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ŠPORTOVÁ HALA SA KONEČNE
DOKONČÍ
Primátora mesta Milana Lipku sa pýtame na
aktuálne otázky súvisiace s mestom, jeho rozvojom,
investičnými akciami, či na témy, ktoré sa prerokúvajú
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Otázky
položila Zuzana Ščasná.
Spustilo sa verejné obstarávanie
na dokončenie športovej haly. Už
je rozhodnuté, čo v týchto priestoroch nakoniec vznikne?
Presne tak, 18. mája sme spustili
súťaž na dokončenie športovej haly.
Vo vestníku verejného obstarávania
mesto Rajec zverejnilo výzvu na
predkladanie ponúk, ktorej predmetom sú stavebné úpravy uvedeného objektu. Po ich zrealizovaní
už bude môcť slúžiť svojmu účelu
a byť sprístupnený verejnosti. Som
rád, že sme sa konečne v tejto veci
posunuli, nakoľko to bol mimoriadne náročný proces s ohľadom na
covidovú situáciu. Pre osvieženie
pamäti stručne zhrniem zásadné
momenty zámeru dokončenia športovej haly.
Takmer hneď po nástupe do
funkcie sme sa aj s poslancami
rozhodli ešte poslednýkrát osloviť
verejnosť s anketou, na čo by hala
mala byť využívaná. Aby verejnosť
mohla do objektu aj nahliadnuť, dali
sme spracovať virtuálnu prehliad-

ku. Občania vyjadrili svoj názor,
že hala by mala primárne slúžiť
na obchodné priestory a šport.
Veľa možností, ako využívať
objekt, sme nemali, vzhľadom
na zlé umiestnenie, ktoré eliminuje možnosti využívať objekt
na hromadné podujatia, pretože
únikové východy vedú rovno na
cestu prvej triedy a na takýto účel
nám požiarnici objekt neskolaudujú. Ďalším negatívnym faktorom je
nedostatok parkovacích plôch, to,
že objekt viac než 20 rokov chátral,
náročnosť na prevádzku atď.
Preto sme sa po dôkladnom zvážení všetkých pre a proti s poslancami zhodli na úprave pôvodného
zámeru, ktorým mala byť tržnica,
a doplnení o športovú časť. Kvôli
pandemickej situácii až v marci tohto roku mohlo byť vydané
právoplatné stavebné povolenie. Čo
je však oveľa horšie, po pandémii
nastáva úplne iná situácia, čo sa
týka ponuky služieb, ale aj dopytu.
Ostatný rok výrazným spôsobom

zasiahol do fungovania každého
jedného človeka. O to opatrnejšie
musíme pristupovať k dokončeniu
haly a pri plánovaní musíme byť
realisti. Pretože ak nenaplníme
halu službami, predraží sa nám
prevádzka objektu. Obdobne na
tom budeme, aj keď v hale služby
vzniknú, ale nebude po nich dopyt.
Preto bude čo najviac variabilná.
Po rekonštrukcii bude hala slúžiť
primárne na:
Krytú tržnicu – na tento účel
bola určená aj podľa predošlého
vedenia mesta. Bola však na tento
účel navrhnutá celá hlavná časť,
navyše s napevno zabudovanými
predajnými miestami. Tu vznikla
obava o využiteľnosť v našich podmienkach, predsa len je to obrovský priestor. Finálnym rozhodnutím
bolo tržnicu do haly presunúť, ale
na oveľa menšiu plochu, s tým, že
zabudované budú len štyri predajné miesta pre predaj tovaru, ktorý
potrebuje napojenie na elektriku,
vodu a odpad. Ostatné predajné
miesta vzniknú presunutím stánkov
z existujúcej tržnice. Priestor tak
ostane variabilný. Služby v tomto
priestore sú navrhnuté také, ktoré
nevyžadujú vykurovanie.
Verejné toalety
Športovú časť – práve na tento
účel bude využitá najväčšia časť
haly + šatne a sprchy na bočnej
strane od pošty. Neviem teraz
konkretizovať, aké športy alebo
aké služby v oblasti športu sa tu
budú prevádzkovať. Je tu možnosť
umelého klziska, ktoré by mohlo
byť v prevádzke napr. od novembra do februára, čo by využili aj
školy, aj verejnosť. Možno prejaví
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niekto záujem prevádzkovať tu
sqash, fitnescentrum alebo niečo
iné. Toto je však oblasť, o ktorej je
teraz zbytočné s niekým rokovať.
Pandemické opatrenia tieto služby
veľmi obmedzujú. Kým však bude
hala dokončená, prídem s konkrétnymi návrhmi.
Drobné služby – priestory bočnej časti haly, vo videu označené
ako „kóje“, budú určené pre služby
priestorovo nenáročné, typu krajčírstvo, kaderníctvo, butik a pod.
Kaviareň/bufet – ďalší
z priestorov určených na prenájom.
Takáto služba na takomto mieste
jednoducho musí byť. Či už čakáte
na autobus, idete na tržnicu, za
športom atď., možnosť občerstvenia je samozrejmosťou.
Presun autobusovej zastávky
smer Žilina – spolu so sprístupnením haly verejnosti bude presunutá
autobusová zastávka smerom na
Žilinu. Dôvodov je viacero. V súčasnosti je umiestnená v neprehľadnom úseku za zákrutou, navyše
v tesnej blízkosti križovatky. Ďalším
z dôvodov je mať aj naďalej zastávku v blízkosti tržnice. Užitočné pre
ľudí, atraktívne pre predajcov na
tržnici. Samozrejmosťou je vybudovanie bezpečnejšieho priechodu
pre chodcov.
Na mieste súčasnej tržnice
vznikne parkovisko – bez parkovacích plôch by sme halu nevyužili
na nič. Navyše by nám ju dopravný
inšpektorát neskolaudoval. Preto
jeden z benefitov presunu tržnice
je aj vznik parkovacích plôch práve
na mieste, kde je tržnica v súčasnosti. Benefitom bude možnosť
parkovania cez víkend pre dochádzajúcich za bohoslužbou, kedy
je v okolí kostola s parkovaním
problém.
V skratke som zhrnul genézu
projektovej prípravy a spoločnej
myšlienky účelu využitia po dokončení. Podstatnou vecou je však
cena. Tá totiž nie je nízka. Predpokladaná hodnota zákazky je
565 000 €, po obstarávaní by mohla byť nižšia, aj keď pri súčasnom
náraste cien to nie je isté. Keď
pripočítame cenu za prvú etapu
rekonštrukcie z roku 2018, bude to
dohromady asi viac ako 900 000 €.
A to je naozaj veľa. Lenže karty sú
takto rozdané, východiskovú situáciu som popísal vyššie. Aj keď sa
nechcem príliš vracať do minulosti,
dosť nešťastne bol zvolený postup,
keď sa rozhodovalo o rekonštrukcii, kedy mal byť spracovaný
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kompletný projekt aj s rozpočtom,
aby bolo jasné, koľko rekonštrukcia bude stáť, už na začiatku.
Namiesto toho sa rekonštrukcia
rozdelila na dve etapy, v roku 2018
predošlé vedenie zrealizovalo
prvú – obvodový plášť a strechu –
a samotné dokončenie, o ktorom
tu píšem, je druhá a finálna etapa.
Teraz sme v procese výberu zhotoviteľa, tento výber nám vygeneruje aj konkrétnu cenu, za ktorú
je možné halu dokončiť. Následne
sa s poslancami dohodneme na
ďalšom postupe.
Verím však, že do jesene sa halu
podarí dokončiť. Pretože dve veci
sú isté: lacnejšie to už nikdy nebude a dokončiť to treba.
Blíži sa termín, odkedy musia
všetky samosprávy začať zberať
nielen biologicky rozložiteľný
odpad zo záhrad, ale aj kuchynský
odpad z bytových domov. Ako je
na túto zmenu pripravené naše
mesto?
Primárne pracujeme na zámere
vybudovania vlastnej kompostárne, financovanej z fondov EÚ. Je
to však dlhodobý proces prípravy,
schvaľovania peňazí a výstavby,
preto do času výstavby kompostárne budeme zbierať biologicky
rozložiteľný kuchynský odpad
dodávateľsky. Aj táto činnosť
podlieha verejnému obstarávaniu,
tento proces prebieha a keď bude
známy víťazný uchádzač, budeme
verejnosť informovať o možnos-
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tiach likvidovať kuchynský odpad.
Z vlastnej skúsenosti viem povedať,
že verejnosť tento zber určite ocení,
pretože zvyšky z ovocia, zeleniny,
kávy, vajec a kadečoho ďalšieho, čo
tam patrí, tvoria veľkú časť odpadu
z domácností a momentálne tento
odpad zväčša končí v komunálnom
odpade. A čím menej komunálneho odpadu, resp. čím je ľahší, tým
menej zaň budeme platiť.
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva ste okrem
iného rokovali aj o pasportizácii
verejnej zelene či parkovacích
miest. Čo by to znamenalo pre
naše mesto?
Čo sa týka pasportu zelene, je
potrebný pre efektívnejšiu údržbu
zelene. Keď budú presne spočítané
zelené plochy, ktoré treba kosiť,
živé ploty, ktoré treba strihať, stromy, ktoré treba udržiavať v rôznych obdobiach, môžu technické
služby nastaviť procesy tak, aby
neboli sťažnosti na nepokosené plochy, aby sme vedeli, ktoré
stromy len orezať a ktoré sa vyrežú
úplne, kedy, kde a akými stromami sa nahradia. Zapojili sme sa aj
do viacerých projektov, ktorých
predmetom je vysádzanie stromov,
či už s Aktívnym parkom, alebo so
včelármi, a nechcem, aby boli vysadené nesystematicky a v budúcnosti by spôsobili starosti. Údržba
zelene je u nás v porovnaní s inými
mestami vykonávaná dobre, je tu
však priestor na zefektívnenie.
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Z APRÍLOVÉHO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 29. apríla 2021
sa uskutočnilo
riadne zasadnutie
poslancov Mestského
zastupiteľstva v Rajci.
PREVOD MAJETKU MESTA

Mgr. Baďura s manželkou podali žiadosť vo veci odkúpenia časti
pozemku KNE parcela č. 7100/2.
Uznesením MZ č. 73/2020, prijatého dňa 13. augusta 2020, bola
schválená prebytočnosť majetku, predaj časti pozemku v k. ú.
Rajec, KNE parcely č. 7100/2
o výmere približne 41 m2 za kúpnu cenu 10,00 €/m2 do vlastníctva
manželov Mgr Vladimír Baďura
a Mgr. Mária Baďurová z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Finančná komisia, ako aj komisia
výstavby a životného prostredia
túto žiadosť prerokovali a odporučili schváliť odpredaj parcely
žiadateľom. Poslanci MZ tento
prevod majetku jednomyseľne
schválili.

PRENÁJOM MAJETKU
MESTA

Mesto Rajec je vlastníkom štyroch nebytových priestorov – garáží nachádzajúcich sa v bytovom
dome súp. číslo 1089/34 na Ul.
Sama Chalupku. Tieto priestory sú
určené na nájom pre obyvateľov
predmetného bytového domu.
Aktuálne dva z týchto priestorov
sú voľné, neprenajaté, a to:
a) garáž č. 3 o výmere 20,37 m2
b) garáž č. 4 o výmere 20,11 m2.
V zmysle Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, §9a, ods.
(1) písm. a) je možné prenechať
takéto nebytové priestory do
nájmu formou verejnej obchodnej
súťaže. Poslanci nemali žiadne
námietky k prenechaniu týchto
priestorov do nájmu a jednomyseľne schválili prípravu podmienok
verejnej obchodnej súťaže.

EKONOMIKA MESTA

Poslanci jednomyseľne schválili návrh na vyradenie majetku
mesta v hodnote nad 3500,00 €,
a to výpočtovej techniky – súbor
nachádzajúci sa v Materskej škole
na Ul. obrancov mieru.
Ďalej sa poslanci zaoberali
návrhom Dodatku č. 2 k VZN č.
7/2020 o určení výšky finančných

prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa
MŠ a dieťa školského zariadenia
zriadených na území mesta Rajec,
nakoľko v mesiaci marec 2021
boli aktualizované východiskové
štatistické údaje a podiel obcí na
výnose DPFO pre rok 2021. Dodatok obsahoval navýšenie finančných prostriedkov pre školstvo
v meste Rajec. Za jeho prijatie boli
všetci prítomní poslanci okrem
Ing. Židekovej, ktorá sa hlasovania
zdržala.
Mesto Rajec ako materská
účtovná jednotka zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za
všetky ním zriadené rozpočtové
organizácie a dcérske účtovné
jednotky, tvoriace konsolidovaný
celok na základe ich individuálnych účtovných závierok. Konsolidovaná výročná správa obsahuje
všeobecné informácie o meste,
o stave, v ktorom sa nachádza,
ako aj ekonomické informácie
z konsolidovanej účtovnej závierky za všetky dcérske účtovné jednotky, ktoré sú súčasťou
konsolidovaného celku. Poslanci
predloženú konsolidovanú účtovnú závierku, ako aj konsolidovanú
výročnú správu mesta Rajec za
rok 2020 jednomyseľne schválili.
Následne sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo návrhom
zmeny rozpočtu a programového
rozpočtu, ktorý poslancom predniesla Ivana Zbýňovcová, vedúca
ekonomického oddelenia. Odborné stanovisko k návrhu zmeny
rozpočtu predniesla hlavná kontrolórka mesta Ing. Bibiana Sekáčová. Za prijatie návrhu zmeny

rozpočtu hlasovalo 9 poslancov,
hlasovania sa zdržala Bc. Repková
a Ing. Žideková.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ
HLAVNEJ KONTROLÓRKY
MESTA

Prehľad plnenia uznesení
schválených MZ Rajec predniesla
poslancom hlavná kontrolórka
mesta Ing. Bibiana Sekáčová. Tento prehľad poslanci jednomyseľne
zobrali na vedomie.
Následne hlavná kontrolórka
mesta predniesla správu o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 25.3.2021 do 29.4.2021.
Túto správu taktiež poslanci jednomyseľne zobrali na vedomie.

ČINNOSŤ MESTSKEJ
POLÍCIE RAJEC ZA
1. ŠTVRŤROK 2021

Náčelník MsP Mgr. Adrian Begáň predniesol poslancom správu
o činnosti mestskej polície za I.Q
2021. Poslanci požiadali náčelníka
MsP o riešenie vrakov áut, taktiež
poďakovali za služby, ktoré vykonávajú príslušníci MsP na priechodoch pre chodcov pri dochádzke
detí do škôl.
V závere rokovania primátor
s poslancami mestského zastupiteľstva poďakovali na dlhoročnú
prácu doterajšej hlavnej kontrolórke mesta Ing. Bibiane Sekáčovej, ktorá ukončila pôsobenie vo
svojej funkcii a odišla na zaslúžený dôchodok.
Alena Uríková, vedúca
organizačno-administratívneho
odd. MsÚ Rajec
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DOTAZNÍK K RIEŠENIU PARKOVANIA V MESTE RAJEC
Vážení občania,
našou dlhodobou snahou je zlepšenie situácie
v otázke parkovania u nás. V nadväznosti na to
Žilinská univerzita v Žiline pripravuje analýzu
dopravy pre mesto Rajec. Na základe analýzy bude
vypracovaný návrh na zlepšenie celkovej dopravnej
situácie. Neustály nárast počtu vozidiel v meste nás
núti hľadať riešenia. Jedným z nich je aj oslovenie
širokej verejnosti, kde sa môže každý záujemca
vyjadriť. Preto chceme poznať vaše názory. Pripravili
sme pre vás anonymný dotazník s viacerými

možnosťami, ako odpovedať, a to: na mestskej
webovej stránke, prostredníctvom mobilnej aplikácie
mesta alebo jeho vyplnením v mesačníku Rajčan.
Dotazník môžete vložiť do anketovej urny, ktorá bude
umiestnená vo vstupe do budovy mestského úradu.
Vami zvolenú odpoveď zakrúžkujte, prípadne vyplňte
a zašlite do 30.6.2021. Budeme radi, keď sa vyjadríte
a využijete svoje právo na podiele spravovania vecí
verejných.

Ďakujem za váš čas a záujem.

Ing. Milan Lipka, primátor mesta

1. V ktorej časti mesta bývate:
a. Centrum
b. Sever
c. Juh
d. Krivín
e. Iná časť, uveďte: .............................................

7. Som ochotný parkovať v hromadných garážach
za primeraný poplatok:
a. Áno
b. Nie
c. Iný názor (uveďte): ................................................

3. Koľko osôb trvale býva vo vašej domácnosti?
.......................
4. Koľko automobilov vlastníte v domácnosti?
.......................
5. Súhlasíte s tým, aby sa rozširovali parkovacie
plochy na úkor zelene?
a. Súhlasím
b. Nesúhlasím
c. Iný názor (uveďte): ................................................
6. Aká vzdialenosť pre zaparkovanie vozidla je pre
vás prijateľná:
a. Chcem parkovať bezprostredne pred domom
b. Môžem parkovať 50 m od bydliska
c. Môžem parkovať 100 m od bydliska
d. Iný názor (uveďte): ................................................

8. V hromadnej garáži by som si kúpil rezidentské
parkovacie státie, keby bolo k dispozícii za primerané poplatky:
a. Áno
b. Nie
9. Bývam v rodinnom dome, parkujem výhradne na
vlastnom pozemku:
a. Áno, mám dostatok priestoru na parkovanie
b. Nemám dostatočný priestor na vlastnom pozemku
c. Nebývam v rodinnom dome
d. iný názor (uveďte): ................................................
10. Vlastním garáž v radovej zástavbe:
a. Využívam ju pravidelne pre odstavovanie vozidla
b. Využívam ju občas
c. Nevyužívam ju
d. Využívam ju ako skladovací priestor
e. Nevlastním garáž v radovej zástavbe
11. Priestor pre vaše podnety:
..........................................................................................
..........................................................................................



2. Ste spokojný s parkovacími možnosťami?
a. Áno
b. Nie

VYÚČTOVANIE NÁKLADOV ZA TEPLO
A VODU ZA ROK 2020 MÔŽETE DOSTAŤ AŽ V JÚLI
Slovenské domácnosti
môžu dostať v tomto
roku vyúčtovanie za
teplo a teplú vodu o
dva mesiace neskôr.
Ministerstvo financií SR totiž
vyhovelo požiadavke Asociácie
rozpočítavateľov nákladov tepla
a vody Slovenska (ARTAV), ktorá
pre pandémiu koronavírusu žiadala, aby sa vyúčtovanie za teplo
a vodu odložilo z 31. mája na 31.
júl.

Dôvodom je schválenie zmien
v zákone o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej
oblasti v súvislosti so šírením
nebezpečnej choroby COVID-19.
Vyúčtovanie nákladov za teplo
a teplú vodu môžu dostať nájomcovia mestských bytov, ktorých
správu vykonáva mesto Rajec, až
o dva mesiace neskôr, ako boli
zvyknutí.
Bc. Janka Ľudviková,
referát správy bytov a majetku
mesta MsÚ Rajec
Snímka: archív MsÚ

Rajčan

6

MESAČNÍK MESTSKÉHO
ÚRADU V RAJCI

JÚN / 2021

MŠ MUDROCHOVA: OSLAVA DŇA MATIEK
„Ľúbim kvety, ľúbim
vtáčky, každú hračku
maličkú, no najväčšmi
zo všetkého ľúbim svoju
mamičku.“
Aj tohtoročná druhá májová
nedeľa už tradične patrila všetkým mamám. Pri tejto príležitosti
sme si s deťmi nacvičili básničky,
pesničky, tančeky, divadielka
i vyznania, aby potešili svoje
mamy, a pretože epidemiologická situácia nám nedovolila pozvať do našej materskej
školy mamičky na besiedku, celý
program zo všetkých tried Žabičiek, Mackov, Lienok, Sovičiek
a Mravčekov nám natočila pani
Eva Stanková. A toto krásne
vyznanie mohli počuť všetky
mamičky od svojich detí 9. mája
cez video na našej facebookovej
stránke.
Mama je slovo krátke, milé
a láskavé a toto slovo sa každé
dieťa naučí vysloviť ako prvé. Ctiť

a vážiť si mamu by sa nemalo len
v Deň matiek, ale počas svojho
celého života, pretože nám dala
život a vždy sa o nás starala, keď
sme ju potrebovali. Každá mama

potrebuje vedieť, že ju máme
radi, že si ju vážime a hlavne,
že ju vieme objať. Vtedy každá
mama pocíti to, čo jej niekedy nedokážeme povedať. Tým
objatím ako jej dieťa hovoríme
„mami, ľúbim ťa najviac na svete“
a je jedno, či máme päť rokov,
alebo päťdesiat. Pre nás bude
vždy mamou a my pre ňu vždy
dieťaťom. No a okrem kytice
básničiek, spevu a tanca sme ich
obdarovali aj svojpomocne zhotovenými srdiečkami, kytičkami,
ktorým sa veľmi potešili. Všetkým mamám i starým mamám sa
naskytol dostatočný dôkaz lásky
ich ratolestí, dotkol sa ich srdca.
Srdce matky je veľké, nekonečne
milujúce a odpúšťajúce!
V mene celého kolektívu Materskej školy Mudrochova vám
prajeme, aby ste zo svojich detí
vždy mali radosť. Ak sa vo vašich
očiach niekedy kvôli nim objavia
slzy, nech sú to len slzy šťastia.
Mamičky, ďakujeme!
Soňa Pialová, MŠ Mudrochova
Snímka: archív školy

inzercia

AKCIA -20% do 30.9.2021
RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk

OZNAM

MESTSKÁ KNIŽNICA RAJEC
JE PRE VEREJNOSŤ NAĎALEJ
ZATVORENÁ!
Aktuálne informácie nájdete na webstránke mesta:
www.rajec.sk (sekcia Kultúra/Mestská knižnica).
Počas zavretia knižnice,
čitateľom knihy priebežne prolongujeme (predlžujeme),
takže nebudú za obdobie zavretej knižnice hradiť
poplatky za upomienky.

inzercia

KÚPIM / PRENAJMEM
1-IZBOVÝ
ALEBO 2-IZBOVÝ
BYT V RAJCI.
Tel. č.: 0918 558 050

www. raj e c . s k
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Objektívna zodpovednosť
Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon č. 146/2021 Z. z. s účinnosťou od 1.5.2021, ktorým
sa do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zaviedla možnosť pre obce riešiť tzv.
objektívnou zodpovednosťou držiteľa motorového vozidla za porušenie taxatívne
stanovených pravidiel cestnej premávky motorovým vozidlom, ktoré prevádzkuje.
Zákonom č. 146/2021 Z.
z bol do zákona č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke doplnený § 6a
(povinnosti držiteľa vozidla), kde je
uvedené: „Držiteľ vozidla je povinný
zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní
motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa
tohto zákona, ktoré ustanovujú
zákaz zastavenia a státia (podľa §
25 citovaného zákona) alebo zákaz
zastavenia alebo státia vyplývajúci
z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.“ Podľa § 139a ods.
7 citovaného zákona, držiteľovi
motorového vozidla, ktorý porušil
povinnosť v zmysle § 6a (povinnosti
držiteľa vozidla), orgán Policajného
zboru alebo obec prostredníctvom
obecnej polície uloží pokutu:
a) 198 eur, ak bola porušená
povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm.
g) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke (vodič nesmie zastaviť
a stáť na železničnom priecestí,
v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi

a 15 m za nimi) alebo bol porušený
zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre
osobu so zdravotným postihnutím,
b) 78 eur, ak bola porušená iná
povinnosť podľa § 6a (povinnosti
držiteľa vozidla), ktoré ustanovujú
zákaz zastavenia a státia podľa § 25
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke alebo zákaz zastavenia alebo
státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.
Podľa § 139b ods. 2 zákona č.
8/2009 Z. z. o cestnej premávke
„správny delikt“ v zmysle § 139a
ods. 7 citovaného zákona možno
prejednať aj vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami,
ktoré používa alebo využíva obec
alebo obecná polícia. Ak orgán
Policajného zboru alebo obec
prostredníctvom obecnej polície
zistí porušenie povinnosti podľa
§ 6a (povinnosti držiteľa vozidla)
a nie je dôvod na odloženie veci,
bezodkladne bez ďalšieho konania

vydajú rozkaz o uložení pokuty.
Spolu s rozkazom sa držiteľovi
motorového vozidla zašle aj dôkaz
o porušení povinnosti podľa § 6a
(povinnosti držiteľa vozidla) alebo
spôsob, ktorým sa držiteľ motorového vozidla môže oboznámiť
s dôkazom o spáchaní správneho deliktu. Vydávanie rozkazov
o uložení pokuty ako prvostupňový
správny orgán realizuje obec alebo
obec prostredníctvom obecnej
polície. V prípade, že proti rozkazu
o uložení pokuty bol podaný odpor,
odvolacím správnym orgánom je
miestne príslušný krajský dopravný
inšpektorát krajského riaditeľstva
Policajného zboru.
V súvislosti s uvedeným, Mestská
polícia Rajec opätovne upozorňuje všetkých držiteľov motorových
vozidiel a vodičov motorových
vozidiel na ustanovenie § 25 zákona
č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
(vodič nesmie zastaviť a stáť).
Mgr. Adrian Begáň,
náčelník MsP Rajec
Snímka: archív MsP
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PO VIAC AKO 100 ROKOCH OŽILA
Aj v dnešnej dobe mnohí obyvatelia Rajca, ale aj
okolia stále vedia, kde sa nachádza bývalý mestský
pivovar. Tento objekt, ktorý je situovaný v južnej
časti námestia, niekoľko desiatok rokov využívame
ako mestské múzeum.
Práve táto budova je pamätníkom časov rušného života
v našom meste, ako aj jeho mešťanov. História a tradícia varenia
piva v Rajci siaha do 16. storočia. V priebehu ďalších stáročí
sa rozvíjala, až do jej skončenia
v závere 19. storočia.

TRADÍCIA VARENIA PIVA
V RAJCI
Je potrebné zdôrazniť, že možnosť varenia piva bola výsadou
a takúto výsadu nemalo každé
mesto. Preto aj v dnešnej dobe je
remeslo mestských pivovarníkov
stále určitým historickým klenotom, ktorým sa môžeme pýšiť.
Toto „rodinné striebro“ má svoju hodnotu i v dnešných
časoch. Veď historický príbeh nám
môžu závidieť iné,
veľmi známe pivovary či mestá. Bolo by
škoda nenadviazať
na tradíciu varenia piva, pretože
práve táto téma
je historickou
výzvou spiacej
tradície. I napriek súčasnej
neľahkej situácii, už niekoľko mesiacov
intenzívne pra-

cujeme, okrem iných povinností,
aj na vytvorení značky rajeckého
piva, ktoré by sme mohli nielen
vychutnávať, ale využiť na reprezentovanie tak ako v minulosti.
NADVÄZNOSŤ NA KULTÚRNE
DEDIČSTVO
Sme si vedomí, že pôvodnú
receptúru piva vzal čas. Ani vtedajšie recepty by sme v dnešnej
dobe pravdepodobne nedokázali
napodobniť. Nehovoriac o tom,
že je otázne, či vtedajšie chute by
boli dnešným chuťovým pohárikom dostatočné. Viac ako storočný odstup od varenia, s veľkým
rozdielom technického pokroku
či hygienických noriem, posunul
kvalitu varenia piva na iné úrovne,
ale aj rôzne kvality. V našom
prípade sme zvolili cestu postupného rozvoja značky. A to najmä
prostredníctvom zhromaždenia
historických podkladov, výberom
druhov piva, etikiet a produktovej
formy, ktorá by s úctou nadviazala na historické tradície.
ČO SME PRE VÁS PRIPRAVILI?
Základnú časť tvoria tri druhy
piva, ktoré majú príznačné pomenovanie Kožkár, Rajecký richtár
a Rajecký fojt. Ten prvý názov
azda netreba širšie opisovať.
Remeslo cechu výrobcov koží
nás v minulosti preslávilo v celej
Európe, a preto si aj zaslúži svoje

www. raj e c . s k
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TRADÍCIA VARENIA PIVA V RAJCI
miesto. Pod týmto označením
plánujeme predávať tzv. ležiak.
Názov Rajecký richtár je symbolickým nadviazaním na mestské
vlastníctvo pivovaru, ktoré zastrešoval richtár a spolu s mestskou
radou aj ovplyvňoval chod varenia
piva. V tejto rade plánujeme
pivo s výraznými aromatickými
chuťami. Posledným je Rajecký
fojt, ktorý reprezentuje počiatky
varenia piva v Rajci. Pomenovanie
fojt bolo staré pomenovanie pre
dnešných starostov či primátorov.
V časoch pôsobenia fojtov boli
položené základy varenia piva
v Rajci, pričom práve títo rozhodli
o tom, že sa tak stalo. U tohto
druhu piva predpokladáme použitie produktov výrazných chmeľových chutí.
VLASTNÝ RECEPT, VLASTNÁ
ZNAČKA
Rajecké cechy nevyrábali vo
veľkom, ale postupne ručnou
výrobou s minimom technických
možností vytvárali jedinečné produkty. Podobnou formou chceme vyrábať pivo, teda v malých
objemoch s vysokým podielom
remeselnej výroby a s použitím
kvalitných ingrediencií. Tie sa
v bežnej veľkovýrobe takouto
formou neuplatňujú. Výsledný
produkt sa odrazí v chuti, kvalite,
a jedinečnom zhmotnení produktu, ktorý je výnimočný. Veríme,
že túto kvalitu ocení každý, kto
hľadá niečo iné, bežne nedostupné na súčasnom trhu. Sme si
vedomí, že samostatné varenia piva v podmienkach mesta
je zložité a predstavuje vrchol
technických možností. Preto sme
aj zvolili obozretné riešenie, ktoré
nepredstavuje riziko finančného
neúspechu. Pivo nateraz chceme dať variť, samozrejme, podľa
vlastného, unikátneho receptu,
a pod vlastnou značkou predávať. Podľa vývoja situácie, a teda
záujmu o pivo budeme reagovať
na dopyt. A tým aj rozvíjať technické podmienky a značku ďalej.
KDE SI HO MÔŽEM KÚPIŤ
Samotný predaj plánujeme
zabezpečiť počas horúcich letných dní v miestnych predajniach

a podnikoch. Pivá pod uvedenými značkami budú dostupné v tzv. fľaškovom prevedení
s objemom 0,75 l. Pre darčekový
či reprezentačný účel budú pripravené aj kartónové obaly pre
jednu až tri fľaše. Samozrejme,
s historickými informáciami, letáčikom a s básničkou o rajeckom
pive z 19. storočia. Počítame tiež

s bežne dostupnou čapovanou
formou. Odhliadnuc od všetkého,
čo sme museli v poslednej dobe
prekonať, veríme, že vás naša
snaha optimisticky naladí do
zvládania ďalších životných situácií. Prajeme vám dobrú chuť!
Ing. Milan Lipka,
primátor mesta
Snímky: Richard Köhler

Rajčan
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Rajeckí policajti v akcii
NIE JE PAPUČA AKO PAPUČA
Vážení spoluobčania, upozorňujem vás, že každý, kto by chcel
odstrániť založené technické
zariadenie slúžiace na zabránenie odjazdu vozidla, tzv. papuču,
ktorého vodič porušil ustanovenia
§ zákona č. 8/2009 z. z. o cestnej
premávke, aké používajú kolegovia z mestských polícií, sa dopúšťa trestného činu útoku na orgán
verejnej moci podľa § 321 ods. 1
Trestného zákona, za ktorý hrozí
trest odňatia slobody na jeden
až päť rokov. Preto varujem pred
takýmto konaním občanov, ktorí
by mali takéto zmýšľanie.
DOVTEDY SA CHODÍ
S DŽBÁNOM PO VODU, AŽ...
Policajti Obvodného oddelenia
PZ Rajec vykonali bodku za nepochopiteľným konaním mladíka
z Rajca, ktorý si začal v predajniach Tesco a COOP Jednota
v meste Rajec vykonávať drobné
nákupy bez toho, aby za tovar aj
zaplatil. Za prvotné „tzv. drobné

nákupy bez zaplatenia“, so spôsobenou škodou neprevyšujúcou
266 €, bol riešený v blokovom
konaní, nakoľko sa dopustil takýmto konaním priestupku proti
majetku podľa § 50 ods. 1 zákona
č. 372/1990 Zb. SNR o priestupkoch. Avšak v takýchto nákupoch
aj naďalej pokračoval, čo však už
bolo kvalifikované ako trestný čin
krádeže podľa § 212 ods. 1 písm.
g) Trestného zákona, nakoľko si
prisvojil cudziu vec tým, že sa
jej zmocnil a bol za obdobný čin
v predchádzajúcich dvanástich
mesiacoch postihnutý, za čo mu
hrozí trest odňatia slobody až
na dva roky. Avšak bolo zistené,
že takýchto konaní z jeho strany
bolo niekoľko, a preto bol v zmysle § 86 ods. 1 Trestného poriadku
zadržaný, následne umiestnený
v cele policajného zaistenia, kde
vznikla dôvodná obava, že bude
aj naďalej pokračovať v takejto
trestnej činnosti (drobných nákupoch bez zaplatenia), a preto
bol spracovaný návrh na vzatie

do väzby podľa § 71 ods. 1 písm.
c) Trestného poriadku, čomu aj
súd vyhovel a v súčasnej dobe je
tento mladík trestne stíhaný vo
väzbe.
PRÁCA CHVATNÁ, MÁLO
PLATNÁ
Policajti Obvodného oddelenia
PZ Rajec, na základe podnetu
Mestského úradu v Rajci vykonávali skrátené vyšetrovanie vo
veci spáchania trestného činu
ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 288 Trestného zákona, kde
páchateľ z nedbanlivosti poškodil na Fučíkovej ulici betónový
stĺp, elektrické vedenie verejného osvetlenia, ako aj vedenie
internetového pripojenia v tejto
časti mesta. Drobnou mravčou
prácou rajeckých policajtov bolo
zistené, že vodič nákladného
motorového vozidla pri vykladaní materiálu mechanickou rukou,
umiestnenou na korbe vozidla,
chcel zmeniť miesto vykladania,
tak nechal mechanickú ruku
v zhone vystretú a pri presune
tohto vozidla zachytil elektrické
vedenie, ktoré následne strhol
a zároveň tým poškodil spomínaný betónový stĺp. Takýmto
svojím konaním, aj keď z nedbanlivosti, naplnil skutkovú
podstatu uvedeného trestného
činu, za čo mu hrozí trest odňatia slobody až na šesť mesiacov.
Občania môžu svoje poznatky
prísť oznámiť osobne na Obvodné oddelenie PZ Rajec alebo na
známe tel. číslo 158 alebo 159
(Mestská polícia Rajec), prípadne vložiť oznam (aj anonymný)
do schránky dôvery, ktorá sa
nachádza vľavo pri vchodových
dverách Obvodného oddelenia PZ Rajec vo vestibule MsÚ.
Za kladné poznatky, postrehy
a oznámenia občanom vopred
ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu.
Aktuálne informácie Policajného zboru môžete nájsť aj na oficiálnej stránke na Facebooku www.
facebook.com/policiaslovakia
mjr. PhDr. Miloš Jarina,
riaditeľ Obvodného oddelenia
Policajného zboru SR v Rajci
Snímka: archív OOPZ Rajec
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ZUŠ: ŠKOLSKÉ TRIEDY KONEČNE OŽILI
Srdečne pozývame všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Rajec na výstavu
prác žiakov výtvarného odboru, ktorá sa uskutočňuje v týchto dňoch v priestoroch
starej radnice v Rajci.

Vždy máme radosť, keď môžeme
odprezentovať tvorbu našich žiakov, ale aktuálne prebiehajúca výstava je predsa len výnimočná. Diela pre žiadnu z predchádzajúcich
sa totiž nerodili v takých náročných
podmienkach. Náročné boli pre
všetky strany: pre deti, rodičov a aj
pedagógov. O to viac sme hrdí na
to, že sa vďaka spojenému úsiliu
nás všetkých podarilo prezentáciu,
plnú vynikajúcich prác, uskutočniť.
Výstava potrvá do 25. júna 2021.
Vďaka novým spoločenským
okolnostiam a zvoľneniu protipandemických opatrení bol konečne
umožnený nástup všetkých žiakov
na prezenčné vyučovanie. S veľkou
nádejou a elánom upierame svoj
zrak už aj na začiatok budúceho
školského roku. Pevne veríme, že
nielen jeho nástup, ale aj ďalšie mesiace budú prebiehať tak, ako si to

všetci želáme: s deťmi učiacimi sa
v priestoroch našej školy. Veríme,
že triedy a chodby, ktoré opätovne
ožili počas prebiehajúceho školského roku, budú plné žiakov aj od
septembra. Tešíme sa na atraktívny
a pútavý vyučovací proces pre deti,
tešíme sa na ďalšie výstavy, triedne
besiedky a koncerty. Skrátka na
všetko, čím vždy každodenne žila
naša škola počas predchádzajúcich
rokov a kvôli čomu do jej priestorov
tak radi žiaci chodili.
Rajec bol vždy mestom, ktoré
malo vysoké kultúrne povedomie,
a deti z Rajca a z Rajeckej doliny neraz dokázali, ako veľmi sú
obdarené talentom. Svedčí o tom
množstvo úspechov žiakov našej
školy, a to v rôznych umeleckých
sférach. Tieto úspechy navyše
dosiahli nielen lokálne, ale aj na
celoštátnej úrovni a dokonca aj na

medzinárodnom poli. Aj v tomto
roku je pred nami mnoho umeleckých a súťažných výziev a veríme, že v nich vaše deti úspešne
odprezentujú nadanie, ktorým sú
obdarené.
V týchto dňoch sme svedkom
toho, ako veľmi deťom chýbala
pravidelná výuka a priamy kontakt s pedagógmi. Máme možnosť
u nich pozorovať opätovne sa
prebúdzajúce nadšenie pre prácu
a tvorbu. Verte nám – niet väčšieho
pocitu zadosťučinenia pre pedagóga, ako keď dieťa s radosťou chodí
do školy a napreduje. Želajme
si teda navzájom pevné zdravie
a mnoho ďalších úžasných umeleckých zážitkov, ktorých budeme
účastní vďaka šikovnosti vašich
detí.
PaedDr. Marián Remenius,
riaditeľ ZUŠ Rajec
Snímka: archív školy

MILÉ PREKVAPENIE PRE ZŠ NA LIPOVEJ ULICI
Podľa matriky nášho mesta sa
v roku 2015 narodilo veľmi málo
detí. Len okolo 40. Učiteľom
tento fakt neunikol, pretože na
dve školy je to naozaj málo. Aké
bolo naše prekvapenie, keď sme
30. apríla podčiarkli posledného

zapísaného prváčika a číslo nás
ohromilo. Bolo ich 65. Dnes už
vieme aj to odkiaľ prišli. Mnohí
sa prisťahovali, iní prišli z iných
miest. Ten počet je pre našu školu
veľkou výzvou.
Chceme vyjadriť veľkú radosť

a poďakovanie všetkým rodičom
a zákonným zástupcom, ktorí
svoje budúce školáčky a budúcich
školákov zapísali do našej školy.
ĎAKUJEME!
Mgr. Jana Paulinyová

Rajčan
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MÁJOVÉ IMPULZY NA NAŠOM GYMNÁZIU
Reštart prezenčného vyučovania priniesol vytúžené zmeny, no najmä radosť z osobných
stretnutí a nových dobrodružstiev. A máj bol veru plný takýchto zážitkov. Poďme sa
postupne pozrieť na májové impulzy rajeckého gymnázia.
ŠTARTUJEME PROJEKT
S NAJSLÁVNEJŠIU RUSKOU
UNIVERZITOU
Môžete ju poznať pod dvomi
názvami – Lomonosova univerzita
alebo Moskovská štátna univerzita
MGU. Na najstaršej a najslávnejšej ruskej univerzite v súčasnosti
študuje viac ako 30-tisíc študentov.
Vďaka našim priateľským vzťahom
a spoločnému plánu sa aj úspešní
absolventi rajeckého gymnázia
budú môcť v budúcnosti pridať.
Od septembra spúšťame s univerzitou projekt, ktorý je zameraný na
spoločné otvorené hodiny, ktoré
bude viesť zástupca riaditeľa Inštitútu ruského jazyka a kultúry pán
Valerij Vladimirovič Častnych a náš
pedagóg. „Je to krásna príležitosť
pre všetkých študentov bilingválnej rusko-slovenskej sekcie, ako sa
zoznámiť s akademickou pôdou
a otvoriť si dvere do štúdia na prestížnej univerzite,“ opisuje učiteľ
ruského jazyka Mgr. Tomáš Hmíra,
ktorý bude otvorené hodiny viesť
spoločne s ruskou stranou.
ZA ZNALOSŤAMI DO RUSKA
Ak budú mať absolventi záujem o inú ruskú univerzitu, majú
si z čoho vyberať. Pomohla nám
vzdelávacia prezentácia ruských
univerzít, ktorá sa v rámci štyroch
krajín uskutočnila aj na Slovensku.
Výsledkom bolo obohatenie našich vedomostí, získanie potrebných rád či informácií spätých
s možnosťami vysokoškolského
štúdia v Ruskej federácii. Teraz
majú naši študenti možnosť vybrať

si okrem Moskvy aj iné mestá.
Napríklad Petrohrad, Rostov nad
Donom, Samaru, Tomsk, Chabarovsk atď. Dohromady ponúka
ruská strana každoročne 16-tisíc
bezplatných miesteniek na takmer
800 univerzitách po celej krajine.
NÁVRAT DO TRIED A OSOBNÉ
STRETNUTIA, SPOJENÉ
S INOVATÍVNYM VYUČOVANÍM
Každý učiteľ by mal mať v zálohe
viacero fígľov na efektívne opakovanie a upevňovanie vedomostí,
a tak si naši študenti po viac ako
šesťmesačnom dištančnom vzdelávaní vyskúšali didaktické hry. Na
hodinách geografie napríklad hru
Domino, ktorej princípom je spojiť
farebnú kartičku s bielou tak, aby
vytvárali logickú dvojicu. Napríklad: Maroko = kráľovstvo poma-

POĎAKOVANIE
Týmto vyjadrujeme verejné poďakovanie
pánovi
Marošovi D.
za pomoc pri dolapení a usvedčení zlodeja.
Kolektív 101 drogerie

rančov, u nás po rusky: Марокко =
апельсиновое королевство.
Ešte teste pred návratom každý
študent vyčistil svoje obľúbené
miesto v prírode. Prečo? Pretože
nám záleží na prírode a čistote.
Zároveň nezabúdame dať odpadky
do kontajnerov správnych farieb,
veď naše aktivity smerom k planéte
budú tie, za ktoré nás bude ďalšia
generácia hodnotiť o 20 rokov.
ROZLÚČKA ŠTVRTÁKOV
Záver mesiaca patril rozlúčke
štvrtákov, ktorých štúdium bolo
poznačené dištančným vzdelávaním. Ich myšlienky, ich osobnosti,
ktoré sa u nás postupne rozvinuli,
zanechali stopu. Ďakujeme!
Mgr. Tomáš Hmíra, Gymnázium
na Javorovej ul.
Snímka: archív školy

RAJECKÉ KOMPOSTOVISKO
NA KONCI KRIVÍNA VPRAVO
je otvorené KAŽDÚ SOBOTU
OD 9. DO 13. HODINY.
Môžete tu odovzdať trávu, lístie, konáre,
zvyšky zo záhrad, piliny, drevnú štiepku alebo
akýkoľvek iný biologicky rozložiteľný odpad.
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Informácie z Cenzuálu
V mesiaci máj sa konalo valné zhromaždenie
korešpondenčnou formou v zmysle uznesenia výboru
spoločenstva č. 3/21 zo dňa 24. februára 2021,
v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách
a stanovami spoločenstva.
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Jubilanti máj 2021
75 rokov
Mária Pažičká
92 rokov
Pavol Čerňanský

Jubilanti jún 2021
65 rokov
Marta Hájková
Ladislav Hájek
Ladislav Rybárik
70 rokov
Ladislav Rybárik
82 rokov
Ladislav Redlich
86 rokov
Marta Turská

Mapa k. ú. Rajec s vyznačenými hranicami Cenzuálu

Valné zhromaždenie, ktorého
uzávierka bola 15. mája 2021, sa
riadilo schváleným programom,
ktorý bol zaslaný všetkým členom
Cenzuálu už v mesiaci apríl spolu
s príslušnými materiálmi na prerokovanie. Následne výbor a dozorná
rada na spoločnom zasadnutí, 19.
mája 2021, vyhodnotili výsledky.
Na tomto zasadnutí výbor konštatoval, že na valnom zhromaždení
bolo odovzdaných 455 hlasovacích
lístkov s celkovým počtom hlasov
1174,07. Za prijatie uznesenia bolo
1167,99 hlasov, proti bolo 3,58
hlasov a zdržalo sa 2,5 hlasov.
Valné zhromaždenie schválilo
Výročnú správu výboru o činnosti
a hospodárení spoločenstva za
rok 2020, správu dozornej rady za
rok 2020, návrh plánu hospodárenia na rok 2021, ročnú účtovnú
závierku za rok 2020, Rozdele-

nie výsledku hospodárenia, čo
predstavuje výplatu podielu vo
výške 52,00 €, ktorý bude vyplatený v termíne od 1. 7.2021 do
31.10.2021.
Zároveň valné zhromaždenie
schválilo osemčlennú volebnú
komisiu pre konanie volebného
valného zhromaždenia, ktoré sa
bude konať 30. mája 2021 v Kultúrnom dome v Rajci.
Uznesenie z valného zhromaždenia bolo prijaté počtom hlasov
1167,99, čo je 64,66 %. Výbor sa
na svojom zasadnutí zaoberal
aktuálnou ekonomicko-hospodárskou situáciou za I.Q. 2021.
Výbor zobral výsledky na vedomie
a konštatoval, že situácia sa vyvíja
s očakávaným plánom.
Za výbor spoločenstva:
Ing. Dobeš Karol
Snímka: archív CS

89 rokov
Emília Pekarová
Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Lilien Vojtasová – december 2020
Samuel Jurek – január 2021
Alex Catarzi – február 2021
Zoja Poláčeková – marec 2021

Zosobášili sa v Rajci
Bc. Veronika Grečnárová
a Ronald Čerňanský – 30.4.2021
Slavomíra Kopásková
a Martin Kianička – 1.5.2021
Mária Koľveková
a Ing. Radoslav Sádecký –
8.5.2021

Spomienka

Srdiečko prestalo tĺcť, ústa sa prestali smiať.
Budeme, drahí rodičia, na Vás stále s láskou spomínať.
Dňa 11.6.2021 si
pripomenieme 20 rokov
odvtedy, čo nás opustila
naša drahá mama

Mária PUSTAJOVÁ,
rod. Kulčárová.

Dňa 24.2.2021 sme si
pripomenuli 29 rokov
odvtedy, čo nás opustil
náš otec

Ján PUSTAJ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou na rodičov spomínajú ich deti a celá rodina.

Opustili nás
Anna Rolincová 1941 – 23.4.2021
Ing. Viktor Szalo 1955 – 4.5.2021
Mária Šamalíková 1933 –
15.5.2021
Mária Baďurová 1945 – 25.5.2021
Igor Štepo 1953 – 26.5.2021
Uverejnené so súhlasom
menovaných osôb alebo
rodinných príslušníkov.

Rajčan
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Poznáte naozaj dobre
Rajeckú dolinu?
Ako sa hovorí, „pod lampou býva najväčšia tma“. V tomto duchu by sme radi upriamili
vašu pozornosť na niektoré z turistických zaujímavostí v Rajeckej doline, o ktorých ste už
síce počuli, ale ešte stále ste si možno nenašli čas si ich pozrieť aj osobne.

Lietavský hrad

Veríme, že nasledovné tipy vás
podnietia k ich návšteve a budete
si môcť spokojne povedať: „Áno,
Rajeckú dolinu poznám naozaj
dôkladne.“
KAMENNÉ DVOJKRESLO,
HMATOVÁ EXPOZÍCIA
NA HRADE LIETAVA
Unikátne dielo starovekého
kamenárskeho majstra nájdete

v Lietave, v miestnej časti Majer.
Kamenné dvojkreslo, ktoré je
otočené čelom k východu a nie
k hradu Lietava, predstavuje podľa jedného zdroja kultový objekt,
súvisiaci so starovekým kultom
Slnka, tzv. Frýgický oltár. Jeho
vek sa odhaduje na viac ako
4 tisíc rokov. Podľa inej teórie
však toto dvojkreslo vytesali
talianski kamenári v r. 1788, keď
tu lámali kameň na stavbu mosta
cez Váh zo Žiliny do Budatína.
A keď už budete v Lietave, na
skok to máte na hrad Lietava.
Predpokladáme, že ste ho už
v minulosti navštívili, avšak boli
ste si pozrieť aj hmatovú expozíciu? Vytvorená bola v r. 2018

a je výnimočná tým, že všetky
exponáty si môžete chytiť do
ruky a známy muzeálny zákaz
„nedotýkať sa“ tu neplatí. Stála
expozícia je venovaná histórii Lietavského hradu, archeologickým
nálezom a strelným zbraniam.
Vstup je zdarma.
MÚZEUM DOPRAVY
V RAJECKÝCH TEPLICIACH
Najmladšia expozícia Považského múzea sídli v železničnej
stanici Rajecké Teplice a umožňuje prechádzku dejinami dopravy
od praveku po súčasnosť. Vznikla
vďaka spolupráci Považského
múzea a nadšencov historických
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motocyklov – Slovenského Ariel
klubu. Modelové koľajisko v mierke H0 (1:87) zachytáva v zjednodušenej podobe žilinský železničný uzol v 20. rokoch 20. storočia
a určite zaujme aj najmenších
návštevníkov múzea. Obdivovať
môžete tiež traťmajstrovskú drezinu, historickú dopravnú kanceláriu a ďalšie exponáty. Uvidíte
tu aj motocykle značky Ariel,
najstaršie československé motocykle Jawa, či prvý typ motocykla
z Považských strojárni Manet 90.
SKALNÝ BUDZOGÁŇ
Skalný budzogáň je jedinečný
skalný útvar, ktorý má podobu zovretej päste a je vysoký približne
12 m. Tento fenomenálny prírodný úkaz je výsledkom erozívnej
činnosti mrazu a vody. Dovedie
vás k nemu napr. náučný chodník
z Rajeckých Teplíc, ktorého tabule
popisujú nielen prírodné prostredie okolia, ale i zaujímavú legendu. Tá hovorí, že v minulosti na
mieste, kde dnes stojí budzogáň,
rástol mohutný strom Hromodub.
Jedného dňa okolo neho prechádzal obor a ten sa rozhodol,
že si z neho vyrobí budzogáň.
Keď si však od únavy zdriemol,
miestni obyvatelia mu natreli nohy
miazgou. Po tom, ako obor zistil,
že sa nemôže hýbať, od hnevu
z celej sily zapichol budzogáň do
zeme, preklial ho, a tak sa z neho

Kamenné dvojkreslo v Lietave

Múzeum dopravy v Rajeckých Tepliciach

stala skala, ktorá tam stojí dodnes.
Budzogáň sa radí medzi sedem
najkrajších prírodných krás Slovenska, preto ho určite navštívte
a neoľutujete.
BUĎ TURISTOM VO VLASTNOM
MESTE, ALEBO PREVETRAJ
BICYKEL
Že čo presne máme na mysli?
No predsa novinku – nerezové

Skalný budzogáň pri Zbýňove

informačné tabuľky, ktorými je
označených desať najvýznamnejších kultúrno-historických pamiatok Rajca, ako napr. mestská
radnica, mestské múzeum, Kostol
sv. Ladislava, stará fara, súsošie
sv. Trojice a ďalšie. Kým na tabuľke
nájdete základné informácie o objekte, nasnímaním QR kódu sa dozviete oveľa viac. A počas „túry“
vlastným mestom sa nezabudnite
odfotiť pri novej fotostene pred
mestským múzeom a na chvíľu
sa stať jedným z vychýrených
rajeckých rezbárov. Tento projekt
realizovala Oblastná organizácia
cestovného ruchu Rajecká dolina
v spolupráci s mestom Rajec s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby SR.
Ak svoj voľný čas trávite radšej
aktívne, vyskúšajte novú cyklotrasu „Rajeckou dolinou na dvoch
kolesách“, ktorá bola legalizovaná
a označená minulý rok v rámci
rozvojového projektu CykloRAJ.
V tomto roku pribudne ďalšia
cyklotrasa, spájajúca Ďurčinú
a Rajeckú Lesnú, a preznačená
bude aj cyklotrasa k Sedlu pod
Úplazom s cieľom prepojiť Rajeckú dolinu a Turiec. Viac informácií o cykloturistike nájdete na
www.facebook.com/CykloRaj.sk
a www.instagram.com/cykloraj/,
tipy na ďalšie výlety na www.
rajeckadolina.sk.
OOCR Rajecká dolina
Snímky: archív OOCR
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AKCIA -20% do 30.6.2021
RENOVÁCIA NEMECKOU TECHNOLÓGIOU
VÁM PONÚKA ČISTÉ RIEŠENIE PRE VAŠE
STARÉ DVERE, ZÁRUBNE, VSTAVANÉ SKRINE
A KUCHYNSKÉ LINKY.
VŠETKO V ŠIROKEJ ŠKÁLE FARIEB A ŠTRUKTÚR.
Tel. 0907 422 113
Web: www.renovovanie.szm.sk
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