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Interiér Radnice

eustále okolo seba poèúvame, aké
je to ažké, tá hrozná neochota a
nestabilita, stále všade ve¾ké kopy
snehu a vody, nev¾údne poèasie, už
aby prišla jar a s òou trocha tepla a
slnka, lebo tej zimy už bolo naozaj
dos. Odborníci tvrdia, že mesiace
zaèiatkom roka sú pre ¾udí a ich
organizmus najažšie z celého roka.
Naše telo postráda vitamíny, minerály, slnko, prirodzené teplo, farby,
ktoré nám môže ponúknu len
príroda. Prežívame obdobie, keï
nieèo oèakávame, na nieèo èakáme,
prajeme si a túžime. Ale nie všetko
oèakávané aj príde. Môžeme si by
istý, že príde jar. Tento kolobeh v
prírode je prirodzený, zabehnutý a
stály. Urèite èoskoro rozkvitnú
stromy, bude svieti teplejšie slnko,
rozzelenie sa tráva, vyliahnu sa
mláïatá. Toto však my neovplyvníme. Ale to èo èakáme, môžeme
aj ovplyvni. Že tomu už nikto
neverí? Pomôžme si napríklad
prírodou. Preteplime zimu a tmu v nás
lúèmi priate¾stva, zhovievavosti,
odpustenia, pochopenia, lásky ...
Skrášlime naše životy farbami:
modrou – zamyslenie, èervenou –
láska, zelenou – priate¾stvo, bielou –
odpustenie, žltou – rados, ružovou –
odhodlanie a oranžovou – dobrá
nálada. Tak sa pokúsme da nášmu
životu zmysel a krásu. Postojme a
zamyslime sa. Aj keï na moment,
celkom krátky. Niè neprichádza samé
od seba. Niè nie je náhoda, všetko má
svoj zmysel, priestor a èas. Toto je èas
prípravy, èas na zamyslenie,
pochopenie, prebudenie, èas na
prípravu nového zaèiatku, farebnejšieho, krajšieho, šastnejšieho. To
èo príde a ako sa na to pripravíme,
nezáleží od nièoho a nikoho, len od
nás samých.
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SPÝTALI SME SA ...
Ing. Jána Rybárika, primátora mesta
Preprava kamiónovej a nákladnej
dopravy cez Rajec sa v posledných
mesiacoch zvýšila. Kedy sa predpokladá
obchvat Rajca cestou I/64?
Cesta I/64 už bola na pripomienkovaní
minulý rok a èaká sa na rozhodnutie
ministerstva. Schválený bola viariant
cesty, ktorá èo najïalej obchádza
Moyzesovú ulicu. Všetky dokumenty sú
pripravené, schválené a záleží od
investorského útvaru, ktorým je Slovenská
správa ciest, kedy sa stavba zaène
realizova. Obchvat Rajca bude slúži
hlavne na to, aby sa od¾ahèila doprava v
centre mesta.
Aká je náplò a èinnos Mestskej polície v
Rajci? Aké sú roèné náklady na Mestskú
políciu?
Náplò èinnosti Mestskej polície vplýva zo
zákona. Jedná sa o kontrolu dodržiavania
VZN, všetkých predpisov a zákonov na
území mesta, ochrana verejného majetku,
ochrana súkromného majetku, dodržiavanie dopravných predpisov na
mestských komunikáciách a dodržiavanie
verejného poriadku. Mestský policajti sú
štyria, striedajú sa po dvoch v dvoch
smenách. Piatky a soboty, keï je zvýšená
aktivita mládeže na verejných priestranstvách a v reštauráciách mávajú aj
noèné smeny. Mestská polícia spolupracuje so štátnou políciou, obèas sa
vykonávajú kontroly, aj za úèasti
rajeckých a žilinských policajtov, prípadne
iných zložiek, ako je napr. protidrogové.

Náklady za rok 2005 na Mestskú políciu
èinili 967 000 Sk.
S akými nákladmi Mesto Rajec poèítalo
na zimnú údržbu a ko¾ko zatia¾
stála?
To zatia¾ ešte neviem poveda,
možno to je aj o 300 tis. Sk viac.
Nedívame sa na to, že èi na to máme
alebo nemáme, skrátka sa to
vykonáva musí.
Konal sa mestský ples. Na èo bude
použitý výažok?
Výažok bude použitý, tak ako bolo
povedané aj na plese na propagáciu
Rajca. Výažok vyše 30 000 Sk bude
použitý na prezentáciu mesta,
zakúpili sa DVD o Rajci, dá sa
vyrobi bulletin o našom meste a
pod.
Šíria sa správy, že firma Intimoda má
vyrába len do konca tohto roka? Máte o
tom nejaké informácie?
Informácie sa šíria všelijaké. Takáto
informácia tu už bola pred vyše rokom a
pol. Zaujímal som sa u štatutárov firmy,
ktorý mi povedali, že nad nieèím takým ani
neuvažujú a ani na to nemajú dôvod. Pod¾a
mojich informácií rajecká Intimoda je pre
nich asi jedna z najlepších výrobní, akú vo
svete majú. Keï zákazku zadajú niektorej
inej výrobni vo svete, napr. v Ázii, vráti sa
im spä až približne za pol roka. Rajecká
Intimoda je schopná ju doda rýchlo, takže
už o dva mesiace sú výrobky aj na pultoch
predajní. Teraz majú v Intimode 3 týždne
dovolenku, pretože ich výrobný program
závisí od podpísaných kontraktov. Keï
bolo potrebné pred Valentínom vyrobi
tisíce kusov, chodilo sa do roboty aj v
soboty. Teraz je zasa útlm a keï príde
nová zákazka, znova budú pracova
aj cez víkendy. Informácie, že sa
firme konèia 10-roèné daòové ú¾avy
zahraniènej firmy na Slovensku nie je
pravda, ja o žiadnych daòových
ú¾avách neviem. Z platov sa odvádza
daò tak, ako v každej inej firme a
všetky zákazky a obchodné
transakcie idú cez Taliansko, ktoré im
žiadne daòové ú¾avy urèite
neposkytuje.

MESTSKÝ ÚRAD INFORMUJE

Zo zasadnutia MZ
Dòa 23.2.2006 sa poslanci zišli na
svojom druhom tohtoroènom
zasadnutí. V prvom bode programu
primátor mesta oboznámil poslancov
s kontrolou plnenia uznesení. Potom
poslanci prerokovávali návrh
zámeny pozemku pri prevádzke
Domachlad Rajec. Odporuèili MsÚ
da spracova geometrický plán. Po
jeho spracovaní sa budú zaobera
možnou zámenou pozemku. V
ïalšom bode programu sa poslanci
zaoberali návrhom zmeny stravného
v DV, ktorý aj jednohlasne schválili.
Nako¾ko sa každoroène vykonávajú
rozbory hospodárenia v mestských
príspevkových a mestských rozpoètových organizáciách, MZ
schválilo termíny týchto rozborov,
ako aj zloženie komisií, ktoré sa
rozbormi budú zaobera.
V interpeláciách poslanci predložili
návrhy a pripomienky obèanov,
ktoré budú rieši jednotlivé
oddelenia MsÚ.
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Stretnutie huslistov
v Bojniciach

PARLAMENT MLADÝCH
MESTA RAJEC
Rozhovor s primátorkou Parlamentu mladých mesta Rajec
Janou Murárikovou
V decembri bol zvolený parlament
mladých, kde si teba zvolili za primátorku a v
januári na prvej schôdzi ste si zostavili
rámcový program.
V januári na zasadnutí Parlamentu mladých
sme predložili návrhy, èo chcú mladí ¾udia v
Rajci zrealizova, èo im tu chýba, èo chcú
vylepši, zmodernizova atï. Na základe toho
sa vypracoval program, ktorý sa predložil
Mestskému zastupite¾stvu v Rajci a p. primátorovi, ktorý nás a našu èinnos budú podporova. Všeobecný program PM obsahoval:
1. Vypracovanie štatútu PM, ktorý je už
vypracovaný a platný.
2. Vypracovanie projektu založenia
posilòovne mesta Rajec, ktorý je vypracovaný
a bude predložený MZ.
3. Pracova na projekte pre korèuliarov a
cyklistov, napr. U rampa a vylepšenie dráhy v
Turbíne. Toto je dos finanène nároèné, preto
sa budeme tomuto projektu konkrétnejšie
venova koncom tohto roka alebo zaèiatkom
budúceho roka, aby sa na to našli financie. Tu
by sme chceli spolupracova s Maratón
klubom Rajec.
4. Chceli sme vybudova opä kino v Rajci,
ale dospeli sme k záveru, že to asi nemá
význam, keïže v každej domácnosti je už
bežné video a DVD.
5. Ïalším bodom programu je vylepšenie
koncertov a kultúrneho leta v Rajci. Keïže
jedným z bodov programu je aj založenie
rôznych zbierok, tieto budú smerova jednak
na podporu iných, na druhej strane aj na
podporu našej èinnosti a toto by sme chceli
vlastne využi pri organizovaní týchto
koncertov a vystúpení. Chceme tieto prostriedky sústredi aj na oživenie kultúrneho
leta a koncertov v Rajci a budeme sa orientova aj na menej známe kapely.
6. Chceme organizova rôzne súaže medzi
školami. Na návrh p. primátora, aby sme
pomohli mestu, by sa jedna zo súaží venovala recyklácii odpadov, ostatné súaže sa
budú týka športových aktivít a vedomostí.
7. Ïalší bod programu bolo rozšírenie èinnosti
Mestského rozhlasu pre deti a mladých v meste. Na tomto sa už zaèalo pracova, každé ráno
sa púša v mestskom rozhlase hudba, keï idú
žiaci do školy.
8. Chceme obnovi ¾udové zvyky v Rajci, èi
už fašiangové alebo ve¾konoèné. Tie fašiangové sme už tento rok nestihli, ale na budúci
rok by sa to malo podari.
9.Vypracovanie projektu modernizácie
internetu v Rajci, ktorý by bol spojený s èajovòou, kde by bolo zakázané fajèenie a
alkohol, aby mladí ¾udia neboli len v "krèmovom" prostredí, ale mali k dispozícii aj
nieèo pokojnejšie.
Hlavne sa chceme zamera na rýchlejší a
výkonnejší internet a poèítaèe.

10. Ako som už
spomínala, budeme
organizova rôzne
zbierky na rôzne
úèely, nielen finanèné ale aj materiálne, rôzne veci,
hraèky, obleèenie a
pod.
11. Pre nás nemenej
dôležitým bodom v
programe je vylepšenie hygieny na
školách, pretože
ve¾a žiakov a študentov sa na túto
skutoènos sažuje.
12. Organizovanie rôznych súaží a podujatí
zodpovedajúcich roèným obdobiam. Zatia¾
je v programe Ve¾ká noc, MDD, Jánske ohne
a Majáles na námestí.
13. Chceme sa zaregistrova na web stránku
mesta Rajec, aby ¾udia boli informovaní o
našej èinnosti a o tom, èo máme v pláne.
S tým súvisí aj založenie našej emailovej
schránky, kde nám môžu všetci písa názory,
nápady, postrehy, otázky, prípadne aj kritické
ohlasy.
14. Chceli by sme v Rajci obnovi diskotéky
v Kultúrnom dome. Toto bude ale asi trochu
problém, pretože to chceme robi bez
alkoholu, prípadne iných drog a to by muselo
by len pod prísnym doh¾adom a kontrolou.
Táto vec sa musí riadne premyslie a dorieši.
Ktorým bodom sa chcete venova hneï od
zaèiatku?
V prvom rade je to zriadenie posilòovne,
ktorá je už rozpracovaná a na najlepšej ceste k
otvoreniu. Ïalej to budú rôzne akcie, ako som
už v programe spomínala Ve¾ká noc, MDD,
majáles, Jánske ohne, potom rôzne zbierky a
vylepšenie hygieny na školách. Ostatné sa
aspoò rozpracujú a postupne sa bude
dopracováva.
Spracovala Má

Dosahova stále lepšie, smelšie a
kvalitnejšie huslistické výkony, bolo
motiváciou pre štyroch žiakov
(Dominiku Jarinovú, Jozefa Kozárika,
Máriu Èelkovú a Barboru Židekovú) z
hus¾ovej triedy p. uè. ¼uby Šramkovej z
MZUŠ v Rajci, aby sa zúèastnili
2.roèníka „Stretnutia mladých
huslistov“ v Bojniciach. Niektorí si
chceli zdokonali svoju formu pred
blížiacim sa absolventským koncertom
a iní zas skvalitni techniku svojej hry
na prijímacie talentové skúšky na
konzervatórium.
Stretnutie mladých huslistov organizovala ZUŠ v Bojniciach a konalo sa v
zasadaèke Mestského úradu Bojnice v
pondelok 6.2.2006.Oproti minulému
roku poèet úèastníkov vzrástol a rastie
aj ob¾úbenos a úspešnos tohto
podujatia. Tento rok sa stretli žiaci zo
ZUŠ: Bojnice, Prievidza, Partizánske,
Bánovce nad Bebravou, Žilina a Rajec.
Tohtoroèné stretnutie sprevádzalo zopár
neplánovaných zmien, ktoré sa však
neodzrkadlili na pokojnom a kvalitnom
stretnutí. Ve¾kou zmenou oproti prvému
roèníku bolo, že na stretnutie nepricestoval prof. Štátneho konzervatória v Bratislave a primárius
Moyzesovho kvarteta Stanislav Mucha
z dôvodu neodkladného koncertu
svojho telesa v Sarajeve, ale organizátora (ZUŠ Bojnice) skontaktoval so
svojim kolegom prof. Jozefom Bobkom
–dlhoroèným èlenom Slovenskej
filharmónie. Profesor Jozef Bobko sa
snažil svojim neformálnym a srdeèným
prístupom žiakom vysvetli v èom by sa
mohli zlepši a kde sú ich prípadné
rezervy. Žiaci tieto postrehy na seba
prijímali bez problémov, avšak èas
ukáže, èi si ich zoberú k srdcu a pomôžu
im k ich zlepšeniu hry na husliach.
Celé podujatie sa nieslo v obohacujúcom duchu a vo ve¾mi
príjemnej a prívetivej atmosfére.
Rajeckí huslisti prezentovali
ve¾mi kvalitnú úroveò svojej hry
ako po technickej, tak aj výrazovej
a umeleckej stránke. Ich výkony
ve¾kou mierou podporila vynikajúca klavírna korepetícia p. uè.
Márie Komlóssyovej. Ve¾mi radi a
s potešením sme pris¾úbili svoju
úèas aj v budúcich roèníkoch.
¼uba Šramková
uèite¾ka MZUŠ v Rajci
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Zmieròovaním nerovností
k rozvoju Rajeckého regiónu
Vo februári t.r. si slávnostne prevzalo
20 žien z Rajeckého regiónu osvedèenia o
ukonèení rekvalifikaèných kurzov.
Kurz opatrovate¾stva prebiehal v mesiacoch september 2005 až január 2006.
V rámci kurzu absolvovali úèastníèky
teoretickú i praktickú èas vo vybraných
zdravotníckych a sociálnych zariadeniach.
Závereènou skúškou sa absolventky kurzu
stali spôsobilé k výkonu opatrovate¾skej
starostlivosti v domácnostiach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti nielen v SR,
ale i v zahranièí. Ïalší kurz pod názvom
„Abeceda podnikania“ prebiehal od 31. 1.
do 8.2. 2006. Jeho úèastníkmi boli ženy,
ktoré majú záujem rieši svoju nezamestnanos založením vlastnej firmy.
Okrem marketingu a základných právnych,
daòových a ekonomických predpisov
potrebných na podnikanie sa úèastníèky
uèili tiež rieši konflikty, správne
komunikova a spozna svoj osobnostný
profil. Kurz ukonèili prezentáciou svojho
podnikate¾ského zámeru. Obidvoch kurzov sa zúèastnili ženy z Rajca a z Rajeckých Teplíc, a z ïalších 8 obcí Rajeckého
regiónu. Tieto rekvalifikaèné kurzy mohli
absolvova vïaka projektu podporeného
Európskym sociálnym fondom v rámci
programu IS EQUAL. Manažérom tohto
projektu je nezisková organizácia ÁNO
PRE ŽIVOT. Hlavným cie¾om projektu je
pomôc ¾uïom znevýhodneným na trhu
práce (t.j. ženám po dlhodobej MD a ženám
po 45 roku životu a nezamestnaným
absolventom) zvýši si svoje vedomosti,
zruènosti, kvalifikáciu a tak zvýši svoju
hodnotu na trhu práce. Partnermi v tomto
projekte sú: obèianske združenia Kultúra z
Rajeckých Teplíc, Domov Vïaky z Rajca,
Mesto Rajecké Teplice a Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Žiline. Partneri v
projekte majú svoje úlohy rozdelené – Kurz
opatrovate¾stva manažoval Domov vïaky
a kurz „Abeceda podnikania“ manažoval
koordinátor z Mesta Rajecké Teplice.
V priebehu roka sa v rámci projektu
zrealizujú ïalšie vzdelávacie kurzy,
napríklad Kurz komunikaèných zruèností,
Kurz remeselných techník a tvorivosti a
Kurz pre prípravu sociálnych poradcov.
Medzi ïalšie aktivity projektu patria
zriadenia Centra poradenstva – poskytovanie bezplatného právneho, sociálneho a
psychologického poradenstva a zrealizovanie prieskumu sociálnych potrieb a
vypracovanie stratégie rozvoja sociálnych
služieb v Rajeckom regióne.
Nezisková organizácia Áno pre život
chce naplnením projektových cie¾ov
vybudova komunitné partnerstvá,
zmieròova nerovnosti na trhu práce a tak
prispie k celkovému rozvoju Rajeckého
regiónu.
Anna Verešová
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PO¼OVNÍCKE ZDRUŽENIE
MLADÝ HÁJ RAJEC
O èinnosti po¾ovníckeho združenia
Mladý háj v Rajci sme sa rozprávali s
jeho predsedom Štefanom Fuskom.
Táto zima sa nám zdá dlhá, nádielka
snehu je t iež stále bohatá, v noci sú stále
dos ve¾ké mrazy. Zvieratá v horách a
lesoch sú urèite už vysilené a hladné. Èo
robí vaše po¾ovnícke združenie pre tieto
zvieratá, ako im pomáhate?
Naše po¾ovnícke združenie Mladý háj sa
skladá z dvoch èastí - èas Rajec a èas
Kamenná Poruba. Zo zmluvy nám vyplýva,
že okrem výkonu práva po¾ovníctva je
hlavná starostlivos o zvieratá, a to hlavne
v èase nepriazne, t. j. v zimnom období.
Naše po¾ovnícke združenie je zaradené do
I. akostnej triedy, èiže máme urèitý
kmeòový stav zvery, èi už vysokej, srnèej
alebo diviaèej. Máme vybudovaných 7 krmelcov so zásobníkmi a 30 ks so¾níkov.
Celkovo je nás v po¾. združení 28 èlenov.
Pri zimnom prikrmovaní sme rozdelení do
4 skupín. Kàmne zariadenia máme
rozdelené po skupinách a každý týždeò,
niekedy aj èastejšie v èase nepriazne
chodíme ku krmelcom, naplníme do nich
seno, dužinaté krmivo a jadrové krmivo. Èo
sa týka množstva jednotlivých druhov
krmiva objemové (seno), dužinaté
(zemiaky, repa) a jadrové (ovos, jaèmeò,
kukurica a pod.) toto nám vyplýva zo
zmluvy o výkone práva po¾ovníctva v
predpísanom množstve.
Ako sa správa zver v takejto zime?
Tento rok je to ve¾mi nepriaznivá situácia
pre lesnú zver, najmä pre srnèiu a diviaèiu.
Snehová pokrývka je tak ve¾ká, že zver má
sažený pohyb hlavne v teréne. Pri
krmelcoch preš¾apávame chodníky a tí
po¾ovníci a èlenovia, ktorí majú traktory,
prehrnú cesty na ¾ahší prístup ku
krmelcom. Keï je takéto ve¾ké množstvo
snehovej prikrývky, zvláš srnèia a diviaèia
zver sa zabára, nohy majú doráòané až do
krvi. Táto zver je vysilená, môže aj uhynú
alebo sa stávajú korisou ¾ahšie sa pohybujúcich šeliem. Zver je však prispôsobená aj na kruté zimné podmien-ky.
Túto zimu sme našli uhynuté jedince , srnu,
jelenèa, jeleòa, ktorý mal poranenú nohu a
museli sme žiada o jeho mimoriadny
odstrel. Nedá sa poveda, že zima sa už
skonèila. Najväèšie nebezpeèenstvo pre
túto lesnú zver je prechod zo zimného
obdobia na predjarie. Tu prechádza zver zo
suchej potravy na zelenú potravu a vtedy
hrozí nebezpeèenstvo úhynu zveri.
Keï je väèší úhyn zveri v zimnom období,
zníži sa potom aj plán odstrelu?
Našou povinnosou je straty na zveri hlási
po¾ovnému hospodárovi a tento to hlási na
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Obvodný lesný úrad a po¾ovnícky zväz.
Prirodzená je urèitá strata zveri, ale keby
nastala nejaká mimoriadna situácia, vtedy
by nám znížili plán odstrelu.
Má zver šancu vyhraba si potravu spod
snehu?
Pokia¾ nie je snehová pokrývka ve¾ká, je to
pre nich prirodzené. Ale keï vidíme, že
toho snehu je ve¾a, dávame im krmivo do
krmelcov, alebo pobalíkované dáme na
kríky a stromy v lokalitách, kde sa zver
najviac zdržiava, èo býva väèšinou pri
zdrojoch vody.
Ako si zabezpeèujete krmivo na zimu?
Jednak nám to vyplýva zo zmluvy a z
plánu starostlivosti o lesnú zver. Máme
predpísané množstvo rôzneho druhu
krmiva a od nás záleží, ako ho zabezpeèíme. Väèšinu krmiva si pripravujeme
svojpomocne a èas nakupujeme v rôznych
po¾nohospodárskych podnikoch.
Jelene v tomto období zhadzujú parohy.
Sú ¾udia, ktorí tieto parohy vyh¾adávajú
a zbierajú. Je to povolené?
Toto parožie je majetkom po¾ovníckeho
združenia, ktorý po¾ovnícky revír spravuje
a obhospodaruje. Bohužia¾, teraz sú celé
skupiny ¾udí, ktoré zbierajú toto parožie.
Väèšinou sú to nepo¾ovníci, ktorí to berú
ako šport a chvália sa, ko¾ko kto našiel.
Zver v tomto období má už tukové zásoby
menšie, je vysilená a niektorí ju preháòajú
aj so psami, èo je úplne neprípustné a
protizákonné.
Keï niekto nájde na prechádzke po hore
parohy, môže si ich necha?
Zo zákona vyplýva, že sú majetkom
po¾ovníckeho združenia, ktoré toto územie
obhospodaruje. Každý, kto nájde parohy,
mal by ich odovzda správcovi po¾ovníckeho revíru.
Po¾ovníctvo je náš koníèek, máme radi
prírodu, radi do nej chodíme, staráme sa o
zvieratá a až to posledné je lov.
Aká zver sa okrem úžitkovej zdržiava
v zimnom období pri krmelcoch?
Okrem úžitkovej zveri sa v blízkosti
krmelcov zdržiavajú aj šelmy, ktoré èíhajú
na svoju koris, žia¾ ve¾mi èasto sa pri
krmelcoch zdržiavajú aj túlavé psy.
Ako sa majú ¾udia správa, keï v lese
nájdu poranené alebo uhynuté zviera?
Zver by nemali plaši, urèite ju nemajú
chyta a pod. Keï ¾udia nájdu slabé,
vysilené alebo už uhynuté zviera, treba to
nahlási èlenom po¾ovníckeho združenia.
My spravíme potrebné opatrenia.
Èo plánujete v roku 2006?
V roku 2006 plánujeme zabezpeèi ešte
väèšie množstvo objemového, jadrového a
dužinatého krmiva, nako¾ko dlhé zimy

RAJÈAN

môžu nasledova aj viac rokov po sebe.
Zdravotný stav zveri sledujeme po celý
rok. Okrem toho prevádzame monitoring
diviaèej zveri na klasický mor ošípaných
pod¾a pokynov Štátnej veterinárnej správy. Taktiež poèas roka vykonávame vakcinácie líšok proti besnote. Po zimnom
prikrmovaní èistíme a dezinfikujeme
krmelce a ich okolie. V èase kladenia
mláïat prevádzajú èlenovia po¾ovníckeho združenia zvýšenú starostlivos a
ochranu zveri.

Na záver nášho príspevku žiadame
návštevníkov prírody, aby sa v nej
správalioh¾aduplne a nevyrušovali
svojím správaním lesnú zver.
Foto a text: Zuzana Moská¾ová

R

ovnako ako ostatní výrobcovia tepla
na Slovensku, aj spoloènos Bineko
pripravila kalkulácie ceny tepla na rok
2006. Následne Úrad pre reguláciu
sieových odvetví v Bratislave schválil
cenu tepla pre odberate¾ov z kotolne RajecJuh na drevný odpad vo výške 522 Sk/GJ a
cenu tepla pre odberate¾ov z kotolne RajecSever na zemný plyn vo výške 685 Sk/GJ.
Pri kalkuláciách sa uvažovalo s cenou plynu v zmysle doporuèenia regulaèného úradu na úrovni 10,71 Sk/m3 bez DPH. Avšak
takáto cena plynu bola dosiahnutá už v januári 2006 a spôsob výpoètu ceny plynu pre
ve¾koodber naznaèuje, že minimálne do
mája bude cena plynu ïalej rás, a teda aj
cena tepla bude v priebehu roka 2006 pravdepodobne upravovaná smerom nahor.
Tento nepriaznivý vývoj èaká všetkých
výrobcov tepla, závislých len na zemnom
plyne. Spoloènos Bineko už v novom
zložení spoloène aj so svojím novým spoloèníkom Mestom Rajec podrobne analyzovalo nepriaznivo sa vyvíjajúcu situáciu
pre odberate¾ov tepla z kotolne Sever.
H¾adali sa možnosti ako na jednej strane
zrekonštruova menej efektívnu technológiu sedemnás rokov starej kotolne a na
RAJÈAN

Rekonštrukcia
plynovej kotolne
– LACNEJŠIE TEPLO
druhej strane, aby finanèné prostriedky na
investíciu nezvýšili cenu vyrábaného tepla.
Skúsenosti z iných miest nám ukazujú, že
tento cie¾ nie je možné dosiahnu pri ponechaní možnosti spa¾ova len zemný plyn.
Napríklad v Handlovej sa po rekonštrukcii
tepelného hospodárstva na spa¾ovanie
zemného plynu dostali až na cenu 824
Sk/GJ a naopak v Novej Dubnici, Hriòovej,
¼ubochni, Kysuckom N. Meste a pod., kde
plyn nahradili biomasou, predávajú teplo
pod 600 Sk/GJ. Nakoniec sa aj nám
podarilo vypracova takú koncepciu
rekonštrukcie kotolne Sever, aby v Rajci
v rokoch 2006-2007 mohol vzniknú moderný ekologický zdroj centrálneho vykurovania za súèastného znaèného zníženia
cien tepla pre obyvate¾ov. Naša koncepcia
uvažuje s èo najväèšou výmenou vnútornej
technológie kotolne z dôvodu jej zastaralého riešenia. Inštalácia nového systému
merania a regulácie kotolne a výstupných
vetví s novým dispeèingom zabezpeèí
vysokoefektívnu výrobu tepla bez zbytoèných strát v zdroji a rozvodoch tepla. V
kotolni zostanú tri pôvodné plynové kotly o
spoloènom výkone 3 MW s novými horákmi. Zníženie cien predávaného tepla už
poèas splácania celej investície umožní len
také riešenie, že k plynovým kotlom osadíme nový biomasový kotol taktiež o výkone
1 MW, ako zdroj dlhodobo schopný vyrába ove¾a lacnejšie teplo. Výhodnos nášho riešenia jednoznaène ukazuje ekonomika výroby tepla po rekonštrukcii. Pri analýze nákladov na palivovú zložku uvažujeme s inštaláciou kotla Vesko B od firmy
Intech, ktorý sa vïaka ve¾kej priechodnosti
palivových ciest vyznaèuje schopnosou
spa¾ova aj menej kvalitné, zneèistené a
vlhké palivo. Preto v letných mesiacoch,
keï nepotrebujeme využíva celý
inštalovaný výkon biomasy 1 MW /staèí
0,4 MW/ uvažujeme s lacnými netriedenými pilinami v cene 100 Sk/GJ a v zimných mesiacoch pri potrebe vyrobi èo
najviac tepla z biomasy so spa¾ovaním
napr. lesnej štiepky v cene 160 Sk/GJ. Tieto
uvažované náklady na palivo budú
postupne lepšie zvládnutým systémom
logistiky navážania a vhodným výberom
paliva, hlavne produkovaným v blízkom
okolí, urèite klesa, èo nám potvrdzujú
vlastné skúsenosti na kotolni Rajec-Juh.
Náklady na palivo pred rekonštrukciou pri
súèastnej potrebe výroby tepla 24 739 GJ
predstavujú 8 816 980 Sk. Po rekonštrukcii
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keï uvažujeme, že vyrobíme 16 674 GJ
z biomasy a 8 065 GJ z plynu, budú náklady
na palivo 5 220 066 SK. Úspora v palive po
rekonštrukcii predstavuje 3 596 914 Sk roène. Po rekonštrukcii pribudnú náklady na
splácanie úveru a úrokov.
Uvažujeme
s výškou investièných nákladov cca 13 mil.
Sk (technológia kotla Vesko B, potrebné
stavebné práce a prístavba, rekonštrukcia
pôvodnej èasti). Úspešnos realizácie je
podmienená získaním nenávratného príspevku z grantov EÚ vo výške 7,8 mil. Sk a
zvyšné prostriedky vo výške 5,2 mil. Sk
budú kryté päroèným úverom. Splácanie
úveru a úrokov predstavuje roène náklad
cca 1 400 000 Sk. Ïalej pribudnú náklady
na elektrickú energiu, odvoz popola, údržbu a servis spolu vo výške cca 307 000 Sk.
Po zapoèítaní vyššie odhadovaných
nákladov do modelovej kalkulácie ceny
tepla po zmodernizovaní kotolne nám vychádza cena tepla 583 Sk/GJ, èo predstavuje pre odberate¾ov tepla z kotolne Sever
oproti súèastnej cene úsporu 102 Sk/GJ.
Úspora pre priemernú rodinu už prvý rok
po rekonštrukcii èiní cca 6 000 Sk roène, po
splatení investície 9 000 Sk roène, teda za
desa rokov prevádzky spolu cca 75000Sk.
Výhody nami predkladaného riešenia sú
teda v tom, že získame zrekonštruovanú
kotolòu s novým 1 MW kotlom na biomasu
a súèastne trvalo zníženú a výrobcom tepla
garantovanú maximálnu cenu tepla 600
Sk/GJ po dobu minimálne desa rokov.
Celá nami predkladaná koncepcia bola
pripravovaná spoloènosou Bineko
spoloène s novým spoloèníkom Mestom
Rajec ve¾mi zodpovedne s prihliadnutím
na maximálne možnú spokojnos dotknutých obyvate¾ov sídliska Sever. Použitie
v súèasnosti najmodernejších technológií
spa¾ovania biomasy zabezpeèí, že nebude
dochádza k zneèisovaniu životného prostredia okolia kotolne. Naopak, náhradou
èasti spa¾ovaného plynu obnovite¾nými
zdrojmi, mesto Rajec ako Brundlandské
mesto prispeje k trvalo udržate¾nému životu na našej zemi a do ovzdušia vypustíme
o cca 1 000 ton emisii CO² roène menej.
Bineko, spol. s r. o.
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Mestský ples
Mestký úrad pripravil už 7. mestský ples, ktorý sa
konal 11. februára 2006 v Kultúrnom dome v Rajci. Krásna
výzdoba sály, ktorú pripravilo Mestské kultúrne stredisko a
pekná výzdoba stolov prispeli k výbornej plesovej
atmosfére. Moderátorského žezla sa opä ujala Mgr. Janka
Paulínyová a spolu s primátorom Ing. Jánom Rybárikom
ples slávnostne
otvorili. Svojim
vystúpením spestrili
program taneèníèky s
taneènej skupiny
G.D.I. a o dobrú
náladu sa starala
c
Raje skupina RYTMUS.
a
t
s
e
m
Mnohí odchádzali
domov s krásnou
tombolovou cenou.
Mesto Rajec sa chce
touto cestou poïa11. februára 2006
kova všetkým sponsobota 20.00 h
zorom za pekné ceny
sála Kultúrneho domu
do tomboly a tiež tým,
ktorí prispeli ku uskutoèneniu už 7. mest11. februára 2005 sála Kultúrneho domu
ského plesu.

Radi si vychutnávame èas radosti, èas fašiangov, až kým
nenastane èas pôstu, èas prípravy na Ve¾kú noc. Tohtoroèné
fašiangy boli dlhšie ako po iné roky, ale aj intenzívnejšie.
Dôkazom toho bol aj 11. roèník rodièovského plesu ZCŠ a GAŠ,
ktorý je pod¾a mnohých úèastníkov z roka na rok lepší.
Združenie rodièov sa aj tento rok postaralo o krásnu výzdobu
sály a stolov s dobrými sladkými pokušeniami, zabezpeèilo
chutnú veèeru, množstvo hodnotných cien do tomboly, vtipnú
tipovaciu súaž a výbornú kapelu RYTMUS, ktorá hrala až do
rána. Na tomto plese sa nebavia len rodièia detí, ktoré
navštevujú tieto školy, ale aj rodièia absolventov, pedagógovia,
budúci potencionálny rodièia, ich priatelia, známi i rodièia detí,
ktoré navštevujú iné školy v Rajci a okolí. Svojou štedrosou
podporujú združenie rodièov, ktoré výažok využíva na
podporu žiakov, študentov a rôznych kultúrnych a športových
akcií urèených pre nich. Združenie rodièov sa týmto chce
poïakova všetkým sponzorom, štedrým darcom a tým, ktorý
svoj vo¾ný èas a energiu obetovali na
zorganizovanie a výborný priebeh
tohto plesu. Už teraz sa tešíme na
budúcoroèné fašiangy a na ïalší
ples cirkevných škôl v Rajci.

Mestský ples

ZRŠ ZCS a GAŠ

sobota 20.00 h
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Ples cirkevných skôl
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Zo života našej MŠ

KARNEVAL
„ Šlo prasiatko, krava,
kôò, kohút, sliepka, pes,
išli z dvora zvieratká
na maškarný ples.
Vrabec Èvirik do tanca
lastovièku vzal,
všetkým je dnes veselo,
veï je karneval...“

Za spevu tejto veselej
piesne sa deti z Materskej školy na Mudrochovej ulici v
Rajci vybrali na „Tretí ve¾ký ples malých škôlkárov“, ktorý
sa uskutoènil dòa 15. februára 2006 o 15.00 h v Kultúrnom
dome v Rajci. Na deti tam už èakali mamièky, ockovia,
súrodenci i starí rodièia s karnevalovými maskami do
ktorých obliekli karnevalové masky. A zábava sa mohla
zaèa. Zajko Pajko, žabka a myška, hostia z Regionálneho
osvetového strediska v Žiline, vytancovali nielen deti, ale i
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pani uèite¾ky, mamièky, ockov a ostatných. Všetci
odchádzali príjemne naladení i unavení, s úsmevom na
tvári a so srdieèkom plným nových, krásnych zážitkov.
Veríme, že o rok sa znovu stretneme na „Štvrtom ve¾kom
plese malých škôlkárov“.
Natália Piešová
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uèite¾ka MŠ
Mudrochova 10 Rajec
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Táto súaž sa organizuje
len pre deti a mladých ¾udí,
alebo aj pre dospelých?
V Žiline chodia ako diváci na
Improligu deti od 4 rokov, pozera sa
chodia dospelí, dôchodcovia,
lekári,
inžinieri, chodia tam ¾udia zo všetkých
spoloèenských vrstiev. Súažia deti zväèša
od 8 – 10 rokov, ale aj stredoškoláci a vysokoškoláci, niekedy aj starší.
Kto je organizátorom Improligy?
Organizátorom je Regionálne osvetové
stredisko v Žiline a divadelný súbor Makovice pri ROS v Žiline.
Ako ste spokojný s Improligou poriadanou v Rajci?
Myslím si, že to bolo fajn. Som rád, že prišlo to¾ko detí z tejto rajeckej doliny a že sa
medzi nimi objavili ïalšie talenty. ¼udia,
ktorí Improligu zaèínali, skonèili úspešne
herectvo, umiestnili sa v divadlách, sú
ve¾mi úspešní a práve mojou snahou je, aby
sa na tejto detskej Improlige vynorili nové
talenty.

Detská improliga v Rajci
Pokraèovanie z minulého èísla.

Pán Abafi, vy ste zakladate¾om
Improligy v Žiline. Vysvetlite našim
èitate¾om, èo je to Improliga, èoho sa
týka.
Improliga je zaujímavý divadelný prvok
zameraný na fantáziu úèinkujúcich, ale aj
publika. Je to vytváranie príjemnej
vzájomnej atmosféry, to znamená, že divák
nesedí pasívne v h¾adisku a nepozerá na
nejaký hotový divadelný produkt, ale sám
je svedkom toho, ako sa nieèo rodí, sám je
úèastník toho a pozitívna energia publika,
keï držia palce úèinkujúcim, sa na nich
prenáša a tí priamo pred oèami diváka
tvoria nieèo na danú tému. Témy sú
väèšinou názvy rozprávok, filmov, kníh,
prísloví a porekadiel, alebo témy zbierame
pred Improligou od divákov vonku a potom
si úèinkujúci vylosujú dve témy, z ktorých
si vyberú a pripravia si ju. Majú 3 minúty
na prípravu a 3 minúty hrajú. Zdá sa, že je
to dos málo èasu, ale tí ¾udia sú schopní to
dokáza. Práve toto dokazuje, že deti a
mladí ¾udia majú ohromnú fantáziu.
Improliga vytvára priestor, kde môžu svoju
fantáziu predvies, realizova. Práve preto
si myslím, že divadlo urèite nezanikne, aj
keï sa zdá, že dnes ¾udia strácajú záujem o
divadlo. Nie je to pravda, len treba h¾ada
vhodnú formu, akým spôsobom divákom
da možnos chodi na divadelné
predstavenia. Táto Improliga je pre
mladých ¾udí vhodná.
Vznikla pred 60 rokmi v Kanade, potom sa
organizovala po celom svete. V Žiline sa
koná pravidelne zhruba každých 6 týždòov.
Je to na Slovensku jediný takýto element,
ktorý sa takto dlho a tak èasto robí, a hlavne
pravidelne. Improligu môžete vidie aj v
Bratislave alebo na Gagoch v Kremnici. V
Žiline vznikla Improliga vlastne tým, že
sme mali založený nový súbor Makovice a
chceli sme robi herecké cvièenia, tak sme
si povedali, že ich budeme robi týmto
spôsobom. To, že tam zaèali chodi aj
diváci, s tým sme ani nerátali. Postupne sa
to vyprofilovalo na celoveèerné podujatia.
Dvakrát za veèer sú vypredané lístky, hrá sa
o 18.00 h a 20.00 h, medzi tým vystupuje
nejaký hudobník. Sú tu vítaní všetci, ktorí
sa chcú nejakým spôsobom predvies, aj
takí, ktorí nikdy nerobili divadlo, majú
strach, nevedia ako sa majú uchyti.
Publikum je vždy vynikajúce, aj keï je
niekto slabší a potrebuje pomôc, diváci ho
podporia, povzbudia, nevypískajú, sú radi,
že tam tí úèinkujúci prišli. Noví úèinkujúci
dostávajú od poroty 2 body k dobru ako
štartovný kapitál. Ja som pravidlá trochu
upravil na naše pomery postupne, ako sa to
vyvíjalo. Improliga pochádza z dvoch slov:
impro – improvizácia a liga – urèitý druh
súaže, èiže keï to spojíme, je to súaž v
improvizácii.
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S predsedom poroty Jozefom Abafim
sa rozprávala Zuzana Moská¾ová

Na názor sme sa spýtali
úèastníkov rajeckej Improligy.
Predstavite¾ka šaša: Najviac sa mi páèil
šašo!!! (Smiech). Páèila sa mi výzdoba sály,
ktorú urobila teta Evka Pekná a aj malí
herci, ako super hrali. Ja v ich veku som
mala stresy a oni boli v pohode. Bolo
vidie, že sa boja, ale aj tak to výborne
zvládli.
Predstavite¾ka zelenej víly: Mne sa páèilo
najviac to, ako sa vedeli tie decká vynájs.
Ja keï som zaèínala, tak som sa nikdy
nevedela tak vynájs. Ale nauèila som sa to.
Aj keï bolo vidie, že sa pomýlili, vedeli
dobre zaimprovizova.
Predstavite¾ka èervenej víly: Tie deti
pôsobili, akoby ich to všetko tešilo. Oni sa
aj tu, kde sa pripravovali na scénky, vedeli
úplne spontánne, bez väèších problémov
zhodnú, vymyslie scénku. Nemali z toho
žiadne stresy.
Pani Pekná, èo sa tebe ako jednej z organizátoriek najviac páèilo?
Všetko. Moje pomocníèky – hereèky: šašo
aj víly boli všetky výborné, skvele vypåòali
priestor medzi jednotlivými súažnými
scénkami. A hlavne sa mi páèili deti, ako z
nich postupne strach a tréma odpadávali,
ako boli èoraz smelšie, lepšie a lepšie. Toto
je základ, aby boli smelí, prirodzení, aby
vydali zo seba všetko, èo majú pre divadlo.
Pani riadite¾ka Lasoková, MsKS bolo
dnes organizátorom Improligy. Naplnilo
to vaše oèakávanie?
Bolo to ve¾mi milé, urèite si to môžeme
zopakova aj v budúcnosti. Ale jednoznaène sa mi páèila Monika Cesneková.
To je budúca hereèka, dnes urèite najväèší
talent. A naše víly a šašo nás tiež
nesklamali, boli výborní. Porota keby
mohla, udelí cenu aj im.
Má
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Mestská knižnica v Rajci

Otvor knihu
a èítaj...
A

j napriek skutoènosti,
že základným kameòom
knižnice je poskytovanie služieb v oblasti
výpožièiek, bibliograficko – informaèných
služieb, vlastnej ediènej èinnosti, uskutoèòovaním akcií
pre deti a mládež a pod., èinnos knižnice
ovplyvòujú finanèné možnosti.
Základný zámer knižnice – zvýši poèet
výpožièiek a èitate¾ov v roku 2005 sa
nepodarilo uskutoèni. Naopak vzrástol
poèet podujatí, besied a akcií Mestskej
knižnice, na ktorom sa zúèastnil väèší poèet
úèastníkov ako v minulosti. Z grantového
kola Ministerstva kultúry SR bol v minulom roku podporený
projekt na nákup kníh
vo výške 30 000,- Sk.
V tomto roku budeme
pokraèova v akciách,
besedách a podujatiach
pre deti a mládež.
Pekná akcia nás èaká už èoskoro a to je
beseda s Dr. Milošom Jesenským na tému
Život a dielo A. C. Doyla. V týždni
Slovenských knižníc 27. 3. – 31. 3. 2006
usporiadame informatické návštevy žiakov
1. roèníkov ZŠ z Rajca v knižnici a v týždni
3.4.–7.4. 2006 v rámci Medzinárodného
dòa detskej knihy
budú pre deti aj
mládež pripravené
rôzne besedy a
súaže.
Aj keï to nie je
príjemné, všetky tieto
zámery a predsavzatia úzko súvisia s
finanènými možnosami knižnice. V tejto
súvislosti vyslovejeme presvedèenie, že
kultúra sa postupne dostane na taký
hodnotový stupeò v spoloènosti, že nie
financie budú dominantným prvkom, ktorý
bude rozhodova o
zámeroch v našej
èinnosti, ale naša
mravenèia, èastokrát
nedocenená práca,
ktorou pozdvihujeme
kultúrnu úroveò nášho obyvate¾stva.
Mestská knižnica
pri MsKS Rajec
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Okienko

do grafológie
Dnes si pohovoríme, aj keï len struène,
o grafologických znakoch, ktoré niektorí
grafológovia oznaèujú ako dojmové. Sú to:
tlak a obraz.
Tlak
Každý z nás píše urèitým tlakom a ten sa z
našej ruky prenáša na písaciu plochu. Tlak
sa prejaví šírkou håbkou ryhy, ktorú
vytvorí písací nástroj, ktorým píšeme na
písaciu plochu. Pod¾a èeského grafológa
Pavla Rejhu tlak v písme znamená silu,
energiu, vitalitu, schopnos alebo chu a
po-trebu pisate¾a pôsobi na okolie a realizova svoje priania, potreby a názory v
praxi. Rukopis, z ktorého sa bude robi
grafologická analýza by mal by písaný v
duševnej pohode ako bežný pisate¾ píše a
nie v afekte. V afektoch sa zvyšuje nielen
písací tlak, ale zvyšuje sa aj rýchlos,
ve¾kos a sklon písma. Silným tlakom píše
nielen vitálny èlovek nadaný tvorivými
duševnými a telesnými silami, ale aj èlovek
s bru-tálnym sexuálnym založením, èlovek
s ažkou rukou (remeselník, robotník).

obrazu pisate¾a vplývajú viaceré faktory,
ale aj vedomie a nevedomie. Pri globálnom
vnímaní celej plochy posudzujeme vzh¾ad,
èlenenie, súladnos, pravidelnos. Je to
nároèné aj pre skúseného grafológa – konzultanta. Pre lepšie pochopenie uvediem
niektoré ukážky s ich významom.
Dobré èlenenie pri dobrom odstupe
riadkov a slov nájdeme u ¾udí, ktorí sa
snažia stá nad vecou, majú dispozièný a
organizaèný talent. Z dobrého èlenenia
možno usudzova na jasnos myslenia.

príliš široký písmový obraz

dobre oddelené slová

Zlé èlenenie sa prejavuje opaènými
príznakmi. Vyskytuje sa u ¾udí, ktorí
nepoznajú „nástrahy života“, nemajú
abstrakèné schopnosti. Podozrivé sú
medzery v texte. Sú u ¾udí, ktorí akoby
trpeli duševnou neprítomnosou.
K zlému èleneniu patrí aj zapletenie
riadkov. Ako v rukopise aj v hlave pisate¾a
je mnoho vecí nejasných, podobne aj
myslenie a jednanie je chaotické. Môže ís
aj o bezoh¾adnos voèi druhému.

medzery v texte

Pri pozorovaní písmového obrazu má
ve¾ký význam pravidelnos, resp.
nepravidelnos. Písmo je tým pravidelnejšie, èím menšie sú výkyvy písmových prvkov, najmä ve¾kos plochy,
šírky a tlaku. V pravidelnom písme sa
odrážajú dobré vô¾ové vlastnosti. Takí
pisatelia sú stáli, vytrvalí, dôslední, majú
zmysel pre poriadok a povinnos.
Pozor na písmo extrémne pravidelné a
šablónovité. Charakterizuje ¾udí, ktorí sú
citovo chladní, ¾ahostajní, nudní, len na
slepé plnenie povinností. K rozmanitosti

slabý tlak: obratnos, prispôsobivos

Obraz
Väèšinu grafologických znakov môžeme
skúma viac menej exaktne. Pomocou
fyzikálnych velièín (šírku, výšku, sklon a
pod.). Ak chceme správne chápa a
pochopi obraz musíme vníma celú
plochu globálne. Na vznik písmového
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nadhodnotený písmový obraz

(dåžka horných písmen, dolné dåžky,
obohatenie a pod.). Takí ¾udia sú zaujatí len
svojimi problémami, nevedia alebo nechcú
pochopi správne medzi¾udské väzby a
spoloèenské vzahy.

dobre oddelené riadky

silný tlak

Pisate¾, ktorý píše slabým tlakom je
obratný, pružný, prispôsobivý, ale menej
priebojný, má slabšiu vô¾u. Taký pisate¾
spravidla nemá rád násilie, ovplýva
nežnými citmi, niekedy aj pocitom
neschopnosti. Tlak treba skúma s ve¾kosou písma, èi sa vyskytuje na zaèiatku
alebo na konci slov, strácanie tlaku a
samozrejme s ïalšími grafologickými
znakmi. Ale to už pre nároènejších
záujemcov o grafológiu.

písmového obrazu patrí aj nadhodnotený
písmový obraz. Je to taký, kde jeden
písmový prvok prevláda v celom obraze

Na záver je mojou povinnosou
pripomenú, že pred vypracovaním
grafologického posudku si treba uvedomi,
že výsledná syntéza nie je len mechanickým súhrnom psychických rysov, ale
najmä integráciou týchto údajov, ktorá by
mala vychádza z chápania jednotlivých
oblastí štruktúry osobnosti vo vzahoch. Až
komplexný prístup k osobnosti (zaradenie
jedinca k obecným typom, vystihnutie jeho
individuálnych zvláštnosti) by mal vyústi
do plastického popisu analyzovanej
osobnosti. Mali by sme vedie, že každá
teória osobnosti je len hypotetickou
konštrukciou, ktorá je podmienená urèitým
poòatím psy-chológie a jej metológie.
Každý reálny jednotlivý èlovek je
mnohonásobne zložitejší a komplikovanejší. Aj keï žiadny posudok nie je úplne
objektívny, mali by sme sa usilova, aby bol
èo najmenej subjektívny.
Aj v grafológii platí, že chce pomáha
¾uïom.
Doc. PhDr. Ján Scholtz, CSc.

POÏAKOVANIE

Jozef Kozarec
1921 - 2006

ve¾ké medzislovné medzery
MAREC 2006

Dòa 18. 2. 2006 nás navždy opustil
otec, starý otec, manžel a zaslúžilý
predseda požiarného zboru v Rajci.

RAJÈAN

M

ESTSKÉ

K

ULTÚRNE

S

TREDISKO

RAJEC
KRÚŽKY A KURZY

VÝSTAVA

Palièkovanie deti

KRAJINKY

pondelok, utorok

Divadelný krúžok
streda, piatok

Anglický jazyk pre deti

Dušana Mikundu
marec - apríl 2006
výstavná sieò Radnica

pondelok, piatok

Akcie REMESELNEJ DIELNE pre školy

19. 3. 2006

o

18.00

h

Kultúrny dom Rajec vstupné 200,- Sk

PLETENIE KORBÁÈOV
13. 3. 2006 - 7. 4. 2006

DROTÁRSTVO
18. 4. 2006 - 12. 5. 2006

PRÁCA S KOŽOU
15. 5. 2006 - 9. 6. 2006

MA¼OVANIE KRASLÍC
16. 3. 2006 14.00 - 16.00 h

Predpredaj vstupeniek v MsKS pondelok - piatok 9.00 h - 15.30 h

Remeselná dielòa oživuje ¾udové techniky

Spoloèenská rubrika
V januári 2006 sa Janka Kuèeríková dožila
krásnych 94 rokov. Gratulujeme!

Jubilanti marec 2006
60 rokov:
Anna Suríková
Milan Tabak
Marian Brezáni
Anna Dorínska
Libor Kramoriš
Jozef Pauliny
70 rokov:
Viera Stráòaiová

80 rokov:
Anna Soviarová
Karol Dobeš
85 rokov:
Jozef Hajster
86 rokov:
Magdaléna Fabanová
Anna Šastná

Narodení
Monika Bollová
Alexandra Kavcová
Lukáš Cinko
Martin Majoroš

Zomrelí
Anna Györöková 16.6.1938 – 7. 2. 2006
Jozefa Paprskárová 28. 8. 1931 – 11. 2. 2006
Zdenek Kalman 23. 5. 1962 – 12. 2. 2006
¼udmila Rúèková 29. 4. 1934 – 16. 2. 2006
Mária Mihalcová 13. 6. 1913- 16. 2. 2006
Jozef Kozarec 24. 7. 1921 – 18. 2. 2006
Štefan Kavec 25. 8. 1935 – 21. 2. 2006

Remeselná dielòa, ktorá je súèasou Mestského kultúrneho
strediska, má za cie¾, aby zvyky, obyèaje a mnohé dostupné ¾udové
techniky nezanikli. Žiaci rajeckých škôl a dokonca aj deti z
materských škôl v Rajci sa uèia rôznym ¾udovým technikám - tkaniu
na krosnách, zdobeniu medovníkov, drotárstvu, pracujú s kožou a v
tomto jarnom období sa venujú pod doh¾adom p. Evy Peknej
zdobeniu kraslíc a pleteniu korbáèov. Je krásne sledova, ako malé
škôlkarky i škôlkari zdobia neposlušné gu¾até vajíèka a ako sa im na
nich podarí vytvori milé vzory. Pri tom si neúnavne pomáhajú
jazykom medzi zubami, až má dospelý èlovek obèas strach, aby si do
neho nezahryzli. Staršie dievèatá, aj keï si to nepriznajú, sa snažia
nauèi zdobi kraslice, veï èo ak ich náhodou príde vyšiba a oblia
chlapec, ktorý sa im už dlhšie páèi. Chlapci zasa pokukávajú a
skúšajú pletenie korbáèov, veï raz za rok vyšiba beztrestne dievèatá
sa im celkom pozdáva.
Remeselná dielòa urèite nepadne do zabudnutia, veï o jej èinnos je
stále ve¾ký záujem. Podporujme jej èinnos, nech ¾udové tradície v
našom meste pretrvávajú a tie zabudnuté nech ožijú. Veï aj
prostredníctvom nej sa odovzdáva ¾uïom krása, umenie i dobro. Má

Mestské kultúrne stredisko Rajec

KURZ
zdobenia KRASLÍC
21. marca 2006
(utorok) o 17.30 h

Sobáše
Róbert Vereš a Monika Vríèanová 18. 2. 2006
Marek Èeròanský a Tatiana Gabajová 25. 2. 2006

RAJÈAN

Klubová èitáreò MsKS (budova MsÚ - prízemie)
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ŠPORT

KULTÚRNE POUKAZY
Poukážkový systém podpory prístupu žiakov a uèite¾ov
základných a stredných škôl ku kultúrnym hodnotám
Život modernej spoloènosti si
nemožno predstavi bez kultúry a
kultúrnych hodnôt, ktoré však nie
je možné vnucova formou
nariadení. Vzah ku kultúre a
kultúrnym hodnotám je potrebné
formova už od útleho detstva.
Èasto sa dovolávame kultúry v
živote, v spoloèenskom správaní,
domáhame sa uznania kultúrnych hodnôt, ale na druhej strane sa
kultúra v hierarchii dôležitosti èasto ocitá na ved¾ajšej ko¾aji. V
slovenskej verejnosti sa dlhodobo poukazuje na ažkú dostupnos
jednotlivých druhov umenia (hudba, divadlo, film, literatúra,
výtvarné umenie). Mnohí ¾udia majú o kultúru záujem, ale èasto sa
k nej nedostanú práve z ekonomických dôvodov (drahé vstupné,
vysoké ceny kníh, vysoké náklady na cestovanie za kultúrou).
Projekt kultúrnych poukazov prispeje k zlepšeniu situácie a doplní
systém vzdelávacích poukazov. Prostredníctvom jednoduchej
formy poukazov sa do nej zapoja deti, mládež, pedagógovia,
kultúrne inštitúcie, obce, mestá a vyššie územné celky. Projekt má
ambíciu dosta deti a mládež do múzeí, divadiel, galérií a knižníc.
Cie¾om projektu je nauèi deti už od útleho detstva vníma kultúru
ako súèas bežného života a dosiahnu, aby sa kultúra
prostredníctvom školy a rodiny dostávala pravidelne a v
rozmanitej podobe k èo najväèšiemu poètu populácie. Ïalšími
cie¾mi je podpora konkurencie medzi kultúrnymi inštitúciami s
cie¾om zvýši kvalitu ich èinnosti, získanie preh¾adu záujmu detí a
mládeže o kultúru a vytvorenie podmienok na aktívnu úèas
kultúrnych inštitúcií vo výchove a vzdelávaní školskej mládeže.
František Tóth
minister kultúry SR

Kultúrny poukaz je finanèný
poukaz v hodnote 200 Sk, ktorý platí
jeden kalendárny rok. Predstavuje
osobitný roèný príspevok štátu na
konkrétny rok pre žiaka a pedagóga
základnej a strednej školy s cie¾om
umožni im úèas na rozlièných
kultúrnych podujatiach. Budú ho
môc použi na uhradenie vstupného v divadlách, galériách,
múzeách, knižniciach. Vydáva ho bude žiakom a pedagógom
príslušná základná a stredná škola, ktorá sa zapojila do tohto
projektu. Poukaz má 4 oddelite¾né èasti v hodnote po 50 Sk, ktoré
sa použijú ako platidlo pri návšteve kultúrnej inštitúcie.
Kultúrny poukaz dostane konkrétny žiak alebo pedagóg základnej
a strednej školy na svoje meno. Každý kultúrny poukaz má
jedineèné èíslo, na základe ktorého je identifikovate¾ný, obsahuje
meno, adresu školy a ochranné prvky proti sfalšovaniu. Kultúrny
poukaz je neprenosný. Len èo žiak alebo pedagóg použije jednu
alebo viac èastí poukazu napr. na zaplatenie vstupného v divadle,
stáva sa vlastníkom použitých èastí poukazu divadlo. Každá èas
poukazu je použite¾ná len jeden krát.
Na internetovej adrese www.kulturnepoukazy.sk sú zverejnené
všetky informácie o projekte kultúrnych poukazov a nachádza sa
tam aj pravidelne aktualizovaný zoznam všetkých kultúrnych
inštitúcií zaregistrovaných do systému. Kultúrne inštitúcie po
zaregistrovaní dostanú nálepku, ktorú vystavia na vidite¾né
miesto, aby majitelia kultúrnych poukazov vedeli, èi tam môžu
poukaz použi. MK SR propaguje projekt kultúrnych poukazov
priebežne aj v èasopisoch.
Spracovala Má
Èerpané z brožúry vydanej MK SR Poukážkový systém
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II. aa VI.
VI. liga
liga vv stolnom
stolnom tenise
tenise
II.
Zápasmi 10. dvojkola a 17. kola súaž
vstúpila do druhej tretiny. Rajecké „A“
hralo zápasy 10. dvojkola odvetnej èasti
súaže vonku s družstvami Èadca B a
Višòové A. Ak chceli v tabu¾ke postúpi
vyššie, museli obe stretnutia vyhra a
napokon sa im to nepodarilo. „B“ družstvo
na rozdiel od „A“ bolo úspešnejšie. V 17.
kole zvíazili doma s družstvom Centrum Žilina I 14:4. Obe
družstvá majú do konca súaže ešte odohra 3 dvojkolá a 2 kolá.
Držíme im palce aby sa im splnili stanovené ciele!
2. liga SR – ZA a BB kraja
Výsledky 10. dvojkola dvojièiek: Višòové „A“ – Žilina „B“
9:9, Višòové A – STK Rajec A 15:3, Teplièka n/V A –
Ružomberok B 6:12, Teplièka n/V A – B. Bystrica A 10:8,
Stránske A – SCP Ružomberok A 8:10, Stránske A – TvrdošínNižná B 11:7, Bytèa B - Tvrdošín-Nižná B 9:9, Bytèa B – SCP
Ružomberok A 0:18, Èadca B – Žilina B 16:2, Èadca B – STK
Rajec A 16:2, Medokýš Martin A – B. Bystrica A 7:11, Medokýš
Martin – Ružomberok B 6:12, Doprastav Zvolen A – Krupina B
14:4, Doprastav Zvolen A – SOUŽ Zvolen A 12:6, Podbrezová A
– SOUŽ Zvolen A 7:11, Podbrezová A – Krupina B 13:5.
1. Èadca B
22 21 1 0
300:96
65
2. SCP Ružomberok A
22 16 3 3
260:136 57
3. Doprastav Zvolen A
22 14 2 6
234:162 52
4. Podbrezová A
22 13 4 5
225:171 52
5. B. Bystrica A
22 11 5 6
208:188 49
6. Teplièka n/Váhom A
22 11 4 7
206:190 48
7. Višòové A
22 11 2 9
210:186 46
8. Žilina B
22 10 3 9
199:197 45
9. SOUŽ Zvolen A
22 10 3 9
215:181 45
10. Medokýš Martin A
22 9
3 10 204:192 43
11. STK Rajec A
22 5
7 10 176:220 39
12. Ružomberok B
22 6
4 12 163:233 38
13. Krupina B
22 6
4 12 163:233 38
14. Tvrdošín – Nižná B
22 2
7 13 152:244 33
15. Stránske A
22 2
2 18 138:258 28
16. Bytèa B
22 1
2 19 98:298
26
6. liga pre okresy ZA, BY, CA, KNM
Výsledky 17. kola: ZŠ Martinská Žilina – Tepláreò Žilina B 9:9,
Èadca F – Nové Mesto B 11:7, STK Rajec B – Žilina I 14:4,
Kys. Lieskovec B – Višòové E 10:8.
1. STK Rajec B
17 16 0 1
216:90
49
2. Bytèa D
17 14 1 2
191:15
46
3. Teplièka N/Váhom C
17 13 2 2
206:100 45
4. Trnové B
17 11 3 3
196:110 42
5. Martinská Žilina
17 9
4 4
195:111 39
6. Tepláreò Žilina B
17 8
1 8
155:151 34
7. Èadca F
17 7
0 10 132:174 29
8. Žilina žiaci
17 5
2 10 130:176 29
9. Višòové E
17 5
1 11 135:171 28
10. Žilina I
17 2
1 14 99:207
22
11. Kys. Lieskovec B
17 2
1 14 87:219
22
12. Kys. Nové Mesto B
17 2
0 15 94:212
21
Program na víkend sobota 18. 3. 2006: Medokýš Martin A –
STK Rajec A (ZŠ J. Lettricha ¼adoveò 10.00 h), TJ Teplièka
n/Váhom A – STK Rajec A (Telocvièòa Športová hala 15.00 h),
STK Rajec A – TJ Teplièka n/Váhom A (MZŠ Rajec 18.00 h).
Jozef Kavec
STK Rajec

MAREC 2006
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MARATÓN KLUB BODUJE AJ V ZIME!

Skalka pri Kremnici bola v nede¾u 12.
februára 2006 dejiskom 33. roèníka
vytrvalostného behu na lyžiach BIELA
S TO PA K R E M N I C A - S K A L K A . V
minulých rokoch boli preteky známe pod
názvom Biela stopa SNP. Na štart sa
postavilo 913 pretekárov z 10 krajín, z toho
460 na 48 km a 453 na 25 km. Na výborne
pripravených tratiach sa nestratili ani šiesti
èlenovia Maratón klubu Rajec.

"ÈIÈMANSKÁ BEŽKA 2006"
Výsledková listina
por. Priezvisko
Muži
1. Židek
2. Galoviè
3. Koleda
4. Èieròava
5. Uhlárik
6. Kasman
7. Kavec
8. Letko
9. Drlièka
Vaneèek

Meno

Rok nar.

Jozef
Raso
Zdeno
¼uboslav
Mao
Peter
Ján
Michal
MIroslav
Peter

1985
1982
1971
1975
1985
1982
1970
1979
1972
1975

Maratón Klub Rajec
36:26
Maratón Klub Rajec
36:27
Maratón Klub Rajec
39:03
ŠKP Èadca
40:47
Maratón Klub Rajec
42:04
Rajec
43:45
Maratón Klub Rajec
46:13
Manín Pov. Bystrica
53:14
Maratón Klub Rajec
54:43
Považská Bystrica nedokonèil

Veteráni
1. Sventek
2. Šimášek
3. Uhlárik
4. Ïurana
5. Stupòan
6. Stupòan
7. Slotta

Vladimír
Pavol
Pavol
Milan
Jaroslav
Jozef
Branislav

1965
1959
1959
1957
1963
1962
1961

ŠKP Èadca
Stará Bystrica
Maratón Klub Rajec
AŠKP Žilina
Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec

36:10
38:18
40:55
42:09
43:19
45:48
46:54

Ženy
1. Kardošová
2. Rybárová
3. Letková
4. Pekná

Janka
Majka
Mariana
Majka

1971
1976
1980
1969

Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec
Manín Pov. Bystrica
Maratón Klub Rajec

28:21
30:07
34:54
38:10

Juniorky
1. Žideková Barborka
2. Stehlíková Andrejka
3. Uhláriková Maka

1991
1993
1995

Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec

30:52
46:17
1:04:52

Juniori
1. Preták
2. Pekný
3. Pekný
4. Uhlárik
5. Fraštia

1990
1993
1995
1997
1995

Stará Bystrica
Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec
Maratón Klub Rajec
Rajec

27:00
28:20
38:27
40:18
41:51

Dávid
Lukáš
Miško
Peko
Daniel

Klub

Celk. èas

BIELA STOPA Kremnica-Skalka 48 km: absolútne poradie
33. Jozef Židek 3:06:05 (20. v kat. A
53. Tomáš Odlevák 3:15:45 (30. v kat. A)
76. Ján Vanák 3:24:16 (40. v kat. A)
84. Pavol Uhlárik 3:26:57 (10. v kat. C)
100. Zdeno Koleda 3:32:11 (48. v kat. A)
114. Peter Kasman 3:32:11 (51. v kat. A)
Pavol Uhlárik
MK Rajec

Obèianske združenie Maratón klub Rajec je
prijímate¾om 2% z dane.
Adresa: Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec
IÈO: 00630616
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