
JÚL – AUGUST / 2013MESAÈNÍK MESTSKÉHO ÚRADU V RAJCI

www.rajec.sk

V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:
b a

b ab a
b ab a

b a
b ab a
b ab a
b ab a

 Aktuálne informácie z mesta a mestského úradu 
 Prenosné dopravné ihrisko pre rajecké deti  Pozvánky na kultúrne akcie 

 Informaèné meraèe rýchlosti už aj v našom meste  Úspechy rajeckých škôl 
 Unikátny farský kostol sv. Ladislava s novou výma¾bou 

Spoloèenská rubrika  Ïalšie stretnutie Seniorov bez hraníc 
Lato na deske / Leto na doske  Rajec má už 820 rokov 

Rajecký maratón už po 30-ty krát Úspechy športovcov 

RAJECKÝRAJECKÝ

1. roèník (rok 1984)1. roèník 

èno ík0. r3
ÝAJECK  MR ARATÓN     R AJECKÝ J A MR OK
ÝAJECK  MR ARATÓN     R AJECKÝ J A MR OKnèo ík0. r3 nèo ík0. r3

so
bo

ta
 

10 a gu. u sta10 a gu. u sta 20
13

NÁMESTIE SNPNÁMESTIE SNP

8x foto: archív MK



RAJÈAN 7-8/2013

MESTSKÉ 
KULTÚRNE 
STREDISKO 
RAJEC

koncert speváka Petra Bažíka & S.H.O.P.

detské súboje v jazde na odrážačkách, dvojkolkách,
kolobežkách a bicyklíkoch pre deti od 1 roka

jazda na detskom dopravnom ihrisku

zábavno súťažné popoludnie

28.7.28.7. 2
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Na otázky odpovedá 
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta

AKTUALITY Z MESTAAKTUALITY Z MESTA
lenie výstavby a mestská polícia, aby ju pre-
rokovali s dopravným inžinierom. 

Zhruba pred rokom sme informovali oby-
vate¾ov o rozšírení systému spracovania 
miestnych daní a poplatkov pod¾a dá-
tumu o úhrade, ktorý mal sledova� dodr-
žiavanie § 156 ods. 1 a ods. 2 zákona       Od júna sa zaèali predáva� z¾avnené 
è. 563/2009 Z.z. o správe daní. Ako pracu-permanentky na kúpalisko Veronika pre 
je tento systém? Vyrubuje mesto úrok    obyvate¾ov nášho mesta. Bude ich dos-
z omeškania?tatok na celú letnú sezónu?

Zákon o správe daní mestám ukladá po-Aj v tomto roku sme vstúpili do rokova-
vinnos� vyrubova� úrok z omeškania. Sys-nia s majite¾mi kúpaliska Veronika s požia-
tém nám zaèiatkom roka vygeneroval da-davkou mesta Rajec o odkúpenie väèšieho 
òovníkov a poplatníkov, ktorí si nesplnili po-množstva permanentiek pre obyvate¾ov 
vinnos� v roku 2012 a v stanovenom termíne nášho mesta – s èím majitelia po rokovaní 
neuhradili predpísané dane a poplatky. Roz-súhlasili. 
hodnutia boli doruèené a postupne sú úroky  Keïže mesto odoberá permanentky na 
z omeškania uhrádzané. Myslíme si, že mno-kúpalisko poèas celého leta vo väèšom 
hí daòovníci si uvedomili, že treba nielen množstve, dokázali sme pre Rajèanov vyba-
plati�, ale aj dodržiava� termíny splatnosti. vi� z¾avy v takej výške, aké boli aj v minulom 

Musíme pripomenú�, že neuhradené roku. Preto chcem pozva� všetkých obyva-
dane a poplatky sú postúpené na exekuèné te¾ov, ktorí budú ma� chu� ís� si zapláva� na 
vymáhanie a exekútori taktiež vyrubujú, ok-kúpalisko, že môžu využi� našu ponuku       
rem iných poplatkov a trov, aj úroky z omeš-a v pokladni mesta Rajec si môžu zakúpi� 
kania a èím neskôr príde úhrada mestu, tým Mesta Rajec vrátane individuálnych závie-z¾avnené permanentky. 
sú úroky z omeškania vyššie. Preto by si to rok rozpoètových a príspevkových organizá-
mal každý obèan – daòovník zváži� a neod- cii mesta pre úèely konsolidovanej úètovnej Viacero obyvate¾ov zo sídliska Sever sa 
klada� svoju povinnos� na neskôr. závierky a predložila kladné stanovisko ne-s�ažuje na prive¾kú hluènos� poèas ko-

závislého audítora. Návrh závereèného úètu nania sa rôznych zábav a diskoték na fut-
mesta bol prerokovaný a schválený na os-Ako pokraèujú práce na rekonštrukcii balovom štadióne. Hudba hrá tak hlasno, 
tatnom MZ. Celé znenie závereèného úètu klubu dôchodcov? že nestaèia ani zavreté okná, aby hudba 
mesta je  zvere jnené na  s t ránke Práce na klube dôchodcov pokraèujú nerušila noèný pokoj. Ako to budete rie-

 . Aj napriek nepriaznivej ve¾mi dobre. Práce by mali by� ukonèené už ši�?
finanènej situácii sme dokázali zabezpeèi� na konci júla. Tento problém treba posudzova� z via-
plynulý chod mesta, ako aj zhodnoti� jeho Keïže sme výberovým konaním ušetrili cerých h¾adísk. Na jednej strane dodržiava-
majetok. Mesto hospodárilo s prebytkom vo nejaké finanèné prostriedky, budú navyše nie noèného pokoja a na strane druhej záu-
výške 96 101,49 eur.vymenené okná v celej budove – toto v pô-jem nielen mladej generácie, ale aj náš,       

vodnom projekte rekonštrukcie v pláne ne-o konanie diskoték a koncertov. Vychádza-
Èakajú mesto nejaké nové investièné ak-bolo. Klub dôchodcov tak dostane nový šat me v ústrety mladšej generácii aspoò poèas 
cie?a vylepšia sa mu aj podmienky energetickej leta a vydávame súhlas na zorganizovanie 

nároènosti. Pre zaujímavos� môžem obyvate¾ov nieko¾kých diskoték alebo koncertov na fut-
Rajca informova� o jednej ve¾kej investiènej balovom štadióne. 
akcii, ktorá bola schválená v Severosloven-Samozrejme, ak sa na futbalovom šta- Plánuje sa obnovi� aj fasáda na budove?
ských vodáròach a kanalizáciách Žilina a.s. dióne konajú nejaké podujatia, snažíme sa V ïalších rokoch budeme musie� naj-

V meste máme prívodný vodovod na pit-hluènos� èo najviac obmedzi�. Je však prav- skôr opravi� strechu, ktorá je v kritickom sta-
nú vodu, ktorý bol budovaný v 50tych ro-dou aj to, že pri diskotéke sa hluènos� ešte ve – na túto rekonštrukciu už máme aj vý-
koch v dezolátnom stave, a preto máme na obmedzi� dá, ale pri koncerte nejakej skupi- kresovú dokumentáciu. A v nasledujúcom 
òom èasté poruchy. Zhruba pred troma rok-ny už ve¾mi nie. Budeme však robi� všetko roku by sme potom urobili aj novú fasádu.

mi sa vymenila èas� vodovodu od preto, aby bolo takýchto podujatí èo najme-
vodojemu až po Nádražnú ulicu nej a aby hluènos� po 23. hodine bola èo 
(po pekáreò Èibenka). najmenšia. 

V tomto roku sa bude pokraèo-
va� s výmenou ïalšej èasti vodo-Na ostatnom zasadnutí mestského zas-
vodu, a to od pekárne Èibenka až tupite¾stva sa okrem iného prejednávala 
po Komenského ulicu (po bývalý aj informácia o posunutí autobusovej 
most pri Foltánovi). Po výmene už zastávky na Kostolnej ulici v smere do 
budeme ma� zrekonštruovaný – Žiliny na jej niekdajšie miesto pri rozos-
nanovo vybudovaný – celý naj-tavanej športovej hale. Preèo by sa mala 
starší hlavný prívod vody. Bude to zastávka opä� po viac ako dvadsiatich 
ve¾ká investícia, ktorú bude finan-rokoch vráti� na toto miesto?
cova� Sevak a.sNa ostatnom mestskom zastupite¾stve 

bola vznesená interpelácia poslanca, že by 
Zo Sevakom a.s. spolupracuje-bolo vhodné vyrieši� zástavku autobusu na 

me aj pri rekonštrukcii bývalej Me-Kostolnej ulici oproti kostolu. Keï stojí na 
MZ na svojom ostatnom zasadnutí diky na nájomné byty, kvôli rozšíreniu vodo-zastávke autobus, stáva sa táto križovatka 
schválilo aj závereèný úèet Mesta Rajec vodu. Verejný rozvod vody sa musí predåži� ve¾mi nepreh¾adnou, lebo autobusy bránia 
za rok 2012. Môžete nás struène poinfor- od novinového stánku pri poliklinike až ku výh¾adu na cestu. Je na zváženie, èi by sa 
mova�, s akým výsledkom mesto ukon- ihrisku oproti Medike, kde vznikne nová prí-táto zastávka nevrátila na pôvodné miesto, 
èilo hospodárenie? pojka do Mediky. Aj tieto práce by mal fi-kde bola pred viac ako dvadsiatimi rokmi – 

nancova� Sevak a.s.V apríli bol vykonaný audit Mesta Rajec presunula by sa tam, kde je dnes rozostava-
za rok 2012. Zmluvná audítorka overovala ná športová hala. Za rozhovor ïakuje Šzá
roènú úètovnú závierku, závereèný úèet Túto interpeláciu dostalo za úlohu odde- 1x foto. Šzá

http://www.rajec.sk/
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ný fond prispel na realizáciu ihriska v sume Predpokladám, že už prevažná èas� na-
1000 eur a rovnakou sumou prispelo i mesto šich obèanov si všimla vyma¾ované vodorov-
Rajec. Poèas príprav ihriska sme si overili né dopravné znaèenie na asfaltovej ploche 
súèasné trendy výstavby takýchto dopravných oproti Gymnáziu na Javorovej ulici. Táto plo-
ihrísk v okrese Žilina a dospeli sme k záveru, cha bola vybraná ako najvhodnejšia pre reali-

prenosného dopravného ihriska pre že ihrisko musí spåòa� nielen kapacitne, ale aj záciu 
deti obsahovo, urèité kritéria tak, aby bola jeho .

využite¾nos� dostatoèná k po-
žiadavkám škôl na takýto druh 
vzdelávania detí. Ve¾mi dôleži-
té bolo, aby aj samotné zho-
tovenie malo kvalitné prevede-
nie, podobalo sa skutoèným poètu zvislých dopravných znaèiek, ktorých je 
podmienkam na cestách a ma- 25 kusov. Dopravné znaèky sú prenosné        
lo dlhodobú životnos�. Rajecké a v tom je aj skrytá podstata prenosného do-
dopravné ihrisko vychádza      pravného ihriska. Takýmto spôsobom dokáže-
z plánov a konzultácií s doprav- me znaèky na ihrisku variabilne upravova� 
ným inžinierom, ktorý v tejto pod¾a tematiky dopravnej výchovy. Zároveò, 
oblasti pôsobí. keï sa výcvik skonèí, znaèky sa uschovajú a 

plocha ihriska bude vo¾ná. Samozrejme, že Samotná realizácia vodo-
takýmto spôsobom zabránime aj možnému rovného dopravného znaèenia 
vandalizmu.vyžadovala nemalé finanèné 

prostriedky, preto sme sa roz- Uvedenými opatreniami sme takto zvýšili 
hodli, že v rámci mestskej po- hodnotu diela z pôvodných 2000 eur na tak-

mer 3500 eur. Èo je však omnoho dôležitejšie Skôr ako sme pristúpili k samotnej reali- lície tieto práce vykonáme svojpomocne.       
než finanèné prostriedky èi vynaložené úsilie zácii, vyhodnotili sme preventívne opatrenia a V dòoch 17.a 18. júna 2013 príslušníci mests-
je to, že ihrisko je dostupné pre všetky deti bez aktivity Mestskej polície Rajec poèas pred- kej polície v spolupráci s ïalšími kolegami       
akýchko¾vek bariér a môže by� využívané od chádzajúcich rokov a zistili sme, že takéto za- z mestského úradu a ïalšími dobrovo¾níkmi 
jari až do neskorej jesene našimi najmenšími riadenie v našom meste chýba. Preto sa aj vykonali kompletné vodorovné dopravné zna-
spoluobèanmi a hlavne pre ich bezpeènos�!MsP Rajec koncom apríla prihlásila so svojim èenie ihriska. I napriek horúèavám bolo našou 

projektom do grantového programu Región    snahou nepo¾avi� v úsilí a urobi� nieèo pre „na-
v pohybe 2013 vyhlásenom Nadaèným fon- še deti“. Netrvalo dlho a ony samé nám všet- Na záver chcem poïakova� všetkým zain-
dom Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis. kým dali vedie�, èo si o ihrisku myslia, keï sa teresovaným stranám za ich snahu a pocho-
Uchádzali sme sa o poskytnutie dotácie na už podveèer prvého dòa vyznaèovania zaèali penie pri realizácii prenosného dopravného 
vytvorenie prenosného dopravného ihriska preháòa� po jednotlivých cestièkách ihriska na ihriska pre všetky rajecké deti. 
pre deti. Do nadaèného programu bolo zasla- bicykloch, kolobežkách a korèuliach. Cítili sme 

Pracujeme pre vašu bezpeènos�.ných celkom 85 žiadostí, z ktorých komisia ve¾ké zados�uèinenie, že to stálo za našu ná-
Ing. Ján Jasenovec, PhD., vybrala 43 projektov na realizáciu. Ve¾mi nás mahu.

náèelník MsP Rajecpotešilo, keï sme sa v máji dozvedeli, že me- Takto ušetrené finanèné prostriedky sme 
2x foto: S. Kalmadzi vybranými projektmi bol aj ten náš. Nadaè- mohli úèelne využi� na zhotovenie väèšieho 

Riadite¾/riadite¾ka 
Mestského kultúrne strediska, 

Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

Kvalifikaèné predpoklady, iné kritéria  
a požiadavky, a zoznam požadovaných 
dokladov sú zverejnené na webovej 
stránke mesta  a na úradnej 
tabuli mesta Rajec.

Žiados� o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými dokladmi 
treba doruèi� najneskôr do 23. augusta 
2013 do 14.00 hodiny do podate¾ne Me-
stského úradu Rajec, Námestie SNP 2/2 
alebo zasla� poštou na adresu: Mestský 
úrad, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec     
v zalepenej obálke s oznaèením „Výbe-
rové konanie riadite¾/riadite¾ka MsKS 
v Rajci – neotvára�“ a uvedením mena, 
priezviska a adresy odosielate¾a.

Rozhodujúcim je dátum na poštovej 
peèiatke.

MsÚ

www.rajec.sk

Ochotnícke divadlo Kožkár necelé dva Dej rozprávky zaviedol divákov do Ka-
mesiace po ich ostatnom divadelnom poèine mienkoveho krá¾ovstva, kde vládne spravodli-
prekvapilo najmladšie publikum naštudova- vá krá¾ovná Viola. Netuší však, že zlá sudièka 
ním rozprávkovej divadelnej hry Lumíra Ku- jej prisúdila skorú smr�. Zlú veštbu sa snaží 
bátka Tretia veštba, ktorá je inšpirovaná roz- zvráti� dobrý „sudiè“ so svojim bratrancom hu-
právkovým príbehom Hansa Christiana An- dobným strašidlom. Aby krá¾ovnú zachránili, 
dersena Slávik. Režijnú taktovku nad touto di- musia vymeni� zlatého slávika za živého, ktorý 
vadelnou hrou držala opä� Eva Pekná, ktorá si jej dokáže prinavráti� zdravie a chu� do života. 
v rozprávke zahrala aj malú úlohu. Po príchode do krá¾ovstva sa k ním pridá i ku-

V stredu 19. júna sa tak mohli žiaci tretieho chárka Lazia, ale chamtivá grófka im všetko 
až siedmeho roèníka základných škôl v Rajci prekazí. Nakoniec prídu na fíge¾, ako odláka� 
zúèastni� divadelného predstavenia v sále kul- zlatého slávika, ktorý krá¾ovnú postupne pri-
túrneho domu. pravuje o sily. Samozrejme, že sa im podarí 

zvráti� zlú veštbu a pomôc� tak nielen 
krá¾ovnej, ale aj celému krá¾ovstvu. 
Posolstvo rozprávky je aj v dnešnej 
dobe ve¾mi aktuálne – obdivova� bez-
duchú krásu sa neoplatí, stojí to ve¾a 
èasu, ktorý môžeme strávi� lepšie.

Nakoniec by sme sa chceli poïakova� 
všetkým ochotníckym hercom, ktorí 
boli ochotní svoj vo¾ný èas venova� 
nacvièovaniu divadelných hier pre ra-
jeckých divákov. Prajeme im, aby si cez 
leto oddýchli a zregenerovali sa, aby sa 
od septembra mohli opä� venova� ich 
najväèšej vášni – divadlu.

PRENOSNÉ DOPRAVNÉ IHRISKO PRE RAJECKÉ DETI

TRETIA VEŠTBA PREKVAPILA DIVÁKOVMESTO RAJEC VYHLASUJE VÝBEROVÉ
 KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE:

E. Pekná, Šzá

Foto: S. Kalma

JOZEF PEKARA, starší bezpeènostný referent MsP 
PRI ZNAÈENÍ DETSKÉHO IHRISKA
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nia je v súlade so súèasnou legislatívnou nor-Okresný dopravný inšpektorát v Žiline os- V meste Rajec budeme môc� užíva� 
informaèné meraèe rýchlosti mou). Tieto zariadenia dokážu štatisticky vy-lovil v apríli Mesto Rajec s ponukou na spo- (radary) typ 

hodnocova� ko¾ko vozidiel a akou rýchlos�ou luprácu s firmou ZTS Elektronika SKS s.r.o.    GEM CDU 2605 Light a GEM CDU 2605 
Pokojné mesto  daným úsekom obojsmerne prechádza (me-z Novej Dubnice na projekte Štatistika bezplatne poèas 5 mesiacov. Mesto 

a obec raèe je možné doplni� aj o ïalšie doplnkové . Hlavným cie¾om projektu je zvýšenie Rajec uvažuje, že po ukonèení skúšobnej 
funkcie). Získané informácie budú pravi-delne bezpeènosti cestnej premávky s dôrazom na: doby tieto meraèe zakúpi do trvalého užívania.

poskytované MsP Rajec – prenos dát je - prevenciu vzniku dopravných nehôd a ich 
možné vykonáva� napríklad po 24 hod. následkov spôsobených neprimeranou 
alebo v iných èasových úsekoch. Po vy-rýchlos�ou,
hodnotení zistených informácií bude MsP - zníženie rýchlosti jazdy, predchádzanie 
Rajec v spolupráci s Policajným zborom vzniku dopravných nehôd a ich násled-
SR vykonáva� adekvátne dopravno-bez-kov spôsobených nedaním prednosti     
peènostné opatrenia.v jazde,

Po vyhodnotení rizikových miest v na-- zníženie rýchlosti motorových vozidiel, 
šom meste bolo osadenie informaèných zvýšenie ochrany zranite¾ných úèastní-
meraèov rýchlosti vykonané na vstupe kov cestnej premávky najmä chodcov a 
do Rajca v smere zo Žiliny na Hollého ulici cyklistov,
pri Poliklinike a druhý meraè je umiestnený - vytváranie bezpeèného dopravného prie-
na vstupe do mesta v smere z Prievidze na storu,
Partizánskej ulici.- zvýšenie rešpektu úèastníkov cestnej 

Ak dôjde k zakúpeniu týchto meraèov, premávky k dodržiavaniu právnej úpravy.
predpokladáme ich alternatívne využíva-
nie aj v iných èastiach mesta. Poèas skú-Dodávate¾ská firma ZTS Elektronika 

šobnej doby sa zameriame na overovanie SKS s.r.o. je slovenským výrobcom meraèov Tak, ako takéto zariadenie poznáme         
oèakávaných cie¾ov prostredníctvom získa-rýchlosti a systémov pre monitorovanie a ria- z iných miest, aj tieto radarom snímajú rých-
ných štatistických údajov a celkovej dopravnej denie dopravy. los� prichádzajúcich vozidiel a v prípade pre-
situácie v meste. O èom vás budeme prie-Táto firma ponúkla, v rámci uvedeného pro- kroèenia rýchlosti zaène na svetelnej tabuli 
bežne informova�.jektu, vybraným mestám a obciam v Žilinskom prerušovane svieti� èíselný údaj okamžitej 

kraji bezplatnú inštaláciu a užívanie informaè- rýchlosti, Je nutné poveda�, že do rýchlosti 50 
Pracujeme pre vašu bezpeènos�.

ných meraèov rýchlosti a ïalších systémov km/hod. meraè nereaguje, až po prekroèení 
pre monitorovanie a riadenie dopravy na skú- rýchlosti nad 51 km/hod. zobrazuje zistenú rý-
šobnú dobu. chlos� (poznámka: tento spôsob zobrazova-

INFORMAÈNÉ MERAÈE RÝCHLOSTI UŽ AJ V RAJCI

Rajeckí seniori z Klubu dôchodcov – tívny a už po chvíli sa na nás usmievali 
denné centrum a z Jednoty dôchodcov  rozkvitnuté kvetiny aspoò z našich sto-
v rámci projektu Seniori bez hraníc už lov, lebo opä� nám poèasie neprialo a 
nieko¾ko mesiacov spoloène absolvujú poèas nášho stretnutia bolo chladné a 
cezhraniènú spoluprácu s po¾skými se- upršané poèasie. 
niormi z mesta Czechowice-Dziedzice,  Po vynikajúcom obede, ktorý pre nás 
s ktorým nadviazalo spoluprácu mesto uvarila Rajka Jozefíny Kolárovej, sme sa 
Rajec. vybrali do Rajeckej Lesnej. Tu sme nav-

štívili pohyblivý 
slovenský betle-
hem, Baziliku Na-
rodenia Panny 
Márie, kalváriu, 
lieèivý prameò a 
porozprávali sme 
si o histórii obce a 
všetkých navští-
vených pamiat-
kach. Po¾ským 
seniorom všetky 
informácie prekla-
dala tlmoèníèka 
do ich rodného ja-
zyka. 

Po chutnom 
olovrante v Pen-

zióne u Hromadov sme sa spoloène vy-Štvrté spoloèné stretnutie sa usku-
25. júna brali do Rajca, kde sme vystúpili, rozlúèili toènilo  u nás v Rajci. Po prícho-

sme sa s našimi po¾skými priate¾mi a oni de po¾ských seniorov sme si spoloène 
už pokraèovali v ceste domov. posedeli v kultúrnom dome, kde sme sa 

obèerstvili a zaspievali sme si. Potom už 
Zuzana Šèasná, na nás èakala úloha vytvori� z farebných 

pracovníèka MsKS Rajeckošíèkov, výkresu a lepidla rozkvitnutú 
1x foto: Pavol Rýpallúku kvetov. Každý senior bol ve¾mi krea-

Druhý projekt cezhraniènej spolupráce medzi mestom 
Rajec a po¾ským mestom Czechowice-Dziedzice je pro-
jekt zameraný na workshopy a skateboardové sú�aže 
medzi de�mi a mládežou. 

Projekt s názvom Lato na deske / Leto na doske sa 
zaèal v stredu 3. júla na skateparku v Rajci, kde sa stretlo 
30 mladých ¾udí z Rajca a z Czechowic-Dziedzic. Poèas 
prvého dòa projektu sa v Rajci uskutoènil skateboardový 
súboj medzi spriatelenými mestami, po ktorom sa naši 
po¾skí priatelia zoznámili s históriou a súèasnos�ou Raj-
ca. Nezabudli sme im ukáza� ani pamiatky a zaujímavosti 
nášho mesta. 

Projekt Leto na doske bude pokraèova� nieko¾kými 
spoloènými stretnutiami v Po¾sku poèas celého leta až do 
21. septembra. 

Zuzana Šèasná, pracovníèka MsKS Rajec
1x foto: E. Pekná

Ing. Ján Jasenovec, PhD., 
náèelník MsP Rajec

Foto: archív MsP

MERAÈ RÝCHLOSTI NA HOLLÉHO ULICI

LETO NA DOSKE

ÏALŠIE STRETNUTIE SENIOROV BEZ HRANÍC
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„dovolilo“ me melódie Jadranky. Už tradiène patrí za-V piatok 5. júla nám poèasie  us-
5. Rajrockfest èiatok popoludnia folklóru. Vynikajúci folklórny kutoèni�   – rajecký rokový kon-

súbor Rovòan sa predstaví v hodinovom pro-cert. Futbalový štadión znel rokovou hudbou do 
grame od 13.30 hod. Hlavný veèerný program skorých ranných hodín. Hudobné skupiny Cali-
zaène svojim koncertom fantastický Polemic a ber X, U2 Revival a Šleha zabávali divákov. Sa-
pokraèova� bude výborný AMO & Band. O noè-mozrejme, vždy vynikajúci Arzén opä� roztan-
nú taneènú zábavu sa postará hudobná sku-coval a rozospieval stovky zabávajúcich sa. 
pina Farizeo. 

Už od stredy 17. júla do nedele 21. júla je V sobotu 17. augusta vás pozývame na 
pripravené Rajecké letné kino pod hviez- Rajecký country kotlík. Na futbalovom šta-
dami. Každý veèer od 21.30 hod. si môžete dióne budú prebieha� prudké boje jednak vo 
pozrie� jeden z èeských filmov: Okresní pøebor, varení gu¾áša, ale i v ïalších nemenej zaujíma-
Signál, Tady hlídám já, Svatá Ètvìøice, Líbáš vých súbojoch. Poèas celého dòa budú sú�a-

Rajecké kultúrne leto je už v plnom prúde. jako Ïábel. 
Na námestí sme privítali vynikajúci dy- Zábava pokraèuje v nede¾u 28. júla a pred-

chový orchester Morava zo Zlína a ich vý- stavíme naše mesto ako Mesto na kolesách. 
borné mažoretky. Pre našich najmenších sme pripravili ve¾ký 

predmaratónsky súboj na kolesách. Námestie Už tretia Hodomotojazda dôstojne zaèala 
sa zmení na dopravné ihrisko a deti budú sú-v nede¾u 30. júna Rajecké Ladislavské hody.     
�aži� na odrážaèkách, trojkolkách, kolobež-A bolo na èo pozera�! Historické skvosty – 
kách, bicyklíkoch, jednoducho na kolesách. Po motorky aj autá, dobové kostýmy, rezké meló-

nároèných športových die dychovej hudby 
výkonoch nás všetkých Straòanka, dobré po-
zabaví koncert super-èasie a vynikajúca ná-
stáristu Petra Bažíka a lada – také bolo nede¾-
skupiny S.H.O.P.né dopoludnie. Popo-

ludní nás zabávali ma- žiacim, ale aj nám všetkým, hra� a spieva� coun-Samozrejme, najbo-
žoretky Kordovánky, ta- try skupiny Country Limit Club, Rosa, Tornádo.hatší program je vždy 

Ve¾ký rajecký deò Rajecké kultúrne leto ukonèíme v nede¾u  neèná skupina Salveo, na  
1. septembra a s prázdninami sa rozlúèime hrali hudobné skupiny – Rajecký jarmok a Ra-
koncertom hudobných skupín z Rajeckej doliny. Sirius, DoReMi a ve- jecký maratón. V sobo-

èerná zábava vyvrcho- tu 10. augusta sme pri-
Rajecké kultúrne leto 2013 je bohaté a žán-lila výborným Ploštín pravili na námestí opä� 

rovo pestré. Veríme, že všetci spoloène zažije-Punkom. Zabávali sa aj bohatý kultúrny pro-
me príjemné chvíle oddychu pri podujatiach, deti a h¾adali poklad, ryžovali zlaté zrnká, h¾a- gram. Ráno všetkých privíta dychová hudba 
ktoré pre vás pripravilo Mestské kultúrne stre-dali zlato, odlievali zlaté mince, spoznávali zná- Straòanka, pred štartom sa predvedú výborné 
disko Rajec.me osobnosti nášho mesta. Kto sa nebál, za- mažoretky Kordovánky. Po štarte 30. roèníka 

jazdil si na koni. Rajeckého maratónu zaznejú námestím zná- Anna Tordová, poverená riadením MsKS Rajec

Žiaci akordeónového 
oddelenia Základnej ume-
leckej školy Rajec z triedy 
uè. Anny Jakubíkovej sa 
29. a 30. mája zúèastnili na 
XII. medzinárodnom sú�až-
nom festivale Euromusette 
– Goldentango v Rajeckých 
Tepliciach. 

Mladí akordeonisti sú-
�ažili vo ve¾mi silnej konku-
rencii a ich výkony hodno-
tila medzinárodná porota   
z Po¾ska, Francúzska, 
Švédska, Èeskej republiky 
a zo Slovenska. 

V I. kategórii získali To-
biáš Židek a Simona Miko-
vá bronzové pásmo. V III. 
kategórii bol ocenený Mar-
tin Miškovský strieborným 

pásmom a vo IV. kategórii získal Peter Halaèa tiež strieborné pásmo. 
Žiaci si z festivalu odniesli nielen diplomy a medaily, ale najmä krásne 
spomienky. 

Žiak Peter Halaèa sa zúèastnil aj Medzinárodnej akordeónovej 
sú�aže v Ostrave, kde úspešne reprezentoval našu školu. 

Na záver sa chcem poïakova� vedeniu školy za to, že nám 
umožnilo zúèastni� sa sú�aží.

Anna Jakubíková, uèite¾ka ZUŠ Rajec

HRÁME, SPIEVAME, SÚ�AŽÍME – ZABÁVAME SA!

Krajská knižnica v Žiline v rámci realizácie projektu Duchaplný ces-
topis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch organizuje putov-
nú výstavu Ján Pavol II. v obrazoch – Ján Pavol II. v našich srdciach        
a v našich regiónoch.

Cie¾om výstavy je pripomenú� si osobnos� bl. Jána Pavla II. pros-
tredníctvom amatérskych snímok zhotovených amatérskymi fotografiami 
zo Slovenska a Po¾ska. 

Fotografie by mali zachytáva� vaše konkrétne stretnutie s Já-
nom Pavlom II. pri rôznych príležitostiach. Zvláš� vzácne sú snímky 
vašich stretnutí s Jánom Pavlom II. z obdobia pred rokom 1989. Tiež je 
možné posiela� faktografické snímky, ktoré mapujú miesta s fyzickým 
odkazom osobnosti Jána Pavla II. v našich regiónoch – v architektúre 
(kostoly, námestia), v umení (sochy, busty, vitráže), v krajine (turistické 
trasy, navštívené miesta). Fotografie môžete doruèi� do 15.8.2013 
osobne alebo zasla� poštou do Krajskej knižnice v Žiline, Božena Sobo-
lová, A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina. Každá fotografia musí by� oznaèená 
menom autora fotografickej snímky, jej názvom, dátum zhotovenia sním-
ky, poštová a e-mailová adresa autora fotografie, telefonický kontakt. 
Najpôsobivejšie a najdojímavejšie fotografie budú ocenené. V prípade, 
ak nám vaše fotografie poskytnete, bude s vami uzavretá osobitná zmlu-
va o podmienkach prezentácie a po skonèení projektu vám fotografie 
vrátime. Výstava bude putova� po rôznych miestach kraja a na urèitý èas 
bude premiestnená aj do po¾ského mesta BielskoBiala. 

Viac informácii získate na 
 

Projekt Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch, kód 
projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z pro-
striedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpoètom v rámci 
Programu cezhraniènej spolupráce Po¾sko-Slovenská republika 2007-2013.

http://www.krajskakniznicazilina.sk/down-
loads/duchcestopis.pdf

Duchaplný cestopis po stopách Jána Pavla II. v našich regiónoch, kód 
projektu PL-SK/ZA/IPP/III/149. 

PUTOVNÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JÁNA PAVLA II.

B. Sobolová, Krajská knižnica v Žiline

ÚSPECHY AKORDEONISTOV

Foto: archív ZUŠ

ZLÍNSKE MAŽORETKY

HODOMOTOJAZDA

5. RAJROCKFEST
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V minulom roku médiá pomohli urobi� tvom Linky pomoci už od roku 2003, ale slovenskej spolupráce realizuje Nadácia 
analýzu, èi je možné dovola� sa bezplatnej dovola� sa bolo možné iba z pevnej siete.   Ekopolis v spolupráci s partnermi nadácie 
pomoci. Organizácií, ktoré sa venujú krízo- V súèasnej dobe mobilných technológií to Socia a Karpatskou nadáciou.
vej intervencii èlenom rodín nachádzajúcich však už nie je postaèujúce a ve¾mi zrete¾ne ¼udia, ktorí sa nachádzajú v �ažkej ži-
sa v krízových životných situáciách, je síce sa ukazuje, že je potrebné „otvori�“ túto lin- votnej situácii a nevedia, kde h¾ada� pomoc, 
dos�, ale finanèné prostriedky na bezplatné ku aj pre mobilné siete. To sa organizácii po- môžu využi� služby odborníkov na Linke 
telefonické nonstop linky chýbajú. Bezplat- darilo od 7. mája 2013 vïaka projektu, na pomoci 0800 120 024. Na telefónne èíslo 
né linky sú totiž bezplatné iba pre volajúce- ktorom sa finanène spolupodie¾ajú Švaj- je v súèasnosti možné vola� nonstop zo 
ho, nie pre poskytovate¾a. èiarska konfederácia a Slovenská republi- všetkých sietí z celého územia Sloven-

Nezisková organizácia Áno pre život po- ka. Blokový grant pre mimovládne organi- ska.
Anna Verešová, Áno pre život n.o.skytuje dištanèné poradenstvo prostredníc- zácie a podporu partnerstiev švajèiarsko-

ková (VI.B). Medzinárodná sú�až 41. roèník 
Lidece – medailu získala Petra Janèuchová 
(VI.A), Kristína Úradníková (VIII.B). Medzi-
národné kolo výtvarnej sú�aže Zelený svet 
– cenu získala Nikola Sudorová (VI.A). Ce-v Kine Choè a naša škola – ZŠ Lipová mala Už nieko¾ko dní trvá astronomické leto. 

3. miesto De-„hviezdu“ ––– loslovenské kolo Dúha 2013  tiež svoju   Neli. Porotcovia o nej Také skutoèné  slneèné, horúce. Všetkých 
nisa Uhliariková èestné uznanie Na-„... Recitovalo celé jej telo! Bola  (VII.A), povedali: nás láka k èinnostiam, ktoré sú s ním späté. 
tália Sudorová Cenu výstavyskvelá. Malá, temperamentná a úžasná!  (VII.C),  získali A to znamená, že rok sa neodvratne chýli ku 
Nikola Balátová Juliana Trs�anováZaujala!“  (VII.A),   Oznaèená za vynikajúci TALENT! koncu.
(VII.A), Pavol Hartiník (VII.A). Medzinárod-Tešíme sa a držíme palce. Komu? No pred-

Nelli Horváthovej –– ná sú�až Európa v škole, okresné kolo      sa  (III.A)  voláme ju na-V našej škole poèas školského roka pra-
1. miesto Gabriela Brezániová Rasti-–  (V.C), ša hééreèka  fakt si to uznanie zaslúži.covalo viac ako tridsa� záujmových útvarov: 
slav Šèibran (VIII.A), 2. miesto Jakub Gažúr dramatický, èitate¾ský, šachový, fyto, stre-
(VIII.A), 3. miesto Nela Fraštiová (V.A). Ce-lecký, kreativ, šikovné ruky, taneèný, mažo-
loslovenské kolo – èestné uznanie získali  retky, akvaristický, pohybový, krúžok vare-
N. Fraštiová (V.A), R. Šèibran (VIII.A).nia, internetový, golfový, turistický, futbalo-

Èo doda� záverom? Sme na nich hrdí! vý, prírodovedný, matematický, krúžok slo-
Škola i rodièia. Nech sa im aj naïalej darí. venského jazyka, francúzsky, anglický, Ca-
Školákom i tým, ktorí majú na ich úspe-bri geometria. Všetci, ktorí tieto krúžky nav-
choch svoj podiel.števovali, recitovali, pracovali s knihou, sta-

rali sa o kvety, riešili šach-mat, strihali, lepili, 
tancovali, varili, sadili a presádzali, uèili sa 
nasmerova� loptièku i loptu do správneho 
smeru, zliezali kopce, riešili hlavolamy, spo-

Úspešný máj, úspešnejší júnznávali malebnos� materinského i cudzieho 
Do vreca úspechov ešte zaradíme zo-jazyka. 

pár mien. Budú to tí školáci, ktorých talent To všetko a ešte omnoho viac sa dialo 
prekroèil hranice okresu, kraja, štátu...pravidelne na miestach, kde deti naberali 

Šach: Majstrovstvá SR rapid mládeže, nové poznatky. Viedli ich nielen uèitelia, ale  
kategória D14 – 4. miesto Zuzana Tomèíko-i rodièia, èi priaznivci našej školy. Prišiel èas 
vá – 1. miesto Domi-–  (VII.C), kategória D10  rekapitulácie. Boli sme šikovní  deti i tí, kto-

Ešte poïakovanienika Tomèíková„nakazili“  (IV.A). Majstrovstvá SR      rí rozvojom svojho záujmu  i deti.
– Ïakujeme všetkým, ktorí akýmko¾vek v šachu chlapcov a dievèat do 10 rokov    

3. miesto Dominika Tomèíková spôsobom zasiahli tvorivo v školskom roku  (IV.A).
Biológia: do vyuèovacieho procesu našich školákov.  obvodové kolo Biologickej 

– 2. miesto Terézia Slyšková Predovšetkým ÏAKUJEME Mestskému olympiády   
2. miesto Filip Biely kultúrnemu stredisku Rajec za nespoèetné (VI.A),  (VI.B).

Dejepis: podujatia, ktoré pre nás pripravili. ÏAKU- krajské kolo Dejepisnej olym-
 – 13. miesto Martin Miškovský JEME Mestskému úradu v Rajci za poskyt-piády   

nutie priestorov pre naše akcie. ÏAKUJE-(VIII.C).
Geografia: ME Kvetinárstvu Tulip za podujatia, ktoré  okresné kolo Geografickej 

– 1. miesto Martin Miškovský pripravili pre našich najmladších školákov olympiády   
pred vianoènými sviatkami. ÏAKUJEME (VIII.C). Krajské kolo Geografickej olympiá-

– 2. miesto Martin Miškovský Mestskej polícii Rajec za denno-dennú dy   (VIII.C),    
5. miesto Branislav Dubec ochranu pri našom prechode do školy i za  (VIII.B). Celo-

Mar- podujatia, ktoré pre nás pripravili a ktoré štátneho kolo geografickej olympiády: 
Taká jedna celoslovenská... tin Miškovský sme spoloène zrealizovali. ÏAKUJEME ro- (VIII.C) sa stal úspešným rie-

dièom, ktorí ruka v ruke kráèali popri škole a šite¾om.Krásny horúci stred júnového týždòa 
Výtvarné sú�aže: boli jej naporúdzi. ÏAKUJEME všetkým,  celoslovenská sú�až priam lákal na kúpalisko, ale... ešte volajú 

– Anna Sudoro- ktorí nám pomohli a na ktorých si teraz rý-Deti v záhrade  cenu získala školské povinnosti alebo na jednu celoslo-
vá chlo nevieme spomenú�. Možno aj s úsme- (V.C). Medzinárodná sú�až Bohúòova venskú prehliadku 59. roèníka Hviezdosla-

– èestné uznanie za kresbu: Samuel vom èi povzbudením, dobrým slovom.paleta   vovho Kubína, kde sa predstavilo 16 najús-
Za�ko (V.B), Erik Hubený (IV.A), Veronika pešnejších recitátorov z celého Slovenska. Mgr. Jana Paulinyová, 
Hudeková VI.A, za ma¾bu: Kristína Pohan-Táto prehliadka sa konala v Donom Kubíne, uèite¾ka ZŠ Lipová, Rajec

Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v Rajeckých Tepliciach zaèala poskytova� bezplatné telefonické poradenstvo prostredníctvom Linky pomoci už aj cez mobilné siete.

BEZPLATNÁ LINKA POMOCI JE UŽ DOSTUPNÁ AJ PRE VOLANIA Z MOBILNÝCH SIETÍ

OTVORTE DVERE A... NAKUKNITE
ALEBO ZO ŽIVOTA JEDNEJ ŠKOLY – ZŠ LIPOVÁ, RAJEC

NELA HORVÁTHOVÁ – V¼AVONELA HORVÁTHOVÁ
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UNIKÁTNY FARSKÝ KOSTOL SV. LADISLAVA S NOVOU VÝMA¼BOU
v zlatožltej farbe. Bol tak naznaèený výtvar- pavlaèe, ktoré patrili jednotlivým cechom, 
no-estetický prototyp, ku ktorému smerova- prípadne starostom susedných obcí. Z his-
la celková rekonštrukèná výma¾ba kostola. torických prameòov vieme, že krásne zdo-
 benú drevenú emporu mal richtár z Ïurèi-

Vývojové fázy kostola mali nieko¾ko nej. Tieto vysoké okná presvet¾ovali nielen 
etáp a pretože výrazne poznaèili súèasný 
výtvarný výraz priestoru interiéru, boli tieto 
poznatky uplatnené aj pri celkovom riešení 
v typických zlatookrových tónoch, v troch 
kvalitatívne odlišných odtieòoch, prièom 
najsvetlejší tón má klenba spolu s bielym Dôvodom zaèatia rekonštrukcie bola 
štukovým rámom kvadrilobu. Nasledujúcim nedostatoèná elektroinštalácie, potreba no-
odtieòom okrovej farby je farba pilastrov, vého osvetlenia, ozvuèenia priestoru a aj 
ktorá má plasticky odèleni� tieto prvky od ušpinenie stien predošlým spôsobom vyku-
plochy stien. Posledným najtmavším tónom rovania pomocou elektrických pecí. Tento 
je farba stien, v ktorej kontrastne boli rie-spôsob vykurovania bol odstránený a na-
šené ma¾ované pasparty okenných ostení. hradený podlahovým kúrením, ktoré 
Loï bola rekonštruovaná vo výraze pre-predchádza takejto devastácii výma¾by. Za 
stavby z roku 1610, kedy došlo k zaklenutiu tri roky sa objekt postupne pripravil na vý-
kostola a zrušeniu pôvodného gotického menu okien, novú elektroinštaláciu a kom-

trojlodia. Táto èas� plexné riešenie os-
má základ lomenú vetlenia interiéru 
bielu farbu so zla- hornú èas� nad pavlaèou, ale aj spodnú kostola. V tejto prí-
tookrovými a èier- èas�, pod ktorou zrejme boli miesta na se-pravnej fáze sa po-

zreštauro- nymi doplnkami. denie. Dochádzalo tak k maximálnemu vyu-darilo 
va� predchodbu Na ploche klenby žitiu denného svetla. Zaujímavos�ou je, že 
západného vstu- po vyma¾ovaní výzdoba okenných ostení a najmä ma¾ova-
pu vznikla sie� zlato- ných paspárt bola dvakrát opakovaná, prvý-, kde boli obja-

žltých ma¾ova- krát ma¾ovaná od ruky a druhýkrát pomo-vené a zreštauro-
ných štukových cou šablóny. Unikátom je, že na každom vané dobové gra-
pásov tvoriacich okne bol použitý iný vzor, èo vytváralo zaují-fity s vroèením a 
k o s o š t v o r c e      m   a vú pestros�. ranno-barokový 
v strede s ma¾o-ma¾ovaný nápis.   
vaným kruhom, Dnes po ukonèení revitalizácie interiéru V ïalšom roku sa  
ktorá zaujímavo je možné konštatova�, že výmenou oken-z grantového sys-

Obnovme si doplnila interiér ných výplní a rámov sa upravil vnútorný tému 
svoj dom kostola. Èierne teplotný režim a zvuková izolácia kostola,  podarilo 

doplnky sa nachádzajú na zrezaných ro- výtvarno-estetické pôsobenie samotných zreštaurova� vstupnú chodbu podvežia – 
Tifanyho nartex hoch jednotlivých ståpov a podporujú optic- okien bolo podporené použitím , kde boli objavené gotické ma¾ova-

kú vertikalitu ståpov. Ïalšou etapou odlíšite¾- vitráže vo forme šes�uho¾níkovej štruktúry a né slavobrány, ktoré v stredoveku vítali ve-
nou v interiéri kostola je obvodový gotický k väèšej separácii od vonkajšieho prostre-riaceho v chráme. V tomto priestore bol tiež 
pláš�, v ktorom sa podarilo objavi� zachova- dia aj použitím špeciálneho skla katedrál, zreštaurovaný fragment ma¾ovaného ná-
né pôvodné gotické okná aj s kamennými ktoré imituje ruène liate sklo. Inštalovaním hrobného epitafu prvej manželky Štefana 
èlánkami, ma¾ovanou špaletou s kvadrova- nového ozvuèenia sa skvalitnila zrozumite¾-Turzu, Barbory Kostkovej a jej rodièov. 
ním, ktoré boli v renesancii zamurované. nos� hovoreného slova a aj šírenie zvuku    

interiér kostola vyma- v priestore. Pri tejto rekonštrukcii došlo       V tomto roku bol 
¾ovaný pod¾a nálezov z obdobia prvej re- Už poèas reštaurátorského výskumu k zjednodušeniu a odstráneniu rôznych os-
nesanènej prestavby boli objavené vzácne ma¾ované pasparty vet¾ovacích objektov, ktoré sa združili v zá-, o ktorej hovorí aj 
dedikaèný nápis renesanèných okien, ktoré siahali v ploche vesných osvet¾ovacích telesách a zjedno-umiestnený v strednej lo-

muriva asi o 1,2 až 1,5 m hlbšie, ako ich dušili ovládanie v jednotlivých režimoch os-di okolo vetracieho otvoru. Tento bol reštau-
vidíme dnes. Dnes sa pozeráme na baro- vetlenia. Odstránenie tohto množstva rovaný v roku 2012. V tomto klenbovom poli 
kovú úpravu, ktorá pôvodné okná skrátila. osvet¾ovacích telies prispelo aj k výtvarné-bolo naznaèené farebnou rekonštrukciou 
Dôvod výšky týchto okien bol prozaický. mu vyèisteniu priestoru a k lepšiemu vníma-renesanèné štukové èlenenie, kde pri reš-
Tieto okná delili v jednej tretine drevené niu samotnej architektoniky interiéru.taurovaní bola zachytená aj jej farebnos�    

MA¼OVANÉ SLAVOBRÁNY V NARTEXE KOSTOLA

ZAMUROVANÉ GOTICKÉ OKNO NA CHÓRE,
 MA¼OVANÁ ŠPALETA S KVÁDROVANÍM 

A KAMENNÁ MNÍŠKA

DEDIKAÈNÝ NÁPIS – PRED REŠTAUROVANÍM ... PO ODSTRÁNENÍ PREMALIEB A ZÁVEREÈNÝ STAV PO REŠTAUROVANÍ

Príbeh rekonštrukènej výma¾by kostola 
sv. Ladislava v Rajci sa zaèal v roku 2009 
reštaurátorským výskumom interiéru ko-
stola. Pri tomto výskume boli objavené 
vzácne nálezy na stenách kostola, vo 
vstupnej chodbe – nartexe a v predchod-
bièke západného vstupu. 
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Kostol sv. Ladislava možno považova� 
za unikátny v tom, že už v roku 1368, kedy je 
o òom prvá písomná zmienka, bol impo-
zantný svojou šírkou 22 metrov. Táto šírka 
bola pôvodne gotickým trojlodím, kde hlav-
ná loï nesená oblúkovým ståporadím bola 
vyššie než boèné lode, pravdepodobne      
v hornej tretine presvetlená bazilikálnymi 
oknami. Neskôr bola v roku 1610 prestava-
ná na halový priestor, s dvoma radami opor-
ných ståpov, do ktorých sa opiera krížová 
klenba. Táto ve¾kos� gotického chrámu 
predznaèuje, že už v 14. storoèí bola po-
treba takéhoto ve¾kého priestoru, pretože 
sa v òom zhromažïovalo množstvo veria-
cich nielen z Rajca, ale aj z okolitých dedín. 
Tento fakt robí z rajeckého kostola centrum 
viery stredovekého èloveka pre ve¾kú èas� 
Rajeckej doliny.

Veríme, že táto rekonštrukcia dala inte-
riéru nový výtvarný výraz, ktorý podporí po-
znanie histórie rajeckého kostola, bude za-
ujímavým zastavením aj pre turistov a roz-
vinie hrdos� mladej generácie na históriu 
mesta. 

V tomto roku bol podaný projekt do 
grantového systému Obnovme si svoj dom 
na reštaurovanie jedného po¾a južnej steny, 
v ktorom sa nachádza okenný otvor panskej 
empory a ma¾ovaná pasparta renesanèné-
ho okna. Táto realizácia prispeje k zhodno-
teniu interiéru kostola v jeho renesanènom 
výraze.

Mgr. art. Miroslav Slúka, reštaurátor,
Stanislav a Pavol Santovci, spolupracovníci

7x foto: archív autora

MA¼OVANÁ PASPARTA 
RENESANÈNÉHO OKNA, 

DO KTORÉHO BOLA VSTAVANÁ 
PÁNSKA EMPORA

dokonèenie zo str. 8

Nebezpeèné vèelie hniezdo 
zbadali obyvatelia Javorovej ulice 
na jednej z borovíc pri detských pre-
liezaèkách. 

V sobotu 8. júna okolo 9. hodiny 
sa s ním popasovali rajeckí hasièi. 
Pod¾a našich informácii si vèelí roj 
našiel nový domov u jedného          
z miestnych vèelárov.

ODSTRAÒOVALI VÈELIE HNIEZDO

Šzá
2x foto: S. Kalma

Jubilanti Jubilanti 

Srdecne blahozeláme!Srdecne blahozeláme!

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKASPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Opustili nás

Vladislav Hulín
 1964 – 11.6.2013

Marta Kuèeríková 
1945 – 12.6.2013

Ján Hanus 
1953 – 13.6.2013 

Opustili nás

Narodili sa v júni 

Matej Horník
Alexandra Hrubošová

Narodili sa v júni júl 2013júl 2013

Pozn: Augustových jubilantov 
uverejníme v septembrovom 

èísle Rajèana.

70 rokov
Anna Halková

80 rokov
Hana Novanská

85 rokov
Alžbeta Mihálková

90 rokov
Helena Zbýòová

94 rokov
Jozef Slotta

MESTSKÉ KULTÚRNE 
STREDISKO RAJEC ÏAKUJE

za výstavu Po¾ovníckemu združeniu 
Mladý háj Rajec  

a Klubu priate¾ov motoveteránov v Rajci 
za výstavu historických motoriek.

820 ROKOV PRVEJ PÍSOMNEJ
 ZMIENKY O RAJCI

júl 2013

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
VÁS POZÝVA NA VÝSTAVY

a 30 ROKOV MARATÓNU
august 2013

Výstavná sieò
Radnice v Rajci

POZOR ZMENA!POZOR ZMENA!

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
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V strede námestia je neprehliadnute¾ná 
mestská radnica. Je to pôvodne renesanèná 
jednoposchodová stavba prístupná zo všet-
kých strán. Otvorené arkády slúžili ako trhovis-
ko. Na poschodí boli administratívne miestnosti 
mestskej rady. Dnes radnica slúži ako obradná, 
koncertná i výstavná sieò. 

nej. Organárstvo sa spája predovšetkým s ro-Rajec sa po prvýkrát písomne spomína      
1193 terra Raich dinou Pažických. Pôvodná kostra organu vyro-v roku  v listine Belu III. Ako , to 

bená Ondrejom Pažickým z roku 1771 sa na-znamená osada. Ako mesto sa spomína až      
oppidum Raycz chádza v rajeckom kostole. Ïalšie môžeme v roku 1397 – . Rajec bol vždy 

nájs� vo Višòovom, v Èièmanoch, v Streène,    poddanským mestom. V 13. storoèí patril Ostri-
v Liptovskom Hrádku... homskej kapitule, v 14. storoèí bol pripojený     

Najznámejším rajeckým remeslom sa stalo k Lietave. Z poddanstva sa vykúpil až v roku 
garbiarstvo a èižmárstvo (ševci). Rajec sa 1846. 

fojt zvláš� preslávil výrobou jemnej kože, kvalitou Na èele mesta stál richtár –  a mestská 
podobnou semišu, žltej alebo èervenej farby, rada. Zasadali v budove renesanènej radnice, 
ktorá sa volala rajèovina alebo uhorská koža. ktorá sa nachádza v strede námestia. Medzi 

mestské Používala sa hlavne na výstelku a výzdobu povinnosti richtára patrila i staros� o V juhovýchodnej – najstaršej èasti mesta, 
. kordovánokpeèatidlá sviatoèných èižiem, tzv . Po rajèo-. Najstaršie zachované odtlaèky pe- pod cintorínskym kopcom stojí rímsko – katolíc-

vine bol ve¾ký dopyt, vyvážala sa okrem celého èatidla pochádzajú zo zaèiatku 15. storoèia. Na ky kostol zasvätený sv. Ladislavovi. Je jed-
Uhorska až do Francúzska, Turecka èi do špa-peèati je zobrazená postava sv. Ladislava, nou z najstarších a najvýznamnejších staveb-
nielskej Córdoby (odtia¾ pochádza aj názov: uhorského krá¾a, ktorý je patrónom farského ných pamiatok Rajca. V archívoch je prvá 
Córdoba / kordován). kostola i celého mesta. zmienka o kostole z roku 1368. Bola to pôvod-

Vïaka remeslám sa Rajec rozvinul nato¾-Napriek tomu, že bol Rajec poddanským ne gotická stavba, z ktorej sa do dnešného dòa 
ko, že bol svojho èasu väèší ako Žilina. Až mestom, dostal v priebehu storoèí od panovní- zachovala spodná èas� veže a èiastoène ob-

výsady keï ho v 19. storoèí obišla výstavba trate košic-kov rôzne , ktoré napomáhali jeho hos- vodové murivo so západným a južným nesko-
Rudolf ko-bohumínskej železnice, zaèal jeho rozvoj podárskemu vývoju. V roku 1604 cisár rogotickým portálom s neskorogotickými prút-

II. stagnova� až nato¾ko, že doèasne stratil štatút , vydal pre mesto privilégium, pod¾a ktorého mi. Na južnej strane kostola ukazujú èas obno-
mesta. Novým impulzom pre rozvoj hospodár-mohli Rajèania šes� dní v roku usporadúva�     vené staré slneèné hodiny, pochádzajúce z ro-

Matej II. skeho života bolo vybudovanie lokálky Žilina – v meste jarmoky. V roku 1609  oslobodil ku 1770. Latinský nápis hovori: „Keby nebolo 
Rajec v roku 1899. Rajèanov od platenia mýta v celom Uhorsku. Slnka, hodiny by neukazovali èísla“. V kostole 

Mária Rajec patrí medzi 5 európskych miest (je Toto privilégium v roku 1749 potvrdila sa nachádzajú aj tri krypty: Kostkovská, Lengy-
Terézia jediným na Slovensku), ktoré majú prívlastok . elovská a Huljakovská. Na konci 19. stor. boli 

brundtlandské. Tento názov je odvodený od Ve¾ký význam Rajec nadobudol zvláš� od uzavreté a zamurované. Zachoval sa iba ná-
mena nórskej ministerskej predsedníèky Gro 14. storoèia, kedy sa Žilina vyèlenila spod prá- hrobok Barbory Thurzovej z roku 1561, ktorého 
Harlem Brundtlandovej, ktorá ako prvá presa-vomoci Lietavy a lietavské panstvo si z Rajca torzo s epitafom je zrekonštruované a osadené 
dzovala myšlienku „trvalo udržate¾ného rozvoja spravilo centrum svojho hospodárskeho života. vo vnútri kostola. Kostol poèas ostatných rokov 

spoloènosti“ – teda prešiel rekonštrukciou a vnútrajšok kostola do-
spoloèenského rozvo- stal odborným zásahom úplne nový šat. Na se-
ja, ktorý zabezpeèí vernej strane kostola je umiestnená tabu¾a 
splnenie potrieb sú- významného rodáka biskupa Andreja Škrábika. 
èasnej generácie bez Na námestí sa zachoval klasicistický ståp 
toho, aby boli ohroze- so sochou Svätej Trojice. Bol postavený zo 
né budúce generácie. štedrých darov obèanov v roku 1818. Na pie-

destáli sa nachádza reliéf sv. Floriána, patróna 
NAJVÝZNAMNEJŠIE hasièov. Na troch stranách ståpa sú nápis. Prvý 

PAMIATKY „Cura et inspectione juidicis Josephi Simko“ – 
Starostlivos�ou a pod dozorom richtára Jozefa 

Centrum mesta si Šimku. Na ïalšej strane „Deo vere uni inosen-
stále zachováva stre- tia trino in persones set sancto Floriano laete 
doveký štvorcový pô- dedicata anno 1818“ – Pravému jedinému Bo-
dorys s pravouhlo vy- hu v Troch osobách a sv. Floriánovi s rados�ou 
biehajúcimi ulièkami. zasvätené v roku 1818. A posledný „E liberis 

V južnej èasti ná- oblatio civium de Raiecz pie posita“ – Z dobro-
mestia stojí jednopos- vo¾ných príspevkov obèanov Rajca zbožne vy-
chodová renesanèná stavené. Trojièný ståp bol naposledy renovova-
budova. Nachádza sa ný v roku 1993.

v nej mestské múzeum. Je typickou ukážkou Ïalšia významná pamiatka je socha sv. Od tohto obdobia nastáva ve¾ký rozvoj re-
architektúry 17. storoèia, ktorá je zapísaná   J án a  N epomuckého vytesaná z kameòa. Pri meselnej výroby. V polovici 18. storoèia tu pô-
v zozname národných kultúrnych pamiatok. úprave námestia v roku 1974 bola táto socha z sobilo spolu okolo 500 remeselníkov, ktorí boli 

cechov Ešte v 19. storoèí to bol jednoposchodový rene- námestia premiestnená a doèasne uložená do združení do . Najstarší bol cech ševcov, 
sanène a barokovo upravený meštiansky dom, budovy starej fary. V októbri 1975 bol kamenný založený okolo r. 1478. Pôsobili tu cechy orga-
ktorý slúžil ako mestský pivovar, neskôr tu bola ståp k soche natrvalo premiestnený do areálu nárov, tkáèov, rezbárov, súkenníkov, debnárov, 
mestská krèma. Je situovaný za líniou uliènej farského kostola. V októbri 1976 sochu odbor-tesárov, medovnikárov... 

rezbárstva èiary, aby sa pred ním získal priestor pre vozy. ne reštaurovali. Zaèiatky  siahajú do 17. storo-
Fasádu zvýrazòuje kamenná pavlaè s tromi ar-èia. K najväèšiemu rozmachu došlo na prelome 
kádami. Na budove sú umiestnené dve pamät- To je v skratke zopár informácií o histórii a 19. a 20. storoèia zásluhou rajeckého rodáka 
né tabule významných rajeckých rodákov, zoo- pamiatkach nášho mesta, o ktorej by sa dala Jozefa Brieštenského, ktorý založil v roku 1908 
lóga a prírodovedca Jána Frivaldského a kòa- napísa� nejedna kniha. Každý obyvate¾ Rajca prvé rezbárske družstvo na Slovensku. Žiakom 
za, pedagóga, publicistu Juraja Slotu Rajec- musí by� hrdý na našu stároènú históriu, ktorú J. Brieštenského bol aj Jozef Pekara, ktorého 
kého. Pred múzeom sa nachádza busta politika nám môže nejedno mesto závidie�.diela zdobia interiér rajeckého kostola a je auto-
a publicistu Ferdinanda Ïurèanského. rom Slovenského betlehemu v Rajeckej Les-

stre-
doveký štvorcový pô-
dorys 

O RAJCI VIEME UŽ 820 ROKOV
Mnohí si ani neuvedomujeme, že mesto, v ktorom žijeme, oslavuje v tomto roku už 820. výroèie 
prvej písomnej zmienky. Rajec je najstaršou obývanou lokalitou Rajeckej doliny. Vykopávky 
potvrdili prvé osídlenie už v dobe bronzovej (2000 – 1500 rokov pred n. l.). Priblížme si históriu nášho 
krásneho mesta a vzácnych pamiatok, okolo ktorých denne chodíme takmer bez povšimnutia.

Šzá

Foto: Milan Kosec

Foto: archív MsKS 
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Stolnotenisový klub Rajec v predposlednom marcovom týždni 
ukonèil a zaznamenal ví�aznú sezónu 2012/2013. Družstvo A bojovalo 
v 3. lige SR Žilinského kraja a družstvo B v 7. lige Okresnej sú�aže 
stolného tenisu Žilina. Ako sme už vo februárovom èísle uviedli naši 2. marec: 19. kolo Rajec B – Rosina B 12:6 R. Augustín 4,5; M. Ma-
chlapci skonèili po prvej polovici sezóny Áèkari na 11. mieste a Béèkari cák 3,5; R. Macák 2,5; I. Dávidik 1,5.
na 3. mieste, tak v odvetnej èasti sú�aže pokraèovali vo skvelých výko- 8. marec: 20. kolo Divina-Lúky B – Rajec B 4:14 R. Augustín 4,5;   
noch hlavne béèkari. Prinášame vám celkový priebeh druhej polovice M. Macák 4,5; I. Dávidík 3,5; B. Fuèík 1,5.
sú�aže oboch mužstiev. 11. marec: 21. kolo Nededza B – Rajec B 4:14 R. Augustín 4,5;     

M. Macák 4,5; I. Dávidik 2,5; R. Macák 2,5; J. Smieško ml. 0.
3. LIGA SR ŽILINSKÉHO KRAJA - A MUŽSTVO 22. marec: 22. kolo Terchová A – Rajec B 2:16 R. Augustín 4,5;       

I. Dávidik 4,5; M. Macák 4; T. Smieško 3.
26. január: 13. kolo Lokca A – Rajec A 12:6 J.Kavec 2,5; J. Smieško 

st. 1,5; P. Kavec 1,5; M. Macák 0,5. 14. kolo Ružomberok D – Rajec A Koneèná tabu¾ka
11:7 J. Kavec 3,5; P. Kavec 1,5; M. Macák 1; J. Smieško st. 1.

   Mužstvo                            stretnutia         výhry  remízy  prehry           skóre           body16. február: 15. kolo Rajec A – Zákopèie A 5:13 P. Kavec 3; R. 
1. STK RAJEC B 22 20 1   1 293:103 63Augustín 1; I. Dávidik 1; J. Knapec 0; J. Šejnoha 0. 16. kolo Rajec A – 

Èadca C 1:17 M. Macák 1;J. Šejnoha 0; P. Kavec 0; J. Smieško ml. 0;    2. Rosina B 22 20 1   1 298:98 63
I. Dávidik 0; J. Knapec 0. 3. Kotešová A 22 19 0   3 282:114 60

2. marec: 17. kolo Krušetnica A – Rajec A 15:3 P. Kavec 2; V. Vavrík 4. Streèno C 22 13 1   7 208:188 48
1; J. Šejnoha 0; J. Knapec 0. 18. kolo Novo� A – Rajec A 15:3 P. Kavec 5. Terchová A 22 12 0 10 230:166 46
1.5; V. Vavrík 1; J. Knapec 0; J. Šejnoha 0. 6. STO Jasenové A 22 11 1 10 210:186 45

9. marca: 19. kolo Žilina C – Rajec A 14:4 P. Kavec 2,5; J. Kavec 1,5; 7. Nededza B 22 11 0 11 201:195 44
J. Smieško ml. 0, J. Knapec 0, R. Macák ml. 0. 20.kolo Žilina B – Rajec A 8. Divina-Lúky B 22 9 2 11 191:205 42
14:4 J. Kavec 2,5; P. Kavec 1,5; J. Smieško ml. 0; J. Knapec 0.

23. marca: 21. kolo Rajec A – Višòové A 7:11 P. Kavec 3,5; J. Kavec Úspešnos� èlenov B mužstva STK Rajec v 7. lige OSST Žilina
2,5; V. Vavrík 1; M. Macák 0; T. Smieško 0. 22. kolo Rajec A – Stránske A      por. 3. lige                            stretnutia   zápasy     V        P                 sety         úspešnos�
6:12 J. Kavec 3,5; J. Kavec 2,5; Smieško ml. 0; B. Fuèík 0; R. Augustín 1.   2. Róbert Augustín 7 28 27 1 81:8 96,43%
0; I. Dávidik 0. 2.   3. Marián Macák 7 28 27 1 83:12 96,43%

Koneèná tabu¾ka 3. 11. Ivan Dávidik 7 26 18 8 62:33 96,23%
     Mužstvo                          stretnutia         výhry  remízy  prehry           skóre           body 4.   5. Tomáš Smieško 2   6   3 3 13:13 50,00%
  1. Zákopèie A 22 17 4   1 277:119 60 5.   9. Radoslav Macák 3 10   4 6 17:22 40,00%
  2. Èadca C 22 18 2   2 262:134 60 6. 11. Jozef Smieško ml. 2   6   2 4 10:14 33,33%
  3. Višòové A 22 15 3   4 243:153 55 7. 12. Branislav Fuèík 3   8   2 6 10:21 25,00%
  4. Žilina B 22 12 4   6 212:184 50
  5. Stránske A 22 12 1   9 215:181 47 Zverenci B družstva obliekajúci dresy STK Rajec vybojovali v tohto-
  6. Rado¾a A 22 10 5   7 221:175 47 roènom kole sú�aže 1. miesto a tak právom postúpili do 6. ligy OSST 
  7. Novo� A 22   8 6   8 188:208 44 Žilina. Hráèi už od prvého kola mali nároèné zápasy a na ceste za ví-
  8. Krušetnica A 22   7 4 11 185:211 40 �azstvom ich sprevádzali slabšie psychické a herné kvality. Postupne 
  9. Žilina C 22   8 1 13 181:215 39 však naše družstvo získalo hernú prevahu a hlavne istotu a za dobrú hru 

bolo odmenené ziskom prvého miesta. Z postupu do vyššej ligy sa mô-10. Ružomberok D 22   6 2 14 146:250 36
že teši� aj družstvo Rosina B. Blahoželáme im a držíme im palce v ïal-11. Lokca A 22   1 1 20 124:272 25
ších bojoch v novej sú�aži!12. STK Rajec A 22   1 1 20 122:274 25

Po ukonèení zápasov 3. ligy družstvo Zákopèie A postúpilo do 2. ligy 
a medzi zostupujúcich sa dostalo okrem družstva Lokca A aj STK Rajec 
A. Naše družstvo sa tak po 20 rokoch nezvládlo udrža� v 3. lige a od 
novej sezóny 2013/2014 bude hra� v sú�aži 4. ligy Krajskej sú�aže 
stolného tenisu Žilina. Chalanom nemožno niè vyèíta�, pretože v rámci 
svojich herných možností nebolo v ich silách zachráni� sú�až. Už za-
èiatok sezóny bol poznaèený odchodom jedného z k¾úèových hráèov zo 
základného kádra ako aj zdravotnými problémami hráèov.

Úspešnos� jednotlivcov A družstva v 3. lige SR Žilina
     por. 3. lige                           stretnutia  zápasy     V         P                   sety        úspešnos�
1. 25. Jozef Kavec 18 72 42 30 165:134 58,33 %
2. 38. Peter Kavec 22 88 35 53 158:192 39,77 %
3. 42. Jozef Smieško st. 12 48 16 32   75:116 33,33 %
4. 27. Vladimír Vavrík   3 12   3   9   11:32 25,00 %
5. 33. Róbert Augustín   5 11   2   9   11:27 18,18 %
6. 36. Marián Macák   7 25   2 23   23:72   8,00 %
7. 50. Ivan Dávidik 10 36   2 34   15:106   5,56 %
8. 55. Jozef Smieško ml.   6 17   0 17     2:51   0,00 %
9. 56. Ján Knapec   6 22   0 22     2:66   0,00 % Èo doda� na záver? STK Rajec vyhodnotila sú�ažný roèník 2012/13 
10. 54. Ján Šejnohac   4 12   0 12     4:36   0,00 % pozitívne po športovej i organizaènej stránke pretože na zaèiatku sme si 
11. 45. Radoslav Macák   3   5   0   5     0:15   0,00 % zadefinovali jasnú koncepciu oboch líg a to záchranu 3. ligy a postup do 
12. 42. Branislav Fuèík   1   4   0   4     0:12   0,00 % 6. ligy. Jedna z nich sa nám splni� aj podarila – postup do 6. ligy.

Chcel by som poïakova� dobrovo¾ným funkcionárom a všetkým 
7. LIGA OSST ŽILINA – B MUŽSTVO èlenom za ich ochotu, bez nárokov na mzdu, vykonáva� takúto èinnos� 

aj v tejto nároènej dobe dokážu rajecký stolný tenis riadi� na takej 
9. február: 16. kolo Rajec B – Kotešová A 13:5 R. Augustín 4,5;      úrovni, aká je doteraz. Ve¾ké poïakovanie patrí všetkým rodinám na-

M. Macák 4,5; I. Dávidik 2,5; B. Fuèík 1; R. Macák 0,5. šich èlenov za ich obetavú trpezlivos�, predovšetkým samotnému mes-
15. február: 17. kolo Streèno C – Rajec B 6:12 R. Augustín 4,5;      tu Rajec za finanèný príspevok a samozrejme vedeniu školy ZŠ Lipová 

M. Macák 4,5; I. Dávidik 2,5; B. Fuèík 1; R. Macák 0,5. Rajec za poskytnutie priestorov telocviène na tréningové procesy a 
23. február: 18. kolo Rajec B – STO Jasenové A 14:4 M. Macák 4,5; majstrovské zápasy.

Jozef KavecR. Augustín 3,5; I. Dávidik 3,5; J. Smieško ml. 2,5.

Z KUCHYNE RAJECKÉHO STOLNÉHO TENISU

SPOLOÈNÁ FOTOGRAFIA PO VÍ�AZNOM A POSTUPUJÚCOM ZÁPASE V TERCHOVEJ
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Už nieko¾ko rokov neodmyslite¾ne patrí k letu Rajecký mara-
tón, ktorý sa v tomto roku pobeží už po tridsiatykrát. A ko¾ko bež-
cov bude stá� na štarte jubilejného 30. roèníka? Do dnešného dòa 
(28.6.) je prihlásených viac ako 600 pretekárov v disciplínach mara-
tón, polmaratón, in-line a MZ-pneu.

Najob¾úbenejším sa stáva práve polovièná tra�, ktorá sa pobeží 
už siedmykrát. V polmaratóne èíslo ukazuje 331 bežcov, a to nie je 
koneèné èíslo. In-line korèuliari veria, že nezaprší, tak ako minulý 
rok. Prihlásených je ich už stovka. Ani detský beh v èíslach nezaos-
táva, doteraz najviac prihlásených detí za ostané roky sa bude rúti� 
ulicami Rajca a jeho námestia. No a krá¾ovská disciplína maratón 
má prihlásených okolo 200 pretekárov.

Maratón oslavuje a zimomriavky nabiehajú. Je to možné, že 
ubehlo to¾ko rokov? Veï sme sa len tešili z behu, spoloèných stret-
nutí a ani sme nezbadali, že èas hrá tiež svoju hru. 

Maratón a jeho vzdialenos� dáva pocit, že ak zabehnete, zabije 
lárik – nepobeží, ale jeho kamera a fotografie budú hovori� svoje. vás to – je presne tým, èím tieto nároèné preteky vynikajú. Je asi     

Je to už aj súdržnos� rodín, ktoré v èase bežeckého sviatku       o 10 km dlhšia, než ko¾ko je ¾udské telo schopné zabehnú� s vlast-
v Rajci neplánujú dovolenku, ale vedia, že ich miesto je opä� pri nými energetickými rezervami, èo znamená, že musí prepnú� na 
maratóne. Je to nádherné pre organizátora vedie� sa spo¾ahnú�, spa¾ovanie tuku. Výzvou je práve prekroèenie tohto bodu, ktorý 

„nárazom na stenu“. dokonca nepripomína�, pretože už každý svoju úlohu pozná. Zná-bežci nazývajú  Chcete skúsi�, ako to vyzerá na 
me bežecké rodiny už pracujú pri maratóne takmer všetky s dospe-trati? Máte stále možnos� rozhodnú� sa – maratón èi polmaratón.
lými de�mi: Uhláriková, Pekarová, Stehlíková, Drlièková, Kavcová, Tridsiaty roèník je len raz, je jedineèný, prešiel �ažkou cestou a 
Pekná, Dúbravková, Stupòanová, Cesneková, Vanáková a ïalší, predsa vydržal, stále láka a má svojich verných v behu, organizácii, 
ktorí vždy ochotne prídu.sponzorstve, v divákoch v Rajci a dokonca na celom Slovensku.

Sponzorská èas� je naj�ažšia a najmä rok èo rok v tomto ná-Akoby vèera sme mali dvadsa�, nadšenie a chu� všetko doká-
roènom období. Nemôžeme však poveda�, že by sme boli sami. za�. Dnes to nadšenie patrí mladým a nám ostávajú tie nádherné 
Vždy je tu s nami naše mesto Rajec a verní sponzori, ktorým máme momenty a priate¾stvá, zážitky a úsmevné príhody z pretekov a 
za èo by� vïaèní a vážime si ich: Lesotrans Jozef Pekara, Alianz, spoloène strávených chví¾. Teší nás, že je medzi nami aj mládež, že 
Slovenská sporite¾òa, Ross, Vinuta, Potraviny p. Pekný, Lecol, s blížiacim augustom opä� vidíme na trati, v teréne, po Rajci deò èo 
Asics, Kofola, Skalka, Pneunáradie, MZ Pneu a mnohí ïalší, kto-deò nových bežcov. Šport každého vycvièí a nauèí nevzdáva� sa, 
rých reklamy bežia nepretržite na našej maratónskej stránke hra� statoène hru so životom aj so športom. Tešíme sa na ich 

 .výkony, smiech, spontánnu rados�, ktorá nakazí aj nás, ale ktorou 
sme pred nieko¾kými rokmi sršali aj my. Doprajme si navzájom a 

BEŽCI Z RAJCA, VÝHRY, MOMENTKY, POZVANIEpodporujme sa aj naïalej, veï to je sila, ktorá nás drží a spája. 

Máme 96 verných bežcov zo Slovenska aj zahranièia, to zna-
mená, že každý z nich bežal Rajecký maratón najmenej 10krát. Me-
dzi najvernejších Rajèanov patria Jozef Stupòan a Ján Uhlárik, ktorí 
majú na domácej pôde odbehnutých 25 maratónov, tretí Jaroslav 
Stupòan ich má 22.

Ale sú tu aj Marián Michalík, Marián Haluza a František Kupèo, 
ktorí doteraz dobehli každý Rajecký maratón. Vtedy to boli ešte 
bežci, ktorí behali pod 3 hodiny, dnes èas pridal na rokoch aj na 
výkonoch nielen im, ale všetkým nám. Títo srdcom stále mladí páni 
opä� zavítajú do Rajca na jubilejný roèník maratónu.

Doteraz zabehlo maratón 64 Rajèanov, za 29 rokov stáli na 
štarte 346krát. Z toho bežalo žien 5: Janka Koledová Žideková (19), 
Dominika Vanáková (1), Marcela Holá (9), Dana Pekarová (1), Soòa 
Ïurišová (1). Samozrejme, že èas 
hrá aj proti nám, a tak si spomeòme 
na tých, èo predèasne odišli: Pavol 
Pavlík, ¼ubomír Hlaváè a Dalibor Ga-
baj, už sú len v našich spomienkach. 

Tabu¾a domácich ví�azovPavol, Ján a Karol  má už  boli pred tridsiatimi rokmi slobodní, mladí 
29 mien: ¼uboš Cesnek vyhral 10x, muži, ktorým patril svet a nemali záujem o domáce práce. Veèní 

Dala ve¾a Bertin Galoviè 5x, Ivan Bajzík 4x, rivali, kto bude lepší, prešli cestou, ktorá ich zocelila. 
nielen im, ale aj nášmu mestu. Ras�o Galoviè 4x, Ondrej Veselov- Veï vždy v druhú augustovú sobotu 

ský 2x, Tomáš Odlevák 1x, Zdeno sa všetci tešíme na naše námestie, ktoré je preplnené bežcami a 
Koleda 1x, Jozef Stupòan 1x.návštevníkmi z celého Slovenska, zahranièie nevynímajúc. Práve 

Hlasom Rajeckého maratónu bol na tento víkend sa vracajú mnohí rodáci opä� domov. Na Rajeckom 
20 rokov Ernest Papranec. Zapísal námestí vládne nadšenie aj stres, ale aj ve¾ká rados� a vzájomná 
sa do našich sàdc a prežil s nami na podpora. 

Pavol Uhlárik Rajeckom námestí ve¾a krásnych  – kráèa cestou maratónu už 30 rokov a ide ïalej   
chví¾, ale aj sklamaní èi bolestí. Ve-s tým, že o živote má jasnú predstavu. Èo má prís�, príde, poèká na 

Ján Uhlárik rím, že ho privítame, ako osobnos� nás, nièomu sa nevyhneme.  – áno, bude stá� na štarte, 
Karol Uh- maratónu na jubilujúcom roèníku.je predsa jedným z najvernejších domácich maratóncov. 

www.rajeckymaraton.sk

RAJECKÝ MARATÓN RAJEC-ÈIÈMANY-RAJEC UŽ PO 30-TY KRÁT

TRAJA BRATIA V ROKU 1989

ERNEST PAPRANEC 
S MIKROFÓNOM  V ROKU 1988
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Maratón je o obrovskej 
disciplíne, úcte, pokore 
a pevnej vôli. V dnešom 
svete je málo pekných 
rozhodnutí, chýbajú sve-
tu a ochudobòujú nás 
samých. Zabojujme, 
skúsme sa nauèi� znovu 
smia�, teši� sa spoloène 
s ¾uïmi, vedie� sa obja� 
a ma� v sebe skutoènú 
rados� a lásku, najmä 
však pevnú vô¾u. Vybeh-
nite si len tak, pre rado-
s�. Ak nie sme tak zdatní, Beh Trenèianskou Brezinou, 2. júna – Zdeno Koleda si vybe-
aby sme zvládli polma- hal tretie miesto (29:55), J. Piala 35:05.
ratón, majme cie¾ a všet- Beh na Zniev, 8. júna – muži: 2. miesto Zdeno Koleda 29:19, 
ko zvládneme o rok. 10. m. Jozef Slota 39:10. Deti: 1. m. Vratko Šimek, 1. miesto Naïa 

Verím, že Rajecký Šimeková.
maratón vás opä� osloví. Kysucký maratón, 9. júna – J. Koledová Ž. 5:03.
Veï nie je to len    Záhorácky maratón, 15. júna –     

o behu. Je to o nás všetkých, ktorí sa na námestí v Rajci stret- 2. m. O. Veselovský 3:03:05.
neme na štarte a aj v cieli. Èaká nás krásna športová udalos�, Beh olympijského dòa Žilina, 1 km 
na ktorú vás srdeène pozývame èi už ako divákov alebo ako na dráhe, 19. júna – P. Holeša 2:43,     
bežcov. Sme presvedèení, že neo¾utujete. Veríme, že odme- J. Stehlík 2:58, M. Kasman 3:01, Z. Ko-
nou pre vás budú kvalitné výkony, dobrá nálada, pohoda, za- leda 3:08, Jak. Rybár 3:09, J. Strania-
ujímavý kultúrny program, ktorý pre vás pripravilo Mestské nek 3:15, V. Šimek 3:19, J. Slota 3:50,    
kultúrne stredisko Rajec, a tá správna športová atmosféra, na M. Hartinik 3:50.
ktorú sa nezabúda. Donovalský polmaratón, 21 km, 

22. júna – J. Zmrhala 1:54:57.
JÚNOVÉ PRETEKY Výbeh na Borišov, 700 m s prevý-

šením 200 m, 22. júna – 2. m. Z. Kole-
Cyklomaratón Rajecké Teplice, 1. júna – 48 km: Z. Koleda da 7:14, 9. m. J. Piala 8:08. Ženy: 3. m. J. Pialová13:16.

2:45, L. Pekara 3:00, J. Piala 3:37. 48 km ženy: 3. miesto J. Kole- Beh okolo Lysej, 23. júna – rodina Šimeková zastupovala celý 
dová Ž. 4:19. 25 km: B. Žideková 2:12, S. Kostelánska 2:15. Maratón klub Rajec a výborne: Vratko vyhral 500 m (1:36:29), aj 

Beh Rajeckým rínkom, 2. júna – mal opä� svoje èaro. Okolo 3000 m (11:42:29) a otec Ján na 6 km trati obsadil 10. miesto za 
150 detí sa stretlo zo všetkých kútov Slovenska (Bratislava, Púchov, 25:38.
Žilina, Prievidza, Rajec a okolie), aby si zmerali sily a urobili si svoj Olomoucký polmaratón, 22. júna – bežal jediný Rajèan Vla-
malý maratón s vypätím všetkých síl svojho detského sveta. Výs- dimír Rybár.

Za Maratón klub Rajec jkzledky nájdete na  .
6x foto: archív MK

www.rajeckymaraton.sk

slava 1:04:28, 2. Z. Koleda, Rajec1:05:34, 
3. J. Bucha, Rajec 1:10:42, ¼ubomír Peka-
ra, Rajec 1:14:21. Muži nad 50 rokov:        
1. I. Labaj, Dohòany 1:15:52, 2. I. Bajzík, množstvo divákov sa vytvoril tra�ový rekord 
Rajec 1:16:22, 3. P. Uhlárik, Rajec 1:26:07. s èasom 55 minút 51 sekúnd, ktorý sa posu-
Chlapci do 14 rokov: V. Šimek 37:12, Matúš nul o 4 minúty oproti minulému roku. Za ten-
Foltán 37:39, Damián Cesnek 39:16. Ju-to posun je zodpovedný Milan Berényi        
niori: Peter Gardián 33:03, Roman Riško z TREK KCK Oslany. Nikto v histórii Medve-
36:34, Matúš Stehlík 38:05. dieho okruhu nešiel pod jednu hodinu, ale 

Výsledkové listiny všetkých kategórií si tento rok sa to podarilo štyrom pretekárom. 
môžete pozrie� na web stránke Maratón Neèakaný bol aj rekordný zjazd Jozefa 
klubu Rajec.Štefánika z CK EPIC Dohòany, ktorý z Úpla-

zu na Palovu chatu zvládol za neuverite¾-
Medvedí okruh sa ako každý rok niesol ných 12 minút 51 sekúnd. Medvedí okruh 

v príjemnej rodinnej atmosfére, a to by sa dáva možnos� aj mladým zaèiatoèníkom, 
nepodarilo bez štedrých sponzorov, ako Rot akým bol aj najmladší úèastník iba 10 roèný 
s.r.o. Žilina, Ing. Ladislav Dvoøák, TiC Zde-Marko Veselý, ktorý pretek zvládol vïaka 
nìk Stránsky CISS, Ing. Karol Dobeš v spo-podpore svojej mamy.
lupráci s firmou RONA Lednické Rovné, be-Na stupni ví�azov sa ocitol spomínaný 
tonárska výroba – Miroslav Jurický a mnohí Milan Berényi, 2. miesto patrilo po¾skému 
ïalší sponzori. Vïaka patrí aj šéfkuchárovi pretekárovi Rafaiovi Nogowczykovi s èa-
Stanislavovi Kardošovi a jeho pravej ruke som 57 minút 21 sekúnd a bronz Jozefovi 
Jozefovi Peknému pri varení gu¾ášu a bez-Štefánikovi z Považskej Bystrice s èasom Už po 17-ty krát si horský bikery v sobou 
pochyby aj výèapnému Antonovi Golierovi.15. júna Medveïom okruhu 58 minút 7 sekúnd. Ženská kategória patrila  zmerali sily na  

dievèatám z Maratón klubu Rajec. Ví�azkou v Porubskej doline. Pretek zorganizoval 
Organizátori sa už teraz tešia na vás, aj sa stala Janka Koledová Žideková (39:22) Maratón klub Rajec pod taktovkou Jarosla-

na ïalší roèník Medvedieho okruhu.pred Silviou Stupòanovou (43:15) a Barbo-va Stupòana. 102 pretekárov si zmeralo sily 
rou Židekovou (44:05).na 22 km a 11,5 km okruhu. Za krásneho Kristína Cesneková

1x foto: archív MKMuži nad 40 rokov: 1. J. Buchtík, Brati-slneèného poèasia, ktoré vytiahlo na tra� 

TRA�OVÝ REKORD PREKONANÝ

MEDAILA PRE ÚÈASTNÍKOV 
TOHTOROÈNÉHO MARATÓNU

TABU¼E DOMÁCICH VÍ�AZOV

NABERANIE SÍL POÈAS MARATÓNU
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k o n k u r e n c i i  s a  Mesiac jún je pre mažoretky mesiacom 
umiestnili na tre�om Majstrovstiev Slovenska. Teraz sa ukáže, èi 
mieste a získali výber hudby, nacvièené choreografie, kostý-
bronzovú medailu. mové nápady a tvrdé tréningy budú odmene-
Nede¾a bola nároè-né úspechom na sú�aži.

Cez víkend 8. a 9. júna sa stal Trenèín 
„Mekkou mažoretkového športu“. Súbory z ce-
lého Slovenska prišli predvies� svoje umenie a 
posnaži� sa o nomináciu na Majstrovstvá 
Európy, ktoré budú tento rok v maïarskej Tata-
bányi. Prvý deò sa sú�ažilo v malých formá-
ciách v oboch disciplínach, baton – palièka a 
pom-pom – strapce. Kordovánky predviedli    
8 choreografií. 

Naše najmenšie kadetky získali za svoje 
ná  n ie len  kov, sú Majsterky Slovenska v kategórii ve¾ké nádherné vystúpenie striebornú medailu. Ju-
neuverite¾ný formácie mix. Dievèatá si z Majstrovstiev niorky sú�ažili v disciplíne mini mix. V �ažkej 
m teplom, Slovenska odniesli jednu zlatú, jednu striebor-
ale hlavne nú a tri bronzové medaily. 
najdôležitej-
šou disciplí- V sobotu 22. júna sa naša Kordovánka 
n o u  m a j - Petra Cibulková zúèastnila v Bratislave sú�aže 
strovstiev – Prešporský pohár. Ako najlepšia Slovenka      

ve¾ké formácie. Hod- z Majstrovstiev Európy 2012 potvrdila svoju 
notí sa defilé a pódio- fenomenálnos� a získala v tvrdej konkurencii 
vá choreografia. Bo- dvanástich sólistiek zlatú medailu.
dy sa spoèítavajú, a 
tak je ve¾mi dôležité Zaèali sa prázdniny, no mažoretky Kordo-
špièkovo predvies� vánky majú pred sebou nároènú prípravu na 
obidve zostavy. Majstrovstvá Európy. Vybojované nominácie 

sú zaväzujúce a žiadne z dievèat reprezen-
Kordovánky nes- táciu Slovenska a mesta Rajec neberie na ¾ah-

klamali a za svoje vy- kú váhu. Dúfam, že môžem napísa� aj za mes-
stúpenia získali dve to, rodièov, spolužiakov, priate¾ov a známych – 
bronzové a jednu zla- DRŽÍME PALCE!

BRtú medailu. Naše ka-
3x foto: archív Kordovánokdetky, deti do 11 ro-

Výsledky:
1. kolo
Gunners – Jasenové 5:0 (1:0), góly: E. Kašu-

ba 4, B. Michalec. 
nivé poèasie nebol priestor na ma¾ovanie èiar Deportivo – Barsa 1:5 (0:1), góly: P. Hájek – Tak, v júni sa odohrali všetky ligy v Žirafe. 
na vynovenom ihrisku, preso sa prvé zápasy T. Hollý 3, F. Rybár, L. Bôtoš.Barsa mala pôvodne, ako tretí tím 3. ligy, bo-
odohrali v Jasenovom, resp. v Rajeckej Les-jova� o postup do druhej ligy v baráži. Tá sa na-

2. kolonej. V júli by sa však malo opä� hráva� na as-pokon nekonala a KMF Barsa priamo postú-
Jasenové – Barsa 4:4 (0:1), góly: Š. Dávidík faltovom ihrisku v areáli FK Rajec. Týmto po-pila vyššie. Po roku sa tak vracia spä� a znovu 

2, M. Janík 2 – V. Bôtoš, L. Bôtoš, F. Ry-je druholigová.
bár, J. Bielik. Káder Barsy v sezóne 2013/13 – 

Gunners – Deportivo: odložené.Martin Židek, Peter Mišo, Branislav Uhlá-
rik, Karol Židek, Martin Zadòan, Maroš 

3. kolo
Zadòan, Tomáš Hollý, Jozef Pekara, Jo-

Deportivo – Tauben Bar 2:4 (0:2), góly: 
zef Oèko, Tomáš Ligas, Martin Ligas, 

M. Kordiš, Joz. Pekara – J. Bartek 2,     
Martin Mazák, Lukáš Bôtoš, Vladimír Bô-

M. Janík, J. Šramo. 
toš, Juraj Bielik, Juraj Vavrík.

Barsa – Gunners 2:4 (2:3), góly: T. Hol-
Brankárske duo Martin Židek a Peter 

lý 2 – J. Miko 2, R. Židek, E. Kašuba 
Mišo malo najlepšie štatistiky, dva zápa-
sy odchytal aj Braòo Uhlárik. Aj vïaka 4. kolo
ním mala Barsa najmenej inkasovaných Tauben Bar – Gunners 3:3. (2:2), góly: 
gólov. Tomáš Hollý skonèil tretí v produk- P. Vereš 2, Š. Dávidík – E. Kašuba,       
tivite hráèov (17 zápasov, 38 gólov + 21 S. Pekný, R. Židek.
asistencií), neby� menšieho poètu zápa- Barsa – Deportivo 4:4 (1:2), góly:       
sov, mohol by� prvý. Ïalšími útoènými D. Rybár 2, V. Bôtoš, Maroš Zadòan – 
�ahúòmi boli najmä Maroš Zadòan (21, Pav. Mišo 2, Joz. Pekara, M. Kordiš.
20 + 9) a Jozef Pekara (11, 13 + 13).

Tabu¾ka
zývame futbalových priaznivcov pozrie� si zá-Na konci júna sa rozbehla aj rajecká Mest- 1. Gunners 3 2 1 0 12:5 7
pasy Mestskej ligy, ktorá sa zvyèajne hráva     ská liga vo futsale. Bude to už 20. roèník a 2. Barsa 4 1 2 1 15:13 5
v sobotu podveèer. Aktuálne informácie zís-snáï nie aj posledný. Do ligy sa prihlásili len 3. Tauben Bar Jasenové 4 1 2 1 11:14 5
kate na našej webstránke štyri tímy, majstrovské Deportivo, Barsa, Gun- 4. Deportivo 3 0 1 2   7:13 1

 .ners a Tauben Bar z Jasenového. Pre nepriaz-
www.kmfrajec.web-

node.sk

BARSA DRUHOLIGOVÁ

-kmf-

Foto: archív KMF

BARSA – KONIEC SEZÓNY 2012/2013

KORDOVÁNKY BODOVALI!
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MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC 
OZNAMUJE, ŽE V TERMÍNE 

ZATVORENÉ!ZATVORENÉ!

2013 BUDE 

Z DÔVODU REVÍZIE KNIŽNIÈNÉHO FONDU

V TOMTO OBDOBÍ NEBUDE MOŽNÉ 
POSKYTOVA� ŽIADNE SLUŽBY!

pondelok piatok
od 29.7. do 2.8.od 29.7. do 2.8.
MESTSKÉ KULTÚRNE
 STREDISKO RAJEC

MESTSKÉ KULTÚRNE
 STREDISKO RAJEC

inzercia

inzercia inzercia
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