesli poslanci jekt prerokovali a jednomyse¾ne schválili. 
pripomienky obèanov mesta, ktorými sa bu-V ïalšom bode programu poslanci pre-
dú zaobera� jednotlivé oddelenia mestské-rokovali a zároveò schválili návrh zmeny 
ho úradu.rozpoètu a programového rozpoètu Mesta 

MsÚRajec na rok 2013.

MESTSKÉ
ZASTUPITE¼STVO

Mnohí z nás poznáme gastronomický Poznávanie histórie priviedlo 1. júna 
bedeker Nebíèko v papu¾ke z našich tele- Jaroslava Žídeka do Rajca, ktoré bolo ke-
víznych obrazoviek. Uvádza ho šéfkuchár a dysi známe a preslávené uhorskou kožou 
svetobežník Jaroslav Žídek. Táto relácia alebo tzv. rajèovinou, z ktorej sa šili neme-
predstavuje rôzne regióny a zaujímavosti nej slávne èižmy – kordovánky. 
Slovenska nielen z poh¾adu gastronomic- Po návšteve nášho mestského múzea, 
kého, ale aj z poh¾adu turistiky, kultúry a kde sa dozvedel množstvo informácii z na-
histórie. Preto oslovili Oblastná organizácia šej histórie a sám si vyrobil jednoduchý ko-
cestovného ruchu Rajecká dolina a Mest- žený výrobok, uvaril na Rajeckom námestí 
ské kultúrne stredisko Rajec Rozhlas a tele- španielsku špecialitu. Španielsku preto, le-
víziu Slovenska a pozvali tvorcov relácie aj bo uhorská koža sa vyvážala okrem celého 
do nášho regiónu. Uhorska aj do Turecka a do španielskej 

Córdoby (odtia¾ pochádza 
aj názov Córdoba / kordo-
ván). 

V spoznávaní turistic-
kých zaujímavostí pokra-
èoval Jarda Žídek na bicy-
kli z Rajca do Rajeckých 
Teplíc. Tu sa ïalej varilo a 
rozprávalo o Rajeckej do-
line a jej krásach a zaují-
mavých miestach.

Ak ste zvedaví, ako to 
všetko dopadlo, zapnite si 
svoje televízne prijímaèe    
v sobotu 14. septembra      
o 18.25 hod. na STV 1.

E. Pekná a Z. Šèasná
Foto: E. Pekná

NEBÍÈKO V PAPU¼KE SA NATÁÈALO AJ U NÁS

Za rozhovor ïakuje Šzá

dokonèenie zo strany 2
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èiastoèné zlepšenie možnosti parkovania    Ï al šo Koncom mája sa na uliciach a cestách u novinkou je vyznaèenie hlavnej 
v centre mesta. V súèasnosti sa týmto ponúka Rajca vykonala obnova a doplnenie vodorov- cesty na križovatke ulíc Švermova – Hviezdo-
celkom 82 parkovacích miest v centre mesta. ného, ako aj zvislého dopravného znaèenia. slavova, kde v smere na cintorín je táto cesta 

Sládkovi-na Mimo tohto pribudli na zaèiatku Zásadná zmena nastala v parkovaní hlavná, ostatné sú ved¾ajšie. Dôvodom tejto 
èovej ulice vpravouliciach Štúrova a Sládkovièova  (križovatka pri „K¾aku“)   ú pr a vy , kde na kaž-  bola absencia dopravného znaèenia   

v smere tejto ulice v¾avo od križovatky nahorpo troch vyzna- a  dom úseku týchto ulíc pribudlo v križovatke, ako aj prevencia pred možnými 
Zákaz zastaveniaèených parkovacích miestach znaèky . Museli sme pristú- s èasovým ob- dopravnými nehodami pri výjazde a vjazde na 

pi� k tomuto opatreniu, keïže táto ulica je jed-medzením do 10 minút státia bez spoplatne- cintorín najmä v zimnom období. Obdobne do-
nosmerná, prièom rada vodièov parko- šlo k vyznaèeniu hlavnej cesty na križovatke 
vala na chodníku alebo v kombinácii ulíc Partizánska – Mudrochova (pri kaplnke). 
chodníka s cyklistickým pásom a vzni- Ïalej bola vykonaná obnova vodorovných do-
kali tu rôzne kolízne situácie medzi maji- pravných znaèení na parkovacích miestach a 
te¾mi nehnute¾ností, chodcami, cyklista- výmena poškodených zvislých dopravných 
mi a podobne. znaèiek. Z dôvodu vykonania týchto zmien 

Obdobný problém je aj pri tržnici, upozoròujeme všetkých vodièov na zvýšenú 
kde je znaèná cestná premávka vrátane opatrnos� a rešpektovanie platného doprav-
pohybu chodcom. Tu si ve¾a vodièov za- ného znaèenia.
mieòa chodník pri areáli Katolíckej spo- Oèakávame, že aj týmito preventívnymi 
jenej školy za parkovacie miesto. Preto opatreniami dôjde k zlepšeniu celkovej do-
aj tu bola na križovatke ulíc Bielisko – pravno-bezpeènostnej situácie v meste. Mest-
Kme�ová osadená dopravná znaèka ská polícia Rajec bude intenzívne monitorova� 
Zákaz státia. Pred areálom tržnice bola uplatòovanie ustanovení zákona o cestnej 
osadená dopravná znaèka Zákaz vjaz- premávke a v prípade ich nerešpektovania 
du všetkých vozidiel s doplnkovou ta- príjme adekvátne opatrenia na ich dodržia-
bu¾kou Okrem dopravnej obsluhy v èa- vanie.

se od 6.00 do 16.00 hod2 parkovacie miesta . Dôvodom tohto opa-nia. Mimo toho pribudli  
na Štefánikovej trenia je zamedzenie vstupu vozidiel do areálu Pracujeme pre vašu bezpeènos�.bez èasového obmedzenia 

ulici tržnice v èase stánkového predaja, nako¾ko . Zámerom tohto riešenia je zvýšenie bez-
Ing. Ján Jasenovec, PhD., náèelník MsP Rajecbolo bežné, že niektorí obèania využívali túto peènosti chodcov tak, že sa presne vymedzil 

1 foto: archív MsPplochu ako celodenné parkovisko.priestor pre parkovanie v tomto úseku, ako aj 

o cestnej premávke. Každá skupina detí moh- tvoria väèšinu, sa mnohokrát zabúda – a my Mestská polícia uskutoènila od 2. do 7. a 
la vidie� dopravné riešenia v našom meste, sme radi, že takýchto vodièov máme aj v Rajci.od 13. do 15. mája preventívnu aktivitu na zá-
kde sa nachádzajú cyklistické pásy, kde sú Na druhej strane, ak ste patrili medzi vodi-kladných školách v Rajci. Podujatie bolo usku-

Parkuj svoje auto vyznaèené chodníky èi ako sa v meste par- èov, ktorí nerešpektovali niektoré zákonné us-toènené v rámci programu 
Parkuj bezpeène bezpeène alebo neprekážaj iným kuje pod heslom projektu tanovenia, mohli ste si za stieraèom auta nájs� . Do projektu 

alebo neprekážaj iným. text: V záujme Vašej bezpeènosti a dodržiava-sa zapojili 435 detí – žiaci 3. až 7. roèníka zo 
Následne dostali žiaci možnos� sta� sa na nia Zákona o cestnej premávke, Vám odporú-Základnej školy Lipová a Katolíckej spojenej 

chví¾u „policajtom“ a vyhodnoti� vodièov pod¾a èame využíva� plochy vyhradené na parkova-školy. Cie¾om projektu je oboznámenie žiakov 
spôsobu ich parkovania. Ak ste si za stieraèom nie vozidla... Bohužia¾, našlo sa ve¾a takých s povinnos�ami vodièov, chodcov a iných 

vodièov, ktorí prekážali na chodní-úèastníkov cestnej premávky.
koch, nerešpektovali dopravné znaèe-Samotná realizácia jednotlivých ak-
nie a podobne. tivít bola rozdelená do troch èastí. Prvá 

Dúfame, že pre všetky kategórie vo-èas� bola zrealizovaná ešte vo februári, 
dièov to bol dostatoèný odkaz všíma-kedy sme oslovili jednotlivé školy s po-
vosti detí. Je potrebné poveda�, že èiatoènou požiadavkou na spracovanie 
práve žiaci boli v praktickej èasti ve¾mi výkresov s dopravnou alebo príbuznou 
pozorní a nimi navrhované riešenia tématikou. Následne sme v máji zre-
priestupkov boli nekompromisné – alizovali druhú èas�. Prostredníctvom 
chceli ich rieši� vysokými blokovými po-prezentácii sme žiakov oboznámili na-
kutami alebo tzv. papuèou. Samozrej-príklad s povinnos�ami vodièa pri par-
me, bol to poh¾ad ich detskými oèami, kovaní pod¾a ustanovení zákona o ces-
avšak úprimný, a ten si ceníme. tnej premávke, o dodržiavaní potreb-

Ve¾kým pozitívom nášho projektu je, ných parkovacích vzdialenostiach vo-
že sa na òom podie¾alo znaèné množ-zidiel, o nutnosti parkovania áut, tak 
stvo žiakov a nepriamo aj ve¾a ostat-aby neprekážali chodcom... Potom 
ných úèastníkov cestnej premávky. sme žiakov oboznámili s povinnos�ami 
Pevne veríme, že sme aj takýmto spô-chodcov a pravidlami chovania sa na 
sobom de�om priblížili prácu mestské-chodníkoch a cestách. Zvláštna pozor-
ho policajta a dali sme impulz pre nos� bola venovaná aj používaniu 
všetkých vodièov, aby mali na pamäti bicyklov, kolieskových korèulí, èi kolo-

Parkuj svoje auto bezpeène Sme radi, že používate heslo projektu: našli obrázok s textom bežiek na jazdu po meste. Okrem toho sme 
alebo neprekážaj inýmplochu vyhradenú na parkovanie vozidla v sú- , poèas celého roka. žiakov oboznámili so zásadami používania 

lade so Zákonom o cestnej premávke. Mest- Zároveò je potrebné vyjadri� poïakovanie ochranných pomôcok a reflexných prvkov na 
ská polícia Rajec v spolupráci so žiakmi rajec- všetkým de�om a ich pedagógom, ktorí sa po-cestách.
kých škôl, die¾ali na príprave tohto projektu. chceli sme sa vám aj takýmto spô-Po teoretickej èasti sme vyšli za reálnymi 
sobom poïakova� za to, že dodržiavate situáciami do centrálnej a pri¾ahlej èasti mes-

Pracujeme pre vašu bezpeènos�.spomínané ustanovenia zákona a rešpektuje ta. Tu si mohli žiaci priamo vyskúša� to, èo si 
iných aj tým, že im neprekážate. Lebo je bež-zapamätali a overi� si v praxi, ako sa u nás        

Ing. Ján Jasenovec, PhD., náèelník MsP Rajecným zvykom, že na poctivých vodièov, ktorí v meste dodržiavajú zákonné ustanovenia     

NOVÉ PARKOVACIE MIESTA NA ŠTÚROVEJ ULICI

1 foto: archív MsP

ZMENA A OBNOVA DOPRAVNÉHO ZNAÈENIA V MESTE

PREVENTÍVNY PROJEKT DOPRAVNEJ VÝCHOVY PRE ŽIAKOV
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Už takmer sto ro-
kov patrí druhá májo-
vá nede¾a všetkým 
mamám. V tento deò 
sa slávi Deò matiek.

Mestské kultúrne 
s t red isko  Ra jec         
v spolupráci s mater-
skými a základnými 
školami a Základnou 
umeleckou školou    
v Rajci zorganizovalo 12. mája podujatie venované všetkým mamám. Aj 
keï májové poèasie bolo nevyspytate¾né a plánované podujatie sa 
namiesto námestia muselo uskutoèni� v kultúrnom dome, nestratilo niè zo 
svojej atmosféry. V programe vystúpili deti s kytièkou lásky, radosti, milých 
slov, spevu a tanca, aby sa aj takto poïakovali svojim mamám èi starým 
mamám. Na záver milého podujatia staršie deti rozdali všetkým 

prítomným ako poïakova-
nie medovníkové srdieèka, 
ktoré pre ne pripravili deti    
z krúžku Kreatív. Všetky 
mamièky odchádzali domov 
s úsmevom na tvári a pyšné 
nielen na svoje deti.

Aj touto cestou sa chce-
me poïakova� všetkým, 
ktorí sa podie¾ali na tejto 
krásnej akcii.

Šzá
2x foto: Šzá

14. roèník sú�ažnej prehliadky duchovnej Vecnými cenami bolo ocenených 25 sú�a-
poézie a prózy venovanej rajeckému rodákovi žiacich a všetci sú�ažiaci získali pamätný list.
biskupovi ThDr. Andrejovi Škrábikovi – Škrá-
bikov Rajec, sa uskutoènila 19. mája. Pre- I. kategória
hliadka patrí medzi najvyššie hodnotené ne- Poézia: 1. miesto Natália Uríèová, ZŠ Ra-
postupové recitaèné sú�aže a získala si meno jecká Lesná, 2. miesto Katarína Kurucová, ZŠ 
nielen v Rajeckej doline. V tomto roku sa na Ïurèiná, 3. miesto Terézia Mihalèinová, Spo-
nej stretlo 72 mladých sú�ažiacich zo 14 zá- jená škola Krá¾ovnej Pokoja, Žilina.
kladných škôl a osemroèných gymnázií z Raj- Próza: 1. miesto Nelli Horváthová, ZŠ Li-
ca, Žiliny, Považskej Bystrice, Domaniže, Ka- pová, Rajec, 2. miesto Ráchel Svetlošáková, 
mennej Poruby, Rajeckej Lesnej a Ïurèinej. KSŠ – ZCŠ sv. J. Vianneyho, Rajec, 3. miesto 

Pre ve¾ký záujem sú�ažiacich sa sú�až už Peter Pohánka, ZŠ Ïurèiná.
nieko¾ko rokov uskutoèòuje na dvoch mies-
tach súèasne – vo ve¾kej zasadaèke mestské- II. kategória
ho úradu a v obradnej sieni radnice. Sú�ažilo Poézia: 1. miesto Rebeka Belicová, ZŠ 
sa v štyroch kategóriách, rozdelených pod¾a Rajecká Lesná, 2. Mária Žideková, ZŠ Lipová, 
veku sú�ažiacich – zvláš� poézia a zvláš� pró- Rajec, 3. miesto  nebolo udelené.

Próza: bika Rajec, 2. miesto Kristína Biela, ZŠ Lipová, za. Ani jedna z dvoch porôt nemala ¾ahkú úlo-  1. miesto Šimon Pekar, ZŠ Stred, 
Rajec, 3. miesto Vanessa Kavecká, ZŠ Kamen-hu vybra� z talentovaných detí tých najlepších. Považská Bystrica, 2. miesto Ivona Pekná, ZŠ 
ná Poruba. Aj v tomto roku boli výkony sú�ažiacich opä� Rajecká Lesná, boli udelené dve 3. miesta 
Próza: 1. miesto Klára Deketová, CZŠ R. Zay-na vysokej úrovni a predviedli svoje nadanie a Erika Šusteková, ZŠ Rajecká Lesná a Terézia 
musa, Žilina, 2. miesto Lenka Záòová, ZŠ Ka-cit pre poéziu a prózu. Kavecká, ZŠ Kamenná Poruba.
menná Poruba, 3. miesto Sandra Lasoková, 

III. kategória ZŠ Lipová, Rajec. V tejto kategórii bolo udele-
Poézia: né aj Èestné uznanie, ktoré získala Lenka  1. miesto Nela Kre-

Špániková z KSŠ – Gymnázia A. Škrábika      káèová, ZŠ Stred, Považská 
v Rajci.Bystrica, 2. miesto Filip Biely, ZŠ 

Lipová, Rajec, 3. miesto Begüm 
Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje Tunèerová, ZŠ Lipová, Rajec.

Próza: všetkým sú�ažiacim, pedagógom a èlenom  1. miesto Katarína 
poroty RNDr. Ružene Rybárikovej, Mgr. Alojzii Szemanová, ZŠ s MŠ sv. Goraz-
Kròanovej, Mgr. Márii Striššovej, Anne Bièa-da, Žilina, 2. miesto Filip Pleva, 
novej, PaedDr. Gejzovi Sádeckému, CSc. a ZŠ Lipová, Rajec, 3. miesto Má-
Mgr. Martinovi Barèíkovi.ria Vranovská, ZŠ Lipová, Rajec.

Ïakuje aj Žilinskému samosprávnemu 
IV. kategória kraju za vecné ceny pre sú�ažiacich a porotco-

Poézia: vi Mgr. Martinovi Barèíkoví za milé pozornosti  1. miesto Anna Šku-
pre výhercov. bová, KSŠ – Gymnázium A. Škrá-

Medzinárodný deò detí sa aj v tomto roku niesol v tvorivej, sú�ažnej 
ale i zábavnej atmosfére. Mestské kultúrne stredisko Rajec najskôr pozva-
lo v utorok 28. a v stredu 29. mája deti z materských škôl na ve¾mi ob¾úbe-
né, a už tradièné, ma¾ovanie na asfalt. Pestré kresby, tak aspoò na chví¾u 
mohli zdobi� rajecké námestie.

V piatok 31. má-
ja od 15. hodiny 
patrilo Rajecké 
námestie všetkým 
de�om. Aj keï po-
èasie bolo „všelija-
ké“ okrem krátkej 
prehánky, sa na 
nás na chví¾u, do-
konca, usmievalo 
aj slnieèko. Herci   
z Divadla na Hoj-
daèke zo Žiliny za-
hrali de�om inter-
aktívne divadielko 
Žabí krá¾, o prin-

ceznej, ktorej pomohol žabiak a za odmenu mu s¾úbila iba malièkos� – 
jeden bozk, na ktorý však celkom zabudla. A tak pomôc� zachráni� žabie-
ho krá¾a museli aj diváci. Po vyslobodení žabieho krá¾a zo zakliatia, prišli 
na rad hry a sú�aže, za ktoré deti dostali sladké odmeny. Nakoniec zábav-
ného popoludnia si ešte deti spolu zatancovali a urobili ve¾kého hadíka, a 
každé die�a si ešte prevzalo odmenu v podobe sladkého nápoja. 

Mestské kultúrne stredisko Rajec ïakuje Kofole, a.s. Rajecká Lesná 
za sponzorský dar pre všetky deti.

Text a foto: Šzá

Šzá
Foto: E. Pekná

Foto: E. Pekná

DETI MAMIÈKÁM

ŠKRÁBIKOV RAJEC UŽ PO 14-TY KRÁT

ROZPRÁVKOVÝ DEÒ DETÍ
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CHLAPCI Z RAJECKEJ DOLINY NA FLORBALOVOM TURNAJI VO ZVOLENE

budú interpretova� 11. novembra v Mirbacho- Absolútnym ví�azom sa stalo a titul Lau-
vom paláci v Bratislave v rámci medzinárod- reáta získalo Duo prieènych fláut zo ZUŠ    
ného festivalu súèasnej hudby Melos-Étos J. Kresánka v Bratislave. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA: Hlavným cie¾om interpretaènej sú�aže Ra-
jecká hudobná jar a následne Koncertu ví�a-

I. kategória – hlavná cena: Pavol Bohdan zov RHJ je šírenie pôvodnej slovenskej tvorby 
Zápotoèný (klavír) ZUŠ Martin, 2. Minh Huy medzi de�mi a mládežou, èo znamená nielen 
Dang (klavír) ZUŠ Exnárova, Bratislava, 3. Ka- výchovu k profesionálnej hudobnej dráhe       
tarína Škubová (saxofón) ZUŠ Rajec, 4. Mária u jednotlivcov, ale predovšetkým získanie bu-
Foltánová (violonèelo) ZUŠ Rajec, èestné uz- dúcich poslucháèov vážnej hudby a vytváranie 
nanie: Ján Martínek (trúbka) ZUŠ Krnov, ÈR, vz�ahu k pôvodnej slovenskej tvorbe. RHJ je 
Elena Mazáková (saxofón) ZUŠ Rajec. jedinou sú�ažou, ktorá sa venuje pôvodnej 

II. kategória – hlavná cena: Peter Deniš slovenskej tvorbe. Na našu objednávku vzni-
(saxofón) ZUŠ Ilava, 2. Adrián Beòo (klavír) kajú pre ví�azov nové pôvodné diela, ktoré sa 
ZUŠ Exnárová Bratislava, 3. Julia Wieczorek šíria ïalej. Za ostatných pä� rokov vzniklo       
(organ) PŠM Racibórz, Po¾sko, 4. Kamila Jar- z našej iniciatívy 40 pôvodných diel a v novem-
ábková (prieèna flauta) ZUŠ Senec, èestné bri bude ma� premiéru ïalších 10 nových diel  
uznanie: Veronika Babulová (prieèna flauta) v Bratislave. 
ZUŠ Rajec, Vanesa Kòažková 
(violonèelo) ZUŠ Turèianske 
Teplice, Adriana Sedláèková 
(spev, klavír) ZUŠ Morava, Štvrtý roèník medzinárodnej interpretaè-

Rajecká hudobná jar Zlín, ÈR.nej sú�aže  (RHJ) sa us-
16. mája III. kategoria – hlavná kutoènil v Kultúrnom dome a v pries-

cena: Matúš Mikloviè (klavír) toroch Základnej umeleckej školy v Rajci.
ZUŠ M. Sch. Trnavského, Tr-
nava, 2. Anna Škubová (spev) Sú�aže sa zúèastnilo 140 osôb – sú�ažiaci 
ZUŠ Rajec, 3. Filip Brodòan zo Slovenska, Èeska a Po¾ska, korepetítori, 
(trúbka) ZUŠ Rajec, Anna Šti-pedagógovia, odborná porota a realizaèný 
braná (klavír) ZUŠ M. Sch. Tr-štáb. Sú�ažilo sa v piatich hlavných kategó-
navského, Trnava, 4. Julianna riách na všetkých hudobných nástrojoch,        
Šimková (violonèelo) ZUŠ Ra-v speve a v komorných zoskupeniach. 
jec.V každej z kategórii boli udelené štyri ceny. 

 – bola Cena za najlepšiu inter- IV. kategóriaHlavnou cenou  hlavná ce-
pretáciu diela slovenského autora, 2. Cena na: Mária Reháková (flauta) 
Hudobného centra za objavnú dramaturgiu,  ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, 
3. Cena mesta Rajec za originálny prejav,   2 .  L ucia Maloveská (klavír) 
4. Cena riadite¾a ZUŠ Rajec za najsympatic- ZUŠ Slovenská ¼upèa, 3. Laura Nagyová Myslím si, že takáto sú�až a následne 
kejší prejav (prieèna flauta) ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, Koncert ví�azov je opodstatnená. Zatia¾ sa niè . Zo všetkých úèastníkov získal eš-

titul 4. Zora Šišmišová (klavír) ZUŠ Martin, èestné podobné na Slovensku, ale ani v okolitých te najúspešnejší úèastník celej sú�aže 
Laureáta uznanie: Jakub Kacian (akordeón) ZUŠ L. Ár- štátoch, nekonalo a hudobní skladatelia, naj-. 

vaya, Žilina. mä mladí, pre žiakov základných umeleckých Odborná porota bola zložená výhradne    
V. kategória – hlavná cena: Duo prieè- škôl zatia¾ netvorili. Dokonca sa nesú�ažilo ani z hudobných skladate¾ov – Mgr. art. Ví�azo-

nych fláut, ZUŠ J. Kresánka, Bratislava, 2. Hu- v slovenskej tvorbe. Aj toto je možno príklad na slav Kubièka, doc. MgA. Jan Grossmann (ÈR), 
s¾ové trio, ZUŠ L. Árvaya, Žilina, 3. Kvarteto záchranu slovenskej identity v európskom Mgr. art. Miloš Betko, ArtD. Ví�azi z každej ka-
prieènych fláut, ZUŠ Pezinok, 4. Duo zob- priestore.tegórie získali ceny a výrazní ocenení interpre-
cových fláut, ZUŠ ¼. Fullu, Ružomberok, èest-ti, po dohode s odbornou porotou, získali ume-

PaedDr. Marián Remenius, riadite¾ ZUŠ Rajecné uznanie: Súbor bicích nástrojov, ZUŠ Odry, lecké diela a autorské skladby popredných 
2x foto: archív ZUŠÈR.slovenských hudobných skladate¾ov, ktoré 

3. Ka-
tarína Škubová 4. Mária 
Foltánová èestné uz-
nanie
Elena Mazáková

èestné 
uznanie: Veronika Babulová

2. Anna Škubová 
3. Filip Brodòan

4. Julianna 
Šimková

ÏALŠÍ ROÈNÍK RAJECKEJ HUDOBNEJ JARI

V spolupráci so Základnou školou sv. Dominika Savia vo Zvolene Z nedostatku priestoru sme však nemohli uverejni� fotografie ví�az-
sa 16. apríla uskutoènil florbalový turnaj chlapcov, o ktorom sme písali ných družstiev. Preto fotografie uverejòujeme v tomto èísle. 
už v minulom èísle Rajèana. Redakcia; 3x foto: archív KSŠ

LAUREÁT SÚ�AŽE – DUO PRIEÈNYCH FLAUT ZO ZUŠ J. KRESÁNKA V BRATISLAVE

ELENA MAZÁKOVÁ – SAXOFÓN, ZUŠ RAJEC

1. miesto: ZŠ, Lipová ul. Rajec1. miesto: ZŠ, Lipová ul. Rajec 2. miesto: ZŠ Rajecká Lesná2. miesto: ZŠ Rajecká Lesná 4. miesto: Katolícka spojená škola Rajec4. miesto: Katolícka spojená škola Rajec
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krátko pri Panteone. Deò sme zakonèili sv. omšou. Naša Katolícka spojená škola v Rajci sa od 
Tretí deò bol vyvrcholením našej púte, veï sme septembra 2011 zapájala do sú�aže Spoznajme 

sa mali stretnú� so Svätým Otcom Františkom. Už   patrónov našej Žilinskej diecézy. Postupne sme pl-
v preplnenom metre sme vedeli, že tam ide ve¾a nili rôzne nároèné úlohy. Èas letel ako voda a ani 
¾udí, stretli sme aj viacerých Slovákov. Po kontrole sme sa nenazdali a prišlo vyhlásenie výsledkov –   
sme sa dostali blízko koridoru, ktorým mal Sv. Otec v sú�aži sme skonèili na prvom mieste a vyhrali 

pútnický zájazd do Ríma predchádza�. Po hodine èakania sa audiencia za-sme .
èala. Keï okolo nás prechádzal a dával nám po-

5. mája žehnanie, bol to neopakovate¾ný pocit, ktorý dodá-Nastal dlho oèakávaný deò, nede¾a  a 
va èloveku silu. Po skonèení audiencie sme išli naša skupina sa zhromažïovala pred kostolom, 
okolo Anjelského hradu na Námestie Navona. Po-odkia¾ sme vyrážali na cestu. Po ceste sme ešte 
tom nasledoval nákup suvenírov a prehliadka Bazi-vyzdvihli študentov z Dubnice a pokraèovali sme 
liky sv. Petra (niektorí zvládli aj 653 schodov na ku-smerom na Komárno, potom popod Balaton do 
polu, odkia¾ bol krásny výh¾ad na Rím). Podveèer Zálaváru, dnes malej dedinky, ale v minulosti výz-

namného miesta spojeného s pôsobe-
ním sv. Cyrila a Metoda. Na obnove-
ných základoch Pribinovho kostola sa 
konala netradièná nede¾ná sv. omša aj 
za prítomnosti nespoèetného množ-
stva komárov. Prežili sme. Po prehliad-
ke areálu nasledovala nekoneèná ces-
ta. 

Do Ríma sme dorazili v pondelok 
až okolo deviatej hodiny ráno. Hneï 
sme zaèali s prehliadkou významných 
pamiatok. Do mesta sme vstúpili Brá-
nou ¾udu na Námestí ¾udu (brána vstu-
pu sv. Cyrila a Metoda do Ríma), nav-
štívili sme hrob Slováka, blahoslavené-
ho Andreja Chmela, odtia¾ k Španiel-
skym schodom, Fontáne di Trevi, k stå-
pu Nepoškvrnenej, kde sme sa krátko 

sme sa presunuli do Slovenského kolégia sv. Cyrila pomodlili. Nasledoval prezidentský palác s pekným 
a Metoda v Ríme, kde bola závereèná sv. omša na-výh¾adom, úžasná Bazilika sv. Praxedy, ktorá je 
šej púte. Odtia¾ už len presun na Slovensko. Do ved¾a miesta pobytu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 
Rajca sme dorazili poobede.Úplne vyèerpaní sme prišli do ubytovne, kde bola 

dobrá veèera, sprcha a neskorá sv. omša. 
Mali sme možnos� preži� pár dní tak trochu inak Druhý deò bol ve¾mi nároèný. Èakala nás pre-

– vo Veènom meste, kde akoby miestami zastal hliadka viacerých ve¾kolepých bazilík – Laterán-
èas, pri spoloèných sv. omšiach, speve, èi už na sv. skej, Svätého Kríža, Sväté schody, sv. Klimenta (tu 
omšiach alebo v autobuse, vychutnávali sme si sa v podzemí nachádza hrob sv. Cyrila, ktorý bol 
multikultúrne a rýchlo žijúce mesto, jeho nespoèet-hlavným cie¾om našej cesty), Baziliky sv. Pavla za 
né pamiatky. Urèite to bol pre každého nezabudnu-hradbami, prechádzali sme okolo Pyramídy, Kolo-
te¾ný zážitok. sea, Rímskeho fóra, zastavili sme sa pri Pamätníku 

Text a foto: KSŠ RajecViktora Emanuela II. – zjednotite¾a Talianska – a 

Mladé violonèelistky z Rajca síce po- Foltánová a Terézia Slyšková a duetto Pe-
chádzajú z malého mesta, ale v sloven- tra Janušová a Juliana Šimková. V 6. kate-
skom mládežníckom svete už majú svoje górii sme získali aj dve èestné uznania – 
neprehliadnute¾né miesto. 23. marca sa de- duetto Kvetoslava Lenhartová a Rastislav 
vä� violonèelistov zúèastnilo XI. roèníka ce- Majerèík a duetto Ema Domanická a Ta-
loslovenskej violonèelovej sú�aže Mladý mara Slottová. 
violonèelista Slovenska v Kežmarku. Žiaci 
si porovnali úroveò svojho inštrumentálne- V Dolnom Kubíne sa 2. mája uskutoènil 
ho umenia v konkurencii ostatných mladých 1. roèník celosvetovej sú�aže v hre na 
violonèelistov z celého Slovenska. sláèikových nástrojoch Talenty Slovenska. 

Žiaèka 2. roèníka Mária Foltánová z triedy 
Žiakov z triedy O¾gy Pažickej podporila uèite¾ky O¾gy Pažickej s klavírnym sprie-

vynikajúca klavírna korepetícia uèite¾a kla- vodom Bc. Mareka Milu získala v 1. kategó-
vírnej hry Bc. Mareka Milu. Sú�ažilo sa   ri í v ý n im oèné Platinové pásmo. 
v 6. kategóriách. Naši violonèelisti získali Nech sú�aživos�, nadšenie a cie¾avedo-
krásne umiestnenia. V 3. kategórií sa Teré- mos� sprevádza talentové rajecké deti nie-
zia Slyšková umiestnila na 3. mieste.  l en  n a i ch  u m el eckej dráhe. 
V 6. kategórií – komorná hra sme získali tri PaedDr. Marián Remenius, 
tretie miesta získali ich – duetto Vanesa riadite¾ ZUŠ Rajec

1x foto: archív ZUŠVysoká a Terézia Slyšková, duetto Mária 

PÚTNICKÝ ZÁJAZD DO RÍMA

RAJECKÉ VIOLONÈELISTKY MAJÚ ZVUK 

VE¼KÉ VÍ�AZSTVO 
MALEJ ŠKOLÁÈKY

Dve žiaèky našej školy Nelli 
Horváthová (III.A) a Kristína 
Biela (IX.A), ví�azky okresného 
kola Hviezdoslavovho Kubína   
v Žiline, sa 29. apríla zúèastnili 
krajského kola tejto sú�aže       
v Martine. Podujatie prebiehalo 
v historických priestoroch Mati-
ce slovenskej, kde v súèasnosti 
sídli Národné literárne múzeum. 
Sú�aže sa zúèastnilo 63 recitá-
torov, ktorí sú�ažili osobitne       
v prednese poézie a osobitne     
v prednese prózy v troch kate-
góriách. Všetci podali vynikajú-
ce výkony a porota mala ve¾mi 
�ažkú úlohu vybra� spomedzi 
nich tých najlepších. 

V I. kategórii (žiaci 2. – 4. 
roè. základnej školy) sa na pr-
vom mieste v prednese prózy 
umiestnila Nelli Horváthová a 
postúpila do celoslovenského 
kola HK, ktoré sa už tradiène us-
kutoèní v Dolnom Kubíne kon-
com júna. Nelli porotu a všet-
kých prítomných oèarila svojím 
bezprostredným, prirodzeným a 
milým vystupovaním s ve¾kým 
umeleckým talentom. Je to vô-
bec po prvýkrát, èo sa žiakovi 
našej školy podarilo prebojova� 
do závereèného finále tejto naj-
staršej a najprestížnejšej reci-
taènej sú�aže na Slovensku. 
Našej malej ví�azke ešte raz sr-
deène blahoželáme a prajeme 
jej, aby si aj z Oravy priniesla 
cenné ví�azstvo.

Mgr. V. Hojová, ZŠ Lipová
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me, aby sa naše deti vracali domov zo školy ži- jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 
vé a zdravé. milióna jednotiek krvných zložiek, ale k tomu 

sú potrební ¾udia, ktorí sú krv ochotný darova�, 
voláme ich darcovia krvi. Milí èitatelia, volám sa ¼ubomír Seèkár, Èasopis Mladý záchranár je ve¾mi dobrou 

Práve preto sa rozhodol aj Mladý záchra-hoc nie som obèan mesta Rajec, chcem sa formou sprostredkovania informácií o znižova-
nár v takto dôležitej problematike pomôc� ¾u-podeli� o naše skúsenosti v oblasti detskej ní úrazovosti všetkých detí v školskom veku. 
ïom, ktorí to potrebujú a zorganizova� Kvap-prevencie aj s vami, obèanmi mesta Rajec. Jeho stránky sú písané hravou formou a deti si 
ku krvi. Akcia sa uskutoèní od pondelka     Preto som rád, že mi bolo umožnené prispie� v òom môžu preèíta� a pozrie� obrázky so zá-
17. júna do piatka 28. júna na Národnej našou rubrikou do vášho èasopisu. V blízkom chranárskou tematikou. Podporujem projekt 
transfúznej stanici v Žiline, aj za podpory èase darujem pre všetky vaše deti na ZŠ èaso- Mladého záchranára a budem rád, keï sa ten-

pis Mladý záchranár. to èasopis dostane do èo najviac domácnosti, 
kde sú deti a mládež. Práve preto som sa 
rozhodol v blízkej budúcnosti darova� tento Každý z vás sa už urèite aspoò raz dostal 
èasopis aj vaším de�om a verím, že keï sa alebo bol svedkom situácie, keï niekto potre-
dostane do rúk rodièov, každý rodiè nájde       boval pomoc druhého a bol v situácii ohrozujú-
v Mladom záchranárovi dobrého radcu a ka-cej život. Alebo sa vám možno stalo, že ste po-
maráta pre svoje die�a. Mladý záchranár je de-trebovali rýchlo reagova� na vzniknutú situá-
vízou do budúcnosti. Možno die�a, ktoré inšpi-ciu. Èo má èlovek robi� za takýchto okolností? 
ruje Mladý záchranár, a ktoré sa nauèí správ-Èo má robi� v èase, kým príde záchrana v po-
ne návyky a správnu prevenciu proti úrazo-dobe lekárov, zdravotného personálu, polície, 
vosti, zachráni život práve vám alebo mne. hasièov...? Akým spôsobom a ako máme za-
Jednoducho vám chcem odkáza�, chráòme chraòova� ¾udský život? 
životy a zdravie našich detí. Dostaòme to do Negatívnych udalostí rôzneho druhu z ro-
podvedomia našich detí a šírme myšlienku ka na rok pribúda. Ja osobne som túto situáciu Slovenského èerveného kríža. Pomôc� nám 
prevencie detí pred negatívnymi javmi ohrozu-zažil ve¾akrát a priznám sa, neby� kolektívu môžete aj vy. Mladí záchranári, oslovte rodi-
júcimi život a zdravie. A toto je urèite jedna       okolo Mladého záchranára, rôznych predná- èov, starších súrodencov, alebo svojich zná-
z tých najlepších ciest... šok a akcií, ktoré usporadúvame, neviem èi by mych nech idú darova� krv. Každá kvapka je 

Nezodpovedné konanie prináša riziko do-som vedel vždy správne zareagova�. No a prá- ve¾mi dôležitá. Spoloène sa nám urèite podarí 
pravných nehôd, úrazov a drobných poranení. ve od toho tu je Mladý záchranár. Deti sa doz- naplni� slová „Rob dobro a dobro sa ti vráti“. 
Pri nejednom z úrazov je ve¾akrát potrebné vedia i dôležité telefónne èísla, na ktoré vola�  Darovanie krvi je skutoèným „darom života“, 
poda� poranenému krv. Potreba krvi je ve¾ká. v prípade núdze. Môžu si osvoji� pravidlá prvej ktorý zdravý èlovek môže poskytnú� ¾uïom 
Približne 180 000 transfúznych jednotiek èer-pomoci, lebo ve¾akrát poskytnutie prvej pomo- chorým a po úrazoch. Je to ve¾mi prospešný, 
vených krviniek sa každoroène spotrebuje iba ci zachráni život. A život a zdravie je to najdôle- bezpeèný a jednoduchý humánny krok. Mysli-
na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ¾udia žitejšie èo máme. Práve preto je dôležitá pre- me všetci na to, že možno my, alebo naše die-
podstupujú operácie, pacienti lieèiaci sa na vencia úrazovosti mládeže. Je ve¾mi dôležité, �a, budeme zajtra potrebova� darovanú krv. 
rôzne ochorenia, alebo ochorenia krvných bu-aby naše deti vedeli pravidlá cestnej premáv- ¼ubomír Seèkár 
niek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za Ilustraèné foto: internetky, aby mali správne návyky. Veï všetci chce-

zúèastnili. Všetci úèastníci pretekov sa mohli 
obèerstvi� na chutnom guláši, pive èi malinov-
ke. Pretekov sa zúèastnilo aj množstvo divákov 

Rajecký kapor z Rajca a okolia, pre ktorých bolo tiež priprave-1. roèník pretekov  sa usku-
né obèerstvenie.toènil 8. mája na rybníku Košiare a zorgani-

Skôr ako sa konali preteky èlenovia Obvod-zovala ho Obvodná organizácia Slovenského 
nej organizácie SRZ z Rajca zorganizovali rybárskeho zväzu v Rajci. Pretekov sa zúèast-
brigádu, ktorej sa 27. apríla zúèastnilo jej 40 nilo 34 detí od 6 do 14 rokov, z toho 5 dievèat a 
èlenov. Poèas brigády sme upravili prístupovú 181 dospelých èlenov a mládeže nad 15 rokov 
cestu k rybníku, ako i brehy a okolie rybníka. – z toho 5 žien.
Všetkým brigádnikom za dobre vykonanú 
prácu ïakujeme.

Naše poïakovanie patrí aj sponzorom, kto-
rí sa tiež podie¾ali na úprave parkovísk a prístu-
povej cesty a tým, ktorí nám prispeli na ceny pre Na záver chcem poïakova� všetkým zú-
pretekárov. Ïakujeme sponzorom: Dolkam a.s. èastneným nielen za dobrú disciplínu ale i za vyt-
Šuja, Kofola a.s. Rajecká Lesná, Rybárske pot- vorenie priaznivej atmosféry celých pretekov. 
reby Daniela Jankecha zo Žiliny, Jaxon Sports 

V kategórií detí – rybárske potreby Rajec, Ross s.r.o. Rajec,  sa umiestnili na prvých 
Drevodom Rajec, prieèkach: 1. Dávid Olejník – celková dåžka rýb 
Obecný úrad Malá 236 cm, 2. Miroslav Harvánek – celková dåžka 
Èierna, Mestský rýb 145 cm, 3. Simona Saganová – celková 
úrad Rajec, Alena dåžka rýb 111 cm.

V kategórii dospelých: Sedláková – Dar- 1. Rastislav Doležal 
èeky z orieška Ra-– celková dåžka rýb 510 cm, 2. Juraj Konrád – 
jec, Ignác Michel     celková dåžka rýb 499 cm, 3. Jaroslav Bednár – 
z Rajca.celková dåžka rýb 496 cm. 

V kategórii žien: Preteky sa ko-1. Silvia Chabadová – cel-
nali v spolupráci      ková dåžka rýb 203 cm, 2. Jana Olejníková – 
s Mestskou organi-celková dåžka rýb 102 cm, 3. Zdenka Janurová 
záciou Slovenského – celková dåžka rýb 94 cm.
rybárskeho zväzu Celkom bolo ulovených 177 kaprov a najväè-

Jozef Turza Žilina, ktorí praco-šieho kapra s dåžkou 59 cm ulovil . 
vali ako rozhodco-Umiestnení pretekári dostali poháre ví�a-
via, ale i èlenovia zov a hodnotné vecné ceny. Vecnými cenami 
riadiaceho štábu. sme potešili aj všetky deti, ktoré sa pretekov 

MLADÝ ZÁCHRANÁR

RAJECKÝ KAPOR 

Výbor ObO SRZ Rajec
Foto: I. Michel

VÍ�AZI V KATEGÓRII DOSPELÝCH
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Dve zlaté ruky i zlaté srdce. Ko¾ko len lásky býva v òom. 
Pre š�astie detí vždy ono tlèie i bdie nad nimi v dobrom, zlom.

Niet na svete 
slov, ktorými by 
sme dokázali vy-
slovi� svojim mat-
kám úctu a vïaky 
za ich obetavos� a 
lásku. Aj naši èle-
novia sa stretli na 
spoloènom pose-
dení a pri tejto prí-
ležitosti si zaspo-
mínali na chvíle 
strávené so svoji-
mi matkami a tak-
to im prejavi l i  
svoju úctu. Pre spríjemnenie týchto chví¾ nás prišli pozdravi� deti z Ma-
terskej školy na ul. Obrancov mieru, pod vedením ich p. uèiteliek Gaj-
došovej a Janušovej. Pripravili pre nás krásny program, ktorý vyèaril 
úsmev na tvárach našich seniorov. 

Po dobrom obede, ktorý nám pripravila p. Kollárová sme sa pustili 
do tanca a družnej zábavy a zabudli sme, že nás obèas bolia aj nohy.    
O to, aby sme sa príjemne zabávali sa nemalou mierou prièinili štedrí 
sponzori, ktorí nám finanène prispeli na túto akciu. Sú to Ing. J. Rybárik, 
primátor mesta a Ing. J. Ma�a�a z Dolkamu Šuja. Za ich nezištnú pomoc 
im srdeène ïakujeme. 

Matka je pre každého z nás tá najdôležitejšia osoba, ktorá nás 
miluje a stojí vždy pri nás. Venujme jej všetku pozornos� a úctu, ktorá jej 
právom patrí. S pocitom príjemne strávených chví¾ sme sa rozišli do 
svojich domovov a zaželali sme si ešte ve¾a krásnych dní strávených     
v kruhu našich blízkych. A vrásky, ktoré nám pribudnú na tvári nech sú 
len z úsmevu a radosti. 

Rozália Mikolková, predsedníèka Jednoty dôchodcov

Rajeckí seniori z Klubu dôchodcov – denné centrum a z Jednoty 
dôchodcov v rámci projektu Seniori bez hraníc spoloène absolvujú cez-
hraniènú spoluprácu s po¾skými seniormi z mesta Czechowice-Dziedzi-
ce, s ktorým v tomto roku nadviazalo spoluprácu mesto Rajec.

Tretie spoloèné stretnutie sa uskutoènilo 21. mája v Po¾sku. Po prí-
chode sme boli srdeène prijatí a v družnej besede sme spoloène pose-
deli, obèerstvili sme sa a zaspievali sme si. Potom sme vytvorili štyri 
skupiny. Každá skupina mala vytvori� strom z obkreslených pravých rúk 
èlenov a dozdobi� ho rôznymi kvetmi, listami, nálepkami, krepovým 
papierom, pastelkami èi výstrižkami z novín na tému jedného z roèných 
období – jar, leto, jeseò alebo zima, ktoré im bolo dopredu urèené. Na-
koniec sme našu spoloènú skupinu pomenovali a predstavili sme ju aj   
s naším stromom priate¾stva ostatným. Všetky štyri stromy hrali fantá-
ziou.

Po skvelom obede na nás èakala návšteva vodného rezervoára pit-
nej vody Gocza³kowice na najväèšej po¾skej rieke Visle. Po krátkom 
presune sme vystúpili v Záhradách Kapias, ktoré sa tiež nachádzajú     
v Gocza³kowiciach a rozprestierajú sa na obrovskej ploche. Celý kom-
plex je rozdelený do nieko¾kých celkov napr. japonská záhrada, anglic-
ké izby (kde je zrkadlová izba, izba s fontánou, izba ruží...), nechýbal 
ani anglický labyrint, vresovisko, obrovská skalka. Jedna èas� bola vy-
hradená iba na rastliny, ktoré sa kedysi pestovali pri domoch, aj s typic-
kým domèekom, vinnou pivnicou, hriadkami a trávnikom, ktoré sa 
udržiavajú iba pomocou kosy, hrablí, motyky a bez použitia chemikálii. 
Videli sme prekrásne kvety, rastliny, stromy a kríky, ktoré sme si mohli 
nakoniec našej prehliadky aj zakúpi�. Poèas prehliadky sme mali za-
bezpeèenú sprievodkyòu, ktorá nám porozprávala ve¾a zaujímavostí.

Poïakovanie za takýto krásny výlet patrí organizátorom – mestám 
Rajec a Czechowicze-Dzedzice a Mestskému kultúrnemu stredisku 
Rajec za to, že nám umožòujú takéto stretnutia, èím sa zvyšuje aktivita 
našich seniorov. Tešíme sa na ïalšie stretnutie!

Štefan Pecho, predseda Klubu dôchodcov – denné centrum

SENIORI BEZ HRANÍC POKRAÈUJÚ

Jubilanti Jubilanti 

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Narodili sa 

Lukáš Dubec – apríl
Nikola Jakubesová – máj

Zosobášili sa 

Ing. arch. Peter Kasman a Ing. Barbora Staškovanová
Michal Rúèka a Ivana Babèanová

Opustili nás

O¾ga Dudíková 1961 – 2.5.2013
Ondrej Žilinèík 1920 – 2.5.2013

Klement Èepelka 1932 – 7.5.2013
Karol Ondrašech 1923 – 29.5.2013

Narodili sa 

Zosobášili sa 

Opustili nás

84 rokov
Justína 

Tužinèinová

65 rokov 86 rokov
Štefana Bohdalová Ružena Huljaková

Anton Dudák           Štefan Vandlíèek
Emília Schmidtová

89 rokov
80 rokov Mária Ïurianová

Anna Bytèianèinová Emil Štolba
Antónia Kurajská

jún 2013jún 2013

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 

ïakuje ZŠ na Lipovej ul. v Rajci za výstavu Šikovné ruky

zároveò vás pozýva na výstavy

PO¼OVNÍCKEHO ZDRUŽENIA MLADÝ HÁJ RAJEC
4.6. – 18.6.2013

PRÁC ŽIAKOV ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY V RAJCI
19.6. – 11.7.2013

Výstavná sieò Radnice v Rajci

OSLÁVILI SME DEÒ MATIEK

Foto: P. Rýpal

Foto: P. Rýpal
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Beh zdravia Turèianske Teplice (9800 m), 
30. apríla: J. Židek 40:01, J. Zmrhala 40:17,     
V. Rybár 42:32, M. Tabak 43:45, J. Oèko 45:32, 
B. Michalec 45:32, M. Bieliková 52:03, J. Kole- 1. B. Dubeò, 2. P. Hartiník, 3. D. Tines, 4. P. Uh- Ján Kavec 1:18:13.
dová Ž. 54:06, Jozef Stupòan 54:16. lárik. V hlavnej kategórii ïalej pretekali: P. Pro- Spar�an sprint Valèianska dolina, 18. má-

3. roèník Cross duatlon pod Dubovou kopoviè 1:23:04, L. Pekný 1:27:47, R. Èeròan- ja: nároèná zostava behu, lezenia v blate popod 
(6,6 km beh – 15 km bicykel – 3,3 km beh), pod ský 1:28:55, J. Straòanek 1:30:06, J. Slota ostnatý drôt, šplhanie na lane, �ahanie zá�aže a 
palcom Ján Kavca, 1. mája: duatlon si nachá- 1:33:51, J. Kavec 1:30:22, V. Rybár 1:30:50,  iných nástrah zvládli naši mladí statoène a s ús-
dza èoraz viac priaznivcov a to nielen medzi M. Hartiník 1:46:39. mevom, aj keï boli škrabance, roztrhané a stra-
mladými ¾uïmi. Pod Dubovou v Rajci sa ich zi- Majstrovstvá SR v šprint duatlone Prie- tené maratónky v blate. L. Pekný 40:03, J. Ste-
šlo 63 (žiaci, juniori, hobíci a elit muži, ženy). Ví- pastné (beh 5 km – bicykel 20 km – beh 2,5 hlík 41:10, M. Pekný 43:28, J. Rybár 48:45, Ja-
�azom sa stal už po druhýkrát Žilinèan Tomáš km), 4. mája: Jaroslav Stupòan získal 2. miesto kub Rybár 51:45. Z 274 klubov MK Rajec obsa-
Jurkoviè, triatlonová špièka na Slovensku,        vo svojej kategórii. dil 11. miesto. Štartovalo 2 328 mužov a 354 žien.
s ktorými si sily meral náš bežec, triatlonista a Cross kapitána Dabaèa, 8. mája – 20 km  Ve¾ká cena Agromixu Ilava, 13 km, 19. má-
cyklista Zdeno Koleda. Zdeno obsadil absolút- z Faèkovského sedla cez K¾ak, Vrícko, Sedlo ja: Vratko Šimek vo svojej kategórii obsadil      
ne 2. miesto a zví�azil vo svojej kategórii nad 40 pod Úplazom do Rajeckej Lesnej, Chata Žiar: 3. miesto. 2. m. Zdeno Koleda 48:40, J. Šimek 
rokov. pretek bol krásny, ale na 56:47 a V. Rybár 57:42.

svalovicu, ktorá trvala ïal- Beh Jozefa Gabèíka, 11 km, 25. mája: za 
šie dva týždne po preteku, daždivého poèasia sa 170 bežcov vydalo na tra� 
sa len tak nezabúda.         z Poluvsia do Žilinských kasárni. Nielen be-
2. miesto Z. Koleda 1:48,    žecky nároèný, ale aj úèastnícky výnimoèný beh, 
J. Piala 2:06, J. Zmrhala si každoroène získava èoraz viac pretekárov.  
2:09, P. Uhlárik 2:13,         19. roèník nebol výnimkou. Bežci z piatich štátov 
L. Pekný 2:17, B. Michalec zamiešali poradie. Z našich bežcov Zdeno Kole-
2:21, J. Rybár 2:26, V. Hro- da dobehol celkovo 9-ty a ako piaty Slovák za 
mada 2:33. 11 km: 1. J. Ko- 39:22. Z domáceho klubu bežali ešte L. Pekný 
ledová Ž., 2. M. Bieliková,  43:23, J. Stehlík 44:51, M: Drlièka, J. Straòanek, 
3. L. Drahovská. Jar. Stupòan, J. Piala, J. Rybár, V. Šimek, J. Ši-

Grand Prix Banská By- mek, J. Slota, V. Hromada, M. Hartiník, M. Bieli-
strica, 11. mája: Patrik Ho- ková, J. Koledová Ž., B. Žideková.
leša zabehol 5 km na dráhe Šprint triathlon Senec, 25. mája: Ján Ka-
v osobnom rekorde 16:56. vec si vybojoval na trati šprint triathlonu (750 m 

Volkswagen maratón plávanie – 20 km bicykel – 5 km beh) vo svojej 
Praha, 12. mája: tentokrát kategórii 3. miesto.
aj záchranársky pes Fredy Majstrovstvá SR In-line Žiar nad Hro-
Martiny Uhlárikovej absol- nom, 25. mája: na polmaratónskej trati obsadil 
voval v Prahe 4,5 km tra� a Michal Pekný na korèuliach 4. miesto 42:01 a 

Výsledky: 1. miesto Tomáš Jurkoviè TT Ne- samozrejme, že cestu vlakom zvládol lepšie Peter Uhlárik 45:16 šieste miesto. Naši juniori 
reus Žilina 1:12:26, 2. m. Zdeno Koleda Mara- ako dospeláci – má svoju prvú bežeckú medai- postupne korèu¾ujú k lepším a k lepším výko-
tón klub Rajec 1:14:41, 3. m. Pavol Sivák TT lu. Maratón: Pavol Uhlárik 3:25:48 a J. Koledo- nom. 
Nereus Žilina. Muži nad 50 r.: 1. Jarosl. Stup- vá Ž. 4:23:53.
òan MK Rajec 1:27, 2. Juraj Pap Partizánske Žilinská hodinovka na dráhe, 15. mája:  Pozývame vás 
1:34:54, 3. Pavol Uhlárik MK Rajec 1:36:28. Z. Koleda 16 088 m, J. Slota 13 1555 m, J. Uh- na 17. roèník MTB Medvedí okruh do 
Hobby: 1. Jakub Hriade¾ UVLF 40:33, 2. Jozef lárik 13 110 m. P. Uhlárik 12 838 m. Porubskej doliny, ktorý sa uskutoèní 15. júna
Rybár MK Rajec 44:19, 3. Michal Tabak MK Ra- Beh do Choèa, 1. kolo SP behu do vrchu, a na Rajecký Cross triatlon (plávanie-bicy-
jec 44:33. Ženy: 1. M. Satnovièová Partizánske 18. mája: Ján Piala, jediný zástupca MK Rajec, kel-beh) 29. júna. Triatlon je urèený pre všet-
1:36, 2. D. Vanáková MK Rajec 1:41, 3. J. Kole- vybehol na vrchol Choèa (s prevýšením 1 090 ky vekové kategórie a aj rodiny a štafety. 
dová Ž. MK Rajec 1:52. Žiaci do 14 r.: 1. V. Ši- m) z 227 pretekárov celkovo 48-my za 1:00:24 Štart je na kúpalisku v Rajci.
mek, 2. D. Cesnek, 3. P. Januš, 4. M. Kavec – hod. Propozície a všetko o našich podujatiach náj-
všetci MK Rajec. Žiaèky do 14 rokov: 1. R. Gab- Beh k srdcu SNP Martin, 10 km na dráhe, dete na webstránke  .
èíková Kremnica, 2. J. Rybárová MK Rajec,    18. mája: Patrik Holeša 36:41, Jozef Slota 45:05.
3. V. Hromadová MK Rajec. Dorastenci do 19 r.: City Triathlon Bratislava, 18. mája: 9. m. Za Maratón klub Rajec jkz

www.rajeckymaraton.sk

Výsledky v Žirafa lige 20. kolo – 4. mája: KMF Barsa – R.I.P. Žira-
fa 15:0 (6:0), góly: Maroš Zadòan 5, T. Hollý 3, 

18. kolo – 7. apríla: KMF Barsa – Formula J. Bielik 3, L. Bôtoš 2, M. Ligas, Martin Mazák.
Team 6:1 (3:1), góly: T. Hollý 4, L. Bôtoš, Maroš 21. kolo – 12. mája: Ovèiarsko – KMF Bar-V žilinskej Žirafe sa dohrala 3. liga a náš 
Zadòan. sa 3:4 (1:1), góly: L. Bôtoš 2, V. Bôtoš, Maroš tím KMF Barsa Rajec sa umiestnil na koneè-

19. kolo – 13. apríla: Oranjes FF – KMF Zadòan.nom tre�om mieste. Po vlaòajšom vypadnutí 
Barsa 3:8 (2:4), góly: T. Hollý 4, J. Pekara 3,    22. kolo – 18. mája: KMF Barsa – Zástra-bolo cie¾om zabojova� o opätovný návrat do 
T. Ligas. nie 3:1 (1:0), góly: Peter Mišo, J. Bielik, Maroš „dvojky“. 

Zadòan.Túto misiu sa nám podarilo 
splni� len èiastoène, keïže pria-

Tabu¾ka 3. Žirafa ligymy postup z prvej prieèky nevy-
  1. The Yellow's 22 18 0   4 126:65 54šiel, naša šanca žije v baráži. 
  2. FC Diebels Vlèince 22 17 2   3 140:65 53Svojho súpera v zápasoch o vyš-
  3. KMF Barsa Rajec 22 17 1   4 117:46 52šiu sú�až ešte nepoznáme (2. li-
  4. Bad Boys 22 14 2   6 119:100 44ga sa ešte len dohráva), ale nikto 
  5. Oranjes FF 22 14 1   7 133:88 43z nás by nenamietal keby sa opa-
  6. ŽFA balastika.sk ZA 22 10 2 10 114:95 32koval scenár spred dvoch sezón. 
  7. FK Kastrol Team ZA 22   9 0 13   99:107 27Vtedy tiež po 3. mieste sme us-
  8. Straník Zástranie 22   7 1 14   80:91 22peli v baráži a oslavovali postup. 
  9. Sparmal Ovèiarsko 22   6 3 13   73:116 21V druhej polovici júna by ma-
10. R.I.P. Žirafa 22   6 1 15   74:122 19la zaèa� aj Mestská liga vo futsa-
11. FC Botafogo 22   4 0 18   77:132 12le, aktuálne informácie získate aj 
12. Formula Team 22   3 1 18   59:184 10na webstránke 

 .
www.kmfrajec.w-

ebnode.sk

BARSA DO BARÁŽE

MÁJOVO ROZKVITNUTÁ BEŽECKÁ SEZÓNA

Text a foto: kmf

TÍM SPAR�ANOV VO VALÈIANSKEJ DOLINE

Foto: archív MK Rajec
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VE¼KÝ DYCHOVÝ ORCHESTER ZUŠ MORAVA

Úèinkujú:

VE¼KÝ DYCHOVÝ ORCHESTER ZUŠ MORAVA ZO ZLÍNA

Úèinkujú:

LIBOR MIKLDirigent: LIBOR MIKL, riadite¾

DYCHOVÉ ODDELENIE ZUŠ RAJECDYCHOVÉ ODDELENIE ZUŠ RAJEC
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
A ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA RAJEC VÁS POZÝVAJÚ NA
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TRETIA VESTBATRETIA VESTBATRETIA VESTBATRETIA VESTBA

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
A DIVADELNÝ SÚBOR KOŽKÁR VÁS POZÝVAJÚ NA
ROZPRÁVKOVÚ DIVADELNÚ HRU

ORGANIZOVAN  POD J TIE 
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streda 2013
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19. júna  
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19. júna  

8.  10.00 00

KULTÚRNY DOM V RAJCI
Vstupné: 1 žiak / 1 kultúrny poukaz alebo 1,00 €
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KULTÚRNE 
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RAJEC

0213

Námestie SNP

SiRIUSSiRIUSSiRIUSSiRIUSSiRIUS hudobná skupina

zraz motoveteránov a o 11. hod. 

dychová hudba

hudobná skupina

taneèná skupina

10.00 hod.10.00 hod.

14.00 hod.14.00 hod.

15.00 hod.15.00 hod.

16.00 hod.16.00 hod.

17.00 hod.17.00 hod.

18.00 hod.18.00 hod.

KordovánkyKordovánky

Ploštin punkPloštin punk

kordovánkykordovánkykordovánky

Ploštin punkPloštin punkPloštin punk

Sprievodný program:

MAŽORETKY

hudobná skupina

straňankastraňanka

DOREMIDOREMI

salveosalveo

3. RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA3. RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA

straňankastraňankastraňanka

DoREMIDoREMIDoREMI

SAlveoSAlveoSAlveo

3. RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA3. RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA3. RAJECKÁ HODOMOTOJAZDA

Jazda na koňoch, akcie s deťmi...Jazda na koňoch, akcie s deťmi...Jazda na koňoch, akcie s deťmi...
o občerstvenie je postarané!o občerstvenie je postarané!o občerstvenie je postarané!

štart vyhliadkovej jazdyštart vyhliadkovej jazdyštart vyhliadkovej jazdy

& OO CR Rajecká dolina& OO CR Rajecká dolina
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